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 عناصر بناء الحضارة عند مالك بن نبي في تصور تكامل الرؤية المعرفية

 د.رقية بوسنان                                                                        

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية                                                       
 مقدمة:

تطرح الكثَت من األدبيات العلمية، مصطلح التكامل اؼبعريف إلهباد حاؿ التآلف بُت العلـو 
 يعاًف الظواىر و وىي عودة للبحث عن الفكر اؼبوسوعي الذي كاف يشتغل  ؾباورهتا و اؼبختلفة و
 سية، والسيا العلمية، و االجتماعية، و الثقافية، و ىو ملم دبختلف اؼبعارؼ والقضايا،  األفكار و

 لذلك أىم النظريات، و تاألمة، فقدم الدولة و اجملتمع و اليت زبدـ الفرد و األخبلقية،  اإلقتصادية، و
 أسس اؼبدارس الفلسفية الكربى، اليت ربولت إىل مناىج للحياة اإلنسانية صبعاء.

ىي:  والعناصر اؼبشكلة ؽبا  ىو اغبضارة وويف ىذا البحث يتم الًتكيز على موضوع ىاـ جدا، 
قد تبدو اؼبسألة معقدة  حضور الرؤية اؼبعرفية التكاملية بينها، و " الًتاب"، و"الزمن"، و مدىاإلنساف، و

ىو  و اؼبفسرة لنشأتو،  النظريات الكربىهتا واسعة جدا، فاإلنساف تتجاذبو الكثَت من نوعا ما، ألف ؾباال
 .خرىبالنهاية أساس اغبضارة ألنو الفاعل األوؿ يف عناصرىا األ

القانونية و السياسية، و  :وبمل دالالت و معاين كثَتة -األرض أو اعبغرافيا –كما أف "الًتاب" 
 مكاف للبنياف و ىو منشأ لؤلجناس البشرية اؼبختلفة، و والديبوغرافية، و اعبيولوجية، و االسًتاتيجية، 

 ازدىارىا. و الصنائع اؼبتنوعة، فهو اعبانب اؼبادي ؽبذه اغبضارة منو تستمد قوهتا

ىو قيمة معنوية ال تقاس  يعد "الوقت" اجملاؿ الزمٍت الذي تظهر فيو اغبضارات أو تأفل، و و
ر تدب التعامل مع الوقت حبكمة و واالستثمار يف دائرتو،  إمبا يقاس دبدى التخطيط و بالساعات، و

 متماسكة.و يولد حضارة قوية 

الدين  الذي ينظم تنتج اغبضارة، إال دبقـو أساسي، ىو  ال يبكن ؽبذه العناصر أف تتفاعل و و
 ذا اؼبقـو و فاعليتو، ومهما حاولت والنظريات يف أنبية ى تمهما اختلف اغبياة يف كل اؼبستويات، و

آنية ألف الواقع  أخرى استبعاده من تسيَت شؤوف البشر، فإهنا سوؼ تكوف مغالطة تارىبية ورباوؿ 
يف الفكر اؼبوسوعي كذلك ف صحة اغبضور الديٍت يف كل اؼبستويات. وىو  اغباضر يثبتا التارىبي، و

الذي يبكن عرضو من خبلؿ احملاور اآلتية: مفهـو اغبضارة عند مالك بن نيب، العناصر  و ،ؼبالك بن نيب
 للحضارة، الرؤية التكاملية ؽبذه العناصر، اإلسناد اؼبعريف حوؿ ىذه الرؤية.اؼبكونة 

 اليةاإلشكأوال :       
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للحديث على تكامل اؼبعرفة، حيث ينطلق يف طرح تشكل كتابات مالك بن نيب ؾباال خصبا 
اؼبختزلة  رؤية إنسانية، تصور كبلنبا عناصر بناء اغبضارة و معاعبتها من رؤية كونية إسبلمية و أفكاره و

التكاملية يف فكر مالك بن إذ تتأكد ىذه الرؤية  الزمن، و الًتاب، و يف ثبلثية معيارية ىي اإلنساف، و
مستقبلية يف صنع التوازف لدى  نيب فإهنا تؤكد على أف اؼبفكر يدرؾ ماؽبا من فوائد علمية حاضرة و

من الذي يرتبك عادة أماـ بعض األطروحات اغبداثية اليت تقصي البعد اإلسبلمي  ،اؼبسلم اؼبعاصر
ساد يف فًتة تارىبية  انسانية صبعاء، باعتباره تصور اإل التصور الريادي للمفاىيم اؼبختلفة اليت  تشًتؾ فيها

 مغايرة سباما ؼبا تعيشو البشرية اليـو من تطور ؿبقق يف صبيع اجملاالت.

إف ىذه النظرة اإلقصائية للتصور اإلسبلمي مل تثن مفكرين من أمثاؿ مالك بن نيب أف يوضح يف  
يستشهد  سبلمي وتصور اإللل اوفق اغبضارة من أف يكتبمشكبلت كتاباتو اجملموعة ضمن سلسلة 

حديث  االستيعاب اغبضاري لكل قدًن و السنة ليؤكد السبق اؼبعريف و من القرآف و شرعيةبالنصوص ال
ىي يف كلها   اقتصادية و سياسية و ثقافية و اجتماعية و قضايا أخبلقية و إشكاالت و من مفاىيم و

 كمركب جزء من مفهـو أعم ىو اغبضارة.

حضارتُت ـبتلفتُت نبا فكرة اؼبوضوع لتناقش ىذا التصور اؼبتميز لباحث متميز عايش  تلقد جاء
تعزيز رؤية التكامل اؼبعريف  اغبضارة الغربية، لتوضح اعتداؿ ىذا الفكر يف طرح و سبلمية واغبضارة اإل

ربليل دعو إىل ير من خبلؿ ؿباوره طرحها و خرى اليت يصبو ىذا اؼبؤسبالعلـو األ بُت العلـو اإلسبلمية و
ىل ىناؾ تكامل معريف يف  :الرئيسيساؤؿ الت فجاءاؼبشكبلت اليت تعًتضها،  الكشف عن طرىا وأ

 فرعية ىي: تساؤالتتصور عناصر اغبضارة عند مالك بن نيب؟ ويتفرع عن ىذا السؤاؿ 

 ؟مفهـو اغبضارة يف فكر مالك بن نيبما  -1
 ؟عناصر اغبضارة يف فكر مالك بن نيبما ىي  -2
 ؟الرؤية التكاملية لعناصر اغبضارة يف فكر مالك بن نيب تتوضحكيف  -3
 ؟للرؤية التكاملية عند مالك بن نيبىل ىناؾ إسناد معريف  -4

 تنبع أنبية ىذا البحث من كوهنا تنطلق من مفاىيم ودالالت ىامة كاآليت:و

يف  ىاونوعية رباوؿ إبراز كمية اليت تعد ؾباال خصبا ألحباث   موسوعية فكر مالك بن نيب _
 .ؾباالت متعددة

استيعاب عناصر اغبضارة من إنساف وتراب وزمن للمشكبلت اليت تطرح على مستوى ؿبلي _
 .وإقليمي ودويل
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ويف بنائها  وىو الفاعل فيها، أي حضارة التأكيد على أف الدين مقـو أساسي من مقومات_
  وتطورىا وازدىارىا.

اغبضارة وعناصرىا وتكاملها ضمن األطر اؼبادية الرؤية اؼبنهجية ؼبالك بن نيب يف طرح مفهـو _
 .والتجريبية واألخبلقية

 والًتاب و الزمن  إسهامات بن نيب لوضع حلوؿ لبعض اؼبشكبلت اػباصة باإلنساف و _
 لواقعنا اإلسبلمي.استشراؼ ىذه اغبلوؿ اؼبناسبة 

فكرة التكامل اؼبعريف اليت يدعو إليها الكثَت من الباحثُت، إلهباد ذباور بُت العلـو الدينية و   -
 وظيفة اػببلفة و العلـو اإلنسانية، و اليت تسهم يف  بناء حضارة قوية تعيد لئلنساف ىيبتو ومقامو و

 عمارة األرض.

عن مفهـو اغبضارة، و  و،تتوخى الباحثة من خبلؿ ىذا البحث اإلجابة على كل تساؤالتو
ة ؽبا، و اإلسناد اؼبعريف ؽبذه الرؤية، باإلضافة إىل التأكيد على أنبية فكر بن يالرؤية التكامل عناصرىا، و

يف إطار ما يسمى باإلحياء اغبضاري اعبديد الذي يؤكد وظفها  نيب الذي استوعب اؼبعارؼ اؼبختلفة و
 ذلك.ل اؼبعرفية اليت قدمهاو االعًتاؼ دبجهوداتعلى البعد الديٍت فيو، مث 

االستقراء ىو عملية استدالؿ صاعد يرتقي فيو  تعتمد الباحثة يف ىذه الورقة اؼبنهج االستقرائي، و
لذلك تعترب  الباحث من اغباالت اعبزئية إىل القواعد العامة، أي انتقاؿ من اعبزئيات إىل حكم عاـ، و

االستقراء من خبلؿ اؼببلحظة والتجربة وـبتلف تقنيات نتائج االستقراء أعم من مقدماتو، ويتحقق 
 .1البحث اؼبتبعة

 : مفهوم الحضارة عند مالك بن نبيثانيا
باعتبارىا النقطة  من وحدة ربليل أساسية ىي اغبضارةينطلق مالك بن نيب يف مؤلفاتو اؼبتعددة 

من حيث  :ناقشها من زوايا عدةقد  و هبايبإؿ إليها كل تغَت اجتماعي البعيدة اليت ينبغي أف يؤو 
 .2وظيفتها باعتبار وحدهتا وعبلقتها دبنتوجاهتا ومن حيث تركيبها و و مبدئها وجوىرىا 

نقطة تشكل أو إطبلؽ كلمة اغبضارة ىي بداية دخوؿ ؾبتمع ما مرحلة التاريخ بصفة متحضرة،  و
ية تطبع على ؾبتمع يف مرحلة إف حضارة ما، ما ىي إال نتاج فكرة جوىر أساسية ىامة "عن طريق فكرة 

                                                           
: البحث يف االتصاؿ "عناصر منهجية"، ترصبة، ميلود سفاري و آخروف: ، ـبرب علم اجتماع أ. الرامي، ب.فايل 1

عبد العايل اؼبنفي: اؼبنهج االستقرائي عند اإلماـ .و 54، ص 2004االتصاؿ، جامعة منثوري، قسنطينة، اعبزائر، 
 http://www.diwanalarab.com/spip.php الشاطيب،

 .120، ص2006سعود: التخلف والتنمية يف فكر مالك بن نيب، دار اؽبادي، بَتوت، لبناف،  الطاىر 2
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ماقبل التحضر الدفعة اليت تدخل بو التاريخ، ويبٍت ىذا اجملتمع نظامو الفكري طبقا للنموذج األصلي 
غبضارتو، إنو يتجذر يف ؿبيط ثقايف أصلي، وبدد سائر خصائصو اليت سبيزه عن الثقافات واغبضارات 

 .3"األخرى

العبلئق بُت اجملاؿ اغبيوي)البيولوجي( حيث ينشأ ؾبموعة من " :" عناغبضارةكلمة " ربوتع
فدور األفكار يف حضارة ما ال يقتصر ، 4"ويتقوى ىيكلها، وبُت اجملاؿ الفكري حيث تولد وتنمو روحها

