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امللخص:
مالك بن ن; :مفكر وفيلسوف جزائري ولد سنة  1905بمدينة
قسنطينة ،نشأ Hي أسرة متواضعة ،ألم مالك بن ن; :بالعديد من العلوم
ال_ :أهلته بأن يكون مم\Yا عن غXYﻩ؛ هذا الرجل شخص واقع أمته
ٕالاسالمية ال_ :تعاني الضعف والهوان؛ ورأى أن ٕالاشكال يكمن Hي
الحضارة قائال " إن مشكلة كل شعب Hي جوهرها kي مشكلة حضارية"
انطلق Hي بحثه عن مشكالت الحضارة من ٓالاخر املتمثل فالحضارة
الغربية فكك النموذج املعرHي الذي تستند إليه الحضارة الغربية ثم
نقدﻩ رغبة Hي تجاوزﻩ .رأى مالك بن ن; :أن الحضارة تنتج وتفعل من
املرجعية املعرفية ٕالاسالمية وخلص إى نتيجة أن؛ الحضارة التباع وال
تشXى.
الحضارة عند مالك بن ن;k :ي نتاج تفاعل عناصر ثالثة :إنسان+
تراب  +زمن واملركب بYن هذﻩ العناصر kي الفكرة الدينية ،حث كثXYا
عى ٕالانسان الفعال؛ الذي يوجه الحضارة من خالل فكرﻩ وماله وعمله
مستغال عامل الXاب والذي يقصد به البيئة الاجتماعية وعنصر الزمن
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 يجب استغالله هذي العناصر ال تتفاعل إال:الذي يعدﻩ ركن أسا
. تدفع ذﻩ العناصر إى دخول التاريخ:_بوجود الفكرة الدينية ال
. ٕالاسالمية- الغربية- الرؤية- العناصر-  الحضارة:الكلمات املفتاحية
Abstract :
Malek Bennabi, an Algerian thinker and philosopher, was
born in 1905 in the city of Constantine. He grew up in a humble
family. Malik Bennabi had many sciences that enabled him to be
distinguished from others. This man is a person of the reality of
his Islamic nation, which suffers from weakness and humiliation;
He believed that the problem lies in civilization, saying, "The
problem of every people is in essence a civilizational problem."
Malik bin Nabi saw that civilization is produced and activated by
the Islamic epistemological reference and concluded that:
Civilization to follow and not buy.Civilization, according to Malik
bin Nabi, is the product of the interaction of three elements:
human being + dust + time, and the compound between these
elements is the religious idea, urging a lot to the active human
being; Who directs civilization through his thought, money and
work, taking advantage of the factor of dirt, which means the
social environment and the element of time, which is considered
an essential element that must be exploited. These elements do
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not interact except with the existence of the religious idea that
pushes these elements into history.
 Key words: civilization - the elements - vision - WesternIslamic

املقدمة:
إن إعادة النظر Hي تراث املفكرين الجزائريYن والحديث ع±م هو
بمثابة فلسفة لهم ،هذﻩ الفلسفة ال_ :قوامها النظر تستنطق املفكرين
من خالل كتابا·م؛ ملاذا كتبتم يا مفكرين؟ ماذا كتبتم ؟ ملن كتبتم؟
وكتابات املفكرين بدورها تتفاعل مع أسئلة الفلسفة وتجيب لتنتج
قوانYن ونظم تنقل املجمع القارئ لXاث املفكرين من نقطة الكمون إى
نقطة الحركة والديناميكية.
أحببت أن تكون ورقتنا عى مفكر بارز قامت بفكرﻩ العديد من
الدول إنه :مالك بن ن; ،:نريد من خالله معالجة قضية من بYن
عشرات القضايا ال_ :تطرق إلºا وkي مشكلة الحضارة ال_ :تعد قضية
محورية و جوهرية يجب البحث عن عوامل قيامها وعن أسباب
انحطاطها وهذا ما جعل½ :أتساءل :هل استطاع مالك بن ن; :أن
يشخص الحضارة؟ مفرخا من هذﻩ ٕالاشكالية تساؤالت فرعية :من هو
مالك بن ن;:؟ ما هو مفهوم الحضارة عند مالك بن ن;:؟ ماkي عناصر
الحضارة عند مالك بن ن;:؟ كيف نقد الحضارة الغربية مالك بن ن;:؟.
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نريد من هذﻩ ٕالاشكالية إبراز فكر مالك بن ن; :الرجل املهضوم حقه Hي
الجزائر وأن نعيد النظر إى رجل لو رجعنا إى تراثه قراءة وتطبيقا لرتقينا
وÂضنا من سباتنا وتخلفنا الذي نعانيه .ولإلجابة عى هذﻩ ٕالاشكالية
أردنا أن تس XYالدراسة ع XÃالخطة التالية:
املقدمة:
املحور ٔالاول :مالك بن ن; :حياته ونشأته الفكرية.
املحور الثاني :مفهوم الحضارة عند مالك بن ن; :ونقدﻩ للحضارة
الغربية.
املحورالثالث :عناصر الحضارة والفاعل املركب بي±م.
خاتمة
نسÆى من خالل هذﻩ الورقة إى تحقيق جملة من ٔالاهداف
واملتمثلة Hي:
_ التعريف بمالك بن ن; :ووزنه Hي حركة الفكر الجزائرية.
_ معالجة الواقع بالرجوع إى فكر مالك بن ن; :الشامل.
_معرفة موقعنا منا الحضارة ٕالاسالمية من خالل فكر مالك بن ن;.:

املحور ٔالاول :مالك بن ن حياته ونشأته العلمية
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إن املشروع ٕالاصالÉي يبدأ بتغٕ XYالانسان ،فاإلنسان هو الهدف
وهو نقطة البدأ Hي التغي XYوالبناء .كانت هذﻩ من بذور ال±ضة ال_ :كافح
من أجلها ومن جذورها وطيب سمادها مناضل من أبرز رجال الفكر
ٕالاسالمي مالك بن ن; .:وعليه أتناول Hي هذا املطلب فرعYن؛ حياة مالك
بن ن; :و نشأة فكرﻩ.

