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و قدّمىا  أتعبتهم كثريا مه يسعدوي أن أهدي هذا العمل إىل

  :يل يد املساعدة و تىفري الظزوف املناسبت
و حىريت  إبزاهيم ولديا الصغرية: سوجيت و عائليتأفزاد  

 .هبت الزمحان

 الكبرية: الىالديه الكزميني. أسزتي                                     

 .و الشمالء األصدقاءإىل كل                                                 

 " ميهىب العابد "                                                                                 
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ال يشكر من  ،يشكر اهلل ال "سلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و   
 الفاضل: من احلديث النبوي الشريف، يسعدين أن أتقدم إىل انطالقاالناس". 

 افقته و على م االمتنانجبزيل الشكر و وافر   نورالدين زمام األستاذ الدكتور
 .       رافه على هذا العملو إش

جبامعة بسكرة كر موصول كذلك إىل كافة أساتذة قسم علم االجتماع الشو 
     على إمتام هذا العمل األصدقاء الذين قّدموا يل يد املساعدة، إىل كلو 
 و العرفان.  فلهم مين خالص الشكر .إخراجه على هذا الشكلو 
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 الملخص:

من العسير الحديث عن جيابذة الفكر التربوي المعاصر دون الخوض في ذكر المفكر    
ك مالك بن نبي، الذي وضع أساسا منيجية و تربوية لمشروع حضاري كبير، متجاوزا في ذل

التي حاولت إصالح الفرد والمجتمع ، فقد بدأ مالك بن نبي الكثير من المقاربات في عصره، 
           التعبير عن فكره وتحميمو من خالل رؤيتو لمعالم اإلسالمي بأنو ليس كيانا معزوال 
            عن بقية العالم و قادرا عمى موصمو تطوره بدون تأثير، بل أن العالم اإلسالمي موجود

في الدراما اإلنسانية بصفيتو شاىدا و فاعال، و يفرض عميو ىذا الوجود المزدوج أن يوفق 
         بين حياتو المادية و الروحية و مصير اإلنسانية.لذا وجب عمين أن يعرف نفسو، و يعّرف

 و بالقيم التي يحمميا و القيم التي تشكل الرصيد اإلنساني.

مثام عن كثير من القضايا التربوية التي حاول من خالليا مالك و ىذه األطروحة لتميط ال 
فقد كان الفكر التربوي أحد أىم  بن نبي أن يصمح بيا الفرد و المجتمع، بغية إنشاء حضارة.

القضايا التي من خالليا يتم بناء المشروع الحضاري المنشود. وكان تساؤل الدراسة ىو: 
 يى بي في جل كتاباتو و التي شّكمت فكرن الك بنماىي القضايا التربوية التي طرحيا م

ن المحاور تتمثل في البعد التربوي لمدورة الحضارية، من خالل البحث في مجموعة م ربويالت
والبحث في ماىية التربية و التربية االجتماعية و مشاكل و الحمول التي ترتبط باإلنسان في 

        التي شّكمت عند مالك بن نبي محور التربيةالمجال التنموي، مرورا بالتربية األخالقية 
 و قاعدة الحضارة.

، الذي كخطوة أولى ي االستنباطيتحميمالمنيج الوقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى      
الحضارة، ثم تحميل ات العالقة بالتربية و الثقافة و من خالل األول قمنا بكشف المتغيرات ذ

خالل اإلنسان و الثقافة،  من نسق مضمر يتحدد من الذي يتشكل ذلك وفق النسق)بن نبي(
 و التربية و المنيج الذي يؤدي بدوره إلى قيام الحضارة.

 ـ وقد خُمصنا في النياية إلى مجموعة من النتائج نوجزىا في النقاط التالية " 
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"، وأخذ مفيوم التربية عند مالك بن نبي معنى التثقيف، أنيا "عممية تثقيف متواصمةأخذ 
صيغ و دالالت و معاني و مضامين مختمفة و متباينة، عبرت في مرة عن وضع اجتماعي 

 تكيفو مع سياقاتو و دالالتو المتجددة.

ـ تعتبر مقاربة مالك بن نبي التنموية واحدة من أفضل المداخل النظرية التي عالجت التنمية 
لنفسية، و عممية تشخيص لواقع من كل جوانبيا اإلنسانية و االجتماعية و الثقافية و ا

               متخمف، بدأ مالك بن نبي في تفكيك آليات العجز و القصور عمى المستوى النفسي
 و االجتماعي متجاوزا في ذلك الكثير من الدراسات العربية و الغربية.

ـ يؤكد الباحث عمى مركزية نظرية الدورة الحضارة في المشروع التربوي عند مالك بن نبي 
بوصفيا اإلطار الكمي المفسر لظاىرة البناء و السقوط الحضاري، فقد شّكمت ىذه النظرية 

          السنن اكتشافمنظورا حضاريا متميزا حاول سبر غور الظاىرة الحضارية، و من ثم 
 ي ظاىرة الحضارات نيوضا و نكوصا. التي تتحكم ف

ـ انضبط المشروع الحضاري عند مالك بن نبي بخطوات منيجية دقيقة و صارمة، واضحة 
األبعاد و الخطوات، في إطار منظومة تغييرية شّكمت في محصمتيا النيائية وحدة عضوية 

          لتي أّثرتمتكاممة، إذ انطمق مشروعو من استقراء الواقع التاريخي؛ بغرض كشف العمل ا
في األداء الحضاري لألمة، ثم اتجو إلى تشخيص الواقع الراىن؛ بيدف اإلحاطة الكمية 

 باألسباب التي تعّطل األمة اإلسالمية عن االستئناف الحضاري.

و جود عالقة و صمة قوية بين األخالق و الحضارة، كان ال بد من توظيف القيم و األخالق 
            اعتبارىا عامال جوىريا يسيم في بقائيا و نمائيا. فإن وراء كل تقّدمفي بناء الحضارة و 

و مدنية قيم أخالقية و روحية من شانيا أن تشّد قوام ىذ التقدم و تجعمو متماسكا وتحفظو 
 .االنحرافمن الزيغ و 
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Abstract : 
It is hard to talk about the masters of modern educational thinkers without referring to Malek ben Nabi 

thought,who put methodic and educational foundations for  great civilised projet, going passe many of 

approches in his time, and through his vision to The Islamic world which is considered it in relation 

with the world ..and expresses it  in his thought. The Islamic word in his opinion is existed as an actor 

in human drama and as eyewitness also. It is underdeveloped world it needs a developmement and 

agood education. 

From this point ,we have presented our these in order to show the .Educational thought in Malek ben 

Nabi thought. which countains many some educational issues and problems according to him and their 

relation with civilisation since the education plays a great role in the societies and persons life ; therfore 

we have discussed  this problem that we have introduced as follow : what are the educational cases that  

Malek ben Nabi had put forth in his books,and built his Educational thought ?. In order to answer  this 

question and discuss this prblem we have taken some themes concerning the educational insight for the 

civilisation cycle, and looking for the nature of education , social education also the prblems and their 

solutions that are linked with men passing through  moral education which is considered as a base of 

civilisation. 

The used method for this study is the analytical method to analysis the content of general conceptions 

and Malek ben Nabi system, then to discover the variables which are connected with culture, education 

and civilisation.through man and method. 

In the last, we have ended to some results like : 

- Malek ben Nabi takes the synonym of education asa continuing  cultvation process.and takes different 

contexts and meanings to express the social sitution. 

- The developed approche in his thought is the best way to understand the problem of development and 

civilisation  espicially in the third world countries.by disassembling the mecanism of deficiency on the 

social and psychological levels 

- Focusing on the centralism of civilisation cycle theory in the educational project, and discovering 

the causes of declining  and building civilisation  

- His method is displined by pricise and clear methodic steps. 
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 مقدمة   

شّكمت فكرة الحضارة محو اىتمام الكثير من المؤرخين و المفكرين والمصمحين، وقد      
كان مالك بن نبي أحد ىؤالء المفكرين الذين شغمتيم ىذه القضية، إذ احتمت عنده مكانة 

حضارة". وقد مركزية، ولذلك نجد كتبو جميعا قد صدرت تحت عنوان ثابت ىو" مشكالت ال
عمل عمى دراستيا من زوايا مختمفة، فأحاط بجميع جوانبيا التاريخية والنفسية والوظيفية 
باعتبارىا ظاىرة كونية، فكانت كل مشكمة شعب في تحميالتو ىي في جوىرىا مشكمة 
حضارتو، يقول مالك بن نبي )ال يمكن لشعب أن يفيم مشكمتو ما لم يتعمق في فيم العوامل 

 ي الحضارات أو تيدميا(.التي تبن

و ترتبط بالحضارة و الثقافة بمفيوم آخر ىو مفيوم التربية التي تعد مسألة في غاية األىمية  
في التجديد و البناء الحضاريين، إاّل أنو لم يقتصر في تحديدىا عمى جانبيا المدرسي 

ر و التجديد كمنيج منظم لمتثقيف و التغييو  األكاديمي التعميمي، ولكنيا كوسيمة عامة
الحضاري. فالتربية كعممية إنسانية تكاممية مستمرة ال يحدىا إطار زماني أو مكاني معين، 
تمس كافة مناحي الحياة، فيي األساس الذي تنبني عميو حياة اإلنسان باعتبارىا مرقب يعالج 

مية أمراض النفس و مطباتيا، و أمراض المجتمع و مشاكمو، لذا ظيرت أىمية التربية في تن
األمم و تطورىا االجتماعي و االقتصادي و تطوير قدراتيا الذاتية عمى مجابية التحديات 

 الحضارية التي تعترضيا .

وقد أجريت العديد من الدراسات و األبحاث حول مالك بن نبي إاّل أن أفكاره التربوية مازالت  
وي و عالج مشاكل لم ُتكشف بعد بالشكل الذي ييّسر استخداميا كأساس لمتنظير الترب

نما جاءت لشكل المتخصص في التربية اللم يطرحيا ب ألنيا التربية، يمكن استيعابيا، وا 
ان صوب الفضاءات كعممية لإلنسان و كروح لمحضارة في شكل فكرة دينية تنطمق من اإلنس

        و تحميميا  التطور، لذا جاءت عممية الكشف عن أفكاره و تنظيميا األرحب لمتقدم و
لتناول المشكمة التربوية ميمة شاقة، ألن النسق  ،و صياغتيا عمى شكل منظور متكامل

    الفكري عند مالك بن نبي ينطمق من اإلنسان الى المجتمع الى تكوين الحضارة انطالقا 
من خمق اإلنسان المكّيف من خالل الطاقة الحيوية، التي اعتبرىا مرجع أساسي لصياغة 

  ول مشكالت اإلنسان والمجتمع و الحضارة.منظوره المنيجي لتنا
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و تكمن أىمية دراسة الفكر التربوي عند مالك بن نبي في كونو واحد من أساطين الفكر    
و لمكثير من المغات في أوروبا الحضاري في العالم العربي و اإلسالمي و الذي ترجمت أعمم

العالميين، ألن مالك بن نبي لم  سيا، الشيء الذي جعمو يتبؤ مكانة مرموقة بين المفكرينو آ
 يكن ينظر لممسممين وحدىم، بل كان يكتب لإلنسانية 

 جمعاء. ففكره لم يكن جامدا ، يعتمد في تحميمو عمى متغيرات ظاىرة لمعيان، بل كان يفكك 
 ناء كرة ثانية، بعيد عن كل تعصب.و يعيد الب

 ساؤالت الدراسة:و قد قمنا بتقسيم الدراسة إلى تسعة فصول لإلجابة عن ت 

مشكمة البحث  لمدراسة، حيث تطرقنا إلى المنيجي اإلطار الفصل األولفي  فقد تناولنا 
المدروسة، ثم تساؤالت الدراسة، و التي تمحورت حول السؤال العام، ثم بّررنا أسباب اختيار 

     ية الموضوع من الناحية الذاتية الشخصية، و من الناحية الموضوعية. ثم األىمية العمم
و العممية لمموضوع و أىدافو، منتقمين إلى المنيج الذي وجو ىذه الدراسة، فحدود الدراسة 

التعريف اإلجرائي  ثم ، وارة، ثم المفاىيم العامة لمدراسةممثمة في التربية و الثقافة و الحض
      طرق ي ىذا الفصل بالدراسات السابقة، وف ثم قّدمنالمبحث. ثم الييكل العام لمبحث، 

 و استخالص نتائجيا.   في عرضيا 

     لمعوامل التربوية و االجتماعية و الثقافية  المؤثرة  فتطرقنا فيوو  الفصل الثانيأما 
، مررنا من خالل ىذا الفصل عمى ثالثة محور رأيناىا في التكوين الفكري لمالك بن نبي

         5091نبي من سنة   بن تكفي لشرح ىذا العنوان و ىي: المحّطات التي مّر بيا مالك
      ، وقسمناىا إلى محاور أربعة تمثمت في رحالتو و تنقالتو من الجزائر 5091إلى 

. ثم في المحور الثاني تكممنا فيو عن مصر، ثم قفولو راجعا إلى الجزائرإلى فرنسا ثم إلى 
 العوامل المؤثرة في تكوينو الفكري كالعوامل التربوية و االجتماعية و الثقافية و الفكرية.

من خالليا  جاء ليكون تأسيسيا لطبيعة الفكر التربوي عند مالك بن نبي، . الفصل الثالث أما
و المعرفة، أي  و المجتمع و العمم سانألقينا الضوء عمى ثالثة محاور رئيسية، و ىي اإلن

من مختمف زواياه، و بكل أبعاده، فالمجتمع عند مالك بن  كيف نظر مالك بن نبي لإلنسان
من خالل وجود فكرة دينية و لو غاية  نبي ىو كتنظيم اجتماعي يتميز بالحركة و االستمرارية

ع المجتمعات )الطبيعية و ىي بناء اإلنسان الكامل المضطمع بالحضارة، ثم وضحنا فيو أنو 
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و التاريخية( ثم عالجنا فيو أسباب انييار المجتمع من خالل بروز التفاف الغريزة عمى 
اإلنسان، فيذوي خمق التوتر، الذي بدوره يؤدي إلى تفكك عرى المجتمع من خالل فقدانو 

تجمينا لشبكة عالقاتو االجتماعية. ثم تكممنا عن العمم و المعرفة عند مالك بن نبي و اس
و عالقتيا بالجانب التربوي الديني و بالغاية  خالليا طبيعة العمم من الناحية اإلبستمولوجية

 من وجود اإلنسان عمى األرض. ثم مراحل المعرفة و أبعادىا

فقد تناولنا فيو البعد التربية لنظرية الدورة الحضارة عند مالك بن  .الفصل الرابع و تناولنا
في اإلصالح الغربي، ثم عند العمماء المسممين، ثم في الفكر  لحضارةنبي، تناولنا تعريف ا

ل الحضارة عند مالك بن نبي من خال إلى اإلسالمي الحديث، ثم في جزئية أخرى تطرقنا
      ماىية الحضارة و تعريفاتيا و تموقعاتيا و تمفصالتيا المعرفية، ثم محورية اإلنسان 

عن البعد  حضارية، عناصرىا و محاورىا، ثم تكممنافي التغيير الحضاري، ثم الدورة ال
التربوي لنظرية الحضارية عند مالك بن نبي، ثم دور اإلرادة و اإلمكان الحضاري في بناء 

 إنسان الحضارة.

إلى التربية عند مالك بن نبي، المفيوم، األىداف،  فقد تطرقنا الفصل الخامس في أما
ة من التعاريف لمتربية حسب صياغتيا ثم لمعمميات و الذي عّرجنا فيو عمى جمم األبعاد، 

التفاعمية بين اإلنسان و المجتمع، من خالل بناء بعض السموكات كالطاقة الحيوية، توجيو 
 و الذوق الجمالي، الحق و الواجب، وبناء شبكة العالقات االجتماعية. الفعالية 

         ألىداف الدينية الروحية ثم أىداف التربية االجتماعية عند مالك بن نبي ممثمة في ا
      و األخالقية المعرفية، و األىداف االجتماعية و االقتصادية، ثم أبعاد التربية، ممثمة 

 في بعدىا الفني و النفسي، و البعد الجمالي، و البعد العممي.

ادئ، التربية االجتماعية: المفيوم، الشروط، القواعد، المب إلى الفصل السادس و تطرقنا في
األسس، األبعاد. تطرقنا فيو إلى تعريف التربية االجتماعية، ثم الشروط األولية لمتربية 
االجتماعية، ثم قواعدىا، ثم مبادئيا من خالل الفعالية التغييرية و بناء شبكة العالقات 
االجتماعية، ثم أسس التربية، ثم تطرقنا إلى أبعاد تشكيل التربية االجتماعية، عمى مستوى 

 لفرد و المجتمع و الثقافة.ا
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التربية األخالقية و عالقتيا بناء الحضارة. و تطرقنا  إلى فقد تطرقنا الفصل السابع في أما
  في شتى المدارس، ثم عند مالك بن نبي، و دورىا في بناء الحضارة  فيو إلى مفيوم األخالق

وره في بناء العالقة من خالل الفكرة الدينية و الدور االجتماعي لمدين، ثم الدين و د
      االجتماعية ثم الضمير األخالقي و األسس األخالقية لمحضارة، ثم تكممنا عن عالقة 
و أىمية األخالق بالبناء الحضاري، من خالل دور القيم في بناء اإلنسان و معالجة 

 و صحوة الضمير. الباثولوجيا االجتماعية

بوي لممشروع التنموي عند مالك بن نبي، و فيو البعد التر  إلى الفصل الثامن فيو تناولنا 
تطرقنا إلى جممة من قضايا التشخيصية ألسباب و مظاىر التخمف و الذي حصرىا  في 

ثم أسباب و مقومات النيوض الذي قّدم فيو  مجموعة من األسباب النفسية و االجتماعية،
اد، و كل ذلك ربطيا و االقتص من الحمول عمى مستوى الفرد و المجتمع و األخالق جممة 

الزمن، ثم و  بالجانب اإلرادي و األخالقي، ثم أسس لقواعد التنمية ممثمة في اإلنسان و التراب
 رىانات التنمية عمى الصعيد الداخمي و الخارجي.