على ؾبرد الزينة والزخرفة...ففي فًتة اندماج ؾبتمع ما يف التاريخ يكوف لؤلفكار دور وظيفي، ألف 
 5.ـ بوظيفة مهمةاغبضارة ىي القدرة على القيا

 ألقاهبا اػباصة و منافعها و األفكار، بصبلهتا و " ؾبموع منسجم من األشياء واغبضارة ىي:و 
ىندسة، أي  ؾبموع كهذا ال يبكن أف يتصور على أنو ؾبرد تكديس، بل كبناء و أماكنها احملددة، و

اؼبادية اليت تتيح جملتمع معُت أف يقدـ  ؾبموع الشروط األخبلقية و وتعٍت أيضا:، 6ربقيق فكرة مثل أعلى"
لكل فرد من أفراده، يف كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إىل الشيخوخة، اؼبساعدة الضرورية لو يف 

 .7ىذا الطور أو ذاؾ من أطوار مبوه

حركة شاملة يف ؾباؿ الفكر وىي الناتج اغباصل ضرورة عن حركة اجملتمع،  تعترب اغبضارة و
، 8لن يكوف اجملتمع ؾبتمعا من دوف ىذه اؼبسألة  اؼبادي، و يف رحاب التوازف الروحي و د، وواالقتصا

"فهذا التحديد الوظيفي هبعل اغبضارة تتمثل يف جانبُت، اعبانب الذي يتضمن شروطها اؼبعنوية، يف 
تضمن شروطها صورة إرادة ربرؾ اجملتمع كبو ربديد مهماتو االجتماعية واالضطبلع هبا، واعبانب الذي ي

اؼبادية، يف صورة إمكاف، أي أنو يضع ربت تصرؼ اجملتمع الوسائل الضرورية للقياـ دبهماتو، أي 
 .9بالوظيفة اغبضارية"

" وتكسب اعبماعة اإلنسانية صفة اجملتمع، عندما تشرع يف اغبركة، أي عندما تبدأ يف تغيَت 
التارىبية مع غبظة انبثاؽ حضارة معينة، أما  نفسها من أجل الوصوؿ إىل غايتها، وىذا يتفق من الوجهة

، واػببلصة، اعبماعات الساكنة، فإف ؽبا حياة اجتماعية دوف غاية، فهي تعيش يف مرحلة ما قبل اغبضارة
                                                           

 .41، ، ص9مالك بن نيب: مشكلة األفكار يف العامل اإلسبلمي، دار الفكر، سوريا، ط 3
 .50، ص 2009، 9شروط النهضة، دار الفكر، سوريا، طمالك بن نيب:  4
 .42بن نيب: مشكلة األفكار يف العامل اإلسبلمي، اؼبرجع السابق، ص مالك 5
 .84، ص 2009، 9مالك بن نيب: فكرة االفريقية، اآلسيوية يف ضوء مؤسبر باندونغ، دار الفكر، سوريا، ط 6
عد السحمراين، . يف أس47مالك بن نيب: أفاؽ جزائرية، ترصبة الطيب الشريف، مكتبة النهضة اعبزائرية، اعبزائر، دت، ص  7

 .144، ص 1986، 2مالك بن نيب"مفكرا إصبلحيا"، دار النفائس، بَتوت، ط
 .144أسعد السحممراين، اؼبرجو نفسو، ص  8
 .61، ص 2009، 9مالك بن نيب: اؼبسلم يف عامل االقتصاد، دار الفكر سوريا، ط 9
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أف الطبيعة توجد النوع، ولكن التاريخ يصنع اجملتمع، وىدؼ الطبيعة ىو ؾبرد احملافظة على البقاء، بينما 
طلق عليو اسم يبركب التقدـ كبو شكل من أشكاؿ اغبياة الراقية وىو ما غاية التاريخ أف يسَت 

 10اغبضارة".

ىي يف ؾبموعها  الوقت، و الًتاب و يرى مالك بن نيب أف اغبضارة يف ؾبموعها ناذبا لئلنساف و
يبزج بُت عناصرىا وىو الفكرة الدينية اليت رافقت دائما تركيب اغبضارة خبلؿ  ربتاج إىل مركب ينتج و

 .11التاريخ

 تشًتي األشياء العديدة و اغبضارة اغبديثة، فاألوىل: شيئية وويبيز مالك بن نيب بُت اغبضارة ال
زبطط وتنتج وفق منهج فٍت تطبق  :الثانية و اإلسبلمي،ىذه حاؿ العامل  ال تستفيد منها، و تكدسها و

 روسيا و التطوير، حاؿ الصُت و الديناميكية اػباصة أثناء التكوين و و فيو قوانُت الكيمياء اغبيوية
 الياباف.

اإلسبلمية، أف تطورنبا ال  يف معرض اؼبقارنة بُت نشأة اغبضارتُت اؼبسيحية و يوضح بن نيبو 
توجهو إىل غايات سامية،  ىبتلف، "فهما تنطلقاف من الفكرة الدينية اليت تطبع الفرد بطابعها اػباص و

ينبغي أف نبحث يف حضارة من اغبضارات عن أصلها الديٍت  الدينية، وفاغبضارة ال تنبعث إال بالعقيدة 
يف الربنبية  لعلو ليس من الغلو يف شيئ أف هبد التاريخ يف البوذية بذور اغبضارة البوذية، و الذي بعثها، و

 .12نواة اغبضارة الربنبية...فاغبضارة تقـو أسسها يف توجيو الناس كبو معبود غييب

كيب اغبضارة األوروبية، كاف من عمل الفكرة اؼبسيحية:" تلكم ىي السمة يوضح جيزو أف تر  و
اػبفي، اؼبنكر أو  تأثَته الظاىر و اإلقبيلالعظيمة األصيلة للحضارة األوروبية، منذ أف تطورت ربت تأثَت 

 .13كربا معا" اغبرية و اؼبرضي، حيث عاش القهر و

الشيوعية ليست مذىبا ماديا فقط، بل يف وهبلي مالك بن نيب ىذا التوجو بالربىنة على أف 
لكن ىناؾ  يفيد التوجو الروحاين:"تعد الشيوعية النظرية قبل كل شيئ فكرة ماركس، و جوىرىا ما

شيوعية واقعية، ىي يف جوىرىا نشاط اؼبؤمنُت اؼبدفوعُت بالقوى الداخلية نفسها اليت دفعت غَتىم من 
هدوا مولد اغبضارات، فالظاىرة متماثلة يف جوىرىا النفسي، اؼبؤمنُت يف ـبتلف العصور، أولئك الذين ش

 .14"ىناؾ بسلوؾ الفرد حياؿ مشاكل اجملتمع الناشئ ؿبددة ىنا و و
                                                           

 .18، ص 2006، 6دار الفكر سوريا، طمالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع،  10
 .50شروط النهضة، مرجع سابق، ص لك بن نيب: ما 11
 .56-48، ص السابقاؼبرجع  12
 .60مالك بن نيب، ميبلذ ؾبتمع، مرجع سابق، ص 13
 .60مالك بن نيب: شروط النهضة، مرجع سابق، ص  14
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لقد حاوؿ مالك بن نيب إهباد الصيغة اؼببلئمة لبلورة فكرتو القائمة، على وجود اؼبركب اغبضاري 
حضاري، اؼبولد للمشهد اؼبرغوب فيو تفاعل، الكهرو لفرص اؼبعززة للاؼبتمثل يف الفكرة الدينية اليت توجد ا

صباعة ما  انكفأتالفاعلية، فإذا ما  من قبل فئة أو صباعة تنطبق عليها صفة التغيَت كبو األفضل، و
آفاقها، وحققت االنسجاـ اؼبطلوب الذي تنشده  منسجم، مع تطلعاهتا و يربطها وازع ديٍت ىادؼ و

التأسيس ؼبشهد معُت من اؼبشاىد  اؼببادرة، و ها السليب كبو اجملاوزة والفكرة الدينية، فقد غَتت من وضع
 15.ىي اؼبنطلق اؼبتألقة تنعكس على اعبماعة االوىل و اغبضارية اؼبنبثقة و

سقوط حضارة أي ؾبتمع،  بشري مستقر، و اجتماعمن الشروط البلزمة ألي شرط اغبضارة  و
تذويب لشخصيتو، كما أف أي اجتماع ببل حضارة ؽبا صفة  ىو سقوط للوجود اؼبميز ؽبذا اجملتمع، و

ذلك يتناىف مع ربقق  تسوده شريعة الغاب، و التطور، سيكوف اجتماعا تغلب عليو صفة البدائية، و
، تصوره مالك بن نيب حوؿ اغبضارة لعل دروس تاريخ اغبضارات يف العامل تؤيد ما إنسانية اإلنساف، و
دوا يف اعبزيرة العربية أو خارجها، فإذا باإلسبلـ يبعث فيهم روح التآلف ف كانوا بأفالعرب مثبل بعد 

 .16ويدفعهم إىل التحضر

 : العناصر المكونة للحضارةسادسا
 الًتاب و وبدد مالك بن نيب العناصر اؼبكونة للحضارة يف ثبلثية معيارية متآلفة ىي اإلنساف و

العناصر، فتارة يسميو باألخبلؽ، وتارة بالفكرة يركب ىذه  على عنصر رابع يبزج ويؤكد  الوقت، و
ال تكاد زبلو مؤلفاتو جلها من اإلشارة تصروبا أو تلميحا ؽبذه  الدينية، و أخرى بالقيم اإلسبلمية، و

 ما ينضوي ربتها بإهباز يراعي خصوصية الكتابة للمؤسبر. تناوؿ العناصر ، وسيتم تناوؽبا و 

  اإلنسان: -1

دوره  بالغة باإلنساف يف معاعبتو ؼبشكبلت اغبضارة، انطبلقا من قيمتو و أوىل مالك بن نيب عناية
، حيث يكوف يف ةباعتباره األساس الذي من خبللو تنطلق اغبضارة يف مراحلها الثبلث يف التاريخ، و

جزئيا ؿبروما من كل قوة دافعة عندما تبلغ ىذه األخَتة  وأالبداية ساكنا خامدا مث عنصرا حضاريا فعاال، 
ُت يديو من عنصري ىي مراحل متدرجة تعرب عن حركة اإلنساف حينما يستغل ماب هنايتها احملتومة، و

 .17الوقت الًتاب و

                                                           
 .75ص  ،2005بشَت ضيف اهلل: فلسفة اغبضارة يف فكر مالك بن نيب، مشورات اجمللس األعلى للغة العربية، اعبزائر،  15
 .143ص  مرجع سابق،أسعد السحمراين:  16
 .207الطاىر سعود، مرجع سابق، ص  17
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 العمل، و يؤثر يف اجملتمع أو اغبضارة بثبلث مؤثرات ىي: الفكر، و اإلنساف عند مالك بن نيب و
فكرة  و و العمل، توجيو رأس اؼباؿقضيتو منوطة بتوجيهو يف نواح ثبلث: توجيو الثقافة، توجي اؼباؿ، و

 وحدة اؽبدؼ. توافق يف السَت و ساس والتوجيو ىي قوة يف األ

العقوؿ  ، فهناؾ اؼببليُت من السواعد العاملة والوقت فالتوجيو ىو ذبنب اإلسراؼ يف اعبهد و"
ىذا اعبهاز اؽبائل  يداراؼبهم أف  اؼبفكرة يف الببلد اإلسبلمية، صاغبة ألف تستخدـ يف كل وقت، و
اجية اؼبناسبة لكل عضو من االنت اؼبكوف من مبليُت السواعد والعقوؿ يف أحسن ظروفو الزمنية و