أوال :حياة مالك بن ن
ولد مالك بن الحاج عمر الخضر بن مصطفى بن ن; :بقسنطينة
Hي يناير سنة 1905م ،وهو يرى أن والدته Hي هذﻩ الفXة من الزمن مكنته
من الشهادة عى القرن حيث أتيحت له فرصة الاتصال باملا:Ì
واملستقبل يقول " :إن من ولد بالجزائر سنة 1905م يكون قد أتى Hي
فXة يتصل فºا وعيه باملا :Ìاملمثل Hي أواخر شهودﻩ وباملستقبل
املتمثل Hي أوائل صائغيه" 1ومن هنا ندرك السبب الذي جعل مالك
يطلق عى مذكراته اسم مذكرات شاهد القرن .نشأ مالك Hي عائلة
محافظة فقXYة Hي املعيشة؛ كان بن ن; :شديد القرابة بجدته الحاجة
زوليخة ال_ :تعد بالنسبة له مدرسة أخالقية رسخت Hي ذهنه وHي
نفسيته مع½ Ðالخ XYوٕالاحسان وشحنته أخالقيا.2

 1عبد ﷲ بن حمد العوي ،:Òمالك بن ن; :حياته وفكرﻩ ،ط ،1الشبكة العربية لألبحاث
والنشر ،بXYوت -لبنان ،2012 ،ص .52
2ينظر :فهم :جدعان ،نظرية الXاث ودراسات عربية وإسالمية أخرى ،ط ،1دار الشرقٔ ،الاردن،
 ،1998ص.132
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ارتحلت عائلة مالك بن ن; :املتكونة من ٔالاب ؤالام ووالد·ا
ؤالاوالد؛ مالك وأختيه 3إى مدينة تبسة ،ونظرا للحالة املزرية ال_ :كانت
تعانºا أسرة مالك بن ن; :جعل مالك بن ن; :ينتقل إى عمه Hي قسنطينة
للعيش عندﻩ ولم يدم ذلك طويال حت أرجعته زوجة عمه إى والديه Hي
تبسة بعد وفاة عمه ٔالاك XÃالذي تبناﻩ منذ أمد بعيد يقول مالك بن ن;::
" لقد كانت هذﻩ الفXة من حياة عائل_ :شديدة العسر".4
اعتاد مالك بن ن;H :ي الXدد عى املساجد منذ وقت مبكر Hي
حياته ،بدأ Hي حفظ املتون والقران الكريم الذي كان بالنسبة له
الشاحن واملدعم الذي أشبع روحه.5
وHي سنة 1923م نجح مالك بن ن;H :ي Âاية املطاف من الدخول
إى املدرسة الرسمية وسÆى لتكوين نفسه علميا ومعرفيا ،حيث درس
ٔالادب العربي وٕالاسالمي وكان شديد الاهتمام باملطالعة ،الصحافة
العربية والفرنسية كجريدة املنتقد والراية والنضال.6
كان مالك بن ن; :عضوا نشيطا Hي جماعة الوحدويYن فكانت له
الجرأة أن قدم يوما محاضرة بعنوان" ملاذا نحن مسلمون" Hي أواخر
3ينظر :عبد ﷲ بن حمد العوي ،:Òمالك بن ن; :حياته وفكرﻩ ،مرجع سابق ،ص.58
4مالك بن ن; ،:مذكرات شاهد القرن ،بإشراف ندوة مالك بن ن; ،:ط ،1دار الفكر للطباعة
والتوزيع والنشر ،دمشق ،1984 ،ص.18
5ينظر :زكي امليالد ،مالك بن ن; :ومشكالت الحضارة ،ط ،1دار الفكر املعاصر ،بXYوت ،لبنان،
 ،1998ص.57
6عبد اللطيف عبادة ،صفحات مشرقة من فكر مالك بن ن; ،:ط ،1دار الشهاب) ،د ب(،
 ،1984ص.216
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ديسم1931 XÃم وقد أثرت هذﻩ املحاضرة جدال كبXYا بينه وبYن
الانفصاليYن.7
تزوج مالك بن ن; :عام 1931م من امرأة فرنسية أسلمت عى
يدﻩ وأصبح اسمها خديجة كما تعرف Hي فرنسا عى العديد من
الشخصيات السياسية ال_ :التقى م وتأثر م م±ا؛ املهاتما غاندى
) (1869_1948وشخصية مصاي الحاج مو Ðنجم شمال إفريقيا
حيث نشط معه مسرحية الحاكم الطيب.8
وHي سنة 1972م قام بأداء فريضة الحج وأثناء رحلته إى مدينة
ٔالاغواط Hي الجزائر كان يلقى بعض املحاضرات هناك ،اشتد به املرض
وكان قد أصابه السرطان Hي الXÃوستات ،فسافر إى باريس للعالج ،ثم
اشتد عليه املرض هناك نصحه طبيبه بالعودة إى بلدﻩ ،عاد إى الجزائر
وبعد ثمانية أيام توHي Hي  31أكتوبر  1973بعد عمر يناهز الثمانية
وستYن.9
ثانيا :نشأة مالك بن ن العلمية
إن التكوين الفكري لإلنسان يمر بمراحل يرتقي من خاللها حت يصل إى
مرحلة النضج والعطاء ،فهو بمثابة البناء ،ينطلق من القواعد ؤالاسس
لXYتقي إى ٔالاعى ،والسيما إذا توافرت لدى الشخص الاستعدادات
7مالك بن ن; ،:مذكرات شاهد القرن ،مرجع سابق ،ص .221
8ينظر :زكي ميالد ،مالك بن ن; :ومشكالت الحضارة ،مرجع سابق ،ص.45
9ينظر :زكي امليالد ،مالك بن ن; :ومشكالت الحضارة ،مرجع سابق ،ص.45
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الفطرية ال_ :تتيح له السH XYي طريق بناء الفكر وتطورﻩ التطور السليم،
وتيسر له السبل الكتساب العلمية ال_ :تجعل صاحíا Hي عداد املفكرين
وكان مالك يحمل Hي نفسه استعدادات فطرية أهلته الكتساب الصفات
العلمية ال_ :طبعت إنتاجه الفكري ،فكان بذلك مدرسة من مدارس
الفكر ٕالاسالمي املعاصر.10
ومن أبرز تلك الصفات ال_ :كان مالك يتصف ا:11
أ_ حب القراءة؛ ومطالعة جميع ما يقع تحت يدﻩ من مادة فكرية.
ب_ حب املناقشة؛ وممارسîا Hي مجال ٔالافكار.
ج_ تأمل الواقع؛ والتفك XYبحل مشكالته.
د_ الص XÃواملصابرة؛ ٕالاصرار للوصول إى الهدف.
ه_ الطموح العلم.:
وكما هو معلوم أن أي متلقى فطن له مؤثرات تؤثر عى
شخصيته تجعله يتكون ويتسلح لينتج ويؤلف؛ مالك بن ن; :كذلك تأثر
بمؤثرات أثرت Hي شخصيته وجعلته يؤلف :فماkي هذﻩ املؤثرات؟ وفيما
تمثلت مؤلفاته ؟.
 _1العوامل ال Oأثرت Mي نمو شخصيته وفكرﻩ