 و في نياية الدراسة قمنا بتقديم خاتمة و النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
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  : مشكمة البحث:1
مننننم اهممنننني شك اه ننننا وننننّ ي  دبننننالا اااننننوي اننننا  مفشنننني  اهم ننننل اه لفننننا  اهموي ننننل مم نننناك    

   اهموننلاا اهدبننيل ذ اهننر  يّفننل اننا  حشننل مننم اهمدننياق  يينن،  دننم  اهاا نن   ننيل ذ ا اه  ينن 
ا  ننم  إهن، اهمان لفت  ننيل    نل ذ اننا مدياهنل مةنن  هفينال  ا  دمشننم م اةي ن  اهمولاشننل ا اهحلياشنلذ

اه ننا وننّ ي  اا ونني اا مييشنني  هملديننل ا اهاننشي ي  اهاااننشاحلياشلف فشوننل ا احشلنني   ال في نني ال ننف 
إهننن،  نننلار  ا ملاانننل اهاا ننن   اهنننرشم   ّيوننناا مالمننن  ا مبنننيمشم   يفننني  اهمم نننلشم َ َمْوننن م انننا
      ا اه لفنننا  ا اهةمانننا اهنننر  ا  نننقم  ا نننيلا ا  بنننيشي ونننّ ي  مانننيل   ا ا اي ي ننن  اقا منننييا

 ا  مم ال   اه لفاشل. 
         ا   ننننر اهم ننننل  اه لفننننا  يننننّم  ماننننيلا   ة شلشننننل   مننننيا  ا    ينننن  مةي ا نننني ا   ننننماا ي    

مننم ا ننلذ ا إاننلارا  اهدماحننل ا اه  ننال  اقانن وميلا  اننيهشف ي اننا  ننلار  اهاا نن  اهننر   ّلانن  
ا اإلانالما يين، شنم انا اهونيهك اهولفنا  اإل نالدشلالنم   نر   نرل اه شنيلا   ا ل   ل . مم

اهم نننيدشم ائااتنننت  لنننممي انننا اهنننلم  ا ائا نننيل انننا مشنننيمشم اقا منننيا ا اهاشيانننل ا اهلنننيةام 
اهما منننن  ااهماهننننلذ  ننننرا  ال ننننف  فاا نننن اهاننننيفذذ إر  اإلاننننالماااهمانننن الذ فيهمليلةننننل منننن  اهم ننننل 

         فنننننيهاا   اونننننت منننننم ا نننننام ك اإل نننننالدشل    فنننننل اه حشنننننل منننننم ائا نننننيل ا اهممننننني شك اقل فننننني 
فمبننيمشم اهم ننل  ا ننم  ويّننذ ا اهة لشنني  ه ذ ننر مال  نني اهدشاشننل اننا إ ننيل اه مييننت منن  اهاا نن .

اه لفا  اهونيهما  مشمن  ادمشحن ذ انا هاي ن  ا  يوي ن ذ  انيهشف  ا  ماان ذ اق شوةنا رهن  اقل فني  
        ااننننن ا   م اهدلانننننا هيمد نننننا  اه لفنننننا  اهونننننيهما اهننننر     يننننن  إلونننننيما   ا  ااش ي ننننن  اقه ننننقاك

      ا  لا مي ننن  اهة لشنننل ينننم  فشونننل ا فةنننير اهما مننن  اهولفننناذ ا إةمننني  وةنننا اه ميينننت مننن  ا  نننل
ذ فدشنن  اإلةاننيةاا  لاحنن  ا  ايلفنن  ا هلاتنن  اه ننا  لنن  اننا  يةننل اهمةاننق  ا اانن حميل اةايقا نن 

ا  غششنننل  اهمانننيل  ونننمشتا  اه الفنننل ش دنننات  نننرا اهما نننام اه لفنننا  ا اه ميينننت  نننا  إةبننني 
 ار اهمديشل اهم  يمل. اقا  يما  ا ا ل 

يشم را  ي ا بميم  ا  ما  اهدبيل  ا ااشي  ي اا    اهم ل اه لفا  اا  فشو  إرا  يم ا    
إة  ق شيغا اوت اه لفشنل انا اهدبنيل ذ ه ةن  شلانك مال  نرا افشم ائاشيتذ  اةاشيف ي ا  ةي ي ي 

شمنيم فنيم اه لفشنل  اإل نال لاا ل فيم مة ينذ  ا ا ل  ااهموت ا شدمم ممال.   ااشن   لفنا ذ اام
 ننننا يميشنننل ماايننننل منننم اهميبننننا   ا ذانننشاهااافةنننل  اياننننشل ه  ننناشم افانننن ماهااا ااا  نننا ه

               هرا هك   ت     مل مولتّفل  ويةذ   يوي  اهما لفتذ ما مل  اا اهديبلذ 
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 لفاشل  ديات  م  مان  مم ائمك اهميبشل ا هك شف ت مة لا ي مم هلار ا  ا يل ا ة لشي  

هننرا   ننف  اهفدنن  اننا اهم ننل اه لفننا  دلننال  كذهاا نن  امشننم ا فةننير ما منن  مننم  ننالت اا  ننيما  
       اه لفشننننل اهفشمااااشننننل ا ا )اهاشياننننل مولاشنننني شوننننمت  ننننت فةننننيرا  اهما منننن  فم  ينننن  مانننن اشي  

مونننلاا اونننت ا   م اه لفشنننل رهننن  .ا اه ةونننتل اقا مييشنننل  اق   نننيم اه نننيلش  ا اقا منننيا ا ا
ه ميشني  اه ةمشنل اهمولاشنل ا اه م نشم في اهماا ةنل ايين،  نشك  همنلمش م  إهن، اه ةونتل اما موا 

فذوننن يه   اقا منننيياا نننم  يةننن  ايشننني  اه لفشنننل مي دمنننل فيهانننشيذ انننيا شيذ  شمشننني  ااانننماةشي. 
  ننت  . امننم اهاا نن  اهموننّ ر فاننيتل  ولشما نن همةفحلننلا  بنن ي  فا شم  نني اه لفاشننل ا اهم  يمننل.

انننا   ةايد ننني ا مابنننايش  يذ م مننني ش نننم اهمدينننا ييننن، اهاا ننن  امشنننم  نننش   اهنننل همنننل مدي
ااهمو يل اهدلل هشان  انا  مل اه لفاشل مم مبماة ي اهمويت.مدياهل  ُملغ اهميا ما موي  ي  ا

ذ ا إةمنننني اهمونننن يل  ننننا ابنننن  ايشنننني   يفيننننل اشننننل  يفيننننل هيةلننننمايشنننني  اننننيمشل وننننيميل    ننننال
ت  ننا  م ةلننا  يينن، ل ذ هشانن   م ة  ننال ايشنني  موشةننل   ننالا ر ةشننيذ فنن. ااهمونن يهي  فشننذ

          دشي  ننني ا يفيش  ننني هيو نننير مةد ننني مد نننا  را  نننم  اا وننناذ ا م ةانننّرل ي اشننن ذ ا مةننن   اننن مم
 إه، يمت.   اقةلال ا  مل  ي يي، 

ه ل نا  نل  مي  م وّل  اهوياك اه فشوشنل اهم  يمنل  لشل ني اهويمنا اهلنيتك يين، اهفدن  ا ا    
اي  نر  منم مةي ا ني محنيق شد نر  انا  ذاقا مييشنل  ف ي اهوياك مَ ة يشل اهللم اهوولشمذ ايْ  َ 

انننا اه  ننناا  ا ف نننرا اهانننفشت اهويمنننا ا  ننني   ا اه ايانننت اهمابنننايشل ااهمة لشنننل اهويمشنننلذ
انا مانل  اني    نيمة  حشنلاه  فّ اهوياك اه فشوشل ا اقا مييشنل إهن، اانل  منم اهدلنيتذ. ا  ن

. ايةو انن   ننرل اهدلنيتذ اننا اه لفشننلذ اي بنن  ف ننت  فونيمل شني  م ننماذ مةانناك هم نك اإلةاننيما
 ميم ننني مم ننناك اإلةانننيم ف لشلنننل ييمشنننلذ ا نننلم  منننم مانننيت ونننلد  امشننن  اهممننني شك ا ا لار 

 منني  شننذ  اهملاانني  اهويمشننل هيما منن  ا هيحلياننل  لشلنني اابنندي  اهاقتشننل اه ننا    ننذ  ا منن .
ا  شننن  ا مننني ييمشننني مفةشننني ييننن، اه  يمنننتا اهما مننن ذ ا  فشونننل اهحليانننل ا  هم نننك  فشونننل اإلةانننيم

اهومات ا اق ايذ. اهمي  ية  اه لفشل إدم  اهملامي  اهلتشانشل هيفةنير اقا منييا النم ي ن  
ا  وننيميلذ م ميييننلذ ذرهنن   ينن  اننا ا ننك م  يمننت ل ه فشوننل اه لفشننلل اذ ننفد  يميشننل م  يميننل

 لفت ذ  مننني : اهميبننا ااهديبنننل ا اهماننيم نني اهقمةشنننل اهننحال    ّي نني فذفوم اننللذ  وننمت اهدشننني
 وننمت يةي ننل اهحلياننل اهم  يميننلذ  منني    يمننت يةي ننل ي اهما يشننلذ ا  ذ وننمت اهمننلم ا اهما منن 

 م  يةي ل اهما م  ا  ة م   اهم  يمل.          
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رذ اهننن، اهموينننك اهنن، اه يمشنن ا فننره    ننف  هي لفشننل مم امننني وننيمال ش وننم  ةلنننت اهمولاننل مننم    
. ايلنم   نفد   ان  م  لشنل ا  يلشنل ا ا   نيمشل ا اشيانشلم  يميل ه ومت   مااي ا   ما  

 شم اا ةاادا اهدشني  اهم  يمنلذ فنمرش  ا  اهةشر م يلا  اه م شل اهاه اإلةايةا  ةمشل اه م شل
 اهمشمللا شنل إ نيلمم   اشم اه ال  اقا مييشل ما ت اهما م  اه، اهمونيل ل اهاشيانشل انا 

 .اه، اه   ال  اهماهشل ا اإل يشمشل اقةبميك ا اه، فةير ا   يم  ا 
فننشم منم  ا اهفدن ذ  فشنلا انا اهملاانل ا  نيم منم اإلان يمي  اه لفاشنل اه نا   نر  دشنقا      

مالكك بكن اا مة    اهللم اهميبا  ي  اه ا  نّمم ي اهمم نل  اإلاالمامم ل  اهويهك اهولفا 
 اي ةن،اه نا ل مون ال  اهدبنيل  ل :ا اهماانامل يمامني فنننن ذفذايا  ييما ا  ديشت م شن نبي

          اهدينننننات ا ا هشننننني  هة ابننننن  ا  نننننلا ا اا لشنننننل ا  نننننا إفنننننلاق موننننن يل اه  يننننن  اش ننننني فم نننننل  
ا اه  ير مم  قم   اه، دمام فةير اهدبنيل . ا  نم  ونّل  اهن، اه دنم  اه فشنل اهنر  شااان  

اهّ  ين  انا  يمنت م ني لل   ّلان  ا اقان وميل اهول  ا اهمانيمشم مةنر  م  نيام  ك اديانت
           ذ ا ّفنننن  اهوننننوا  امو نننني اهد امنننني   فننننرت اها ننننام اننننا اننننفشت اه غششننننل اقانننن لالتد نننن، فوننننم 

ا اهفةيرذ إّق  م اةو ياني  اه ني ل  اه اهاةشيهشنل اقان وميلشل ا  ذحشلا  ني اهانيفشل فلشن  مان مل  
ا إرا  يةن   قمنل     منل ا    ما من  ن  مني شلنات  .يين، ائمنل ا   نيمشي ا حلياشني ا اشيانشي

ن  ننا اننا اا ل نني  قمننل دبننيل  ذ ا  ننا إ ننيل شننلال   حننل  اننا   يفنن  مننشالم ما منن  فننم ةفنناإ
وننماق مننم اهمة ننالا  اهاقتشننل اه ننا    ننقت ائقمننل اننا م ي ل نني اه يلاشننل مام اه ننار اننا 

ل مننم اهلاايننم ا اهممنني شك اهة لشننل هشانن :ل مامايننهحلياشننل ااهدبننيلشلذ ايه لفشننل يةننمل  فويم نني ا
 ائونشير.اه ا ق اني يم ه ني يين، اهاا ن  يين، ينيهك ائون يرذ ا ينيهك ائا نيلذ يين، ينيهك 

اهننرشم شولانام امشنن   يمني  اهموننياك مام  اهويناكذهشان   نا مننم إة ني  اهم وننيهمشم انا فدننيل 
ت  نا اانشيل اويهننل .. فن.ونلا   م شيّمناا فمني   نلِاك يةن   نرل اه يمني  منم ا نيت ذ  شنلا  يةن   ك 

ذ ا  ويشمنن   شنن  شوننشش منن    لاةنن ذ ا شنن  ش ننّام مو ننك مامايننل اهلننا  اه ننا ه غششننل اإلةاننيم
 غّشنننل ونننلات  اهاانننام ةدنننا ائدانننم ماتمنننيذ ا  شننن  ش نننّام مو نننك ونننف ل اهوال ننني  اه نننا   نننش  

  ."هيما م   م شمم  ةوي   اهمو ل  اا اه يلش 
يه  فم ةفا يي،ل اهم ل  اهمشةشل ل  إشمشاهااشي  يميل م  يمينل ا  م  يك اهم ل  اهمدالشل يةم م  

 ه شيال مولاا إةايةا دبيل ذ ا مم حك اإة  شام اش ي موشةي ا مالما ا م ملا   في 
ا  وننيامذ هفةننير مميلانني   اهويمشننل ا  فلا نن  اه ويشمشننلذ  هفةننير مة امي نن   اننا  ةياننذ ا   يمننت
يهفةنننننير اانننننيتي  ا مة يلي ننننن  اه لفاشنننننلذ ا          ه نننننا  د ننننن  فنننننيهاا   اقا منننننيياذ هش نننننام   حنننننل  لنننننمم 
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ا ااننن شويفي هي انننيل  اإلةانننيةشل. رهننن  ئم اهم نننل  اهمشةشنننل  نننا اهة لشنننل اهم  يمينننل اه نننا ش دنننمم 
بننمة ي   ننما  اهما منن  ا  شمنن  ا محينن  اهويشنني ا   يوي نن  اهمانن لفيشلذ ا   ننما  اه لفشننل  ننا 

 ابنند   شمشاهااش نن  ا  ننا اه ننا   ننلاك ائ ننما   اقةو نني  اه فشوننا ئ ننما  اهما منن   منني
       إهننن،  ةمننني  انننيا شل انننا اهفونننلذ ا نننك فيه نننيها اهلنننا  اه نننا اننن لام ا  منننيل  امشننن  ائيمنننيتذ

 ا ائماالذ ا اهوميشي  اقا مييشل اا اهما م . 
الم   نر  اه لفشنل يةنم ميهن  فنم ةفنا ينم   فونيمذ النم ونّ ي   لاان  اهااانشاحلياشل انقر      

 يمنني مننم ا ننلل اه لفننا  الننم  ليّنن  اننا يننم  مةي نن ذ ا مل  اننا اه حشننل مننم اهمننمال  ا قال 
اهومشننم مننم اهمننمم ا يننيش اننا يننم  ماتذ الننم  يةنن   الفننل  ةبننا   اننا اه حشننل مننم اهمةننيدا 

انننا اه حشنننل منننم   يفي ننن   ذفونننيم  شنننل نننّمك منننم  اله ننني  ال نننل ا نننم ا لاتذ ا  نننم   نننال اه لف
ف ي اهايا  ا شة   ف ي اهما م ذ ا   ذان  منم  اله ني اهدبنيل   اا مييشل ا   ال شل شلاك

 :ه ي   اهملاال  ا السؤال الرئيسير ةةي  ش فيال اا ا مم  را اهمة يذ . لفا   يفوماا 
و التكي شككتمت  كي  بكن نبكي  كي كتاباتكوالتربوية التكي طرحيكا مالكك القضايا   ماىي       

 ؟أغمبيا  كره التربوي 
 
 وضوع:ك أىمية الم 2
اشل ذ اإم اهملااي  لاك  ةفش  اه حشل مم اهفيدحشم يي،   مشل ملاال هلار ميه  فم ةفا اه لف  

  فن   اا  را اهماباا  يشيل اما فيهة ل إهن، بن يمل إة ني  ميهن  فنم ةفنا ا مني اه ا  الش 
فنا  ا اهة بلذ ممي شوم دياقا اا دنم را ن  هال  منيك فيهايةن  اه ل  اا مايت اهدبيل  ااهحليال

 ا اه ويشما اا ا لل.
ا اه غشنل  ا ممي شوقق   مشل  را اهفد   م اهلات  ي ، ة لشل م شلل انا اهحليانل ا اه لفشنل  

 اه، مميلال اه ويشك ا اه ملش  اا فيلش ذ ا لات هميدل  ليم مة   اقا ميياذ فيإلبيال 
ت هم ننلل اه لفننا    مشننل ممنني شاونن .شننلا هنن  اننا اهاقاتننل فوننم اقانن لالتمننمشل اه ويننشك اهوننيها حننك اق 

ةمي  يم شميل     ي ل اا  را اهمايت ذ ا ا هك شل  ل يي،  لمشك ائا يل ا  ل  ا لار اام
ا ش فننذ هلامل اننا ماننيت اه  يفننل ا اهمديبننلا  ا اه ويننشك  اةنن  مننمشلا هي ويننشك اهوننيهاذ ائمننل 

موفنل  ينم اهاا ن  اهر  شو ا ئا يلل اه لفاشل فوما ا يملي انا اهمويهانل منم ا نلذ ا شاوي ني 
 اهاااشاحلياا ا اق   يم  اهر  ييو  مم ا ل   ل .