يف ىذا تكمن أساسا فكرة  ىذا اعبهاز حُت يتحرؾ وبدد ؾبرى التاريخ كبو اؽبدؼ اؼبنشود و و، أعضائو
الذي يكتسب من فكرتو الدينية معٌت بلغة علم االجتماع:  توجيو اإلنساف الذي ربركو دفعة دينية، و

فهو يدعو بداية إىل ربديد ما حُت يتحدث مالك بن نيب عن توجيو الثقافة  و، معٌت الكفاح" اعبماعة و
الثانية إهبابية تصلنا   سلبية تفصلنا عن رواسب اؼباضي، ون عليو من أوضاع بطريقتُت: األوىلكب

 ينطلق منها ىي: ؿباور ؿبددة يضع لذلك التوجيو  ، و18دبقتضيات اؼبستقبل

 األخبلؽ لتكوين الصبلت االجتماعية. -

 وؽ العاـ.ذاعبماؿ لتكوين ال  -

 اؼبنطق العملي لتحديد أشكاؿ النشاط العاـ. -

 الصناعة. اجملتمع، أو الفن التطبيقي اؼبوائم لكل نوع من أنواع  -

ذوؽ  اؼببدأ األخبلقي، و: "ال تكتمل ثقافة اإلنساف إال بتحقق أربعة أشياء مالك بن نيب: يقوؿ
 19".ىي مبادئ كفيلة جبمع شروط الفعالية العلم أو الصناعة، و اؼبنطق العملي، و اعبماؿ، و

سبلـ الذي تؤلف ىل أف اؼببدأ األخبلقي ىو روح اإلإ األوؿ وريذىب مالك بن نيب يف ربليل احملو 
سبلـ اؼبتحرؾ تعرب عن اإلىذه القوة  اإلسبلميتؤدي إىل قوة التماسك الضرورية للمجتمع  بُت الناس و

بذوؽ اعبماؿ الذي ينطبع فيو فكر  ىي جديرة بأف تؤلف اغبضارة اؼبنشودة، و ، والسلوؾ العقل ويف 
 توخيا للكرًن من العادات. الفرد، هبد اإلنساف يف نفسو نزوعا إىل اإلحساف يف العمل، و

نفس، و الطبائع، و تقـو بو السلوكيات ىو ؿبور تتهذب بو األ عن ؿبور اعبماؿ، ويف حديثو  و
فعلو يف ؿبيطو، و الذي يتجلى يف  عبلقتو بأخيو اإلنساف و  اإلنساف ولتقدـ مهم الراقية، وىو معيار 

اؼبنبع الذي هبب إعداده حىت يصبح  و ال شك أف للجماؿ أنبية اجتماعية: "و األشياء، و البيئة، يقوؿ

                                                           
 .86 -84مالك بن نيب، ميبل ؾبتمع، مرجع سابق،ص 18
 .151، ص2009مالك بن نيب: مالك بن نيب: تأمبلت، دار الفكر اؼبعاصر لبناف، دار الفكر سورية،  19
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عماؿ الواقع أف أزىد األ بواسطة تلك األفكار أعماؿ الفرد يف اجملتمع، وتصدر عنو  تنبع منو األفكار، و
فالشيئ الواحد قد ىبتلف تأثَته يف اجملتمع باختبلؼ صورتو اليت تنطق باعبماؿ،  ،لو صلة كربى باعبماؿ
يف السياسة اليت يرظبها  يف عملو و كبن نرى أثر تلك الصورة يف تفكَت اإلنساف و أو تنضح بالقبح، و

لعل من الواضح أننا أصبحنا نفقد ذوؽ  لنفسو، بل حىت يف اغبقيبة اليت وبمل فيها مبلبس سفره، و
لو أنو كاف موجودا يف ثقافتنا، لسخرناه غبل مشكبلت جزئية، تكوف يف ؾبموعها جانبا من  اعبماؿ، و

 20اغبياة".

ربط منطق الفكرة دبنطق العمل من أجل  ىي على الفعالية و الثالث وراحمل و يلح بن نيب يف
القرآف ، اليت ذبعل من اؼبسلم يتكلم عن مبادئ -السلبية اجملتمعية-العقم االجتماعي، أو على القضاء 

 يف معرض اؼبقارنة بُت اعبيل األوؿ يف الدولة اإلسبلمية، وربديدا يتم ذلك  ال يعيش وفقها، والكرًن و 
 .21اعبيل اؼبعاصر

معانيو،  نكوف إىل اؼبنطق العملي الذي يبُت طريقة ارتباط العمل بوسائلو و وج ما"وكبن أح:يقوؿ
يكاد  فشيءاالنتباه  ف العقل اجملرد متوفر، غَت أف العقل التطبيقي الذي يتكوف يف جوىره اإلرادة وأل

يف أعمالنا، إذ يذىب جزء كبَت منها  إننا نرى يف حياتنا اليومية جانبا كبَتا من البلفاعلية، يكوف معدوما
إننا إذا ما أردنا حصرا ؽبذه القضية فإننا نرى سببها األصيل يف افتقادنا  احملاوالت اؽبازلة، و يف العبث و

ربقيقها،  مثلها، بُت فكرة و وسائلها، بُت ثقافة و الضابط الذي يربط بُت عمل وىدفهن بُت سياسة و
يف  إف ذلك كلو ليتكرر يف كل عمل نعملو و افتنا ال تعرؼ مثلها العليا، وثق فسياستنا ذبهل وسائلها، و

 22كل خطوة لبطوىا"

ليست ذلك اؼبعٌت الضيق، فاؼبقصود من ىذا اللفظ  "الصناعة"الرابع أف  محوريرى بالنسبة لل و
تطبيقات العلـو تدخل يف مفهـو  اؼبهن والقدرات و بصفة عامة يف الببلد اإلسبلمية كل الفنوف و

ؽبا مدرسة  تواضعة أففبا يدلنا على القيمة االجتماعية ؽبذه اغبرفة اؼب وأبسطها رعي الغنم  والصناعة، 
الراعي العريب يقود كل منهما قطيعو لعلمنا أي  أىلية يف فرنسا، فلو رأينا الراعي اػبريج من ىذه اؼبدرسة و

لكنها للمجتمع  ردبا لبناء ؾبده، و الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشو وفرؽ بينهما؟ ومن اؼبسلم بو أف 
التقنية أو الصناعة أو العلم، منذ أف قامت اإلنسانية دبا  . و23استمراره وسيلة للمحافظة على كيانو و

                                                           
 .98-96النهضة، مرجع سابق، ص  مالك بن نيب:شروط 20
 .111، ص 2007، 2عبد اللطيف عبادة، فقو التغيَت يف فكر مالك بن نيب، مؤسسة عامل األفكار، ط 21
 .102،103مالك بن نيب، شروط النهضة، اؼبرجع السابق، ص 22
 .88، ص 2009مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، دار الفكر، سورية،  23
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يسمى تقسيم العمل، أي منذ عشرة آالؼ من السنوات أو أكثر أصبحت ىناؾ تقنية موجودة وعمل 
 .24مصنف

ات مالك بن نيب سياقات متعددة ربيط اإلنساف دبنهج واضح يؤدي إىل فاعليتو يف بيف كتاوربضر 
يدعو إىل ىو بذلك  ، فينطلق يف بعضها من البعد اإليباين و"الزمن"، و"الًتاب" أيالعناصر األخرى، 

إىل زوايا  تفعيل العقيدة وحضور الدين يف اغبياة االجتماعية، فالعقيدة وقود الدين، وال تعٍت الركوف
تأثَت على كل اؼبستويات يقوؿ:" فاؼبسلم مل يتخل مطلقا عن  الكسل، فهي عامل إبداع و التخلف و

عقيدتو، فلقد ظل مؤمنا متدينا، ولكن عقيدتو ذبردت من فاعليتها، ألهنا فقدت إشعاعها االجتماعي 
وعليو فليست  الجتماعيافأصبحت جاذبية فردية، وصار اإليباف، إيباف فرد متحلل من صبلتو بوسطو 

 دة ىو يبلكها، إمبا اؼبهم أف نرد إىل ىذه العقيدة فاعليتها وقوهتا اإلهبابية وقياؼبشكلة أف نعلم اؼبسلم ع
 .25"االجتماعيتأثَتىا 

ىو وبقق عملو االجتماعي  النظر يف التاريخ هبعل من الفرد يشهد دور الدين يف حيويتو، و و
إىل غاياتو اػباصة، فهو حُت ىبلق الشبكة الروحية اليت تربط نفس بطريقة غَت مباشرة، حُت يهدؼ 

ىو ىبلق بعملو ىذا شبكة العبلقات االجتماعية اليت تتيح ؽبذا اجملتمع أف  اجملتمع باإليباف باهلل، و
 .26ىو بذلك يربط أىداؼ الوحي بضرورات األرض اػببلفة، و ةيضطلع دبهم

 رعايتو و الذي تأخذ من البعد النفسي لئلنساف ويسوؽ مالك بن نيب ؾبموعة من النصوص  و
تتفيو  التخلص من نفسية التساىل ويعمل على االرتقاء بو فيؤكد على ضرورة  وتنميتو ما وبفظ توازنو 

نبا حالتاف يشعر هبما كل فرد وباوؿ أف يقـو بعمل معُت،  و االستحالة نفسية الصعب و األمور، و
قضايا مهمة   من حيث ال يشعر أو يشعر، فتعطبلف بذلك الكثَت من إهباد اغبلوؿ ؼبشكبلت و فتنتابانو

ـ صغَتة،  يقوؿ مالك بن نيب عن نفسية التساىل:"ومن وجهة النظر النفسانية هبب أف أكبَتة كانت 
ائر أف خط السَت لنشاطنا الشخصي أو اعبماعي هبب أف يبر بُت دىانُت يبدو أهنما ينتاباف س نبُت

الذي يستميلنا إىل الكسل،  السهل الذي ال يستدعي أي ؾبهود، و الشيءونبا ذىاف  اإلسبلميةالببلد 
شاط فوؽ مستوى وسائلنا، فبا ف النأاؼبستحيل الذي هبعلنا كبكم مسبقا ومن أوؿ وىلة ب الشيءوذىاف 

 27.الشلل التاـ إىل بنا  يفضي

                                                           
 .111، ص 2009بن نيب: ؾبالس دمشق، دار الفكر، سورية،  مالك 24
 .54، ص 2009مالك بن نيب: وجهة العامل االسبلمي، دار الفكر، سورية،  25
 .79، ص 2009مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، دار الفكر، سورية،  26
 .111 ، ص2009دار الفكر اؼبعاصر لبناف، دار الفكر سورية، مالك بن نيب:القضايا الكربى،  27
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الذي بات حقيقة يف واقعنا  األمس البعيد، وواقع رب بن نيب مفهـو الذىانيُت بصورة من يق و
، فاليهود أصبحوا قوة  وبسب ؽبا ألف حساب فقد تطورت دولتهم بشكل هبعلها الفاعل يف اليـو

صارت عظيمة، نظرنا يف اعبزائر إىل اليهود نظرة  قضايا حقرناىا و "فكم من أمور و الساحة الدولية:
 مريكا وأاجتماعية على غرار تعامل  اقتصادية و قوة سياسية وعدـ التعامل معهم على أهنم  احتقار و
 . 28بريطانيا" فرنسا و

 ، وشيءالركوف إىل اػبوؼ من كل  اليت تثَت القلق و، القنوط وبذر بن نيب من  حالة اليأس و و
نشاطو  تو وييفقد حيو  ىي حالة يشعر فيها الفرد باف كل شيء انتهى فيصاب بالشلل يف العبلقات و

االنتفاع، يقوؿ:"أف ال يفقد اإلنساف من نفسو معٌت اػبَت كلو مهما أحاطت بو دوافع الشر،  النفع ويف 
الشر عارض، إف من يرفع راية اػبَت قد يسد حاجة تشعر هبا اإلنسانية يف  ألف األصل يف قلبو اػبَت و

كن أف يكوف ؾبالنا إذا حققنا وبقق لنفسو مكانا كريبا يف اجملتمع العاؼبي، ويف ىذا اجملاؿ يب أعماقها، و
، فإذا ما (104آؿ عمراف: )يف سلوكنا معٌت اآلية الكريبة:" ولتكن منكم أمة يدعوف إىل اػبَت..."