10ينظر :عبد ﷲ بن حمد العويس ،مالك بن ن; :حياته وفكرﻩ ،مرجع سابق ،ص.41
11ينظر :مالك بن ن; ،:مذكرات شاهد القرن ،مرجع سابق ،ص .111،112،120
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إن الظروف والعوامل املحيطة بشخصية مالك بن ن; :أسهمت Hي
تشكيل شخصيته وتكوين فكرﻩ ،وصقل آرائه ،12ومن بYن أهم املصادر
ال_ :أثرت عليه:
أ_ الثقافة العربية وٕالاسالمية:
تلقى بن ن;H :ي الوسط املدر :تكوينا علميا وأدبيا معتXÃا،
حيث درس التوحيد عى يد شيخه " مولود بن موهوب" والفقه والسXYة
عى يد الشيخ " بن عابد" .كما تأثر كثXYا بالحركات ٕالاصالحية ٕالاسالمية
بالجزائر :كحرة الشيخ عبد الحميد ابن باديس وبالحركة ٕالاصالحية Hي
املشرق ومن أبرز املتأثرين م؛ جمال الدين ٔالافغاني ومحمد عبدﻩ
ورشيد رضا يقول مالك بن ن;" ::وكان أخر هذﻩ املؤثرات كتابات عXóت
علºا Hي مكتبة النجاح أحدهما الينابيع البعيدة".13
ويعت" XÃحمودة بن ساôي" املؤثر الحقيقي Hي شخصية مالك بن
ن; :فهو الذي أحدث Hي فكرﻩ تلك القفزة النوعية من دراسة العلوم،
كما تعلم منه كيفية التفس XYوالتأويل لآليات القران الكريم تفسXYا
14
اجتماعيا
 _2أثر الثقافة الغربية فيه تكوين شخصيته
12ينظر :العابد مºوب ،الفكر الXبوي عند مالك بن ن; ،:مذكرة دكتوراﻩ ،جامعة محمد
خيضر ،كلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية ،قسم العلوم الاجتماعية ،بسكرة ،2014 ،ص.66
13مالك بن ن; ،:مذكرات شاهد القرن ،مرجع سابق ،ص.66
 14ينظر ،املرجع نفسه ،ص .67
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تأثر مالك بن ن; :ببعض الفالسفة واملفكرين أذكر م±م" :نيتشه"
الفيلسوف ٔالاملاني Hي كتاب" هكذا تكلم زرادش" وأخذ عن "كانط":
فكرة الحق والواجب ،كما أخذ عن جون ديوي من كتابه؛ كيف نفكر
تلك ال÷\عة الXÃاغماتية ال_ :تؤكد عى الجانب النفÆي Hي مجال الXبية،
كما اطلع عى كتابات املستشرقYن عن ٕالاسالم مثل كتاب" أوجينغ
يونق" ٕالاسالم بYن املوت ،وطلع عى كتابات "ه÷Xي بXYن" و املؤرخ
الفرن" :Òج...\Yالخ ،تحى مالك بن ن; :بثقافة منهجية استطاع
بواسطîا أن يضع يدﻩ عى أهم القضايا بالعالم.15
 _3مؤلفاته :ترك مالك بن ن; :عدة مؤلفات ركزت كلها عى
إبراز مشكلة العالم املتخلف بما Hي ذلك العالم ٕالاسالمي ،باعتبارﻩ
قضية حضارة أوال وقبل كل :üء فوضع كتبه جميعا Hي سلسلة تحت
عنوان؛ مشكالت الحضارة ،16وتمثلت مؤلفاته فيما يي:
_ الظاهرة القرانية؛ ظهر سنة H 1946ي الجزائر.
_ لبيك؛ رواية ظهرت سنة H 1947ي الجزائر.
_ شروط ال±ضة؛ ظهر سنة H 1948ي الجزائر.
_ وجهة العالم ٕالاسالمي؛ ظهر سنة  1954بباريس.
15ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،ترجمة :كامل مسقاوي و عبد الصبور شهYن ،ط ،4دار
الفكر ،دمشق ،1987 ،ص .71_69
 16ينظر :مو Ðلحرش ،اسXاتيجية البناء الحضاري للعالم ٕالاسالمي Hي فكر مالك بن ن;،:
مذكرة ماجست ،XYكلية العلوم ٕالانسانية والاجتماعية ،جامعة باþي مختار ،الجزائر،2006 ،
ص.60
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_ فكرة ٕالافريقية ٔالاسيوية؛ ظهر سنة  1956بالقاهرة.
_ مشكلة الثقافة؛ ظهر سنة  1959بالقاهرة.
_ فكرة كومنويلث إسالمي.
_ Hي مهب املعركة.
_ ميالد املجتمع
_ أفاق جزائرية.
_ مذكرات شاهد القرن) الجزء ٔالاول( ظهرت سنة  1965بXYوت.
_ مذكرات شاهد القرن) الجزء الثاني( ظهرت سنة  1970بالجزائر.
_ مشكلة ٔالافكار Hي العالم ٕالاسالمي ظهر سنة  1972بالقاهرة.......الخ.
باإلضافة إى مجموعة من املؤلفات واملخطوطات ال_ :لم تظهر.17