 لمدراسة و المفيومياإلطار المنيجي                                                     الفصل األول

5 

 

ا اا ةيما إه، مي  لّمك شم م   ات فذم ميه  فم ةفا شد ت م يةل ملما ل ن إم هك   م اه نمال  
ننن فننشم اهمم ننلشم اه لفنناششم اهننرشم  حننلاا اهم ننل اه لفننا  اإلاننالما فيهومشننم مننم ا لار ا ائا ننيل 

  اننا لفنن  اه غشننل فيهحلياننل ا اهحلياننل فيه لفشننلذ ااه لفشننل فيهدبننيل . ا ننلّ  اهاشننم ذ اه ننا انني م
 اه لفشل  حليال ه غششل اإلةايم اهمايك اهر  شة   فذيفير اهدبيل .

ا م  مي   رل اهدليتذ اي فيلا  موشةل وّم  ا  ميك اهفيد  اه، ملاال اهم ل اه لفا  يةنم    
  ي اشمي شيا :اهمم ل اهاقاتل ميه  فم ةفا شم م فيال 

 م ميه  فم ةفا اد ت م يةل فيلق  اا  فدي  اهمالانشم اه نا  ونم  ينم اااةن  يمشنم   أوال:
 مم ا للذ ة لا ه ذحشلل اهااب  اا ا ل ي لل ا د ، ا  ةي اهديبل.

 م ا نلل اه لفنا  هنك شنمل   ين  اهملاانل اهم  يمينل اه نا  ابن   فونيمل اه يمينل انا إ نيل  ثانيا:
 ويمت م  يمت.

             م ميهننن  فنننم ةفنننا شو فنننل ييمننني فنننيلقا منننم  ينننالك اه لفشنننل ااهدبنننيل ذ  م  مالا م منننيذ الثكككا:ث
ا اابدي اا اهم ل اه لفا  اإلاالما اا ي للذ ا ق شلت   مشل ينم    مم نل منم مم نل  

 اه لفشل ا اهدبيل  اهموي لشم .
ونار م نك ا بنلال ذ هي ون    م ملاانل ائا نيل ا ا لار اه لفاشنل يةنم ميهن  فنم ةفنا رابعا:

          يننم   ننات همميلانني  منني قاهنن   وننشش اننا ماننيق  اهدشنني  اهويمننل ابننال يننم ماننيت اه لفشننل 
          ا اه ويننشكذ ممنني شوةننا   مشننل ملااننل اهلننمشك ا  ديشينن ذ ئةنن  ش ونن  يننم اهاا نن  ا شبنن   شننمشةي 

 يم م يمم اهلا  ا اااة  اهبو  اش .
ل اهاا   اه لفا  اهموي ل بمم إ يل اهم ل اه لفا  اإلانالما  منل إم مدياهل  ماش خامسا:

 ملبنننن  بننننلالا  اهفدنننن  اه لفننننا  اهموي ننننلذ اننننا مدياهننننل هي وننننل  يينننن، اانننن ايفل اه لفشننننل 
اإلاالمشل هدياي  ما مو ي ا دت مو ال  ذ ا  ا  مل  م  دلذ فو    ماا  ملاانل اهم نل 

 اه لفا  يةم ميه  فم ةفا .
ذ يل  و ن  اهننلا  اإلانالمشل اهولفشننل  فننم ةفنا شد نا  يينن، اااةن    ننشإم ا ننل ميهن سادسكا:

 اهر  ةم لمل اا  حشل مم اااة  دشي ةيذ ا ممي شو   ره  اق  ميك اه ةيات اهااب  ا اهفّشم 
هلبيشي اهحليال ا اهدبيل ذ ا مال اإلةانيم مني  فنت اهمادنمشم انا ةونل اهوينك ا  ةمشنل اهمولانل 

 هما م  .ا فةير اإلةايم ا  شيةل ا
 م ملاال اهم ل اه لفا  يةم ميه  فنم ةفنا ةوةنا اه اا نت ا اه ذ نشت ا  ذ شنم اهنايا  سابعا:

ينن، اهم نل  ا اه لفننا ذ  نره  شانن  ملااننل  نرا اهم ننل انا اا  يما نن  ا مة يلي نن  اه نا  ل  ننق ي
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ا دبيل ةي ا  فشول و  ش ةي ااار مي ا  ت مةن  فيهميبنا    ات مشةشي اهدةش ذ ا حليا ةي
 ل اهةااذ اإم اه يلش  ش ة  اهما م فيهديبل ل اإرا  ية  اه فشول   ة    ا

 م محت   را ملاال يمت م يا  هغلفيل اه نلا  اإلانالما ا  ةلش ن  منم اهوناات  اه نا  ثامنا:
   ييل  ف ذ ا  ذ شنم اه ندش  مةن  ا فيال ن ذ ق ف نم  اه ونل  ييشن  الن ذ فنت منم  انت ممان 

 ا مقا  اا اهاا   اهمويش.
        ننننن اهوننننل    م ه ننننت دبننننيل  ا ننننلا ا حلياننننل ا  همنننني  ا م نننن يدي  موشةننننلذ ا ةدننننم تاسككككعا:

ا اهماننيمشم ن  وننم منني ة ننام اهشنناك اننا دياننل اهنن،  همنني  ا م نن يدي  دبننيل ةي ا حليا ةنني 
اإلانالمشل  ي نل اهم ننل اه لفنا  مة ننيذ ا  نرا منني ة نفا إهشن  مننم  نالت ملااننل اهم نل اه لفننا   

 .يةم ميه  فم ةفا 
 م  حشننلا مننم مونن ال ةي  اه لفاشننل اهموي ننل  شم ننم  م ةاننم ه نني اا نني  ة ننل يلفشننل  عاشككرا:

إلانننننالمشل   نننننشيلذ محنننننت فةنننننير اهة لشنننننل اه لفاشنننننلذ  اننننن  ايانننننمل اهدبنننننيل ذ ة لشنننننل اهحليانننننلذ 
إا لا شاشل اه غشل اقا مييا ا يال   ي فيهفوم اه لفا ذ  شمشل إينمام اإلةانيم اهمانيكذ اهوال نل 

ا ة لشننل  الك ا اهمشمللا شننلذ  فوننيم اه   ننت ائالاننن  اننشا  ا اه امةاهنن  اإلاننالماذفننشم اإلانن
 اه غشل اقا ميياذ ا بلال   ذاش  ييك اا ميا  ير فمي فوم اقا لالت.

هلار ا اا  نيما   ا ممني انفذ   بن    مشنل ملاانل اهم نل اه لفنا ذ ا مني  ّممن  منم  ا نيل ا  
           ي مننننحال فننننيلقا هيم ننننل اه لفننننا  اإلاننننالما اننننا  مييينننن  ا مونننني ي ذ فيي فيل نننن  محننننت لا  ي ننننلل

 م  اا و ذ ا مويهال موي ت ي لل اهدبيلشل. 
 
 ك أسباب اختيار الموضوع : 3
 : أسباب ذاتية:1ك 3
  .اهةليوي  م  اهقمالر اا اهماابش  اهم لشل ا  ي ل ميه  فم ةفا 
   اه    ننني  اهويمشنننل اهونننار اإلياننني  فنننيهمم ل اهماانننايا اهنننر   ةنننيات انننا   فننن  مو نننك

 اهر  دمقةي اه، اهللار   ا اهفد .
   اننا ا ننلل اه حشننل مننم اهديننات هيلبننيشي اهويهلننل اننا اهوننيهك اهولفننا ا اإلاننالماذ  ي ننل فوننم

 اهحالا  ا اقد اياي  اه ا لاال  ي ااب، ييلملذ ا اا و ، اهمايق .
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 :  أسباب موضوعية:2ك  3
  ا  غشننيم اهملااني  اه ننا  ةياهن  ا ننل ميهن  فننم ةفناذ  ةلنر اهمابناا اه لفاشننل يمامني اننا

 ا اهدبيل ذ ا اهفةير اهدبيل ذ ا ايامل اه لفشل.اهماابش  را  فيهحليال 
   ا اب  هفةل اا اهفةير اهم ل  اا  حشل مم  بيشي اه لفشل ا اهحليال ا اهدبيل .  ام حغل 
  ماهشل اننا اه ننل  شوننم إبننيال  ةننيات اهةاننذ ل اهفةةننيفا  ل مننم ايةنن  اهة ننل  اه  يميشننل ا اهونن

 ييمشل اا ماابش  اه لفشل اا اهويهك اهولفا اإلاالما.
   إفنننلاق و  نننشل هنننك  دننن  فيهلنننمل اه نننياا منننم اهملااننني  ائ يمشمشنننل ا هنننك  اننن ليا ا  منننيك

 اهفيدحشم اهاقاتلششم ا  يفل اهايموي  يي، اه  ار.
   ش  منا إّق فنيهلااا إهن،   يمت اه ل  يةم ميه  فم ةفا اوت اهفد  يم اهما ام اه لفا  

 اه ويلش  اإلالاتشل هيحليال ا اهدبيل . 
    ة شمي ذ فت  ا مونلاا إم   فشذ ا ل ميه  فم ةفا ق شا ميا اا اهفماشل ممااي  ا

 مم اإلةايم إه، اهحليال إه، اه لفشل إه، اهدبيل . و  ا شة يذ
  ش  ادنننم  انننا اه نننل اهديانننل اهميانننل انننا  نننرا اه نننل  اهو نننش  إهننن، مم نننل  ائمنننلذ ه ذاننن      

ا اهمة ج ا اه م  هي لا  ا مم منم اهمنذقذذ رهن   م ا نل فنم ةفنا شنم ت بنمم إ نيل يينك 
 اقا ميا اه  فشلا.

 
 ك أىداف الموضوع: 4 

   محت   ما  ملاال اهم ل اه لفا  يةم ميه  فم ةفا اا اهةلي  اه يهشل:
همم ننننل ميهنننن  فننننم ةفننننا اننننا اهم ننننل إم اه ننننم  اهلتشاننننا ه ننننرا اهفدنننن   ننننا إفننننلاق م يةننننل ا أوال:

 اإلاالما ا اهولفا ييملذ ا اهم ل اه لفا   ي ل.
           اهومنننت ييننن، إفنننلاق اه  نننا  اهولشبنننل اه نننا  بنننّمة  ي  ا نننيل ميهننن  فنننم ةفنننا اه لفاشنننل  ثانيكككا :

ذ ا اه لفشننل  ي ننل ه انن مشم مة ننيذ ا   نند  يمامنني اقا مننياه لانن  إهش نني ييمننير  ذا اهم لشننل
ا اهة بناشل .رهن   م     منل ق  ان  ش    ئ  ير اه ا  و ل  اهماشل  اه ةماشلاهوحلا  ا ا

ا مم لش نني ا ة ف نني  ييميتنن  إانن يمي إق فننيهلااا اهنن،   فشةنن  م   لاننك  لشننذ اهمانن لفت ا 
 .لوم فآلات كفذا يل ك ا  ا  ا ا بار

  يننننم  منننني   ننننم  اهملااننننل هي ونننن  يننننم  فوننننيم اه لفشننننل يةننننم ميهنننن  فننننم ةفننننا ا اهفدنننن ثالثككككا:
 اقا مييشل ا ائ ال شلذ ا يم اهفوم اه لفا  هة لشل اهمال  اهدبيلشل. مبيمشة ي
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  نننم  اهملاانننل اهننن،  ابنننش  اه شمشنننل اه نننا اااننن  ف ننني ميهننن  فنننم ةفنننا  نننلم  ائابنننيا  :رابعكككا
ا  شمشننل يينن،  ياننل مةننيدا اهدشنني  اقانن وميل ا اهحلياشننل ا اه لفاشننل اه ننا البنن ي  اقا مييشننل

 .ه ةماشل اا  و شر اهاا   اهم لم  فماشل مم اإلةايم إه،  شيك اهدبيل إا يك اهلمشل ا
اها نننا  ييننن، اه نننلا  اهو  نننشل اه نننا منننّل ف ننني ميهننن  فنننم ةفننناذ ا حنننل  انننا ا نننلل  خامسكككا:
 اه لفا .
          ا نننك  فشوننل اهم نننل اه لفننا  ميهننن  فننم ةفنننا ا ة ل نن  همةانننيم ا اهما منن  ا اهمولانننل سادسككا:
 ا اهويك.
 ال اهفوم اه لفا  هيمال  اهدبيلشلذ ا  فشول اه لفشل اقا مييشل ا ائ ال شل.مول  سابعا:

 
 ك تساؤالت الدراسة: 5

مني ا  اهلبنيشي اه لفاشنل اه نا  لد ني ميهن  فنم ةفنا   ش محت اه ايمت اهلتش  هيملاانل اشمني شينا:
 ا اه ا وّ ي  اا  ايف ي ا لل اه لفا  ؟ اا   يفي  

 تشاا اه ايمق  اهمليشل اه يهشل:ا ش ملا يم  را اهامات اهل 
 :  مي ا اه لا  اهو  شل اه ا ييو ي ميه  فم ةفا ا  حل  اا ا لل اه لفا  ؟ اق 
            مننني  فشونننل اهم نننل اه لفنننا  يةنننم ميهننن  فنننم ةفنننا؟ ا  شننن  ة نننل إهننن،  نننت منننم اإلةانننيم ا:ثانًيككك

 ا اهما م  ا اهويك ا اهمولال ؟
             لشننل اهدبننيل  يةننم ميهنن  فننم ةفننا ؟ ا منني مدالشننل اإلةاننيم منني ا ائفوننيم اه لفاشننل هة :اثالثًكك

اا  رل اهوميشل ؟ ا مني  نا يةي نل اهدبنيل  ا مديال ني؟  ا  شن   يوفن  اإللام  ا اإلم نيم 
 اهدبيلششم مال ي  اا فةير اهدبيل  ؟

 مي ا مم اك اه لفشل يةم ميه  فم ةفا ا مي ا   ماا ي ا  فويم ي؟ رابعًا:
          منني ا اهلاايننم ا ائانن  اه ننا  لنناك ييش نني اه لفشننل اقا مييشننل يةننم ميهنن  فننم ةفننا؟ ا:خامًسكك

 ا  فويم ي؟ ا مي ا ولا  ي
؟ ا مني ا ائان  اا فةير اهدبنيل  يةنم ميهن  فنم ةفنامي ا مال ا   مشل ائ الذ  سادسا:

 ائ ال شل هيدبيل ؟
ذ فيهدبننيل ؟ ا منني ا ائانن   شنن    ننال ميهنن  فننم ةفننا اهوال ننل اه ننا  ننلف  ائ ننال ا:سككابعً 
 ؟ي ا مال ي اا فةير إةايم اهدبيل ؟ ا مي ا   مش   ال شل هيدبيل  يةم ميه  فم ةفاائ
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 ش   وّ ت اهمة ال اه ةما  مم اهقااشل اه لفاشل يةم ميه  فم ةفا ؟  مني  نا م ني ل  ا:ثامنً 
مني ا ل نيتق  ا  افي  اه  ي  ؟ ا  ش    ال ميه  فنم ةفنا ملامني  اهة نا  اه لفنا ؟ ا

 اه ةمشل ؟
 
 :الدراسة ك مفاىيم 6
شم نننم  م ةونننّل  اهم نننل فذّةننن : إمونننيم اهة نننل ااه ذمنننت انننا ائونننشير اهدانننّشل : ر: الفكككك1كككك  6

 ااهموةاّشل مم  ات اها ات إه، دلشل  ي.
 محت  م ةموم اهة ل همولال  افي   م  ية ل اهدمشم. اهداّشل: اق: 

م ُش يننذ في  اننلا  اهننمات ااإلمفلا الشنني . اشغينن   حيةشنني: محننت  م ةموننم اهة ننل همولاننل  انن
    1.اك )اهّ م ل ذ ايي، ة ي   رل اهوميشل ااك )اهم ل يي، يميّشل إمويم اهة ل إ

          ا ننننم الم  يننننم   ولشمنننني  هي م شننننل مة نننني منننني شوننننشل إهننننا اةنننن  اياننننيل : التفكيككككر:1ككككك 1ككككك  6
 ميغ يةممي ش ول  همحشل ش ك اا لفيه  مم اهةوي ي  اهوليشل اشل اهملتشل اه ا شلاك ف ي اهم

           ينننم موةنننا انننا اهما ننن   ا اه فنننل . ا   حنننل منننم اهدننناا  اه مننن  فدحننني   ينننم  لشنننذ اادنننم 
 امم اهويمير مم شل    م اه م شل مم اك اا لابا شوشل اه، يميشل ما يشل  وق  إه، ةوي   