ربققت ىذه اآلية يف سلوكنا العاـ بوصفها زبصصا جملتمعنا بالنسبة عباجة اإلنسانية فسوؼ نكوف قد 
كـر سكاف العامل فاػبَت شرط لدخوؿ اجملمع العاؼبي وىو لقينا على اػبريطة االيديولوجية لونا هبعلنا من أ

 .29نسانية الكربى"حاجة من حاجات اإل

قباؿ ، ال  إ مواجهة اؼبشكبلت باستبشار و إىل القنوط، اليأس و يتنفيا غبال يدعو بن نيب و و
اؼبظلمة اليت تعيق النفور، فاالستبشار أداة لتوليد طاقة إشعاعية تعمل على إضاءة الزوايا  بالعبوس و

اجملتمع، وىو بذلك ينقلها إىل  اؼبتنوعة اليت يواجهها الفرد و العمل يف إطار حل اؼبشكبلت الكثَتة و
 النفور باعتبارنبا طاقات سلبية تشل اغبركة و هبنبها حالة العبوس و فرض الذات، و فضاء االستمرارية و

بث أف نفكر بأننا نستطيع التغلب على اؼبستحيل ألنو و ؾبتمع كبو اإلبداع، "فمن العأالدافعية ألي فرد 
 30.كبن الذي حكمنا عليو بذلك" مستحيل و

السلوؾ إىل مستوى  مستوى التفكَت وىامة، ترتقي باإلنساف من  يعرض مالك بن نيب معايَت و
اؼبتعطشة، اكتشاؼ قيمو، مث النزوؿ إىل اؽبضاب  ذلك للتمكن من بلوغ قممو و اغبضارة أو الدين و
اإلنساف إذا أتى هبذا  و اؽبدى، فيضاؼ ؽبا بعدا جديدا سبلمية وسقيها باغبقيقة اإل بقية اغبضارات، و

                                                           
 .30مالك بن نيب: تأمبلت، مرجع سابق،ص 28
 . 217، 216، ص مالك بن نيب: تأمبلت، اؼبرجع السابق 29
 .30اؼبرجع نفسو، ص 30
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إمبا بوصفو إنسانا معاصرا للناس شاىدا عليهم شهادة الصادؽ  ال بشطحاتو الصوفية، و ال بلسانو و
 .31اػببَت الواعي لقيمة شهادتو فعندئد سَتتفع مستوى اغبضارة

ال يعطيو  الشيءاإلقناع أوال ألف فاقد  ـ كل ذلك على ؾبموعة شروط ربقق أمرين: االقتناع وويقو 
ىي أف يبلغ اآلخرين ىذه الرسالة، أو فحوى ىذه الرسالة، و فبل يبكن للمسلم إف مل يقتنع بأف لو رسالة 

إعجازه ال يتأتى أو مفعوؿ ىذه الرسالة...هبب على اؼبسلم أف يضطلع برسالتو، أف يفكر يف إعجازه، و 
إال بتحقيق شرط جوىري، وىو تغيَت ما بنفسو وتغيَت ما يف ؿبيطو مصداقا لقولو تعاىل:"إف اهلل ال يغَت 

 (13)الرعد: .ما بقـو حىت يغيَتوا ما بأنفسهم

هبب على اؼبسلم ضمن سلسلة التغيَت أف يعرؼ نفسو دوف مغالطة، وأف يعرؼ نفوس اآلخرين 
إخبلص، أف وببهم لوجو اهلل، حىت تصل إليهم حرارة  صدؽ و بكل أخوة و و تعاؿ، من دوف كربياء و

توخى فيو أمرا أال وىو جانب يوكل ما يناط دبفهـو التغيَت هبب أف  اإلسبلميحرارة اغبب  و اإلسبلـ
 32.الصحة وجانب الصبلحية

فالثقة سبنح ، صاحب رسالةىو لم ساؼبأف ، باعتبار ويشَت أيضا إىل أنبية إعادة الثقة بالذات
 اإلنطبلؽ إىل العمل من غَت كلل و االطمئناف و اؼبسلم اؼبكلف حبمل رسالة اإلسبلـ،  الشعور بالراحة و

اؼبسلم اليـو  " أف يساىم اؼبسلم يف بناء ؾبتمعو كي يستطيع أف يتكلم مع اآلخرين ندا إىل ند و:ال ملل
إال بعض من وىبهم اهلل عقوال كبَتة يستمعوف ال يتكلم ندا إىل ند بل يتكلم كإنساف منبوذ، ال يسمعو 

أف يستمر يف تبليغ دعوة عطل تبليغها منذ شبانية  يوعل و، للفقراء أما اآلخروف فهم ال يسمعوف للمسلم
لذلك هبب أوال أف نبٍت ؾبتمعا يكوف يف  ىو اؼبسئوؿ عن ىذا التعطيل، إنو ال يستطيع ذلك، و قروف، و

 33 مستوى البشر الذين نبلغهم"مستوى عاؼبية الرسالة، مث يف

انتشر عن طريق أولئك  فاإلسبلـعلى اؼبسلم أف يتجاوز مشكلة النقص أماـ اآلخرين، و        
هم لآلخرين سواء من أىل الفرس أو من تـباطب فقد كانوا يعلنوف يف أقواؽبم و فيهم الفقراء عراب واأل

، كانوا يقولوف ؽبم: لقد أتينا لننقذكم،  يشعروا دبركب النقص، فاإلمكانات اغبضارية اؼبتكدسة  ملو الرـو
مل تفرض عليو الشعور بالدونية أو النقص، لقد كانوا يشعروف  أمامهم يف فارس أو بيزنطة مل تبهرىم و

 34بإرادة حضارية تفوؽ كثَتا ما تبقى منها لدى اجملتمعات اؼبتحضرة يف ذلك العصر.

                                                           
 .28،29، ص 2009مالك بن نيب: دور اؼبسلم ورسالتو يف الثلث األخَت من القرف العشرين، دار الفكر، سورية،  31
 .45-36، السابقاؼبرجع  32
 .69،70ؾبالس دمشق، مرجع سابق، ص مالك بن نيب:  33
 35دور اؼبسلم ورسالتو، مرجع سابق، ص مالك بن نيب:  34
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اغبرص  إنشاء العبلقات االجتماعية وال يغفل بن نيب الناحية العملية فيدعو عرب كتاباتو إىل  و
"فاجملتمع ليس ؾبرد كمية من  :تغليب مصلحة اعبماعة على اؼبصلحة الفردية على أداء العمل اؼبشًتؾ و

ينة ذات غاية، ونضيف من أجل القياـ بوظيفة مع اؾ ىؤالء األفراد يف اذباه واحداألفراد، وإمبا ىو اشًت 
األشياء، بل ىو تركيب ىذه العوامل  األفكار و أف عمل اجملتمع ليس ؾبرد اتفاؽ عفوي بُت األشخاص و

يف مداه تغيَت وجوه اغبياة، أو دبعٌت  االجتماعية الثبلثة، الًتكيب الذي وبقق معو ناذبو يف اذباىو و
 أصح، تطور ىذا اجملتمع".

جملتمع قبح يف فًتة تارىبية مشرقة عرب نسج العبلقات االجتماعية  امبوذجأيقدـ مالك بن نيب 
اؼبعلـو أف أوؿ  "ووالتنازؿ للصاٌف العاـ: التكافل  التعاوف و احملبة و نسجا ؿبكما يقـو على اإليثار و

عمل يؤديو ؾبتمع معُت يف طريق تغيَت نفسو مشروط باكتماؿ شبكة العبلقات االجتماعية، ىذه األخَتة 
من أجل ذلك كاف أوؿ عمل قاـ بو  تعترب العمل التارىبي األوؿ الذي يقـو بو اجملتمع ساعة ميبلده، و

اؼبهاجرين...إف أصل شبكة العبلقات  اجملتمع االسبلمي ىو اؼبيثاؽ الذي يربط بُت األنصار و
عندما  العضوي، و االجتماعية الذي يتيح جملتمع معُت أف يؤدي عملو اؼبشًتؾ إمبا يكمن يف زبلق تركيبو

تصاب الذوات بالتضخم فالعبلقات تصبح فاسدة، ويصبح العمل اؼبشًتؾ صعبا ومستحيبل إذ يدور 
 35الرباىُت" النقاش حينئذ ال إلهباد حلوؿ للمشكبلت بل للعثور على األدلة و

منها سياؽ العبلقات  ىو مفهـو يؤكد عليو يف الكثَت من السياقات و والفاعلية يرى أف  و
تنمو تدرهبيا مع تعقد اؼبصلحة أي أف االنتاج االجتماعي يرتقي بقدر ما تقسيم العمل،  جتماعية واال

بعبارة أخرى بقدر ما يكوف موجها ؼبصلحة  يكوف النشاط الفردي موجها لسد حاجات غَت فردية، و
اختبلؼ اؼبصلحة عامة، فإذا كانت اؼبصلحة ىي اليت تفسر لنا الفاعلية، فما ىي اؼبؤثرات اليت زبتلف ب

 36يف عصور ـبتلفة أو يف ؾبتمعات ـبتلفة

ذلك أف اػبطة ينبغي أف تتوقع يف إطارىا ، االعتماد على الذات يؤكد على أنبية التخطيط وكما 
ىي ؾبموعة شروط ربدد  اؼبادية لنجاحها، و اؼبفاىيمي كما يف إطارىا التنفيذي كل الشروط اؼبعنوية و

لكن واحدا من ىذه الشروط اليت سبس مباشرة اعبانب التقٍت للخطة ىو  للخطة، وسباما التقنية اؼبعقدة 
، و موارده البشرية  التخطيط يف بلد يف طور النمو يهدؼ أساسا إىل ربريك كامل طاقاتو و وحدة اؼبفهـو

 بابتعاد أحد عناصر ىذا التخطيط مهما كاف اؼبادية ربريكا يؤدي إىل خلق ديناميكية اجتماعية، و و
ضئيبل عن القياس العاـ للمجموع، أو عن القواعد األخبلقية اؼببلزمة للعمل اعبماعي ال يبكن بالنتيجة 