املحور الثاني :نقد مالك بن ن للحضارة الغربية
مالك بن ن; :رجل موسوôي ملم بثقافتYن؛ الثقافة ٕالاسالمية
والثقافة الغربية ،وفلسفته التحليلية جعلته ينطلق من ٓالاخر _
الحضارة الغربية _ يفككها يحللها رغبة Hي تجاوزها ثم ليعود إى ٔالانا _
الحضارة ٕالاسالمية_ من أجل البناء والتقدم .كيف نظر املسXYي إى
17ينظر :عبد اللطيف عبادة ،مرجع سابق ،ص.32_31
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الحضارة كمنطلق Hي تفسXYﻩ وكيف أنتقد الحضارة الغربية وما أتناوله
Hي هذا مطل; :هذا املقسم إى فرعYن؛ مفهوم الحضارة من منظور مالك
بن ن; ،:نقد مالك بن ن; :للحضارة الغربية.

أوال :مفهوم الحضارة من منظور مالك بن ن
يعرف مالك بن ن; :الحضارة من عدة جوانب:
 _1من ناحية الجوهر :يقول " الحضارة Hي جوهرها kي عبارة عن
مجموعة من القيم الثقافية املحققة ،فالثقافة Hي جوهرها الحضارة ألن
كل واقع اجتماôي هو Hي أصله قمة ثقافية خرجت إى ح \Yالتنفيذ".18
 _2من حيث الفكرة :يعرفها قائال " :الحضارة kي نتاج فكرة جوهرية
تطبع عى مجتمع ما قبل التحضر ال_ :تدخل به التاريخ ويب½ :هذا
املجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج ٔالاصي لحضارته".19
 _3يعرفها من حيث الabكيب :يقول" الحضارة kي تفاعل العناصر
الثالثة :إنسان +تراب +زمن؛ والذي يركíا العامل ٔالاخالي والدين يعمل
عى تماسكها".20

18مالك بن ن; ،:مشكلة الثقافة ،ط ،4دار الفكر ،الجزائر ،1984 ،ص.98
19مالك بن ن; ،:مشكلة ٔالافكار Hي العالم ٕالاسالمي ،ت :بسام بركة وأحمد شعبو ،ط ،1دار
الوôي ،الجزائر ،2013 ،ص.41
20مالك بن ن; ،:فكرة ٕالافريقية ٔالاسيوية Hي ضوء مؤتمر باندونغ ،ت :عبد الصابور شاهYن،
ط ،4دار الفكر ،دمشق ،1971 ،ص.134
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 _4من حيث الوظيفة :يعرفها قائال " kي جملة من العوامل املعنوية
واملادية ال_ :تتيح ملجتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع الضمانات
الاجتماعية الالزمة لتطورﻩ".21