  ننير  ننلال موننشمذ  ا إوننفيا ر ةننا مولاننا  مننيييا اة لننيتا   ننم  ماانن  ةدننا ماننذهل مننيذ  ا ا
لافل انا اهوينكذ   ا إشانيم موةنا  ا إايفنل  ينم انمات مونشم اش  نال اه م شنل هنم  اهمنلم  فوني  

 ه لاا  اهفشتشل اهمدش ل. امم  الت اه ولشمشم ش ب   م اه م شل:
مم اك مالمذ ئم اهةوي ي  اه ا شلاك ف ي مميغ اإلةايم يةم اه م شنل اشنل ملتشنل ااشنل  أوال:
ماالذ امي شوي مل اإلةايم يةم مالد ل إةانيم ه نل شمنيل  اه م شنل مني ، إق ةناا ج اونت مي
  ا مة ا ل.  شل ااار   ية  دل شل  ا م  افل اه م

 منني  م اه م شننل يميشننل ر ةشننل ةونن ل ام اا ننيل شلنناك ف نني اإلةاننيم مننيماك يلينن  اننيشمي ذ  ثانيككا:
ا  دلشننذ م انن  اش ننذحل  ننت اييننا اانن  اه  ننار دننشم ش وننل  همونن يل  ا دننشم شلانن  انن

 2ره  فحليال اإلةايم ا فلا   امدش   اهر  شوشش اش .
 ننا اادننم مننم اهم نن يدي  اهدمشحننلذ اه ننا هننك  ننلم اننا   نن   : الفكككر اإلسكك مي:2ك  1ك  6

اهايفلشم  م  ي  شمت يي، ُمدنمدم ذ ا  نم ونيا  نرا اق ن ال  هيمقهنل يين، ل  نتج مني  ةن ج 
                                                 

 .15، ص2006مركز نون لمدراسات واألبحاث القرآنية، البيرة،  مسطين،  ،2ك بسام جرار، الفكر اإلس مي، ط  1
 40ص. 2006، دار اليادي لمطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 1محسن عبد الحميد، تجديد الفكر اإلس مي، طن  2



 لمدراسة و المفيومياإلطار المنيجي                                                     الفصل األول

11 

 

انننا اهمونننيل  اه اةشنننل اهويمنننل  ننني، اهلل ييشننن  ا انننيك  ات اهللا نننل اهمانننيمشم مةنننر مفوننن  لاننن
اهم  نننيل فنننيهلل انننفدية  ا  ونننيه، ا اهونننيَهك ا اإلةانننيم ذ ا اهنننر  ُشوفجنننل ينننم اا  نننيما  اهولنننت 

نننل انننا إ نننيل اهمفنننيمت اإلانننالمشل يلشنننم   ذ ا ونننلشول  ا  اإلةانننيةا ه مانننشل  يننن  اهمونننيل  اهويمد
    1.ايا ي  

ييمنير اهمانيمشم  نا اهمدنياق  اهوليشنل منم  ي عنكد محمكد البيكي:: الفكر اإلس م3ك  1ك  6
 اا م يملل ائ يشل: اهللهم ا اهاةل اه دشدل ا  ا: هول  اإلاالك

إمي  مل ني ا اان ةفي ي ئد نيك مشةشنل انا  نيل اإلةانيم ف يهلن  انا اهوفنيم ذ  ا انا  نيل  أوال :
ذ هننك  وننل  فننرا  ي اننا  ننيلش   ذ  ا همويهاننل  دننما  اننّم اننا اهموننيمال  اإلةاننيم فيإلةاننيم 
ذ  ا   مل  د   نذحشل ياامنت ا  فلشل ه  لاي   ي ل  مل  ا  م اهامييل اإلاالمشل  

   ل .
ا إمنني  ااشلنني فننشم مفننيمت اهننمشم ا  ويهشمنن  مننم ايةنن ذ ا ا ننل  اةفننا م ينن  اهامييننل  ثانيككا:

 .اإلاالمشل مم اية  ه لذ فوم  م  في   رل اهم ل  م مل ه ل هي ااش 
 ا ماييي  يم اهوليتم اه ا الم  اش ذ  ا لما  هوليتم   ل  مةياتل ه نيذ دياهن   م  د نت  ثا:ثال

اهنن، اشننل رهنن  مننم اهننمااا  ا ائاننفي   مةقهننل اننا اهدشنني  اإلاننالمشل اهويمننلذ هاننف   ا ئ ننل.
اه ننا  ننميا اهنن، إيمننيت اهم ننل اننا اهمديا ننل يينن، اه ننيف  اإلاننالما  منني شننلام هنن   م ش ننام  ا 

   2. فغل إاالمشلشفل، را 
امينل منم اهممني شك ا ا لار ا اه  نالا  ا اهمفنيمت  الفككر التربكوي اإلسك مي: :4ك  1كك 6 

مننم اه  نني  ا اهاننةل ا اقا  ننيم اهمااالننل هننلا  اإلاننالك مننم  ننالت إيمننيت مم  اه لفاشننل اهمانن 
 3.اهولت

 لنمك ا اه ةمشنل :  نا ا نل اي ةن، فإون يهشل اهة نا  ا اه: الفككر اإلسك مي الحكديث5ك  1ك  6
اا اهويهك اهولفا اإلاالماذ ا   ل  لممي اا مايت ائا يل ا اا اهلم  اه ا يّفل ية ني انا 

                                                 
 45محسن عبد الحميد، مرجع سابق، ص.ك  1
 7، ص1971دار الفكر، مصر الجديدة،  ،1البيي، الفكر اإلس مي  ي تطوره، ط ك محمد 2
ك أبو دف محمود خميل، "معالم الفكر التربوي عند السيد قطب من خ ل تفسيره  ي ض ل القرآن" مجمة الجامعة اإلس مية  3

لعدد بغزة،مجمة محكمة تصدر عن عمادة البحث العممي بالجامعة اإلس مية، )سمسمة الدراسات اإلنسانية ( المجمد الحادي عشر،ا
 .11، ص2003الثاني، يونيو،
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ا اهمانن الذ ا ال ننف  فاا نن  اهما منن  ا اهماهننل ف ننال   اقا مننيا ا اهاشياننل ا اهلننيةام مشننيمشم
 1احشلل.

ئايانشل دنات ا نا اهم نل اهنر   مدنال  إون يهش    الفككر اإلسك مي المعاصكر: :6ك  1ك  6
         ا  انننننيهش  ا اانننننيتت دم  نننننيذ ا دي ننننن  فننننن   نننننلا  منننننم اقة منننننيش  اه اشنننننل ا مل بنننننشي  ي
ا شم لننم هيلننمل  اهدلشلشننل هي ننذحشل ييشنن .  ويمننت منن  م ال في نن  فننيهاا    يموننشي ا اقةغننالذذ ا  نني

  2فو  اهلبيشي ا ائا يل ف ال  امهشل ا اايهشل.
هة نني  اهلمننق  هيمويهاننل اهوليشننل اهننر  شلنناك ف نني اهمننلم يةننم ا ا نن :: الفكككر التربككوي7ك  1ك  6

مميلال دليشنل  ا مونلاا إ نالدا  ا  لةشنل  لفاشنل  ا  لشلنل  نملش   ة لشل  ا ديشت  بشل 
 3. ا ة يك  ةمشر 

 ا: مي  فمي   اهولات اهفولشل منم االانمل امم نلشم يفنل اه نيلش  اشمني ش نر مانيت اهن ويك و 
اونندر  ننملا  ي اش بننمم اهة لشنني  ااهممنني شك اا لار اه ننا اا نن   اإلةاننيةا ا ةمشننل اهو  ننشل

 يميشل  لفشل اإلةايم.
 ( Education)  : التربية:2ك  6

 شلم هم  اه لفشل مم دش  ائ ت اهيغا  إه، حالحل ارال:
     : مننم  نناه ك لفّف نن : م ّة نن ذ ا لّفش نن : م ة نن  ا   ننيد  ذ ا لّفف نني: ةّمي نني ا قام ننيرب) األول:
ففنن  :ش مننت فننذمللذ ا لّفننيل  لفشننل:  داننم اهلشننيك ييشنن  ا اهشنن  د ّنن، ا    ّم نني ا   ننيد يذا لّفنن  شلي

 شميلذ اه ماهلذ ا  لّ  فيهم يم: هقم  ا   يك ف  ايك شفلد  .
فيننااا: قام ا ةمننيذ ا َلَفننْا  اننا فةننا اننالم الثككاني     ُلفيننافا :)ل  ا : مننم  نناه ك: لفنني اهوننار شلفننا لي

     ا َلفدشننُ  االةنني ُ َلفجشنن   لفشننل:    ارا نن  ا  ننرا ه ننت شةمننا  يهاهننم ا اهننقلااننش كذ  ا َلْفننا ا: ةوننذ 
 ا ةدال .

 

                                                 
، دار اليادي لمطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 1ك زكي المي د، الفكر اإلس مي تطوراتو و مساراتو المعاصرة، ط  1

 22، ص 2001
 .      22،25ك زكي المي د، المرجع السابق، ص.ص  2
، بيروت، 1نا أسأل..إذا .. أنا أ كر، شركة المطبوعات لمتوزيع و النشر، طك نخمة وىبة، رعب السؤال، أزمة الفكر التربوي " أ 3

 119، ص2001لبنان، 
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منننم  ننناه ك: َلفدشنننُ  لفنننير ا ُلِفش نننيذ اَلِفشننن    ْلِفنننا لف ننني ا موةنننيل  شبننني ةونننذ       :)ل  الثالكككث:
 1.اش ك
 ا ش فم  م مم اك اه لفشل هغل شل م ف :  

           ا اهامييننل اه يفوننل هنن  ن د ّنن، شفينن  ملاننل اقي مننيم يينن، ةمانن    / إ ننال  اهمننلم ا  ةوننت   ن
 ا اقا غةير يم اشلل.

 .ا اه مل  ييش  ذت فدام اهلشيك ف  / اه ةوتل يي، اه ال  ذ م  اه  م
   / اهمماامل ا يمك اقةل يا اهم بمم هيةمير ا اهقشيم ذ م  اهدم  ا اهلييشل.

 يم مم اااةف  اهم ومم : اهلا  ا اهلي  ا اهولت ا اهاام.ا ره  اا  ت مي ش ويذ فيإلةا 
 نا اهومنت اهنر   ميلان  ائاشنيت  :(Durkheim) دورككايم: تعريكف التربيكة عنكد 1ك  2ك  6

اهلاوم  يي، ائاشيت اه ا هك  ةبج فوم مم  ات اهدشي  اقا مييشنل. إم  نما ي  م  حشنل هنم  
ا اهم لشنننل ا اه يلشنننل اه نننا ش  يف ننني مةننن  شل يةنننمل  يتمنننل منننم ائدننناات اهاانننم اه منننت ا  ةمنننا

 2".اهما م  اهاشيااذاا امي  ذ ا    يف ي اهفشتل اه ي ل اه ا شوم ه يذفاا   ير
 ننا يميشننل م وننوفلذ را  ة ننك ا  اننيهش   : التربيككة  ككي التصككور اإلسكك مي:2ك  2ك  6

 لفشنل اإلةانيمذ  م  يميلذ ةيفول مم اه  ال اإلاالما هي ام ا اإلةايم ا اهدشني ذ   نم  إهن،
             ن إهنننننن، ملاننننننل  ميهنننننن  اه ننننننا  م ةنننننن  مننننننم اهلشننننننيك فااافنننننني  اه الاننننننلننننننن وننننننشتي اوشتينننننن ا إش ننننننيه 

  3.اا ائل ذيم  لشذ إيميل يذ ا ل شل اهدشي  يي،   ل ي ااذ مة ج اهلل
            اهنن ويك:  ننا  غشننل اننا ائمار  ا  وننمشت اننا اهاننيا  حيفنن  ةاننفشي يننم  لشننذ اه فننل  ا اهمننلامذ

 ا  را اه ومشت شدم   حةير إوفيا اهملم هماااو  ا فياغ   ماا .
اه لفشل يةم ميه  فم ةفا  ال  (Malik ben Nabi) عند مالك بن نبي: ة: التربي3ك  2ك  6

يميشل  حلش  م اا يللذ ا   محت  رل اهوميشل اا: اا ره  اهمد ا  اهةماا اهر  ش ذا  
إةايم مي  فت ا مي فوم ). اا فةشل و  شل اهملم  يي،  ل ش  يةي ل اهحليال اهما م

 اهمادمشم . ا  ذ ر اه لفشل مم  الت  ولشم ي فومشم  اياششم  مي: 

                                                 
، ص 2003، الجزء الخمس، دار صادر، تونس، 10أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط إبن منظور، ك 1

119. 
 .41، ص1981عبد اهلل عبد الدائم، بيروت، دار العمم لمم يين، ك غي أ انزيني، الجمود و التجديد  ي التربية المدرسية، تر:   2
 .  218،ص 1979، دار الفكر، بيروت، لبنان، 3ك أحمد مدكور، معجم العموم اإلجتماعية، ط  3
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        اه لفشننننننل يميشننننننل  حلش :شو ش نننننني موة،)اهمة ج اهننننننر    وننننننّ ت مننننننم  الهنننننن  ادننننننم  اهحلياننننننلأوال:
 اه ا  و   دبيل  اهما م . 

وننم ف نني  م   ننام  لاشننل م ويلننل فملديننل مننم ملادننت ا  ننرا شف اه لفشننل يميشننل م اا ننيل:ثانيككا:
اهدشي   ا دلفنل  يلش شنل موشةنلذ فنت  نا يميشنل مشةيمش شنل )اشنل اان ي ش شل  م  نال  من    نال 
اهما مننن  ه نننر  انننا اقي فنننيل  نننت مننني شةننن ج ينننم  نننرا اه  نننال منننم  غّشنننل ا  دنننّات ييننن،  يانننل 

  1.ائ وم  
  ( Didacticisme):: التعميم4ك  2ك  6
 ننا يميشننل ةلنننت اهموننيل  ا اهمويامنني  منننم اهمويننك إهننن، اهمنن ويك اننا ما ننن  ش ننام اشننن   :أوال 

            هيمننننمل  ا اهننننمال ائ حننننل  ننننذحشلاذ اننننا دننننشم شل  ننننل مال اه يمشننننر يينننن، اإل ننننغير ا اهدمنننن 
ا اهوننننل  ا اها ننن  ا اه مانننشل  ننننرا اه نننلذ اإلهليتشننننل محنننت اهمديبنننل   ا اه انننمش . ا   نننمك

 اهمم اك هي ويشك.
ذ ا رهن  فشت ن  ف نم   دلشنذ اهةمنا اهمولانا اه ويشك  ا يميشل  ا شت  مييت اهمن ويك من  :انياث

 .ي مم  الت مي شلاك ف  مم فد  ا  ديشت ا  ل ش  ا  شي  ا ا  و
           نننما ت اابننن  ا  يننن  انننا ا نننك موةننن، اهدبنننيل ذ    ةننني(Civilization) : الحضكككارة:3كككك 6

 ذ ممي ش ام ه   فوي  م  يمل يلش ا هيدبيلا  اهم  يملل  ا اه ا  را فاف  اه فيشم اهم 
     دنننشم  ةنننيات  نننرا اهيمننن  ا ملامشننن  ا   نننلل ا مالفاننني  ذ  ي نننل  يننن  اهم ويلنننل فنننن ل اهدبنننيل  ل 

 .ي  اهميامل ا اقا ميا ا اه يلش ا ل اهممةشل ل ا ل اهحليال ل اه ا  حشلا مي  لم اا  مفش
نن   ) اهدبنيل ل:اية  اهيغا  شلناتل اهموانك اهاانش اا اها  لغويا:تعريف الحضارة  :1ك  3ك 6

 م م ننني ل اهل نننا اهويمنننا ا اهمةنننا  ا ف انننل اهدنننير ا ا د ننني ن  وةنننا اإل يمنننل انننا اهدبنننلذ
 2اائمفا ااقا مييا اا اهدبل.

ا انننا اهلنننيما  اهمدنننش  )اهدبنننيل   بنننم اونننت )اننني  ذ ا اهديبنننل  ا اهدبنننيل  )ا شمننن     
  3. ال  اهفيمشل

                                                 
لم ،عا1ك محمد بغداد باي، التربية و الحضارة ك بحث  ي مفيوم التربية و طبيعة ع قتيا بالحضارة  ي تصور مالك بن نبي ك ط 1

 .  215،217، ص ص .2006األ كار، الجزائر، 
 .180المعجم الوسيط،.. مجمع المغة العربية، ص.ك  2
 .10، ص.2ك الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج  3
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)اهديبل  ا اهدبل  ااهدبنل  نا اهمنمم ا اهلنل  ا اهلشن ذ انمش  فنره  هولا ا اا  ي  ا
  1ئم   ي ي دبلاا ائم يل ا ماي م اهمشيل اه ا ش ام ه ك ف ي  لال .