                                                           
 .34-27مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، مرجع سابق، ص  35
 .36مالك بن نيب: تأمبلت، مرجع سابق، ص  36
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يفقد التخطيط كل معناه التقٍت ابتداء من  إال أف يؤثر سلبيا على توازف الديناميكية اليت يراد خلقها، و
 37.إمبا ؾبرد مهارة يكوف زبطيطا، و اللحظة اليت تكوف فيها فكرتو الرائدة مستوحاة من اػبارج، فهذا ال

يركز على اإلنساف وما هبب أف يتوفر عليو ىذا العنصر من شروط إذ يبكن القوؿ أف مالك بن نيب 
أنا  ، فهو بذلك قد وضع النقاط على اغبروؼ، وعمليةال والنفسية  وقواعد تتعلق بالناحية اإليبانية  و

نا مظاىر ربولت إىل مشاريع عملية لكفت طريقها الصحيح وعلى يقُت لو أف كتابات بن نيب وضعت يف 
أشَت أنو يبكن توليد قراءات متنوعة يف موضوع اإلنساف عند مالك بن نيب،  التخلف اليت نعاين منها، و

جاؿ اغبكم و التنظيم،  السياسة ـومنها  ووبالتايل الكتابة من عدة أوجو، أو يف عدة ؾباالت، 
و الربامج الًتبوية، الثقافة و  ج و التحكم فيو و تطويره، التعليم و وضع السياساتاإلقتصاد و إدارة اإلنتا 

 د اؼبصطلح إىل أبعد فبا ىو عليو اآلف.م

 

 التراب: -2
 وقد عاعبو من جانبُت:  يعترب الًتاب أحد العناصر اغبضارية اؽبامة يف معادلة مالك بن نيب  

القانوين )التشريعي( يتصل اإلنساف بالًتاب من خبلؿ صورة اؼبلكية أي من حيث تشريع  اؼبظهر -
 اؼبلكية يف اجملتمع الذي وبقق الضمانات االجتماعية.

الفٍت: ويقصد بو السيطرة الفنية واالستخداـ الفٍت الذي تتيحو العلـو اؼبختصة، كعلم  اؼبظهر -
 38الًتبة، أو الكيمياء....

اليت تعمل  يف فكر مالك بن نيب ؼبعيار تقدـ اغبضارة اليت ربيطو أو ربده، و ًتابتقييم الىبضع و 
اغبضارة اإلسبلمية تعيش أوج قوهتا،  حدث يف الزمن اؼباضي و ىذا ما حسن استغبلؿ، وأعلى استغبللو 

يركز مالك بن نيب  حيث و ، أصبحت مهملةيتلكنها سرعاف ما تراجعت، فًتاجعت معها قيمة الًتاب ال
طبيعة من يبلكو، فإنو برأيي وجب إضافة القيم األخرى، وىي قيمة تنوع  قيمة الًتاب االجتماعية و على

نوعو فهو منتشرة، باإلضافة إىل قيمة  ىي مساحات متنوعة و اؼبساحات اليت يتوفر فيها ىذا الًتاب و
 اؼبضائق، و ت اؼبياه اليت تنتشر يف البحار وكميا التغَتات اعبوية و جواء ويقع يف قارات ـبتلفة األ

كبن حُت نتكلم عن الًتاب، ال نبحث يف  " و:يقوؿ، فبارسة اإلنتاجاألهنار واحمليطات فبا يسهل عملية 
لكننا نتكلم عنو من من حيث قيمتو  من موضوع الكتاب، وطبيعتو، فليس ىذا البحث  خصائصو و

حضارهتا  يمة مالكيو، فحينما تكوف قيمة األمة مرتفعة وىذه القيمة مستمدة من ق االجتماعية، و
                                                           

 .33-30، ص 2009مالك بن نيب: من أجل التغيَت، دار الفكر سورية،  37
 .222بق، صالطاىر سعود: مرجع سا 38
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حيث تكوف األمة متخلفة، يكوف الًتاب على قدرىا من  متقدمة يكوف الًتاب غايل القيمة، و
 .39االكبطاط"

أي  انتماءىا وىو ىوية ىذه األمة  نبية الًتاب،أأساسيا يزيد من  اعنصر نيب بن يضيف 
 معها ارتقت قيمة العمل و نزوؿ رسالة اإلسبلـ، و ارتقت يف زمن معُت بظهور و ، فهذه األمة"اإلسبلـ"

 توفرتنتج يف تراب أرضها، ف من تراب أرضها و تأكلمة اليت خدمة الًتاب، فتقوت ىذه األ استغبلؿ و
، لكن بعد ىذه األ كثرت الصنائع، و نتاج، واإل مة عن دينها جعلها تتخلف على مستوى  ارتقت العلـو

االقتصاد، فأضحت بذلك لقمة سائغة ؼبن حولوا ؾبتمعات صغَتة  األصعدة، ومنها صعيد اإلنتاج و كل
 اليت مل ربسن التعامل معها.و مة اإلسبلمية عامل وفقا لشعارات ابتليت هبا األإىل حضارات كبَتة تقود ال

غزو  قبلؿ وتصورنا إىل مشهدين، مشهد اعبزائر ما بعد االست يلفت مالك بٍت نيب نظرنا و 
اليت أخلت الرماؿ لبعض أجزاء اؼبدف الغَت صحرواية، باإلضافة إىل الدوؿ الواقعة يف الشماؿ االفريقي 

 ف من استغبلؿ اؼبساحات اػبضراء وما وبدث اآل اإلقبلؿ من مساحاتو إقبلال بالغا، و بالتشجَت و
 اؼبشهد يف فرنسا اليت أحسن استغبلؿ ربويلها إىل ذبمعات اظبنتية ما يؤثر عليها يف الزمن اغباضر، وبُت

عمليات التشجَت يف الناحية الغربية اعبنوبية اليت ربولت إىل أوؿ منتج يف العامل لنوع من الزيوت كما 
 40.أصبحت ملجأ صحيا للمرضى من صبيع أكباء األرض

ىذا احمليط، ضمن  -إنتاج األنا اؼبسلم-اإلنتاج اػباص  ف الًتاب ىو احمليط كلو وأ يبكن القوؿو 
 حيث يتم تركيز التفكَت يف التعامل مع الظروؼ احمليطة دبا ىو متاح من إمكانات داخل احمليط نفسو، و

الوسائل اؼبشروعة،  ساليب والوطٍت بكل األ استغبلؿ احمللي و ىي قاعدة تدعو إىل التفكَت يف اإلنتاج و
 ةبل ؿباول نتجو اآلخروفأتعانة دائما دبا و اإلنتاج فبل يبكن االسأيكوف ذلك "على مستوى اؼبصطلح  و

يتم مواجهة ذلك بإنتاج حضارة توظف كل الطاقات االجتماعية  وذباوز ذلك إىل التفكَت يف اإلنتاج، 
 .41معوقات ما قبل اغبضارة" سائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب و تنشئ تدرهبيا و اؼبوجودة و

عن ببلد أخرى ثبتت ؽبا  الصيغة االجتماعية اليت نقتبسها "فجميع أنواع اغبلوؿ ذات:يقوؿ بن نيب
ىي صحيحة يف ىذه الببلد على وجو التأكيد،  يتها، تشبو الصيغة الكيمائية لًتكيب اؼباء، وحفيها صبل

ال يبكن أف تأيت معها، ألنو ال يبكن  لكنها تقتضي عند التطبيق عناصر مكملة ال تأيت معها، و و
إذف،  فصلها عن احمليط االجتماعي يف ببلدىا، أي ال يبكن فصلها عن روحها، وال يبكن  حصرىا، و

فلكي نواجو بطريقة فنية أية مشكلة اجتماعية، ينبغي أال يقتصر عملنا على اقًتاض اغبلوؿ اليت تأكدت 
                                                           

 .139مالك بن نيب: شروط النهضة، ص 39
 .143، 142، ص السابقاؼبرجع  40
 62مالك بن نيب: تأمبلت، ص 41
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 لكن يف إطارىا االجتماعي، و صحتها خارج ببلدنا، إذ أف الصيغة اؼبقتبسة صحيحة ببل أدىن شك، و
 42.ؿبيطها الذي زبلقت فيو" يف

 الوقت: -3
يشَت مالك بن نيب إىل أنبية الوقت يف جل مؤلفاتو، وعادة ما يقرنو بالتجارب الناجحة يف الدوؿ 

االسًتاتيجيات اليت  توظيفو بطريقة منظمة عرب اؼبخططات و األسيوية اليت قامت باستغبللو و بية وو األور 
 االجتماعية. واالقتصادية  بع من مدارسها الفكرية ونت

ىو يف العامل  ىي قيمة ال تقـو باؼباؿ، و الوقت ثروة متدفقة هبب استغبلؽبا بالشكل اعبيد، وو  
اإلسبلمي صار من قيم التخلي، ألف اؼبسلم )العريب ربديدا(، صارت أوقاتو مضاعفة على واجباتو، فهو 

اإلسبلمية يؤكد  مة العربية واؿ األهدره يف مظاف غَت مظانو، وحما تبقى ي يؤديها يف سويعات قبلئل و
 مناخ متنوع، و متُت، من امتداد جغرايف، ولنعم اؼبوفورة اليت ربظى بعما األعلى صحة ذلك، ولننظر إىل ا

ليس  –فوضى تعلن االهنيار االخبلقي الاؿ مأزـو و اغبيف النهاية  عقوؿ دبئات اؼببليينن، و يادي وآ
 يف التوصيف السليب. االستغراؽ لبلستدالؿ ويكفي  ولكن من الشواىد ما -باؼبطلق

يؤكد على أنبيتو، لكنو يقف حبسرة على  يرى مالك بن نيب أف الوقت هنر قدًن يعرب العامل، و و
موقعو من العامل اإلسبلمي ليؤكد اؼبشهد اؼبزعج بعد عقد مقارنات مع دوؿ متحضرة ربًـت الوقت كما 

لكنو الوقت الذي ينتهي  سبلمي نعرؼ شيئا يسمى )الوقت(، وربًـت نفسها، يقوؿ:"فنحن يف العامل اإل
ثانية،  و دقيقة ال ذبزئتو الفنية، ألننا ال ندرؾ قيمة أجزائو من ساعة و إىل عدـ، ألننا ال ندرؾ معناه و

ف فكرة الزمن الذي يتصل اتصاال وثيقا بالتاريخ،...وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معٌت ولسنا نعرؼ إىل اآل
 يزاال ما التاريخ اػباضعاف للتوقيت كاف و ىو معٌت اغبياة الذي ينقصنا، ...فاغبياة و اإلنتاج، و  والتأثَت

 .43خطوات واسعة لكي نعوض تأخرنا..." يفوتنا قطارنبا، فنحن يف حاجة ملحة إىل توقيت دقيق، و

ل حىت ألف سنة ال ويقوؿ:"إننا إذا قسنا الزمن دبقياس الساعات التائهة، فالقرف ال يساوي شيئا، ب
تساوي شيئا، أما إذا قدرنا الزمن دبقياس تايلور فإف كل دقيقة ؽبا وزهنا، الذي يكوف معو للسنوات 
اػبمسُت اليت مرت على الثورة السوفيتية ثقل ىذه الدقائق اؼبنتجة، واليت أتاحت جملتمع معاصر لنا أف 

الزمن جد قصَتة...إنو ليس من الضروري وال ينتقل من عهد اؼبوجيك إىل عهد رواد الفضاء يف برىة من 