ثانيا :نقد مالك بن ن للحضارة الغربية
نظر مالك بن ن; :إى الحضارة الغربية عى أÂا تمثل نفسها
فقط؛ kي كباي الحضارات فوصفها بالحضارة العلمية هو نوع من
تقزيم لألنا وتعظيم لآلخر ،ولكي ن±ض يجب أن نتح \Yعى كل ما هو
غربي يقول " إن الحضارة ليست شيئا يأتي به السائح Hي حقيبته لبلد
متخلف ،بل إن ابن املستعمرات هو الذي يذهب إى الحضارة الغربية
ويقبل كل :üء فºا ويرجعها إى مصادرﻩ ٔالاقرب من أصالته ،والحضارة
الغربية ستبقى مثل ما سبقîا من الحضارات مرحلة Hي تاريخ ٕالانسانية
وإن كانت هذﻩ املرحلة مرحلة فاصلة بمقت Ðارتباطها بعصر الذرة،
فإن ٕالانسانية لن تدين من ثم بحضار·ا إى نية الغرب وإى عبقريته،
بل تدين إى العناية ٕالالهية ال_ :تضع مصXYها تحت قوانYن سماوية تسXY
تاريخها" .22انطالقا من قول مالك بن ن; :نالحظ أنه يوجه اللوم إى
املستعمر )بفتح امليم( الذي تقبل وذهب إى ٓالاخر وانسلخ من حضارته
من غ XYفقه لتح\Yات هذﻩ الحضارة من غ XYفقه ملا ينجر عنه من
انعكاسات تعود سلبا عى حضارته.
21مالك بن ن; ،:مشكلة ٔالافكار Hي العالم ٕالاسالمي ،مرجع سابق ،ص .42
22مالك بن ن;H ،:ي مهب املعركة ،ط ،1دار الوôي ،الجزائر ،2013 ،ص.123
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والحضارة الغربية kي حضارة تنطلق من املادة والطبيعة كمعيار
للحقيقة والحياة فال وجود ملا يسم Ðبالغيب فهل يصح أن ننقل
مصطلحات وأفكار من سياق معرHي معYن إى سياق معرHي أخر مخالف
تماما لرؤية ٔالاول من غ XYتمحيص ونقد يقول مالك بن ن; " :الحضارة
الغربية باعتبارها شغالة ومهنية قد صنعت النموذج الاجتماôي املطبوع
بما نسميه مثاليîا أي؛ مطبوع بالعبقرية ومن الطبيÆي أن يكون هذا
النموذج متنوع حسب الحاجة من مجتمع إى آخر فكيف نحكم عى من
يأتي إى بابك كي يبيعك الحضارة إن بعض القيم التباع وال تشXى
والحضارة من بYن هذﻩ القيم".23
يدعم مالك بن ن; :نقدﻩ للحضارة الغربية انطالقا من تجربته
الشخصية يقول " بذلت مجهود حضاري منذ عشرين سنة كرجل
يمارس الحياة الفكرية إى حد ما ،قد رجع عليا من الناحية ٕالادارية
بالشر ....وعى سبيل املثال أذكر أن½ :قدمت بعد Âاية دراس_ :سنة
 1936طلبا إى الوزير املسؤول بباريس من أجل تأسيس معهد
بقسنطينة لتحض XYالطلبة الذين يرغبون Hي الدخول إى كليات الهندسة
فلم يأتي أي رد ،وHي سنة  1938أسست بمدينة مرسيليا مدرسة لألميYن
فدعت½ٕ :الادارة املختصة ومنعت½ :من أن أواصل التدريس بحجة أنه
ليس لدى مؤهالت الكافية لتدريس ألف ،باء " 24ومن هنا نستنتج أن
مالك بن ن; :لم يكن يعيش الرخاء Hي أروبا بل عانى ٔالامرين Hي الجزائر
وHي أروبا.
23مالك بن ن;H ،:ي مهب املعركة ،مرجع سابق ،ص.123
24املرجع نفسه ،ص.124_123
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املحور الثالث :عناصر الحضارة عند مالك بن ن
إن الحضارة عند مالك بن ن;k :ي ظاهرة إنسانية تتشكل من
ٕالانسان والXاب والوقت بفعل الفكرة الدينية ال_ :تدخل التاريخ وتؤلف
بYن العناصر الثالثة السابقة ،أعظم مشكلة Hي حياة ٕالانسان حسب
مالك بن ن;k :ي مشكلة الحضارة ذا·ا ترتبط هذﻩ املشكلة بالعناصر
ٔالاولية املكونة للحضارة وباملركب الذي يفعل هذﻩ العناصر .25هذا ما
تناوله Hي مطل; :هذا مقسما إياﻩ إى فرعYن؛ عناصر الحضارة واملركب
الذي يركب بYن هذﻩ العناصر.

أوال :عناصر الحضارة عند مالك بن ن
للحضارة ثالث عناصر أساسية تكوÂا ،وال يمكن الاستغناء عن
أحدها دون ٓالاخر ،وأي غياب ألحد ثالث العناصر التالية يستحيل وجود
تاريخ حضاري .الحضارة عند مالك بن ن;k :ي تفاعل ٕالانسان+
الXاب+الزمن فالوجود لحضارة بال إنسان وال حضارة بال تراب وال
حضارة بال زمن.26
أوالٕ /الانسان:

25جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا العربي املعاصر ،ط ،1دار ٔالامل ،ت\Yي وزو،2012 ،
ص.106
26بن جراد عمارية و دليل شريفة ،دور ٕالانسان Hي إنجاز الحضارة عند مالك بن ن; ،:مذكرة
ماجست ،XYكلية ٔالاداب واللغات ،قسم ٔالادب العربي ،جامعة تلمسان ،2013 ،ص.49
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إن مشكلة ٕالانسان يحددها السؤال التاي :كيف السبيل إى إنسان قادر
عى بناء حضارة ؟ ويؤكد مالك بن ن; :عى هذﻩ القضية من خالل فكرة
تعت XÃإجابة عى شكل سؤال :هل نحن Hي حاجة إى مؤسسات أم إى
رجال؟ يجب أوال أن نصنع رجاال يمشون Hي التاريخ مستخدمYن الXاب
والوقت واملواهب Hي بناء أهدافه الكXÃى 27.وٕالانسان هو الكائن
الحضاري الذي ينتج حضارة وبالتغي XYو الحركة ،وال يغٕ XYالانسان التاريخ
إال إذا غ XYفكرﻩ وكان مالك بن ن; :يستشهد بقوله تعاى ))إن ﷲ ال يغXY
ما بقوم حت يغXYوا ما بأنفسهم(( .28حيث يؤثر ٕالانسان Hي تركيب
الحضارة بثالث مؤثرات بفكرﻩ وبعمله وبماله .29وبالتاي يجب توجºه Hي
الجوانب الثالثة:
_ الفكر :يوجه الثقافة من خالل الجوانب التالية :الجانب
الخلقي ،الجانب الجماي ،الجانب العمي ،الجانب الصناôي.
_ العمل :السH XYي اتجاﻩ واحد من أجل تحقيق
الكرامة والرفاهية.
_ املال :تحويل معناﻩ الاجتماôي من أموال كادسة إى رأس مال
متحرك بYن الشعب.
 _1توجيه الفكر :انطالقا مما سبق يتبYن لنا أن توجيه فكر
ٕالانسان مرتبط بتقدم ٔالامة أو تأخرها ولتقدم ٔالامة البد عى ٕالانسان
27جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا العربي املعاصر ،مرجع سابق ،ص.106
28سورة الحجٔ ،الاية.8 :
29ينظر :جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا العربي املعاصر ،مرجع سابق ،ص.106
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أن يعمل عى تنقية فكرﻩ من كل أنواع التخلف والقابلية لالستعمار
ؤالافكار املميتة والقاتلة .وتنظيم الفكر يشمل عى أربع جوانب:
أ_ الجانب الخلقى :يعطي مالك بن ن; :أهمية للتوجيه ٔالاخالي
وما تحمله من تعاليم للدين ومنه فالروح ٔالاخالقية منحة إلهية لعبادﻩ
عى وجه ٔالارض ومهمîا Hي املجتمع ربط ٔالافراد ببعضهم البعض.
ب_ التوجيه الجماnي :يتجى الجمال عند مالك بن ن;H :ي
ٔالالوان ؤالاشكال والحركات ال_ :يقبلها الذوق وتنعكس إيجابا عى أفكار
الفرد فتوجهه بشعور قيمته وكرامته فXYتقي بسلوكه إى الفضيلة
ويساعد عى ٕالابداع أك.30Xó
ج_ املنطق العمqي :وتع½ :عند مالك بن ن; :كيفية ربط العمل
بوسائله.31
د_ الصناعة :يع½ :مالك بن ن; :بالصناعة مصطلح التقنية
والتوجيه الف½ :وkي كل الفنون واملهن والقدرات ال_ :تنتج للفرد كسب
عيشه والوسيلة للحفاظ عى بقائه واستمرار نموﻩ.32
 _2توجيه العمل :يرى مالك بن ن; :أن توجيه العمل Hي مرحلة
التكوين الاجتماôي عامة يع½ :س XYالجهود الجماعية Hي اتجاﻩ واحد
30ينظر :مالك بن ن; ،:تأمالت ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،1989،ص.202
31ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،مرجع سابق ،ص.102
32ينظر :املرجع نفسه ،ص.114
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السائق والراôي والطبيب والطالب ...الخ لكي يضع الكل م±م لبنته Hي
البناء ،إن الكرامة والرفاهية تنبثقان من توجيه العمل الذي هو تأليف
لكافة الجهود لتغي XYوضع ٕالانسان.33
 _3توجيه رأس املال :إن توجيه قوة رأس املال ال يرتبط بكمها
بل بكيفها ونوعها إذ ينبي أن تص XYكل قطعة نقدية متحركة تنتج معها
العمل والنشاط فالقضية ليست Hي تكديس ٔالاموال بل؛ من جعل هذا
املال متحرك ينشط الفكرة والعمل والحياة Hي البالد.34
من خالل هذا العرض نجد ان مالك بن ن; :يركز عى ٕالانسان
الفعال الذي يستطيع أن يزاوج بYن الفكر والعمل واملال من أجل تحقيق
ال±ضة؛ وشتان لو يتفطن ٕالانسان العربي اليوم إى طبيعة ٕالانسان
الذي يتحدث عنه مالك بن ن; :كي يخرج من سباته قليال.
ثانيا /عنصر الabاب:
يع½ :مالك بن ن; :بالXاب كل ما عى وجهها وHي باط±ا من ثروات ،وليس
املقصود بالXاب هنا البحث Hي خصائصه؛ وإنما البحث Hي قيمته
الاجتماعية كونه عامال من عوامل ال±ضة الحضارية ،فكلما ارتفعت
ٔالامة وتقدمت حضار·ا كلما ارتفع قيمة الXاب ،وكلما تخلفت ٔالامة
أصبح تراا عى قدر من الانحطاط.35