      ل ا شبننش  ايهدبننيل اهومننلام ا ة يشننل هومننلل ل ايشننل ننا إبككن خمككدون: : تعريككف2ك  3ك  6
   اه نننا  مةنننذ  ذ   دااهننن ذ ا اه يننن  فيه نننةيت اننن ايمذ ا ا:ل ... اه منننةم انننا اه نننل  قشنننم ييننن،ق 

 2.لمم   ةيا  ا ايتل اةاة 
         ا  ننم ةدنني فيهدبننيل  مةدنن، ه ننلذ    منني شلننمك هيفوننلشل: تعريككف محمككد قطككب: 3ك  3ك  6

ه نننيها ا في منننم   نننالا  ا ممننني شك ا  نننشك منننم ونننذة ي  م  نننماو ي اهننن،  دلشنننذ اه لنننمك ا اهةمننناذ
دشنن  يلا نني يينن،  انني   شمننا اموةننا ذ ا هننش  يينن،  انني   ذاهننم ات اننا ديهننل ل اهدبننيل ل

     :لذ ا ننا ف ننرا اهموةنن،ك  ننا اهدبننيل مننيم . ا ننا شة يننذ مننم ا ننل  اا لشننل  م ننم  م ل اإلاننال
ل اهوفامشنننل هلل ادنننمل ا اه امننن  ييننن، ه نننل  اهولشنننم  ا ااننن والر إةانننيةشل اإلةانننيم ييننن، اهمنننيم              

 3".لمل ائال  ا اه الال اا ائل  يي، ي م اهلل ا ول  ا اشيم  اهلشك اإلةايةشل ... ا د
          ا شننننننل  اهاننننننشم   نننننن   ةةنننننني دننننننشم:ل ةل منننننن  ف  ننننننالا ةي ا فذا يلةنننننني ا فذ ال ةنننننني ا اننننننيا ةي   

ا ف را شونّل  اهدبنيل  يين،  ة ني:ل ا مني  و شن  هيفونلشل  4".حك فاا وةي...اه، ما ا  اإلاالك
ذ   نني  هلشننيم  اهفوننلشل ا  اننم  ه نني فننيهةما ا اه ل ننا مننم   ننالا  ا ممنني شك ا مفننيمت ا  ننشك

 5".ا هدشي  اإلةايةشلل اإلةايةا ا هيلشك اإلةايةشل اهدلشلششمذ اهةما ااه ل ا هيوة 
       ذ ا ايش  ننني ل   نننال انننيشك هيدشننني  اهنننمةشي نننا تعريكككف أبكككو األعمكككي المكككودودي: :4كككك  3كككك  6 

  6". ير ا اإلشميماا ة يك اا مييا شلام اإلةايم اه، اهل ا ا اإل
 7. ا حمل  اه مييت فشم اإلةايم ا اه ام ا اهدشي  : تعريف رمضان البوطي:5ك  3ك 6

        اإلةاننيةا اهننر    محنت اشنن  اه  ننيتر اهم لشننل  اإلة ني : : تعريككف محمككد البيككي6ك  3 ككك  6
ياق ا اهااماةشنننل ا اهاننننيا شل ا اهويمشنننل. ا اه  ننننيتر اإلةاننننيةشل  نننا اه ننننا  وفنننل يمنننني ش انننن

  8".اهملمشل ا ائةيةشلذ    شلاك يي، اهوال ي  اقا مييشل
                                                 

 .146، ص.3ك تاج العروس، م  1
 . 448،ص 1984ك إبن خمدون عبد الرحمان،المقدمة ، الدار التونسية لمنشر،) ب ط (   2
 . 87، معالم  ي الطريق، )ب ط( دار الشروق، بيروت،)ب ت( صك سيد قطب  3
 . 184، دار الشروق، )ب ت( بيروت، ص.1ك سيد قطب، اإلس م و مشك ت الحضارة، ط 4
 . 56، الكويت) ب ت( ص.1ك سيد قطب، المستقبل ليذا الدين، ط  5
 .4األنصار،القاىرة )ب ت( ص.  ، دار1ك أبو األعمي المودودي، الحضارة اإلس مية أسسيا مبادئيا ،ط  6
 .19، ص1998،دار الفكر ، دمشق،3ك محمد سعيد رمضان البوطي،منيج الحضارة اإلنسانية  ي القرآن،ط  7
  50، الشركة الجزائرية لنشر والتوزيع،الجزائر )ب ت(، ص1ك محمد البيي، الدين و الحضارة اإلنسانية، ط  8
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 م اهدبننيل   وةننا اهة نني   ( Clyde Clakhon) :: تعريككف ك يككد ك كيككون7ك  3ك  6
 1اه يلش ا ه ة شك اهموشولذ ا ره  مم  الت مويل ل اهامييل.

ت  لنّمك اهدبنيل   نا امنيا  ن (Albert Schweitzer) شكفيتزر: تعريكف ألبكرت 8ك  3ك  6-
ا مم اا ل ة نلذ منم دشن   نام  نرا اه لنمك ا  ت الم اا  ت مايق  اهومتذ  دلل  اهةي 

   2.ا را ائ شل  ا اه لمكهألالام. شاييم اه ميت اهلادا 
      ة ننيك اا مننييا شوننشم اإلةاننيم  ننا ل  Will Durant (:ديورانككت : تعريككف ول 9ك  3ك  6

           اق   ننيمشلذ م: اهمنناال اهدبننيل  مننم يةي ننل  لفوننل يينن، اهقشننيم  اننا إة يانن  اهحلننيااذ ا  ننذه 
ا اهنننة ك اهاشياننننشلذ ا اه ليهشننننم اه يلشننننلذ ا م يفوننننل اهويننناك ا اهمةننننامذ ا ننننا  فننننم  دننننشم شة  ننننا 

         ذ  دننلل  اننا ةمانن  مااانن  اه  ينن  ةنن  إرا منني همننم اإلةاننيم مننم اه ننا اقبنن لا  ااهليننذذ ئ
          متننننننر ق  ةمنننننن  اهدنننننناااق اه فشوشننننننل  ا ة بنننننن  هيمبنننننناا ياامننننننت اإلفننننننماا ا اإلةوننننننيرذ ا فو
   3.اا  لشل  إه، ا ك اهدشي  ا اقم يل ي

 نا اهمان اشي  اهلا شنل منةك اإلونفيا اهم نااقم هيدياني   : تعريف الطيب برغوث:10ك  3ك  6
        اه نننننا  نننننما  فيهدشننننني  اهفونننننلشل ةدنننننا اهمقشنننننم   مييشنننننل.اإلةانننننيةشلذ اهمولاشنننننل ا اهلادشنننننل  ا اقا

ذ ا   ننش  همةانننيم اقانن م يا ائمحنننت ا ا اهلادنننا ا اهاننيا ا ا اهوملاةنننامننم اه ل نننا اهمولانن
ل مال   اهااامشنل ل مشم  را اقا م يا اا فلشل ملادتف الا   اا ائل  ذ ا   شتل ولا   ذ

مة نني إهنن، يننااهك فوننم رهنن  ذ دشةمنني  ننمات فنن   ننشلال  اهدشنني  إهنن، يننااهك اهملديننل اهفلق شننل ذ ا 
  4.ا اهدول ا اهداي  ذ ااة  ير فملديل اه يام اهملمااا  ا اهادشماديل اهلشيمل مل 
            ا  وةننننا اننننا مم امنننن  اميننننل اهواامننننت اهموةاشننننل :: تعريككككف مالككككك بككككن نبككككي11ككككك 3 ككككك 6 

ا اهميمشننل اه ننا   ننش  هما منن  منني شنناال ه ننت اننلم مننم  يبننيت  امشنن  اهبننميةي  اقا مييشننل 
 اه ولش   ّال مم اك اهدبيل  فإفلاق :  را  5.اهالقمل ه لمم 

                                                 
 .440، المجمد الثامن، ص3العشرين ، بيروت ، دار المعارف،طوجدي محمد  ريد ،دائرة معارف القرن  1
 35ك ألبرت شفيتزر،  مسفة الحضارة،)ب ط(، مطبعة مصر، القاىرة، )ب ت( ص .  2
،تر: زكي نجيب محمود، القاىرة لجنة التأليف و الترجمة و 3ك ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء األول : نشأت الحضارة، ط  3

 .3، ص1956النشر
  2004، دار قرطبة لمنشر و التوزيع،المحمدية، الجزائر،1ك الطيب برغوث، حركة تجديد األمة عمي خط الفعالية االجتماعية، ط  4

 .30ص
 50ص 2000ك مالك بن نبي، مشكمة األ كار  ي العالم اإلس مي، ترجمة بستام بركة و أحمد شعبو، دار الفكر،دمشق، سوريا،  5
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ا  ا اه ما ت فشم اااةف ي اهميمشل ااهموةاشل انا  نال    يميشنل ق شم نم أوال: صفة التداخل: 
 ا ي مي يم فوب مي اهفو .
:  م اهدبننيل  ق  وةننا  لننمك ا   ننال  فلننل  ا ا ننشيل اا مييشننل ثانيككا : كظككاىرة اجتماعيككة

اه فلننل اهمحلمننل  ا اهم ويمننل ذ ا إةمنني اهدبننيل   ننا  نني ل  موشةننل  ننذم   ننام اه فلننل حلشننل  ا 
دشني  انوشم   اا مييشل ويميل اما ايفل ه يال اه فلي  ا اهولات  شة وش اش ي  ت الم ا شدشني

 1.اا يمت ا  مم ا لايل
مم ناك اهدبننيل  اهن، مانن ا  اإلالاتنا انا ماننل  اهدشني  اقا مييشننل  مالككك بكن نبككيحنك ش نال 

واامت اهموةاشل ا اهميمشل اهالقمل ه دلشنذ  لنمك اهمنلم   نف  مابنايشلذ ا اشلات:ل إم اميل اه
ره  فذم   دات اه، اشيال ا  ولش  ذ اشمنحالم ينيهك ائا نيل انا  نرا اهما من  يين، اه نوشم 

  2.اقا مييا ا ائ ال ا  محشال مفيولا
        :(Civilisation) المدنية :4 ك 6

 )َمككَدَن(  اشلاو نني اهننفو  اهنن، )المدنيككةيغننا  همم نناك ش  ينن  اهفننيدحام اننا  دمشننم ائ ننت اه
مم نناك اهننمشمذ ا  وةننا  ا  ننا اننرل)َداَن( ا شلاو نني ا  ننلام اهنن،  فموةنن،   ننيك اننا اهم ننيمذ

ا ةد ناا مة ني اونت  ذ   م نل ي ا فةي ني )َمكَدَن  الَمكدائن(. ا  نا مون لل منم  ب  ا   نيا
 نل  منم ديهنل اهفنماا  ا م نت انا ديهنل ذ ا يناا موةي ني ذ   يّنذ فنذ الذ اهمنممذ ا او)تمدن(
   3.اهدبيل 

إبيال اه، مي الم اا موة، اهدبيل  مم دش    ت اه يمل ا مي  وةشن  منم ال فني  فماني م 
: ل ااك اه دبشل ا اه ممم يين، مني شانم، فيقةايشقشنل ا يملاة ي اإة  شم م اهلات فذة  اهممم

(Urbanisation) شاننمش ي افننم  ينننمام فننيهوملام. النننم ل شوةننا اننم  ة نننشك اهمننمم ...  ا  مننني
       ل ديهننننل مننننم اهل ننننا اه ننننا  وةننننا: (Civilisation)ال ننننف  مم نننناك )اهممةشننننل  يةننننم اهغننننل  ف يمننننل 

 ل.ا اه لمك اا ائالام ا اهما موي 
ا هشا  اهممةشل مامايل مم اهمةونآ  ا اهمفنيةا ا اه نلذ ادان ذ  مني  ة ني هشان  مانلم   

 ييت دلشلا فشم اإلةايم ا اادمذ همم اهممةشل يفيل  يم  م ام  مم اهفول اا م يم اغلاا

                                                 
 .74ك بن نبي و مشك ت الحضارة، صك زكي المي د، مال  1
 51ككك، مشكمة األ كار  ي العالم اإلس مي، مرجع سابق، ص.ككككككككككككككككككككككككككككككككككك ككككك  2
 .553ك وجدي محمد  ريد،مرجع سابق، ص  3
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    ذ فننشم اإلةاننيم ا اهم ننيمذ ا ق شنن ك  ننرا اه مييننت اننا اننلاغذ فننت  د منن    ننل ا لشننلا اإلةاننيم
 1.ا   ةاهااشل ُ وّفل يم  شلال   يلش شل هره  اهما م ذ ا  را اهم يم

ا  ا اه ممم اا ائ الذ وةا ؛  م هي ممم   يشم: م : تعريف ر اىة الطيطاوي:1ك  4ك  6
اهم ممةننل ذ ا شوةننا اه مننمم اننا اهننمشم ا اهوننلشولذ ا ف ننرا اهلاننك  ننااك اهميننل ا ا ما  ااهوااتننم

ا اةا ي ه مّشق يم اشل ني. اهلانك اهحنيةا؛  منّمم منيم  ا  نا اه لنمك  اه ا  ام، فيام ي مشة ي
 اا اهمةيا  اهومامشل.

:ل   نغل شونّل  اهممةشنل فذة ني)  Arnold Toynbee ( :: تعريكف أرنولكد تكوينبي2ك  4كك 6
 2".ادم  هيملاال اه يلش شل ش ت إهش ي اهملر دشم شديات ا ك  يلش  فالمل

 ( Culture) :: الثقا ة5ك  6
 ي م ويدمننيذ  ولشمنني هيحلياننل اف ننمار مننم  اة نني اننيا  164 قشننم مننم  1952 د نن،  يا  ننام اهوننيك 
         مة لشنننننيذ ا لااشنننننل إد نننننيتشلذ  ا مش ةنننننل اهنننننمايا  انننننا اهولنننننتذ ا  ونننننششما اد ننننن،  اة ننننني  ا نننننيلا

              ذال مننننم دشنننن  مال نننني اننننا  داننننشم اهدشنننني يننننم اهننننةم ذ ا  الشننننما مننننم اهاننننيا  ذ ا مشةنننني فننننمش
 ا  افياشننننل  ِوننننُم ف دلشننننذ اهننننرا  ا إ يمننننل اه منننني ك فننننشم اهاميينننني  . ا اننننا  ةااق نننني اننننا 

 :  اه ويلش  اه يهشل  ميوشي م  مل بشي  اهفد  
ل رهن  :يانل انا موةي ني اإلحةناالااا فذة نياهحل ( Edward Taylor) : إدوارد تيمكور:1ك  5ك  6

اه ننت اهمل نن  اهننر  شوننمت اهمولاننل ا اهوليتننم ا اهمننم ا ائ ننالذ ا اهلننيةام ا اهوننل  ا  ننت 
 اهلملا  ا اهويما  ائ ل  اه ا ش  اف ي اإلةايم مم دش   ك يبا اا اهما م .  

اهحليال  ا يميشل  ل ا ةدا اه منيت اإلةانيةا   Matthew Arnold (:يو أرنولد: ميت2ك  5ك  6
  ك ف محت  ابت ائا يل اه ا يلا ي اهويهك ا ف  اشل اه  يتر اإلةانيةشل اهم مشنق  . ا شنل  
 م اهحليال اهمشةشنل ن ه اة ني  ويّنك اقان ليمل ا اقةبنفي  ن  اني ك  اهن، ايةن  اهحليانل اهويميةشنل ن 

 .يشل ن اا  ل شل اهدشي  اإلةايةشلال اهدليتذ اهمابا اه ا  في
 .يل اه مييت فشم اإلةايم ا اهفشتلاهحليال  ا د ش  John Dewey (:جون ديوي :3ك  5ك 6
امايل  لاتذ اهدشني  هنم  ونو  فذة ي م )  Clyde Klokhun):: ك يد كموكيون 4ك  5ك  6

     ذمنننم ماماي ننن  اه نننا شونننشش اش نننياهمنننلم ذ    اهمشنننلا  اقا منننييا اهنننر  شد نننت ييشننن  مونننشم
                                                 

 1981مارس  05، 28/02/1981ك منظمة المدن العربية ك ندوة المدينة العربية: خصائصيا و تراثيا الحضاري اإلس مي،   1
 .17،ص

 .12ص 1960ك محمد عبد اهلل الشفقي، آرنولد توينبي،)ب ط(الدار القومية، القاىرة،   2
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ذ  ا  نا  نا اه نا  دنمم ائانيهش  اهدشي شنل ذ اهانقر اهنر   يلن  اإلةانيم انا مدش ن  ا  ا ا
ذ إة ي مويامي  اهامييل اهفولشل م قاةن  انا را نل  اا اه م شل ا اهووال ا اهمو لما  لشلل 

  الام ي  ا اا اه     ا اا اهماام ا ائماا  .
        فذة نني ونن ت م  يمننت مننم اهاننيا  اهم  انن  (Ralph Linton):لينتككونرالككف  :5ك  5ك  6

 ا ة يتا  ذ شو ل  اا يةي لل ا شةلي ي  الام ما م  موشم .
ا  نم الم انا موانك لاشفان لل اهامشنم  (Webster Dictionary): معجكم ويبسكتر:6ك  5ك  6

  اهحيه   مل اهحليال ل   محت اشمي شذ ا:
 يميشل اهقلايل.     اّم اهقلايل  ا  أوال:
 : يميشل اه ةمشل اهةي ال يم اه ويشك ا اهة يك ا اه فل  اقا مييشل.ثانيا
 : اا ةيل  اه رادذ ا اقم شيق اهالقميم هيمميلال اهم لشل ا اهاميهشل اهم محيل اا:ثالثا
 . اهمبمام اهم ل  ا اهمةا هيممةشل 
 . ةلشل اهايا  ا اه رّاذ اهم ل  
  م اهامشينننننل ا اإلةانننننيةشي  ا اهمانننننيق  اهمانننننشدل هيوينننننك ا  نننننرّا  ي اه ونننننّل  ييننننن، اهمةنننننا