                                                           
 .103مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، مرجع سابق، ص  42
 .145،146مالك بن نيب: شروط النهضة، ص  43
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من اؼبمكن أف يكوف جملتمع فقَت اؼبليارات من الذىب كي ينهض، وإمبا ينهض بالرصيد الذي ال 
 44يستطيع الدىر أف ينقص من قيمتو شيئا، الرصيد الذي وضعتو العناية اإلؽبية بُت يديو: الوقت" 

اؼبتوفرة توجيو الطاقات والقوي على العمل  ىو أف من ضرورات تثمُت الوقتويرى مالك بن نيب، 
اليت مل تستخدـ للوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبنشود،" فهناؾ مبليُت السواعد سبلمية، و اإلو تمعات العربية اجمليف 

ىذا  يداراؼبهم أف  العقوؿ اؼبفكرة يف العامل االسبلمي، صاغبة ألف تستخدـ يف كل وقت، و العاملة و
نتاجية اؼبناسبة لكل اإل حسن الظروؼ الزمنية وأالعقوؿ يف  من مبليُت السواعد واعبهاز اؽبائل اؼبكوف 

 45وبدد ؾبرى التاريخ كبو اؽبدؼ اؼبنشود"فإنو ىذا اعبهاز حُت يتحرؾ  و ،عضو من أعضائو

الواجبات، بشي من  مسألة اغبقوؽ وأو الزمن أيضا، ومن منظور تثمُت الوقت ويطرح بن نيب  
قد ال يوافق الكثَت  ضرورة القياـ بالواجب أكثر من الًتكيز على الرغبة يف نيل اغبقوؽ، والدقة فَتكز على 

أوافق ما ذىب إليو يف التأكيد  إنٍتمصاٌف معينة، ، إال  حاجات و ىذه القاعدة انطبلقا من خلفيات و
اغبقوؽ سعيا، و ؾبموعة القياـ هبا، ألتت ألو التـز كل فرد  كثر من األوقات، وأعليها، فالواجبات 

"فاجملتمع الذي يرتفع وينمو فإف ذلك يعٍت أف لديو رصيدا من الواجب فائضا، وقد دعا القرآف الكرًن 
 .46اغبقوؽ تلحق بالواجب بطبيعتها" ىو الطريق الواجب، و العباد إىل الطريق اؼبستقيم و

نسينا أف مشكلتنا نسينا الواجبات،  يقوؿ" لقد أصبحنا ال نتكلم إال عن حقوقنا اؼبهضومة و
ما يراودنا من أفكار، ويف تصوراتنا  ليست فيما نستحق من رغائب بل فيما يسودنا من عادات و

بدال من أف تكوف الببلد ورشة  األخبلؽ وما فيها من نقائص، و االجتماعية دبا فيها من قيم اعبماؿ و
 سوقا لبلنتخابات، و 1936ت منذ للعمل اؼبثمر والقياـ بالواجبات الباعثة إىل اغبياة، فإهنا أصبح

ضدة يف اؼبقاىي منربا تلقي منو اػبطب االنتخابية، فكم ظبعنا من اسطوانات وكم رددنا نصارت كل م
عبارة )إننا نطالب حبقوقنا(، تلك اغبقوؽ اػببلبة اؼبغرية اليت يستسهلها الناس، فبل يعمدوف إىل الطريق 

 .47األصعب طريق الواجبات

النيب صلى اهلل عليو وسلم دروس أماـ ىذه اؼبشكلة، إذ لنا من بعض رموزه  وىنا لنا من ىدي
تيو يوما أعرايب يسألو ما يقتات بو، ففي ىذه أدروس عميقة، دروس اجتماعية يف صورة رموز بسيطة، ي

اللحظة األعرايب يطلب حقا مشروعا لو يف الزكاة، والنيب أمل منا هبذا، ولكنو ال وبل القضية على أساس 
ىذا اغبق، بل وبلها على أساس الواجب فيشَت على الصحابة رضواف اهلل عليهم قائبل: جهزوا أخاكم  

                                                           
 .68،69، ص 2009مالك بن نيب: بُت الرشاد والتيو، دار الفكر سورية،  44
 .84شروط النهضة، مرجع سابق، ص مالك بن نيب: 45
 .31مالك بن نيب: تأمبلت ، مرجع سابق، ص 46
 .37مالك بن نيب: شروط النهضة، مرجع سابق، ص  47
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كي وبتطب، فالنيب أراد أف يقدـ درسا ؽبذا اإلنساف، ووبولو يف الوقت نفسو من ؾبرد مستهلك يعيش 
 48على كاىل اجملتمع الناشئ إىل منتج.

 العناصرتعانق بين  الفكرة الدينية...تآلف و: ثالثا
، من خبلؿ ما يقـو بو من وظائف االجتماعي أقوى وسيلة من وسائل الضبط يعترب الدين أىم و

 ىو يضبط سلوؾ األفراد يف اجملتمع بالثواب و استقرار النظم االجتماعية، و اجملتمع و يف حياة الفرد و
مي كأداة ضبط فيما يشتمل بالذات الدين اإلسبل يربز أثر الدين و يف  اآلخرة ، و العقاب يف اغبياة و

عليو من تعاليم سبثل يف ؾبملها ؾبموعة من الضوابط تظهر يف العبادات اؼبتعلقة يف العبلقة بُت العبد 
 .49وخالقو سبحانو وتعاىل، ويف اؼبعامبلت اليت تعكس العبلقة بُت األفراد

 ىي:"دين متبع و)اؼباوردي( ضرورية للضبط االجتماعي ستة أمور  ومن الدعائم اليت يعتربىا
اإلرتقاء باإلنساف إىل  و ،50أمل فسيح" خصب دائم و أمن عاـ و عدؿ شامل و سلطاف قاىر و

خبلقي داخل اجملتمع، ىذا االنضباط ينبع أالكماؿ هلل، وبتاج إىل انضباط  مصف اإلنسانية اؼبكتملة و
إهبابيا حيث تواجد، ونبا آليتاف و الضمَت ونبا آليتاف لتحضَت اإلنساف وجعلو فاعبل أمن الوازع الديٍت 

االندثار، كاعبريبة  ات السلبية إىل الًتاجع ويغبفظ التوازف السلوكي لو داخل اعبماعة فبا يدفع بالسلوك
 .نواعوأنواعها والعنف بأب

يستشهد  ويثبت مالك بن نيب من خبلؿ كتاباتو أف الدين عنصر مهم يف بناء أي حضارة، و 
بعض يف تطوير بعض البٌت تأثر كليهما ب ي، واحمليط اإلسبلم جنيب وألبصور عديدة من احمليط ا
إنسانية، فرؤية بن نيب للدين كفاعل أساسي  ذبريبية، إىل علـو إجتماعية و اغبضارية، من علـو مادية و

 ليست ؾبرد عاطفة عابرة حبكم االنتماء إىل اؼبعتقد. يف اغبضارة حقيقة مثبتة و

:" كلما أوغل اؼبرء يف اؼباضي التارىبي لئلنساف يف األحقاب الزاىرة غبضارتو، أو يف اؼبراحل يقوؿ
ا ؽبا خصصها يبقا ولقد أزىر علم اآلثار وجد سطورا من الفكرة الدينية االجتماعيالبدائية لتطوره 

ن كهوؼ العبادة يف ولقد سارت ىندسة البناء م الدينية، أيا كانت تلك الشعائر اإلنساف القدًن لشعائره
العصري اغبجري، إىل عهد اؼبعابد الفخمة جنبا إىل جنب مع الفكرة الدينية اليت طبعت قوانُت اإلنساف 

من ىناؾ كانت تشرؽ ىذه اغبضارات لكي تنَت العامل،  بل علومو فولدت اغبضارات يف ظل اؼبعابد...و

                                                           
 .121ؾبالس دمشق، مرجع سابق، ص  48
 .61، ص1985سلوى علي سليم، االسبلـ والضبط االجتماعي، مكتبة وىبو، الطبعة االوىل،  49
، اجمللػد 17قواعد الضبط االجتماعي عند اؼباوردي، اجمللة العربية للعلـو اإلنسانية، جامعة الكويت، العػدد  موسى ابو حوسو، 50
 .48، ص1985، 5
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يف برؼباناتو، فقوانُت األمم اؼبتحدة الىوتية يف  ذبلي اؼبناقشات السياسية معاملو، و زدىر يف جامعاتو وت و
 .51أساسها، أما ما يطلقوف عليو قانوهنم اؼبدين، فإنو ديٍت يف جوىره..."

تفسَتات، فالفرضية عند بن نيب ىي  ظواىر اجملتمع تتحدد بفرضية و إف العبلقة بُت الدين و
الوصوؿ إىل اغبضارة يف ؾبتمع من  االجتماعي والتفسَتات ىي اإلؼباـ بظاىرة التغيَت  الفكرة الدينية، و

تدىورىا نتيجة  حلل بن نيب سقوط اجملتمعات و اجملتمعات يف مرحلة من مراحل التاريخ البشري، و
 52.لغياب الوظيفة االجتماعية للدين

لكن أوضاع القيم تنقلب يف عصور االكبطاط لتبدوا األمور ذات خطر كبَت،  يقوؿ بن نيب:" و
إذ ىو ال يقوى على البقاء دبقومات الفن والعلم  االنقبلب اهنار البناء االجتماعيدث ىذا فإذا ما ح

 تتقدـ، فحيثما فقد الروح سقطت اغبضارة و روح تتيح لئلنسانية أف تنهض والوالعقل فحسب، ألف 
 53.اكبطت"

العبلقات سبتُت اإلنساف وىي عامل مهم يف  ف الدين يتجلى أيضا يف العبلقة الروحية بُت اؼبعبود وإ
وبقق نشاط أفراده من  و -حىت اؼبستقبلي و-هتيئتو للقياـ بدوره التارىبي،  تنظيم اجملتمع و االجتماعية و

خبلؿ العمل اؼبشًتؾ، فالدين يربط أىداؼ السماء بضرورات األرض فاعبانب الغييب للدين ىو الذي 
،...وإف انعداـ النزعة اغبقيقة لئليباف بالغيب يؤدي إىل فقداف إلجتماعيةااإلرادة يوجد  يوفر اؼبربرات و

قولو ، ومن 54العمل لفاعليتو االجتماعية، حبيث يصبح اإليباف ؿبصورا يف نطاؽ الفرد فاقدا إلشعاعو
-فإف اهلل تعاىل مل يرد هبذا القانوف(، 56:"وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدوف" )الذاريات تعاىل:

ولكن أراد اف يفتح ؽبم طريقا خَتا  -االستخبلؼ ؿبل السعي و -أف يفصل الناس عن األرض -ادةالعب
التاريخ يرينا مدى القدرة اليت امتاز هبا اؼبسلموف األوائل حُت ساروا يف  ليضطلعوا بعملهم األرضي، و

(، ىذا التغيَت ىو 11لرعد:ىذه الطريق، ووفقا للقاعدة "إف اهلل ال يغَت مابقـو حىت يغَتوا ما بانفسهم" )ا
 .55الذي يتسهل بو اجملتمع اغبياة

فسواء كنا بصدد اجملتمع اإلسبلمي، أو اجملتمع اؼبسيحي، أـ كنا بصدد اجملتمعات اليت ربجرت "
، أو اختلفت سباما عن الوجود ، نستطيع أف نقرر أف الفكرة اليت غرست، بذرهتا يف حقل التاريخ ىي اليـو

                                                           
 .69، ص 2009، 9مالك بن نيب: الظاىرة القرآنية، دار الفكر، سوريا، ط 51
رية االجتماعية، الدار السعودية للنشر نورة خالد السعد: التغَت االجتماعي يف فكر مالك بن نيب، دراسة يف بناء النظ 52

 .118، ص 1997والتوزيع، السعودية، 
 .30،31مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسبلمي، مرجع سابق، ص  53
54
 .119نورة السعد، مرجع سابق، ص  
55
 ، ص مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، مرجع سابق 
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اليت فكرة دينية، ومعٌت ىذا أف )الظرؼ االستثنائي( الذي يلد ؾبتمعا يتفق يف الواقع مع الفكرة الدينية 
 .56فة صبيع عناصر الكائن الذي سيخرج فيما بعد إىل الوجود"طربمل مقاديره، كما ربمل الن

الضرورة بمن اؼبؤكد أنو عندما نتناوؿ اغبضارة اإلسبلمية فبل بد من أف يدخل يف اطرادىا  و
اإلنساف اؼبسلم الذي ىو السند احملسوس  عامبلف نبا: الفكرة اإلسبلمية اليت ىي أصل االطراد نفسو، و

 57ؽبذه الفكرة.