33ينظر :جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا املعاصر ،مرجع سابق ،ص.107
34ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،مرجع سابق.117 ،
35ينظر :العابد مºوب ،الفكر الXبوي عند مالك بن ن; ،:مرجع سابق ،ص .172
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كما ترتبط مشكلة الXاب Hي أصلها بمشكلة ٕالانسان الذي يملك
هذا الXاب وهو مادة جامدة ال تقدر عى الحركة إال إذا حركîا أيادي
ذات توجيه ف½ :وتق½:؛ فالياباني حسب توين; :استطاع أن يستغل
الوظيفة الاجتماعية للXاب؛ لوجود عنصر التحدي والاستجابة لديه
رغم ضعف تربته ف :جزر ذات جبال وصخور ،ونجد ٔالاندوني :Òالذي
عجز عن إدراك وظيفة الXاب اجتماعيا فهو غارق Hي التخلف ،وHي
الحالتYن يعود ٔالامر إى موقف ٕالانسان من الXاب وليس إى طبيعة
الXاب ذاته .36ولو أرجعنا هذا العنصر إى واقعنا املعيش فالجزائر نجد
أن املشكلة ليست فالXاب ألننا نملك أفضل ٔالارا:Ì؛ وإنما السبب
يرجع إى غياب ٕالانسان الفعال الذي يستثمر Hي عنصر الXاب.
ثالثا /الوقت:
يقول مالك بن ن; " ::أما الوقت وهو الزمن فهو Âر عظيم يعXÃ
العالم منذ ٔالازل ! قد يكون ثورة عظيمة عند البعض ،وقد يكون عدما
عند ٔالاخرين وال قيمة ملقولة " الوقت من ذهب" ألن الذهب يعوض؛
والزمن إذا ضاع منك دقيقة فلن تستعيدها أبدا ،ويرجع بن ن; :سبب
تخلف أمتنا أÂا ال تدرك فكرة الزمن الذي يتصل اتصاال وثيقا
بالتاريخ.37

 36ينظر :جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا العربي املعاصر ،مرجع سابق ،ص.108
 37ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،مرجع سابق ،ص.81
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فبمقدار ما يقدس الوقت Hي العمل بمقدار ما يوظف الXاب
كشرط عام أوال ،وكأداة للحصول عى القوت اليومي ثانيا ،وتتحقق
الوظيفة الاجتماعية للوقت ويص XYعنصرا أساسيا Hي بناء املجتمع
وتحريك التاريخ وتكوين الحضارة.38لو الحظنا نحن الجزائريون كيف
نتعامل مع الوقت ألدركنا فعال ملاذا نحن متخلفون.

رابعا /الفكرة الدينية:
إن الدين هو العامل الرئي :Òلنشأة الحضارات ،ومن هنا يتجى
البعد املعرHي الكي لنموذج مالك بن ن; ،:باإلضافة إى ٕالانسان الذي
يحمل تلك الفكرة الدينية فالحضارة " ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية
وينبي أن نبحث Hي حضارة من الحضارات عن أصلها الدي½ :الذي
بع ا".39
ويؤكد مالك بن ن; :أن الفكرة الدينية kي املركب أو املازج
لعناصر الحضارة ف :ال_ :رافقت تركيب الحضارة خالل التاريخ،40
ليست الحضارة ٕالاسالمية فقط بل كل تاريخ وكل حضارة عرفîا
البشرية إال وكانت وراءها فكرة دينية ،فقوة الXكيب واملزج بYن عناصر
الحضارة خالدة منذ القدم Hي جوهر الدين.41

38ينظر :جيالي بوبكر ،بYن الحضارة وفكرنا املعاصر ،مرجع سابق ،ص.108
39مالك بن ن; ،:ميالد املجتمع ،مرجع سابق ،ص.55
40ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،مرجع سابق ،ص.46
41ينظر :آمنة تشيكو ،مفهوم الحضارة عند مالك بن ن; :وأرلوند توين; ،:ط ،1املؤسسة الوطنية
لدار الكتاب ،دار مدين ،1989 ،ص.50
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فالحضارة ٕالاسالمية الوÉي الرباني هو سبب انبعا ا ،هو الذي
جعلها حضارة خالدة؛ فجزيرة العرب لم يكن ا قبل نزول القران إال
شعب بدوي يعيش Hي صحراء مجدبة يذهب وقته هباء ال ينتفع به،
لذلك كانت العوامل الثالثة ٕالانسان والXاب والوقت؛ راكدة خامدة
وبعبارة أصح مكدسة ال تؤدي دورا ما Hي التاريخ؛ ح_ Ðإذا تجلت بغار
حراء كما تجلت من قبل بالوادي املقدس ،أو بمياﻩ ٔالاردن نشأت بYن
هذﻩ العناصر الثالثة )ٕالانسان+تراب+وقت( املكدسة حضارة جديدة،
فكأنما ولدت كلمة "اقرأ" ال_ :أدهشت الن;ٔ :الامي وأثارت معه وعليه
العالم .42فبناء الحضارة وتحقيق ال±ضة يتم ع XÃتركيب الكتلة
املخصبة من ٕالانسان والXاب والوقت Hي لحظة تسود فºا الروح.43
خاتمة
بعد العرض املتواضع لفكر مالك بن ن; :حول الحضارة
وعناصرها ،يمكن القول أن املفكر ٕالاسالمي مالك بن استطاع أن
يشخص حالة ٔالامة إذ لم يقتصر Hي الكتابة عى زمن أو مكان معYن،
فهو يحمل هم الحضارة ٕالاسالمية ككل ويأمل Hي عودة أوج تطورها ،وال
يتم ذلك إال بوضع تصور واضح يصاغ وفقها ،هذا التصور يستند إى