 فيي فيل ي ةايي مم اهم يل     ا اهمولال اإلمالشل  ا اه لةشل  ا اهم ةشل.
  اإل يل اهاميها هايا  اهفول  ا مة اي   اهم محيل اا اهم ل ا اه نالك ا اهومنت اهمو منم

، ائاشننيت اهم  يهشننل مننم  ننالت اانن وميت يينن،  ننمل  اإلةاننيم يينن، اه ويننشكذ ا ةلننت اهمولاننل إهنن
 1.ائماا  ا اهيغا ا ة ك اه م شل اهمالم 

                ( Dictionaire du composé français) :: تعريكف معجكم المجمكع الفرنسكي7ك  5ك  6
فذة ني :  1972اناام  29ا  م يّلا ي ا ةي ش مم ام ي اا  ايانل  ي نل فنيهمواك ف نيلش  : 

. ا نننا اهوفللشنننل اإلةانننيةشل مبنننيال    انننلم اهونننيك انننا مليفنننت  يمنننل ) فشونننل ، اهمل   ينننذ فنننيهموة
 2.إه، اه فشول فغشل  دلشل ي يرا  ي ا إاةيت ي ا  ةمش  ي

 ننا اهة ننيك اهولننم  ا اهمولاننا ااهمة اننا  : الثقا ككة  ككي مفيككوم الطيككب برغككوث:8ك  5ك  6
هااامشننلل  اقذ ا فننن لمشقاةش نن  ااقا مننييا اهم  يمننت.. اهننر  شمانن  ايننا اإلةاننيم فننن لمال نن  ا

 ا اهمةشنننل اهم انننمم  اه نننا  نننة ك يميشننني    ّشمننن   اه اننن شلشلل حيةشنننيذ ا شمةدننن  اهلنننملا  اهمة اشنننل
اهرا ا ا اقا مييا ا اهدبيل  ا اه اةا.. م  ا شم   اهااامشل حيهحيذ يفنل ةايشنل ا دانك 

                                                 
 . 7،8،ص.ص.1989ك يناير 1988، ديسمبر 143العدد  ،مجمة الفيصل ك عموي طو الصا ي، تعريف الثقا ة ومفيوميا، 1
 . 85، ص. 1983، 29لية ، بيروت : مجمة الفكر العربي المعاصر،العدد ك جون  ريمون، ت قي الثقا ات و الع قات الدو   2
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        اننننن شلشلل انننننا ينننننااهك ا انننننيذ      اهوال نننننل اقاننننن حميلشل ا اها شمشنننننل اه نننننا شلشم ننننني م لمشقاةش ننننن  اه 
          ا ينننننااهك ائةمننننن  ا ينننننااهك اه ماشنننننل ا ينننننااهك اه ذششنننننمذ همااا نننننل  دنننننمشي  اقفننننن الر ا اه نننننماا 

 1.ا اه ماات ااه امشمذ اهم شمةل يي، اه شلال  اقا  الاشل هيفول فيا ملال
فنشم  انلام ينت اقا منييا  نا  اياني ة ني  إةانيةا هي مي تعريكف شكامل لمثقا كة: :9ك  5ك  6

ا  نناال  ةمي نني اا مييشننل ييمننل ملفاهننل شانن اش  ائاننلام اننا بننات ي ما منن  مننم اهما مونني ذ 
مم اشت إه، اشت اا اهما م  ا   نلا ك ة شانل اهااشل اقا مييشلذ ا  ا  ة لت هدياي  ك اهفش

 ذ هره  ش ي مم لماقائالام فيغ  ك فمي اذ ا  ا مدّميل فيهمويةا اه ا شوفل ية ي را اقة ليت 
ا ه ننرا ا ننا  انني   ي اهمننلم اننا اننشيذ ةمننال اانن  امييننلذا ننا هشانن  ا لشننل ا إةمنني ش  اننف 

شمحل اا   اشم و  شل  ت الم شةما اا   رل اهامييلذ ا  و منم انا ااام ني ا اان ملال ي 
يينن، اانن ملال اهما منن  ا إم  ننيم  ننرا اهااننام ا  ننرا اقانن ملال ق ش ا مننيم يينن، ااننام اننلم 

 2.شة   ا امييل فوشة يفو
 ا مامايل مم اه مي  اه يلشل ا اهلشك اقا مييشل :الثقا ة عند مالك بن نبي:10ك  5ك  6

ش  اه ننا شيلي نني اهمننلم مةننر اقم نن   ل اننميت  اهننا اننا اهاانن  اهننر  اهننم اشنن ذ ا ه  ننام  ننا اهمدنن
  3ا و  ش  ل. اهر  شو ت اش  اهملم  فيي  

 ال فإفلاق ا شم  ي اايييش  ي الف  ي فيه يلش  ا اه لفشل : را اه ولش   ال مم اك اهحلي  
 أوال : معني الثقا ة  ي التاريخ :

ل ق شم م  م ة  ال  يلش ي فال حليالذ ايهوو  اهر  الم حليا    نم َاَلنَم د مني  يلش  ل.ايهحليانل 
م  يمينل   ا  ي  اه  يل ةما يذ فمي   بمة  مم ييما  م ايةال ا يفللشي  م ليلفنل ا  ليهشنم

ا  رااذ م ةياننفلذ ا ياا نن  م وننيف ل. ا فوفننيل    ننل  ايموننل:) ا  ننت منني شو ننا اهدبننيل  
  4ام  ي اه ي ل .

 :الثقا ة  ي التربية ثانيا : معني
 فت  م ةدمم اهموة، اه لفا  هيحليالذ  يم هقامي ييشةي  م ةدمم  ما ي ا مني ش  يفن  منم اانيتت 

   فشذ.

                                                 
 .31ص  2004ك الطيب برغوث، حركة تجديد األمة عمي خط الفعالية االجتماعية، مرجع سابق،  1
 .61، ص1964، مكتبة األنجمو المصرية،القاىرة، مصر،2ك محمد اليادي عفيفي، التربية و التغير الثقا ي،ط  2
 .42، ص. 2000، دار الفكر، دمشق، سوريا،4كككك،شروط النيضة،ترجمة كامل مسقاوي و عبد الصبور شاىين، طكككككككككككككككككككككككك كككك  3
 . 85كككك ، المرجع السابق،ص ككككككككككككككككككككككك كككك  4
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هدشننني  اهويمنننلذ فامشننن  مننني اش ننني منننم بنننلا  اه م شنننل ا اه ةننناا ايهحليانننل  نننا ماننن ال    يفننن  ا
اقا مييا ا هشا  ييمي  ي ي ه فلل مم اهوو  مام   ل . ا ي نل إرا  يةن   نا موفنل 
اهما منن  اهنن، اه لننمك ا اهل ننا ا اه مننمم .ا ننا  ننره  اهدننياق اهننر  ش منن  فونن   اننلامل مننم 

  1.اهالا  مم ااذ اهاال اه، اه ياشل
 ا ام ال  اهلمل  اهم لشل ا اهمة اشل ا اه ةمشرشل اهم انمم   لية االجتماعية::الفعا11ك  5ك  6

هي ننننذحشل اإلشاننننيفا اهم ننننلم اننننا يننننيهك ائا ننننيل ا يننننيهك ائونننن ير ا يننننيهك ائوننننشيرذ ا يننننااهك 
مم  الت اهدل ل اه ةمشرشل اه يمانل اهم لةنل اهمونلايلذ  شل ما يشي ا  يلاشي.اهوال ي  اقا ميي
ا يين، الن   لناشما مان ملذ من  م لمذ ا يين، الن  م يفونل ماتفنلذ   ةاشلااهمماال يي، ال  

اهلمل  يي، اق   يم اا اها م ا اهلمل  يي، دميشل ماتمل هيمةاق اقا مييا اه ينا ا  وقشنق 
  2اد شي ي   ا مم لا   اإلا لا شاشل.

 : التربية و ع قتيا بالمفاىيم األخرى:  6ك  6
             شونننن ل  اه غششننننل منننن  اه لفشننننل اننننا مابنننناا اهملااننننل  لتغيير:ع قككككة التربيككككة بككككا:1ككككك  6ككككك  6

)اإلةايم  فيي فيلل اهمةوئ هيدبيل ذ ا  نا ةمان  اهنر  ش مدنال داهن  مابناا اه غششنل. ا  ا
ا شو ل   ره  اا اه م  اهر  ش محت اا  لفشل اإلةايم ا  دلشذ اه غششلذ     لفشل اإلةانيم 

اهوميش نننيم مل نننام يم )اه لفشنننل ا اه غششنننل  اإةننن   شةمننني اانننم  ا همننني  يةننن  فمننني شدلنننذ اه غششنننل.
 اه غششل اام  اه لفشلذ ا شةمي اام  اه لفشل اام اه غششل. 

إم اه لفشنننل    نننر منننم اه غششنننل مابنننايي ا  نننماي ه نننيذ ا ش  نننر اه غششنننل منننم اه لفشنننل اانننشيل ا   
 3شل.مة اي ه ي. إرم اهوال ل فشم اه لفشل ا اه غشل يال ل  القمشل   يمي

إرا  نيم اه وينشكل  نا ايةن  اقتنا منم اااةن  اه لفشنل شل  نل  :: التربيكة و التعمكيم2ك  6ك  6
  يي،  ةمشل اهاية  اهوليا ا اهمولاا  ا اية  اهلمل  ا اهم يل  ل     م اه ويشك شمحنت اهايةن

ذ ا  نا شونل  فيه لفشنل اهمل نام . اهم   ر اا اه لفشل اهر  ش ك  اا اهممااي  اه ويشمشنل
انإم اه لفشنل يميشنل وننيميل ا ااانول انا مايق  ني ا ا يتم نني ا   نماا يذ ا  نا  وميشنل  وننمت 
اهةمننا ا اهنن وّيك ااه غّشننل اننا اهاننيا  ا اق  انني  ا اه فننل  ا اه  فشنن  اقا مننييا  ا اه  ّشنن  

                                                 
 .  86، المرجع السابق،ص. ككك ككككككككككككككككككككككككككككككك ككككك  1
 .12برغوث، مرجع سابق، ص ك الطيب  2
 . 146ك محمد بغداد باي، مرجع سابق، ص.  3
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اهةماا ا اقا مييا ا اه  رش  اهُ يلاذ ا اه ةمشل هلملا  اهملم ا اإلينمام هن   نا شدشني دشني  
 1.يميل   اا اهما م  اهر  شوشش اش  
ا  ننم اننّلذ ميهنن  فننم ةفننا فننشم اه لفشننل ا اه ويننشك اننا ما م منني اقا مننييا إقار مونن يل موشةننل  

اننيهويك يةننمل شمحننت ايةفنني اادننما مننم اااةنن  فلةيمانن  اه لفننا  هيحلياننلذ ا  ننا ايةنن  اه   ننر 
ت مننني مامننن   وةنننا فمانننذهل اهنننر  ُشوةنننا فإينننمام اه ننناامل اهمةشنننلذ  مننني اه لفشنننل ا نننا  ينننك ا  ونننم

اه حلش  اه ا ق   نم  الن  اهن،  ةمشنل اهايةن  اهولينا  ا اهمولانا  ا ايةن  اهلنمل   ا اهم نيل  
    هننم  اهمننلمذ فننت ا  شبنني اهنن،   رشفنن    ال شنني ا  ةمشننل را نن  اهامننيهاذ ا إهنن، ا  اننيف  هي فننل ذ 

ة  و  ش   اهم  يملذ مي ش ل   ية   غششل اا ايا ي  اهملم ش ام م يدفي هةما ااا ا  ا
  2.ا ش  ل  را اه غششل اا   ّشم  ةماشي ا اا مييشي

شمشق اهويمير فنشم اهحليانل ااهدبنيل ذ ا ُشَفشجُةنام  م اق ن ال   : الثقا ة و الحضارة:3ك  6ك  6
فشة مي  مشيذ اهش  ةايشي.  را شوةا  م اهدبيل   ي ل منم اهحليانل   مشنق فملنمال مني  د اشن  

انننا اهحليانننل   نننر يةيشنننل  ي نننل منننم اإلةانننيم النننيك  ولنننم  ا  ة ننني ية نننل  ايانننا ننني اهما فةم 
فننننيه م شل اش نننني ا ف  ننننرشف ي ا  داشي نننني إهنننن، ااننننيتت ه دلشننننذ ايشنننني  اابنننندل. ا  ننننا  وننننمت 

  اه  ةاهااشي ف مل ييمل.
   ا ق ةانن  ش  اه مششننق فننشم م نن ي  اهحلياننل ا م نن ي  اهدبننيل  اننا اقانن وميت اهدننمش      

ولفشننلذ ا منني م لاماننيمذ ه ننم شااننم منني شم ننت فشة منني يينن،  انني   م اهحلياننل  محننت اننا اهيغننل اه
اهاية  اهموةا  اهلادا ا اهدبيل   محت اهاية  اهميم  ا اه  فشلا ما نت اهما من . ا مةن  
          م اهحلياننننل إة نننني  مولاننننا ا يلينننناذ  منننني اهدبننننيل  ا   ننننّام اننننا اهمننننمم. ه ننننم ميهنننن  فننننم ةفننننا

، اهم ننل  اهة ننل  هيحلياننل فننت ش ةننيات اهموةنن، اننا إ ننيل ائابننيا اه ننا ق شل  ننل يينن، اهموةنن
يّفل ا   نل ف ني اهونيهك  امن  منم ا نلذ ا اهونيهك اإلانالما اهموي نل منم ا نل   نل ذ ا نا 
         شلايننننا فملاننننل  فشننننل  اهاااةنننن  ا اهمو شنننني  اهوميشننننل ا اقا مييشننننل ا اه لفاشننننل ا اه يلش شننننلذ 

منم ة نل إهش ني منم اهةيدشنل  انا  فنيشم فنشم ة نلا  كذ دشن  شاانم إر اة يذ ممي اب  اهفيدحشم
اهةماننشل اهملمشننلذ ا  ةنني  مننم ة نننل إهش نني مننم اهايةنن  اقا منننييا اا نن   ننا يينن، اهاااةننن  

                                                 
    ، النشأة الشعبية، لمنشر 6ك عمر محمد التومي الشيباني، االتجاىات  الحديثة  ي مفيوم التربية، سمسمة كتاب الشعب، رقم   1

 . 274، ص1997، 1و التوزيع، ط
 .   224ك محمد بغداد باي، مرجع سابق، ص  2



 لمدراسة و المفيومياإلطار المنيجي                                                     الفصل األول

22 

 

انيي فل  ا اهاية  اقا ميياذ ا اية  اه يل فنشم اهمنلم ااهما من ذ اهحالحل: اهاية  اهةمااذ
 1ه ماشل ائديم  فة ل   اه ل شفشل اهوماهشل. م  بشل إةايم فو ت ييكذ ا اياق اا ره  ا

فنشم فشة مني يال نل  القمشنل   يميشنل  غنرشيم ةمن   إم اهوال نل :: التربيكة و الثقا كة 4ك  6ك  6
اهاا   ا وشمام  شيال اهموت ااهمةن جذ فدشن  ش ونرل  دلشنذ  دنم مي مام ائ نل . انإرا  يةن  

 اهحليال  محت اهمبمام اهمويا هي لفشل ااهمفلل 
  اهنننننناا وا اهدننننننّا هااام نننننني امميلانننننن  يذ اننننننإم اه لفشننننننل  وننننننّ ت اننننننا اهمليفننننننت ائما   ا اهااننننننش

اننا ةلننت اهحلياننل ااوي نني   يفنني  حننك مميلاننل امييشننل  يفيننل هيةلننت  اهفشننمااااا اهدياننك ااهمّوننيت
  .ااه يلشم

 يمني  يةن  افيهمليفتذاإم اه لفشل  مّحت اقةو ي  ااهمة ج اه فشونا هيحليانل؛ اشم ةةني اهلنات فذةن  
اهحليانننل اهما موشننننل   حننننل يملنننني  ا ةايننني ذ  يمنننني  يةنننن  اه لفشننننل   حنننل  ذهلنننني  ا م ننننم  شيانننني . ا ننننال 

 اهم  يدشم شغرشيم فوب مي اهفو .
 : المفيوم اإلجرائي لمفكر التربوي  ي البحث : 7ك  6

شنل مامناا ائا نيل ا اهنلم  ااهمالد ني  اهويم نا  يقصد بالفكر التربوي عند مالك بن نبكي:
ااه لادنني  اهم لشننل اه ننا  ننّمم ي ميهنن  فننم ةفننا اننا ماننيت اهدبننيل  ا اه لفشننل ا اهحلياننلذ ف ننت 
 فويم ي اقا مييشلذ ا ائ ال شل ا اه ةماشلذ ُشم م اقان ميم  مة ني انا دنت  بنيشي امون ال  
اإلةاننننيم اهدبننننيلشلذ منننن  ملاينننني   م  نننن ك اقانننن ميم  مننننم اهايةنننن  اإلشاننننيفا اش ننننيذ ااهننننر  ق 

 فذ  ديٍت م  اهمالا  اهحلياا هألمل. ش ويل 
 ك المنيج المتبع  ي البحث : 7

 .ةياف   ه فشول اهملاال اه ديشيشلره  هم ا ن اقا مقهاا ةفي ا )قاا  مك اهفيد  اهمة ج ا
  الدراسة:ك الحدود  8  
اااة  اهم ل اه لفا  يةنم  قا  الر ل  ل اهملاال اهديهشل يي، اهاااة  اه يهشل  مدياهل  

   يفي  :ميه  فم ةفا مم  الت  يميت ا   يف  ا 
  اق:  فشول اهم ل اه لفا  يةم ميه  فم ةفا.