ذباوب عناصر ثبلثية مع  الدينية اليت رافقت تركيب اغبضارة خبلؿ التاريخ دبزج وتقـو الفكرة  و
يعفي بعض اجملتمعات من تكديس ما   اؼبزجىذا الوقت، و الًتاب، و بعضها البعض ىي: اإلنساف، 

" إف اؼبقياس العاـ لعملية  التعويل على الذات ويدفع هبا إىل ؿباولة البناء و األخرىتنتجو اغبضارات 
انعداـ الفاعلية يف جهود اجملتمع االسبلمي، إف  اغبضارة ليلقي لنا ضوءا كاشفا على السلبية النسبية و

 سيكوف من السخف و ضارة ىو أف اغبضارة ىي اليت تلد منتجاهتا، واؼبقياس العاـ يف عملية اغب
 58السخرية حتما أف نعكس القاعدة حُت نريد أف نصنع حضارة من منتجاهتا"

"ولقد ترتبت على الواقع اؼبتمثل يف إنباؿ العامل االسبلمي ؽبذا اؼبظهر، النتيجة اليت نشاىدىا 
شىت بلداف العامل االسبلمي منذ  السيارة اؽباتف، و ور والطنب البوؽ، و حيث اقتحم الزي األرويب، و

لكن مشاكل التخلف ظلت راسخة القدـ داخل ىذه البلداف، فقد أردنا بدؿ  طبسُت سنة، و
مية طواؿ سبلمل يكن عمل النهضة اإل كديس منتجاهتا، وتاالضطبلع بتشييد حضارة، أف نقـو ب

تكديسا للعتاد، واؼبؤسف أف روح التكديس والشيئية اليت لكن  يبثل تشييدا و السنوات اػبمس األخَتة
 59."هبب التخلص منها ما انفكت مستمرة البقاء

ويصف بن نيب رسالة اؼبسلم األساسية يف ىذا العامل اؼبتغَت، بأهنا رسالة واضحة اؼبعامل، واؼببادئ 
 وبناءىا اإليباف و السنة، ف وبيد عنها دبجرد ىبة ريح ضعيفة، منطلقها الكتاب وأاليت ال هبب 

" فبهذا  -سلم ولة الرسوؿ صلى اهلل عليو ود–األخبلؽ، كما كانت يف ؾبموعها أثناء بناء الدولة األوىل 
يستطيع منذ البداية أف وبتفظ باستقبللو األخبلقي، حىت لو عاش يف ؾبتمع ال يتفق مع مثلو األعلى،  و 

ؼ اػبارجية األخبلقية أو و و مهما يكن قدر الظرو يستطيع أف يواجو أيضا على الرغم من فقره أو ثرائ
ىو هبذه الطريقة يستطيع أيضا أف ينشئ وسطو اػباص شيئا فشيئا، حُت يؤثر على الظروؼ  و، اؼبادية

                                                           
 .56مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، مرجع سابق، ص  56
 .84بن نيب، شروط النهضة، مرجع سابق، ص  مالك 57
 .47مالك بن نيب:شروط النهضة، مرجع سابق، ص  58
 .50مالك بن نيب: القضايا الكربى، مرجع سابق، ص  59
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اػبارجية حبياة مبوذجية ينتقل أثرىا إىل ما عداىا، كما كانت حياة حفنة الرجاؿ الذين عاشوا حوؿ النيب 
 .60ة أياـ اإلسبلـ األوىل"سلم دبك صلى اهلل عليو و

لتحقيق اؼبضي على اؼبنهج اإلسبلمي األوؿ اؼبزدىر، يرى مالك بن نيب ضرورة ذبنب التعلق  و
نزعة  فالتعلق باؼباضي اؼبتوفق و، ذبنب اإليغاؿ يف نزعة اؼبديح الواىم باؼباضي االسبلمي اؼبتفوؽ، و

 ذبدين أصفها باؼببالغة و اغباضر، و و اإلسبلمي اؼبعاصر اؼبديح اؼبفرط، تصاحب الفكر العريب و
"  العمل اإلهبايب، يقوؿ مالك بن نيب: التطوير و قد استهلكت ىذه النزعة فرص التقدـ و السلبية، و

فحُت اذبهت الثقافة إىل امتداح اؼباضي أصبحت ثقافة أثرية، ال يتجو العمل الفكري فيها إىل األماـ 
ه الناكص اؼبسرؼ سببا يف انطباع التعليم كلو بطابع دارس ال يتفق بل ينتكس إىل وراء، وكاف ىذا االذبا

ث باؼباضي، كأمبا قد أصبحت بذلك أصيبت األفكار بظاىرة التشب اؼبستقبل، و مقتضيات اغباضر و و
 61لو". متنفس

ؽبا، أخلص إىل أف منهج مالك بن الديٍت بعد ىذه القراءة اؼبختصرة لعناصر اغبضارة و اؼبركب 
قدـ تصورا واضحا للنهضة و التقدـ من جديد، فقد استعاف باؼبورث التارىبي لؤلمة االستشرايف ينيب 

و اؼبوروث التارىبي للدوؿ األجنبية و انطبلقها كبو التطوير،  قوهتا و ازدىارىاىي يف أوج  اإلسبلمية و
 . و من خبلؽبما كاف يعاًف الظواىر و القضايا اليت عاصرىا ويقًتح اغبلوؿ

 للرؤية التكاملية اإلسناد المعرفي: عاراب
واؼبقصود هبا أىم األفكار والتجارب الذي استند إليها مالك بن نيب لصياغة اؼبشروع اغبضاري 

بغية النهوض باجملتمعات اؼبتخلفة، فجمعت كتاباتو مرجعيات ىامة والرؤية التكاملية لعناصر اغبضارة 
غربية وعربية، كما صبعت شخصيات فكرية يعتد هبا يف اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبختلفة، واعتمد مالك بن نيب 
يف تآليفو على ذباربو الشخصية حبكم احتكاكو دبختلف اعبنسيات، وكاف لؤلفكار التارىبية حضور كبَت، 

، كما استند مالك اؼبنورة وىل يف اؼبدينةبلمي، ونشأة الدولة االسبلمية األيتعلق بالتاريخ االسخاصة فيما 
 بن نيب إىل آي القرآف الكرًن للتدليل على صحة وأنبية أفكاره، وتطبيقات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

 .وصحابتو واػبلفاء من بعد

تتعلق باإلنساف، وما هبب أف تكوف عليو  عناصر اغبضارة، يورد ابن نيب آيات كثَتةل عرضويف 
دبوجب الصبلحيات اليت يبلكها، ال  فاؼبسئوؿ ووفق سلم ترتييب تقتضيها وظيفتو،  سلوكياتو، أخبلقو و

مر ىل العلم والكياسة واجبة حبكم األيتعسف فاؼبشورة وتبادؿ الرأي مع أ وبق لو أف يتفرد باغبكم و

                                                           
 .114مالك بن نيب: ميبلد ؾبتمع، مرجع سابق، ص  60
 .60مالك بن نيب: وجهة العامل االسبلمي، مرجع سابق، ص  61
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 وىو مطالب بإقامة العدؿ و(، 159َوَشاِوْرُىْم يف اأَلْمِر" )آؿ عمراف: :"األية الوارد يف األية الكريبة يف 
  .(58" َوِإَذا َحَكْمُتْم بَػُْتَ النَّاِس َأْف رَبُْكُموا بِاْلَعْدِؿ" ) النساء:اغبكم بالعدؿ لسياسة أفراد اجملتمع

ربقيق ما سبق إليو اؼبسلموف  القياـ بالواجبات و ويشَت بن نيب يف معرض التأكيد على الفاعلية و
التخطيط إىل األية  اإلدراة و ئل، وما توصلت إليو التجارب الغربية الرائدة يف ؾباالت االستثمار واو األ
  ، وىي تتكرر دبعدؿ كبَت يف كتاباتو.(11فَّ اللََّو ال يُػَغيػُِّر َما بَِقْوـٍ َحىتَّ يُػَغيػُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم" )الرعد:"إ

َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف ويستشه َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ د باألية" ُكنُتْم َخيػْ
اإلصرار على  ضباية اإلنساف، و ( ليؤكد على الروح اعبماعية يف تنمية اجملتمع و110")آؿ عمراف:بِالّلوِ 

، ليؤكد عظمة تعاليم القرآف الكرًن و مقارنة بُت التعاليم اؼبسيحية يعقد بن نيب ترؾ الشر، و فعل اػبَت و
 .ىذه اآلية

القياـ بالواجب اليت  كما يسوؽ بن نيب الكثَت من األحاديث اليت تؤكد على ضرورة العمل و
نفسي بيِده ألف يأُخَذ أحدُكم حبَلو فيذىُب فيحتِطُب مثَّ يأيت بو  منها"والَّذي تؤطره النظريات الكثَتة و

فيحِمُلو على ظهرِه فيأكُل منو خٌَت لو من أف يسأَؿ النَّاَس وألف يأخَذ ترابًا فيجعُلو يف فيو خٌَت لو من أف 
ؼبا تدعو لو ، ويدعو إىل التكافل واحًتاـ اإلنساف وحقوقو البشرية وفيها مقارنة 62هبعَل يف فيو حراًما"

خوانُُكم جعَلُهُم اللَُّو ربَت أيديُكم ، فأطِعموىم فبَّا تأُكلوَف  إ"نظريات حقوؽ اإلنساف ومواثيقها الدولية:
 63".، وألِبسوىم فبَّا تلَبسوَف ، وال ُتَكلِّفوىم ما يغلبُػُهم ، فإف كلَّفُتموُىم فَأعينوُىم

يت يسوقها بن نيب يف حديثو عن اإلنساف وىو وال تسع ىذه الورقات ؾبموع اآليات واألحاديث ال
الفاعل األوؿ يف بناء اغبضارة باستغبلؿ العناصر األوىل، ويقرهنا دبقاربات غربية ىامة يف ظل ما يسمى 

 بالرؤية التكاملية.