42ينظر :جاسم سلطان ،فلسفة التاريخ الفكر الاسXاتيي Hي فهم التاريخ ،ط ،1مؤسسة أم
القرى ،2005 ،ص.124
43ينظر :مالك بن ن; ،:شروط ال±ضة ،مرجع سابق ،ص .69
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الفكرة ٕالاسالمية ،وال_ :مرجعها القران والسنة ،كما يستند إى التجربة
والخXÃة ٕالانسانية ال_ :أضفت ال:ء الكث XYإى هذا املجال.
انطلق ملك بن ن; :من نقدﻩ للحضارة الغربية وتأكيدﻩ أÂا
حضارة تمثل ذا·ا فقط واليمكن أن نتخذها نموذج بل؛ يجب أن
ننطلق من قاعدتنا املعرفية ومرجعيتنا الدينية بفعل تفاعل العناصر
الثالثة ٕالانسان والXاب والزمن حت نحقق Âضتنا الحضارية.
يؤكد مالك بن ن; :أن الحضارة ال ترتكز عى عناصر بعي±ا وإنما kي
كل يجب أن يشارك فيه جميع ٔالافراد ،ف :مفهوم شموي يجب أن
يتجسد Hي كل جوانب الحياة.
دف مالك بن ن;H :ي صياغة رؤيته إى ضرورة الاهتمام
باإلنسان وتفعيله فهو الذي يعول عليه Hي الانتقال من أجواء التخلف
والتبعية ،إى أجواء التطور والقيادة الحضارية .
يؤكد مالك بن ن; :أن عامل الدين أهم عامل لتأليف عناصر
الحضارة ،ويش XYإى وجوب الاقتداء باإلنسان ما قبل املوحدين فهو
النموذج الذي انطلق بحضارته إى الحضارات ٔالاخرى ،بثقة ووôي.
التوصيات:
 دعوة إى القراءة وإعادة القراءة Hي فكر مالك بن ن; :املوسوôي ،قراءةواعية ومتأنية والاستفادة قدر ٕالامكان منه.
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 توجيه طلبة الدراسات العليا للكتابة Hي الفكر املوسوôي لعلماء ال±ضةوالاهتمام م.

الئحة املصادر واملراجع:
مصادر املقال:
 _1بن ن; :مالك:
_ مذكرات شاهد القرن ،بإشراف ندوة مالك بن ن; ،:ط ،1دار الفكر
للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق.1984 ،
_شروط ال±ضة ،تر :كامل مسقاوي وعبد الصبور شهYن ،ط ،4دار
الفكر ،دمشق.1987 ،
_ مشكلة ٔالافكار Hي العالم ٕالاسالمي ،ت :بسام بركة وأحمد شعبو ،ط،1
دار الوôي ،الجزائر.2013 ،
_ فكرة ٕالافريقية ٔالاسيوية Hي ضوء مؤتمر باندونغ ،ت :عبد الصابور
شاهYن ،ط ،4دار الفكر ،دمشق.1971 ،
_ مشكلة الثقافة ،ط ،4دار الفكر ،الجزائر ،1984 ،ص.98
مراجع املقال:
أ_ الكتب:
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 _1بن حمد العويس عبد ﷲ ،مالك بن ن; :حياته وفكرﻩ ،ط ،1الشبكة
العربية لألبحاث والنشر ،بXYوت -لبنان.2012 ،
 _2جدعان فهم ،:نظرية الXاث ودراسات عربية وإسالمية أخرى ،ط،1
دار الشرقٔ ،الاردن.1998 ،
 _3امليالد زكي ،مالك بن ن; :ومشكالت الحضارة ،ط ،1دار الفكر
املعاصر ،بXYوت ،لبنان.1998 ،
 _4عبادة عبد اللطيف ،صفحات مشرقة من فكر مالك بن ن; ،:ط،1
دار الشهاب) ،د ب(.1984 ،
 _5بوبكر جيالي ،بYن الحضارة وفكرنا العربي املعاصر ،ط ،1دار ٔالامل،
ت\Yي وزو.2012 ،
 _6سلطان جاسم ،فلسفة التاريخ الفكر الاسXاتيي Hي فهم التاريخ،
ط ،1مؤسسة أم القرى.2005 ،
 _7تشيكو آمنة ،مفهوم الحضارة عند مالك بن ن; :وأرلوند توين;،:
ط ،1املؤسسة الوطنية لدار الكتاب ،دار مدين.1989 ،
ب_ الرسائل الجامعية:
 _1مºوب العابد ،الفكر الXبوي عند مالك بن ن; ،:مذكرة دكتوراﻩ،
جامعة محمد خيضر ،كلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية ،قسم العلوم
الاجتماعية ،بسكرة.2014 ،
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 _2لحرش مو ،ÐاسXاتيجية البناء الحضاري للعالم ٕالاسالمي Hي فكر
مالك بن ن; ،:مذكرة ماجست ،XYكلية العلوم ٕالانسانية والاجتماعية،
جامعة باþي مختار ،الجزائر.2006 ،
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