 . ائ ال شل فويم ي اقا مييشل ا : اه لفشل يةم ميه  فم ةفا ا حيةشي

                                                 
 . 53.54، ص.ص2011، دار قرطبة لنشر و التوزيع، المحمدية الجزائر،1بوبكر جي لي، إستراتيجية البناء الحضاري، ط ك  1
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ميهن   ا ن كذ دشن  ش  ني اه فنل  انا اهوميشنل اه لفاشنله ي   اهلبنيشي ة نلا ئ م ا  شيلةيا اير   
   ك ف ي اا اهومشم مم   يفي   .إفم ةفا دش  إ

ا فشول اهم ل اه لفا  ميه  فم ةفا ةديات مم  اله ي  لنمشك  نال  ونيميل ينم اهةانذ اهم نل  
ا اه لفننا  اهننر  فةنن، ييشنن  موننلاي  اهدبننيل ذ ا ذاننش  هم ننلل يمامننيذ ا  شنن   ذانن   ننرا 

 اة ال ننياهننر  ش ننم  اهنن، إ يمننل دبننيل  اهدلشلننا  اقا مننييااهةاننذ مننم  ننالت يميشننل اه غشننل 
ا نيل  نن ائ ينيهك) ائونشير ن ائون ير إ نيلمنم اإلةانيم  مدنال ا   نم  ه ين  اهوميشنل انا 

. مننلالا ف اننياق  ننت اننيفشي  إةاننيم منني فوننم اهمادننمشم )اهيم شننلذ اهنن،   نناشم ا فةننير اهدبننيل 
           ميةانننننننشلذ ا اهرلشنننننننل اهمنننننننمش  ا اهم نننننننلذ اهاماهشنننننننل ا اه فلشنننننننلذ اهونننننننشتشل ا اه  نننننننمش ذ ا اهلا 

اننننن لا شاشلاهم نننننل   اهننننن، ااننننن حميل اهمفنننننللا  اهمة اشنننننل  اقبننننن لا ا   نننننمشك اهحلنننننياا  اه  اام
 .ا اه لةا ذ اه ااش  اهاميهاذ اه ااش  اهومياذ اه ااش  اهويما )اه ااش  ائ ال ا

            ا ل ننننا  منننني  بننننشل اه لفشننننل اننننا ا ننننل ميهنننن  فننننم ةفننننا ااننننا  ةدننننيات  م ةمننننلم ه نننني ا ننننال ة
  ا يال   ي فيهحليال ا اهدبيل . ذ يا   ماا مم  اله  مم ام ي ا ةااي ي

 حك  ابش  اهمال اه لفا  هة لشل اهمال  اهدبيل  يةم ميه  فم ةفا. 
                 حنننك ةدنننيات فونننم رهننن  ملاانننل اه لفشنننل اقا مييشنننل  يةنننم ميهننن  فنننم ةفنننا ا  فويم ننني ا   نننما   

 اهمابايشل. ا  اا ي ا مل  قا  ي
 حك اه لفشل ائ ال شل ا ائا  اه ا  لاك ييش ي ا مال ي اا اهفةير اهدبيل .

حك اهفوم اه لفا  هيمولاا اه ةما  يةم ميه  فم ةفاذ ا ش  لف  اه ةمشنل فيه لفشنلذ ا ونلا  ي 
 .اهةماشل

 
 ك الدراسات السابقة:  9
 (:لمبحثالتربوي : )الجانب المنيجي دراسات تتعمق بالفكر : 1ك  9
 منم إينمام اهنم  ال: ن "الفككر التربكوي عنكد اإلمكام السكيوطي" :: الدراسكة األولكي1ك  1ك  9

. 2000ذ ذ مياان شلاهشلمنا  ن  لفنم ائلممق لشي  دمم يفم اهلدشك لفيفولنن  يشنل اه لفشنل ايمونل 
 . ا  ننم اننير   اننيمق  اهملااننلاهملااننل اهمننة ج اها ننما اه ديشيننا اانن  مك اهفيدنن  اننا  ننرل

  يه يها:
ت اهنننمشم ا اهاشيانننشل ا اهحلياشنننل اه نننا ينننيش اش ننني اإلمنننيك انننال اقا مييشنننلمننني ا اهفشتنننل  أوال:

 ؟اهاشا ا ا اشل   اهويمشل
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اهنن، ي ننم اهاننشا ا يينن، اهم ننل اه لفننا   اإلاننالك شنن   انن ك اهم ننل اه لفننا  منم ي ننل  ثانيككا:
 اه ويشما ؟ ا ش   ا ك اا  ةوش  دل ل اهم ل؟

 ميك اهاشا ا اه، اه لفشل ا مي ا هلامل اش ي ؟ ش  ة ل اإل ثالثا:
 مي م يةل اه لفشل اهوليشل اا ا ل االت اهمشم اهاشا ا ؟  رابعا:
  يه يها:ا  ا ا  م  بمم اهفد   لفول ا ات    

ا اهفشتنننل  اه ولشننن  فيإلمنننيك انننالت اهنننمشم اهانننشا ا ذ ةونننذ   ا انننشل   اهويمشنننلذ :الفصكككل األول
          ا اهحلياشنننل اه نننا ينننيش اش نننيذا إلفنننلاق م ية ننن  اهويمشنننل ا ممهمي ننن ذ   اقا مييشنننلاهاشيانننشل ا 

 . يك ف  اا ي لل ا مم   ذحشلل اش ذ ا اهمال اهر  ا اه ولش  فوشا   ا  المشرل
 اون متا  نم    نال اهم نل اه لفنا  مةنر ي نل اإلانالك اهن، ي نل اهانشا اذ :الفصل الثكاني

         هانننشا ا ذاماننني م   انننا  ةونننش  دل نننل اهم نننلييننن، اهم نننل اه لفنننا  اه ويشمنننا د ننن، ي نننل ا
 ا   الل.

 ةنننيات اإلمنننيك اهانننشا ا انننا اه لفشنننل ا هما  اهموينننك ا اهمننن ويك ذ ا اه لفشنننل  الفصكككل الثالكككث:
          ا  ةنننيات  انننيافا اه لاشننن  ا اه ل شننن  ا حل مننني  انننا اهق نننم ا اهنننالاذ ا فشنننيم هلاتننن  اهانننيا شلذ

 ايك اهمويك ا اهويمير. اا  ال  اهةم  اإلةايةشل ا   
 دننّم   ننرا اهم ننت يننم م يةننل اهولننت اننا ا ننل اإلمننيك اهاننشا اذمل قا يينن،  :الفصككل الرابككع

اه لفشل اهوليشل ذااو مت يي، موة، اهولنت هغنل ا ن الدي يةنم اهانشا اذ ا اد نا  يين،  مهنل 
اهدنن   ا اقا  ننيممننم اهلننلهم يينن،   مشننل اهولننتذ ا إونن مت  شبنني يينن، رك اه ليشننم ا انن   فنني  

 ا  حل فد  اهاشا ا اهوليا اا اهم ل اإلاالما.  ذيم اهويك
 
مننم إيننمام " (1972ككك  1908)نككد البيحككانيالفكككر التربككوي ع": نيككة: الدراسككة الثا2ك  1ك  9

ااننن  مك اهفيدننن  انننا  نننرل  .ك1993ل ذ انننةلانننيهل ميااننن شل ذونننل   دمنننم اهوننن يل  اهنننم  ال:
ا  نننم  يةننن   انننيمق  اهملاانننل م مدنننال  دنننات  اهملاانننل اهمنننة ج اها نننما اه ديشينننا اه  نننةشما.

 ائاتيل اه يهشل:
 ا اه لفاشل اه ا  حل  اا ا ل اهفشديةا؟ اهحلياشلمي ا اهواامت اقا مييشل ا  أوال:
 مي ا اهمة يلي  اهم لشل هيفشديةا ا مم  اةو يا ي يي، ا لل اه لفا ؟ ثانيا:
 مايق   ؟مي مي شل اهم ل اه لفا  يةم اهفشديةا ؟ مي ا  ثالثا:

 ا ال ماقيل  يه يها: لث ثة عشرا  م اير  اهملاال م بمةل 
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 اإل يل اهويك هيملاال  اهم ت ائات:
 .ي ل اهفشديةا ااهواامت اهممحل  اا ا لل  اهم ت اهحيةا:
 .دشي  اهفشديةا اهم ت اهحيه :
  .اهاب  اه ويشما اا اهشمم اا ي ل اهفشديةا اهم ت اهلاف :

 . اهم ل اه لفا  يةم اهفشديةا إهش يمة يلي  اهم لشل اه ا اا ةم اه اهم ت اه يم :
 اه لفشل. مفيمت اهم ت اهايم :
  اه لفاشل.ائ ما   اهم ت اهايف :
 اه لفشل.مايق   اهم ت اهحيمم:
 .مةي ج اه لفشل ن ماام ي اهم ت اه يا :
   . ايهش  اه لفشل اهم ت اهويول:

 .اايت  اه لفشل :لاهم ت اهديم  يو
  .هما  ا مي  اهمويك ااهم ويك :لاهم ت اهحيةا يو
 .اهمل   ا ويشم ي :لاهم ت اهحيه  يو

 .  )الجانب المعر ي لمبحث(: دراسات تتعمق بمالك بن نبي:2 ك 9
 الدراسات العربية:    1ك  2 ك 9
: "متغير االجتماعي عند مالك بكن نبكياألسس التربوية لل الدراسة األولي: :1ك  1ك   2 ك 9 

 نن ن  1403:  يشل اه لفشل: ايمونل ينشم ونم : ييا دام اهللشوال مياا شلل إيمام اهم  ال:
 اا  م ش  ا ل ميه  فم ةفا ا إييم  فةيت  مم امشمذ مم  الت   ذ ا  م ةا  اهفد ك1983

ا إان يمي   ه نا  نيت ف نيذ انا مامنت   يفي ن  اه و  يم فو  اهممي شك ا اهلبنيشي اه لفاشنل ا
ا  نم  بنمة   نرل اهلانيهل انفول  يةمل اا ا ل  اه غشل اقا مييا.  مدال   ااهم لشلذ ا اه

 ا ات:
اهم ت ائات: اإل يل اهويك هيفد ذ ا اش  انير  يةي نل اهم نت مل فنل يين، اهةدنا اه نيها: 

            ا مونننن ي  ذ ا ماننننيمي  ذ ا   مش نننن ذ ا   ماانننن ذ ا دننننماملذ ا مننننة ج اهفدنننن  ملممننننل اهفدنننن ذ
 ا   ل اهملاال.

        اهم ننت اهحننيةا: الننم  ةننيات اشنن  ي ننل ميهنن  فننم ةفننا مننم دشنن   ابننيي  اهحلياشننل ا اه ويشمشننل
   ا اقا مييشننل ا اق   ننيمشل ا اهاشياننشلذ حننك يننّل  فدشنني  ميهنن  فننم ةفنناذ ا اهواامننت اهمننمحل  

 اا ا ل .
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انننن ي اهم ننننت اهحيهنننن :   يننننك اهفيدنننن  اشنننن  يننننم اق اي نننني  اه غششلشننننل اننننا اهوننننيهك اهولفننننا ا  ا
 اه لفاشل.

 اهم ت اهلاف : ا اير يةااة : اه غشل اقا مييا ا  اا  اه لفاشل اهويمل يةم ميه  فم ةفا.
 بمة  اهحليال مم اهاا ل اه لفاشل ا يال   ي فيه غشل اقا مييا يةمل. اهم ت اه يم : 

شننل اهم ننت اهاننيم : ا  ننم يننل  اشنن  ئ ننك هلار ميهنن  فننم ةفننا اننا اه لفشننل اقا مييشننل ا يمي
 إييم  اهفةير يةمل.

       ذ ا  ي نننننل اشمشننننني دشننننن   بنننننمم  لاشمننننني هم نننننل ميهننننن اهم ننننت اهانننننيف : ا  نننننم  نننننيم ا نننننال  ل
 مم اهاية  اقا مييا.

إيننمام اهننم  ال:  اننوم  "مالككك بككن نبككي مفكككرا إصكك حيال الدراسككة الثانيككة: :2ك  1ك   2ككك  9
مال  ئاقايننا هيملاانني ذ فشننلا ذاهانندملاةاذ م  ننالال اننا اهملاانني  اإلاننالمشلذ  يشننل اإلمننيك ا

 .ك1984ن  ن 1404ذ 1اهةميت ذ  
ا  م دنيات  انوم اهاندملاةا اه ولشن  فيهمونلاا اإل نالدا يةنم ميهن  فنم ةفناذ ا اهم محنت  

انننا ما مننن  منننم اه شنننيلا  اإل نننالدشل انننا اهونننيهك اهولفنننا اإلانننالما اهدنننمش ذ ا انننير   نننرل 
 اهملاال م اةل مم  لفول ا ات:

   شل ميه  فم ةفا ا هحيلل.اهم ت ائات: و
 اهم ت اهحيةا: اهاا   اهاقاتل  ا إل ي ي  اهحال ..
 اهم ت اهحيه :  للشل اهاا   ا ممولا  اهما لفت.

 اهم ت اهلاف : اهحال  اهم لشل  لشذ اهدبيل . 
           مسكفة الحضكارة عنكد مالكك بكن نبكي ك دراسكة إسك مية  "الدراسكة الثالثكة::  3ك 1ك  2  كك9

ذ اهمماانننل اهايموشنننل 1لإينننمام اهنننم  ال: انننيشميم اه  شننن ذ   ضكككوء الواقكككع المعاصركككك  كككي
. ا  ا لايهل ملممنل هيد نات ك1993ذ  ن 1413هيملااي  ا اهةول ااه اقش ذ فشلا ذ هفةيمذ 

ذ  ا  نم انير ك1988يي، ملال اهم  الال اا اهميامل ف يشل اهفةي  ن ايمول يشم ونم ذ اهونيك 
ل اهم ل اإلاالما اهدنمش ذ منم  نالت ةمنار  اهمم نل اهاقاتنل  ميهن   را اهفد  ش ل ، اا 

فنننم ةفننناذ ا  نننيم  نننم   نننرا اهفدننن  اهنننر  اة ينننذ منننم ل نننم اإلة ننني  اهم نننل  هو نننير اهمانننيك 
اهموي نننلذ  نننرا اهل نننم اهنننر  ش نننل  اهشننناك انننا ل شةننني ييننن، ماننن اششم: ماننن ا   انننياق ملدينننل 

انالمشل ا ال في  ني فيه شنيم اهدبنيل  اه  ي  اهدبيل  ا ةمش يذ ا ما ا   دلشذ اهادم  اإل
 هألمل اهمايمل.
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 ا  م  الم ه رل اهملاال افول ا ات مل فل  مي شيا: 
 اهم ت ائات: اهميامل ا اهدبيل .

 اهم ت اهحيةا: ميه  ا االامل اهدبيل .
 اهم ت اهحيه : مال  اهدبيل .

 اهم ت اهلاف : اهمشم ا ائ الذ... ا اهفةير اهدبيل .
 يم : اهدبيل  ا اهميييشل.اهم ت اه 

 اهم ت اهايم : لمشل ميه  هيدبيل  اهغلفشل.
 اهم ت اهايف : اهمايك اهموي ل ا  قمل اهدبيل .

هينم  ال  "بكي مفككًرا اجتمكاعي و رائكد إصك حي" مالك بكن نالدراسة الرابعة: :4ك  1ك   2ك  9
          اننا إ ننيل ييمننير . ا ننا فدنن  ملننمكك2006ننن  ننن 1427ذ مال اهليننك مموننذذ 1مدمننم اهوفننم ذ  

ا  ولش  فممهمي  ك. شا ول  اش  ن  مي شلات انا يم دشي  ك م لام موي لامذ همدي  ا م
ا اه ةلش ذ ا اهدنمش  يةن  م ونوج  را   ملممل فدح  ن مم لا يمشذ اهغالذ ااار اا اهفد 

 ديشنننت  فونننيم؛ ا رهننن  هغنننقال  إة ياننن ذ ا ه وملننن  انننا مل  موننن ال  اهونننيهك اإلانننالماذ ا انننا 
ا ش ذمدنت ا شلنيلم   اهدبنيل ؛ ا اهمم نل  نا اهنر  شنمل  و  شل اهمايك اا ي ال اه  ين 

ق ل ا شا  نننم انننا إشانننيم اهديننناتذ ا اهم نننا شدينننت اهموننن يل إهننن،  اقات نننيذ حنننك شةانننذ ا شلّ ننن  
شا دذ  م ش ام ا لا فموةيل اه دش  إقد إرا لاك  لشذ اإل ال . ا  م اير   رل اهملاانل 

 مامايل مم اهمفيد :  ملّاك إه،ا يشم ا  ت ا ت  ملامل إه،
 اهم ت ائات: همدي  مم دشي  ذ ا  بمم  مال مفيد :

 اهمفد  ائات: اهاقاتل  د  اقد الت.
 اهمفد  اهحيةا: ملادت دشي  .

 اهمفد  اهحيه : و  شل ميه  فم ةفا ا   اشة  اهم ل .
 اهمفد  اهلاف : مةي وي  ا لمام.