ابن خلدوف يف تفسَته لدورة دورهتا بأفكار  تركيبها و عن اغبضارة و كتاباتويف  يستعُت بن نيب 
على ناتج من نتائجها وىي  مل يقف عند مصطلح اغبضارة وكاف يركز يف كتاباتوخَت األ ، ىذااغبضارة
يف تطبيقو للجدلية اؼبادية، باعتبار االذباه اؼبادي التارىبي الذي كاف سائدا يف وأفكار ماركس ، الدولة
يلسوؼ شبنجلر الف و، سافاغباجات األساسية لئلن فاغبضارة عنده ىي نتاج الضرورات اؼبادية و، أوروبا

أرلوند توينيب  الذي فسر نشأة اغبضارة بتضخيم العامل  الذي يفسر اغبضارة بأهنا شبرة لعبقرية خاصة، و

                                                           
 إسناده جيد : خبلصة حكم احملدث،   3/18الصفحة أو الرقم،الًتغيب والًتىيب : اؼبصدر  اؼبنذري : احملدث ، أبو ىريرة : الراوي 62
  : ، خبلصة حكم احملدث 2991 الصفحة أو الرقم، صحيح ابن ماجو : اؼبصدر ،األلباين : احملدث أبو ذر الغفاري، : الراوي 63

  .صحيح
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دوره األساسي يف ذلك ىذا العامل الذي يدعوه بالتحدي يفسر نشأهتا على أهنا رد معُت  غرايف واعب
 .على ربد معُت

ت يف أندونيسيا، قبح تطبيقها يف أؼبانيا وفشل يستفيد بن نيب من أفكار شاخت االقتصادية اليت
اػبطأ يف تقدير اؼبعطيات البشرية يف اجملاؿ االقتصادي، كما يستفيد من اؼبعادلة االجتماعية ومن  بببس

 كما ربضر أفكار سقراط و أفبلطوف و   اإلنتاجتفكَته يف تنظيم  عن اإلدارة العلمية ومذىب تايلور 
 . البناء الفكري لوتوماس األكويٍت، يف أرسطو و

على آراء لكسرلنج يف اؼبوضوع، اليت استخلصها من دور الفكرة اؼبسيحية يف تركيب  ويعتمد أيضا
، حيث يرى أف القلم سبلح يف و األفكارأفكار ماتسي تونج عن مشكلة الثقافة  اغبضارة الغربية، و

 ات باىرة.حربقيق قبا قادتو إىل صبيع أفكاره اليت انعشت اجملتمع الصيٍت و اؼبشكلة، و

يستعُت مالك بن نيب حبقوؿ معرفية ـبتلفة كعلم النفس ، فعادة ما يستخدـ مراحل الطفولة 
األشخاص، كما  ، وىي اؼبرحلة األخَتة، بعد مرحلة األشياء، و هاإنتاج للداللة على عامل األفكار و

، أو ضارة، اإلنساف، الًتاب، الزمنيستعُت بعلم الرياضيات للداللة على ؾبموع العناصر اليت تشكل اغب
 وعلم الكيمياء لتحديد درجة تفاعل ىذه العناصر.  ربقيق اؼبعالة االجتماعية واالقتصادية

ذبارب الدوؿ األوربية   ماليزيا، و اندونيسيا و الياباف و ولو يف ذبارب الدوؿ األسيوية كالصُت و
يؤكد على النموذج الصيٍت )الثورة  وتطبيقها خَت سبثيل. وكأؼبانيا خَت ذبارب على سبثل اؼبناىج اؼبعرفية 

 تعديلو يف االذباه الذي يراه. ربدي الواقع و الثقافية( و

 خامسا:نتائج البحث
اؼبعنوية، ويعد الدين منشأ   تعٍت اغبضارة عند مالك بن نيب، توفر ؾبموعة من الشروط اؼبادية و -

 كل حضارة.
منطلق التغيَت ىو  ؿبور عملية التغيَت وىو الفاعل فيو، ويعد اإلنساف يف فكر مالك بن نيب  -

، وىو شرط (11يُػَغيػُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم" )الرعد: اللََّو ال يُػَغيػُِّر َما بَِقْوؿٍبَىتَّ  إفَّ النفس باعتبار اآلية الكريبة:" 
 ضروري من شروط االرتقاء يف سلم اغبضارة.

تتعلق ىذه  اؼبكاف، على دور اإلنساف يف الزماف و يصوغ مالك بن نيب ؾبموعة ؿباور للتأكيد -
احملاور بالبعد األخبلقي و النفسي، و االقتصادي، و االجتماعي، يصوغها مالك بن نيب يف سياقات 

 .ـبتلفة للحث على البناء والتعمَت
 يلح مالك بن نيب على طرح فكرة الفعالية، باعتبارىا الرابط الذي هبمع بُت منطق الفكرة و -

منها  منطق العمل من أجل القضاء على السلبية اليت تشيع يف اجملتمعات اؼبتخلفة عرب خبلياه الدقيقة، و
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كأف مالك بن نيب يرفع شعار:  و ،ربويل مبادئ القرآف إىل سلوكيات فعليو بدؿ اإلكثار من الكبلـ عنو
 "نريد قرآنا يبشي ال نسخا تتكدس وخطبا تتبجح".

اإلنساف اؼبسلم، منبها إىل تفوؽ األوؿ يف   ارنة بُت إنساف الغرب، وعادة ما يعقد بن نيب مق -
 الواجب عنده أكثر من الوقت. كل اجملاالت، ألنو مؤمن دبا يعتنق، و

دالالت واسعة، فهو من وجهة سياسية قانونية  وبمل مفهـو الًتاب عند مالك بن نيب معاين و -
 الناحية االقتصادية اؼبصدر الرئيسي لئلنتاج الزراعي و تلك الرقعة اعبغرافية اليت ربدىا اغبدود، وىو من

 الدين. الوالء للفكرة و ىو من الناحية اؼبعنوية، اإلنتماء و الصناعي على حد سواء، و
يدعو  كبَتة ألنو عامل مهم من عوامل بناء اغبضارة، وأنبية  يأخذ الزمن عند مالك بن نيب  -

البحث  توظيفو يف الصاٌف العاـ، بدؿ اؼبصلحة اػباصة ومالك بن نيب وضمن أطر كربى الستثماره و 
 عن ربقيق الذات.

ال يبكن للعناصر الثبلث أف سبتزج إال بوجود العامل الروحي،  الذي يتلخص يف الفكرة   -
العمل ضمن ىذه اإلرادة يف حدود ما  وجل و ىو التسليم اؼبطلق إلرادة اهلل عز الدينية، أو اإليباف و

، مث العمل ضمن دائرة اتباع ىدي الرسوؿ صلى اهلل عليو و سلم. ل وأح أمر و شرع، و  حـر
 يستند بن نيب يف الربىنة على صحة أفكاره إىل علـو ـبتلفة، حبكم زبصصو، من رياضيات و -

استفاد  خلدوف، و إبن على رأسهم غربية، و بيولوجيا، كما يستند لعدة مرجعيات عربية و كيمياء، و
 نيب كثَتا من فن اؼببلحظة اليت أصبحت أداة علمية للوصف. بنإ

 خاتمة  
عناصرىا و الرؤية التكاملية بُت  لفكر مالك بن نيب حوؿ اغبضارة و اؼبتواضععرض البعض   

، يقتصر يف الكتابة على زمن أو مكاف معينُت، يبكن القوؿ أف اؼبفكر اإلسبلمي مل اؼبعارؼ يف عرضها
، وال يتم روحيا عرب إحيائها ماديا و للعودة باغبضارة اإلسبلمية إىل أوج قوهتاىاجسا  فهو وبمل نبا و
إىل الفكرة اإلسبلمية، واليت مرجعها  يستند التصوريصاغ وفقها، ىذه  تصور واضحذلك إال بوضع 

 ذا اجملاؿ.الكثَت إىل ى الشيء انسانيتُت اليت أضافتيستند إىل التجربة واػبربة اإلالسنة، كما  الكتاب و

يشارؾ فيو هبب أف ىي كل   عناصر بعينها وإمباال ترتكز على  اغبضارةيؤكد مالك بن نيب أف 
العمراف، ، فهي مفهـو مشويل هبب أف يتجسد يف كل جوانب اغبياة، الذوؽ، اعبماؿ، البيئة، صبيع األفراد

مالك بن  كتبي والتخطيط،  والسلوؾ، العبلقات االجتماعية، اإلدارة، االقتصاد، التمثيل السياسي، 
عمارة األرض وفق سنن  اجملتمع إىل البناء اغبضاري، و وجو الفرد واليت ت احملاور الكثَت من عن نيب 

 النفس،  التاريخ الصحيحة، وسنن الكوف و



24 
 

اغبضارة السنة، لبلستدالؿ على صحة ما يذىب إليو من طرح حوؿ  يرجع مالك بن نيب للقرآف و
ودالهتا، فيستشهد بآي القرآف حوؿ التغيَت وأنبيتو، كما يستشهد بأقواؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

 عن اإلصبلح ، فينشد بذلك اكتماؿ فكرتو ومثاليتها.

الذي يعوؿ عليو فهو  و تفعيلواإلنساف ضرورة االىتماـ بإىل  رؤيتومالك بن نيب يف صياغة  يهدؼ
ويعتمد يف ذلك على القيادة اغبضارية،  التبعية، إىل أجواء التطور و و يف االنتقاؿ من أجواء التخلف

الكتاب، أمثاؿ ابن  مادية، ترجع إىل أشهر اؼبفكرين و أخبلقية، و فكرية، و صبلة معارؼ تارىبية، و
مبا يقـو السالب منها يتبناىا، إ نو يتمثلها وأماركس، وال يعٍت  كويٍت، واأل توينيب، و خلدوف، و

 .يد من اؼبوجب فيهاويستف

، ويشَت إىل وجوب االقتداء ة ر أىم عامل لتأليف عناصر اغبضا الدينيؤكد مالك بن نيب أف عامل 
نساف الفاعل الذي انطلق حبضارتو إىل اغبضارات األخرى، بثقة بإنساف ما قبل اؼبوحدين، فهو مبوذج اإل

 وعي. و

 

 

 التوصيات:
متأنية و  فكر مالك بن نيب اؼبوسوعي، قراءة واعية و دعوة إىل القراءة وإعادة القراءة يف يف -

العامل اإلسبلمي   أبعاد قيمية، يعاًف واقع اجملتمع اعبزائري و واالستفادة قدر اإلمكاف منو، باعتباره فكرا ذ
 ا يف العديد من اجملاالت.ميستشرؼ مستقبله و

، ؾباؿ ىذا الطرح ذبديد أساليب الدعوة إىل  تكامل اؼبعرفة عند العلماء اؼبسلمُت ويعد طرح  -
تنظيم لقاءات وبرؾبة مواد  اؼبطلوب أو اؼبستحسن ومهم يف ربريك عجلة األمة ونقلها إىل حاؿ أفضل 

 لو يف كل اعبامعات االسبلمية والعربية.
كتبت عنها يف  الرسائل اعبامعية اليت تناولت ىذه الشخصية اؽبامة و تبادؿ األطروحات و -

 ػبدمة اغبضارة، بُت اعبامعات لبلستفادة منها وتبادؿ اؼبعارؼ خبصوصها. اجملاالت العديدة
 توجيو طلبة الدراسات العليا للكتابة يف الفكر اؼبوسوعي لعلماء النهضة واالىتماـ هبا. -
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