 ك هلات  ا  ا يلل اا اهة ا  اهدبيل .اهمفد  اه يم :   
اهم ننت اهحننيةا:  ولشنن  فممهمي نن ذ ا اشنن  اانن ول  فونن    نن  ميهنن  فننم ةفننا ا  ننيك ف ديشي نني 
)اه ي ل  اهللهةشلذ ولا  اهة بلذ اا نل اهونيهك اإلانالماذ ا نل  اإلالشلشنل ا انشاشل انا بنار 

           م اهمانننن ومل ذ اهماننننيكمننننم مل فيةننننماة ذ ا ننننل   امةاهنننن  إاننننالماذ اه ننننلاا اهم ننننل  اننننا اهننننفال
 اا ييهك اق   يمذ فشم اهلويم ا اه ش  . 
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         ل ميهنن  فنم ةفننا ا مونن ال  اهدبننيل  ن ملااننل  ديشيشننلالدراسككة الخامسككة:: 5ك  1ك  2ككك  9
ذ ينم مال اهم نلذ ممونذ. مال اهم نل اهموي نلذ فشنلا ذ 1 ا ةلمشنل ن هينم  ال: ق نا اهمنشالم.

 لننمشك انوشم اننام ذ ا  ننا   نني  م   نر مننم فيدنن  اننرذ اانن  يا  ل. مننمك1998 ذ نن1418
         م شانن  ة  ا ننل ميهنن  فننم ةفننا ا شلممنن  يينن، ونن ت مل  حمشةننل ا شي  نن  اننا ة لشننل اهحلياننلذ 
ا  ا  دا   وذ  لشذ اهةما  الشي ا يمامشيذ فذمّ  اهديال إه، لف  ني فانرال يذ    فم نل 

اهلف   نا اهومنذ اه نيلش ا ه نرل اه ندا ذ ا اهنر  اهة بل ا دل ل اإل ال  اإلاالماذ  را 
            شبننمم   ننيه  يذ ا شلوننم ماننشل  يذ ا شدننيا  يينن، مشةيمش ش  ننيذ ا شنناال ه نني ملامنني  اهةمننا

 ا اقا ملال. ا  م اير  اهملاال اا  مال  ات ا مالدذذ ا  ا  يه يها:
 اهم ت ائات:  باار يي، و  شل ميه  فم ةفا.

 ة لا  دات ا ل ميه  فم ةفا.اهم ت اهحيةا: 
 اهم ت اهحيه : مل  قا  اهة لشل اهم لشل يةم ميه  فم ةفا.

 اهم ت اهلاف : م اةي  اهلا  اا ا ل ميه  فم ةفا.
 اهم ت اه يم : ةلم اهم ل اهمة اا هميه  فم ةفا. 

 ا مالدذ: ا  م  بمة : 
 ن مليلفي  اا اهم ل ا اهمة ج فشم إ فيت ا ميه  فم ةفا.

 اول ا ةلم اا   ي  ميه  فم ةفا ا مو ال  اهدبيل .ن ملا
 ن ممهمي  ميه  فم ةفا.

 ن فشفياالااشي ائيميت اهم لشل يم ميه  فم ةفا.
ل اه غششل اقا مييا اا ا ل ميه  فم ةفا ن ملاال اا الدراسة السادسة:: 6ك  1ك  2ك  9

ا لايهل م  الال اا ييك فةير اهة لشل اقا مييشل ن ل هيم  ال  : ةال   يهم اهاومذ ا  
اقا مياذ ايمول اإلميك مدمم فم اوام اإلاالمشلذ فيهممي ل اهولفشل اهاوامشلذ ةا و  اهويك 

ذ  ية   رل ك1997ن  ن 1418ذ 1ذ ا  م ُ ف  اا اهمال اهاوامشل هيةول ا اه اقش ذ  ك1997
شل فة لشل  ا مم غلفاهملاال  ديات إشايم اهفماتت اهة لشل هة لشل اه غششل اقا مييا اه

اإلاالكذ ا  لايا   ا شل اهما م  اإلاالماذ ا ية  اهمدياهل اه ا  يك ف ي ملامي  ي مم 
ميه  فم ةفا اه ا  ذ ا اا  يشول اهمم لشم اهرشم  يماا فملاال اهاا   اهم  ي  اهر   وشو  
شل اهما موي  اإلاالمشل مةر  م  لا  مم ماتل  اهبار اهويما اهدبيل  ملاال  ديشي

 او، هم ك  افي  اه  ي  مم  الت اشي   اه يلش ا ا  او، إلشايم اهديات هيمو ال  
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       اه ا  ويةا مة ي مو ك اهما موي  اإلاالمشل فلمشل  ذ ر اا اي فيل ي يمامشل اه ي ل 
 ا   ا شل اهما م  اهمايك. ا  م اير   رل اهملاال اا ا ل ا ات  ا:

ا اق   ننيمشل ا اهحلياشننل اننا اهم ننل  اه ننا ييونن ي ميهنن  فننم ةفننا اهم ننت ائات: اهفشتننل اهاشياننشل 
  .ك1973ن ك 1905 نذ  1393 ن ن  1325اا اهاقاتل )

 اهم ت اهحيةا: فةير اهة لشل اقا مييشل.
 اهم ت اهحيه : ة لشي  اهمال  اهدبيلشل.

 اهم ت اهلاف : ة لشل اه غششل اقا مييا يةم ميه  فم ةفا.
ة لشننننل اه غششننننل اقا مننننييا يةننننم ميهنننن  فننننم ةفننننا فة لشنننني  اهننننمال   اهم ننننت اه ننننيم : مليلةننننل

 اهدبيلشل.
 اهم ت اهايم :  لششك ة لشل اه غششل اقا مييا يةم ميه  فم ةفا. 

" مالك بن نبي حياتو و  كره " لمكدكتور عبكد اهلل بكن حمكد الدراسة السابعة: :7ك  1ك  2ك  9
اننا اهحلياننل اإلاننالمشلذ ةا ونن  ف ننيلش  ا  ننا فدنن  ملننمك هةشننت ونن يم  اهمياانن شل العويسككي. 

ذ ينننم اهونننف ل 2012ذ فيهممي نننل اهولفشنننل اهانننوامشل. ا  نننم  فننن   فو ننن  ائاهننن، اهونننيك  نننن1406
ك اهولفشنننننل هألفدننننني  ا اهةونننننلذ فشنننننلا ذ هفةنننننيم. ا  فنننننلق   مشنننننل  موننننن يل اهة بنننننل انننننا اهونننننيه

ا اننيا  اهمننة ج  ننن ا  و ننك فلننمل ال في  نني فغيشننل اهدشنني ذ ننن اننا ا ننل يةننم اهواشاننا اإلاننالما
ميهن  فنم ةفنا فيي فنيلل شون ت اهلوشم  ا اه لا  اهما لشكذ هره  دلر اهواشاا يي، ا  شيل 

 مم ممال  اهم ل اإلاالما اهموي ل اه ا اة  ا  ة اي ممشقا اا ملاال مو ال   مملال
اهويهك اإلاالما ا  ديشي ي  ديشال م شلي ا يمشليذ فغل  اه ون  ينم   نت اهنمارذ ا إشبني  

لشذ اهماارذ م  لف  مو يل اه ةمشل اا اهويهك اإلاالما فيإلاالكذ فيي فيلل اهمنة ج اه ندش   
ا اه ننيه ذ اهننر  شدلننذ  ل شنن  دبننيل   ننرا اهوننيهك مننم امشننمذ فننت  ننا اهاننفشت اهادشننم ه دلشننذ 
     اهدبننيل  اهمةونننام .  مننني  مّشننق ميهننن  ف فل ننن  فدبننيل  اهغنننل ؛ دشننن  م نن  انننا  الافننني   حنننل

شمل  ا شديتذ فيإلبيال إه،   اشة  اهم مشق اا اهةيدشل اهمة اشلذ ا اان ميم    مم لف   لمذ
مم امش  مي ا ي  ييش ذ ا  ا شمن  انا  ممنل اهلبنشل اه نا شويها نيذ اانذ مني  ل بنش   ااينم 
اهمابنايشل اننا اهفدنن . ا  ننم انير  ننرا اهفدنن  اننا  اننمشمذ  بنمم  ننت اادننم يينن، مامايننل 

 مم اهم ات.
    ا   اشة  اهم ل ذ ا  بمم ا يشم.ن اهلاك ائات: دشي

 ن اهم ت ائات: دشي   ا اهفشتي  ا اهفيمام اه ا ييش اش ي.
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 اهم ت اهحيةا: اه  اشم اهم ل  هميه  فم ةفا.ن 
 اهلاك اهحيةا: ي يمل اهم ل  ا مة ا ذ ا  بمم حالحل ا ات.ن 
 اهم ت اهحيه : اهمشم ا ائشمشاهااشي اا إة ي  ميه  فم ةفا.ن 
  ت اهلاف : اهحليال ا اهدبيل  اا ا ل ميه  فم ةفا.اهمن 
 اهم ت اه يم : اهما م  اإلاالما اهموي ل.ن 
لذ  مالك بن نبي وموقفو مكن القضكايا الفكريكة المعاصكرةالدراسة السابعة:" : 8ك  1ك  2ك  9

انننا اهولشنننم   ا اهمنننرا   اهموي نننل ذ إينننمام ائا ير:دانننم مااننن، مدمنننم   لانننيهل ميااننن شل 
ااانن  مك اهفيدنن  اهمننة ج اها ننما اه ديشيننا اننا  ك2005ذ فيهممي ننل اهولفشننل اهاننوامشلذ اهولفننا

ملاانن   شننر ل هلار ا ا ننيل ميهنن  فننم ةفننا اهم ويلننل فيهفدنن ذ حننك شلنناك ف ديشي نني اةلننم ي اننا بننار 
 اهولشم  اإلاالمشل .  

  لفول  فاا ذ ا  ت ا ت شد ا  يي، مامايل مم اهم ات:اهملاال  بمة  ا  م   
 م:ميه  فم ةفا ي لل ادشي  . اشو مت يي، ا يش اب األول:الب
 اهم ت ائات: ي لل ا ذحلل ف . 

اهم ننت اهحيةا:دشي نن  اماهننمل اةوننذ   اااي نن  ن  يفنن  هيويننك احليا نن  ن  يميهنن  اممهمي نن  ا  نناات 
 اهويمير اش  ا مر ف  ن 

اقا ولاذ.اشو مت ل ا ما   افم ةفا مم اهدبيل  اهغلفشل اهموي ل  ااقا ومي الباب الثاني:
 يي، حالحل ا ات:    

 ن اهم ت ائات: ما م  مم اهدبيل  اهغلفشل اهموي ل .  
 ن اهم ت اهحيةا: ما   ميه  فم ةفا مم اقا وميل.  

 ن اهم ت اهحيه  : ما   ميه  فم ةفا مم اقا ولاذ.
ينن، حالحننل اشونن مت ي البككاب الثالككث: موقككف مالككك بككن نبككي مككن المككذاىب الفكريككة المعاصككر.

 ا ات:
 ن اهم ت ائات: ما   ميه  فم ةفا مم اهل اميهشل.

  .لن اهم ت اهحيه :  ما   ميه  فم ةفا مم اهميل اشل اهوشايش
 ن اهم ت اهلاف : ما   ميه  فم ةفا مم اهلامشل. 

 :مشو مت يي، ا يش ا لباب الرابع: موقف مالك بن نبي من الفكر اإلس مي الحديث.ا
 ما م  مم اهمياا  اإل الدشل الايه ي .اهم ت ائات: ك
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 ن اهم ت اهحيةا: ما لفت اإلاالك يةم ميه  فم ةفا: 
 ا م اير  ة يتج اهملاال  يه يها:

ننن  ننيم مدفنني  هيويننك ااهويمننير مننم اه ننغلذ امدفنني  هيلننلار  ااهحلياننل دشنن   ننل  اهومشننم مننم اه  نن  
 اهويمشل ااهحلياشل.

شم  محنيت ائان يرشم  ةنال اهاةنم  ا مدمنام مدمنم وني ل ن هلم ممد   حشل مم اهويمير ااهمم نل 
 ااشل مي.

ن إم مم ام  هيدبيل  هك ش م اابدي  اا ملاا  ذ دشن   م نت اشن  ممني شك لشيبنشل الانامي  
فشيةشننلذ    ننل اشنن  د مشننل اهننة ج اهدبننيل  اهننر  لاننم ذ ااننا ملاانن   ق شمننلذ فننشم اهدبننيل  

 ااهممةشل.
قفنم  ينمام انا مم ناك انلا  اهدبنيلا ذ اه نم فنر ل  انفي  ن هلم  يم ميه  فنم ةفنا ملينما  

 امشم  هيمميل.
ا الاشنننننننننم اةش ونننننننننن ذ ن إم افم ةفا شدّيت اهدبيل  مم  الت مم لشم الفششم  محيت  ال هةج  

اره  ة شال  ذحلل فيهم ل اهغلفا فشةمي  ت مم اشم     ا ف، ائيين، اهمنامام  اانوشم دنّا  
 ت اإلاالك.شديّيام مم اك اهدبيل  مم  ال

ننن هلننم دننيل  افننم ةِفننا اقانن وميل اهم ننل ذ ا  نن  اننا رهنن    حننل   يفي نن ذ ارهنن  ة شاننل  ل نن  
 هالا وميل اهملةاا اهمد ت هفيمل.

 ن  فما اا اهلم اهوليا يي، اهما ول شمذ ممي اوت اهومشم مة ك شو ل إاالم .
مننم اهلبننيشي اه ننا  نن هميهنن  فننم ةفننا  ننمل  ايتلننل يينن، اانن ةفي  م نن يدي   ي ننل فنن  اننا  حشننل

 شملا ي.
 ن  يم شمشت إه،  لشلل يفم اهدمشم فم فيمش  اهايمشل اه غششلشل. 

     ننن  ننم  ننيم هنن  ما نن  اابنن  فيهةاننفل هممننيك داننم اهفّةننيذ اا ننمي  إّشننيل فننيهقيشك مننم دشنن   مل نن 
 إه، مة ج يميا دل ا ذ اام فيا اهمة ج اهايما . يي،  داشت ا شي 

ا ننم   ديشال نن  يينن، اهولننت مانن  ممي  ممنني شك ييننك اهننةم  ااهمياننملذ ننن  ننيم شو مننم اننا  حشننل مننم
شال  اا فو  ائدشيم فيقي ميم يي، مم لشم ملاابشم مم اا نل اهة نل اإلانالمشل محنت 

 الاشم ااشلل.
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 الدراسات الجزائرية: 2ك  2ك 9
      سككة" مككدخل التجديككد الحضككاري و آ اقككو العالميككة )دراالدراسككة األولككي: :1ك  2ك  2ككك  9

هيم  ال: يفنم اهوقشنق فلانا ذ  ان ير ف يشنل مونيل  اهنادا اإلانالما  ي  كر مالك بن نبي(" 
ذ مال اه امشننننم هي فييننننل ا اهةوننننل ا اه لامننننلذ  ااقهمفننننالذ اهايموننننل 1ا اهوينننناك اإلةاننننيةشلذ  
. ا اه  نننني  ق شوننننيهج اهة لشنننني  ا اهمةنننني ج ا ائماا  اه ديشيشننننل ك2005اإلاننننالمشل فميهشقشننننيذ 

اهمانن وميل بننمم ةمننير  اه ديشنننت اقا مننييا اهمولااننلذ ا ه ننم انننشديات النن   دمشننم فوننن  
اهمنننما ت ا اهمابننننايي  ائاياننننشل اه ننننا شةفغننننا هألمنننل  م   اانننن  إهنننن، مويها  نننني اننننا إ ننننيل 

اا  را اإل يل شو فل  مدياق  ي اهم  لل  ه امشم إةايةش  ي ا حليا  ي ا دبيل  ي اهموي ل . ا
لالتت اا ا    اهرشم ا ماا ة لشي  اه غششل اقا مييا بمم ةاذ اهوياك ميه  فم ةفا مم اه

 ي  دن   انمشل )مون ال  اإلةايةشل اهغلفشل اهدمشحل ا اّ ما ي ه ديشت  بنيشي ائمنل ا مون ال 
. ااهدلشلننل اهميحيننل  ميمةنني اهشنناك  ننا  م ائانن ير إفننم ةفننا  مّ ننم مننم ابنن  شننمل يينن، اهدبننيل  

 إلةايم اهمايك ا حليا   ا دبيل   ا ا لل ا ايش ذ هلم    ل دشاشل اهال  اهغيتل اا ةماشل ا
           م مشنننننق  انننننا مليلفنننننل موننننن ال  ائمنننننل ماننننن مشما منننننم اه فنننننل  ا اهمولانننننل اهغلفشنننننل اهدمشحنننننل مام

  م ش ةيقت يم مة الل اهدبيل  اإلاالما. 
 ا  م اير  را اهفد  م بمةي ه مال ا ات م ايايل:   

  يل اهمة اا اهويك هيملاال  اهاشي  اه امشم اهدبيل  هألمل.ن اهم ت ائات: اإل
)منننم اهدبنننيل  إهننن،  منننم ت مة نننال اه ديشنننت اهدبنننيل  ا ادم ننن  ائايانننشل نننن اهم نننت اهحنننيةا:
 اهدبيل  اهويهمشل .

 ن اهم ت اهحيه : مم ت اهدبيل  ا  اياشي  اهموت اهدبيل .
 موت اهدبيل .ن اهم ت اهلاف : مم ت اهحليال ا اهمبمام اه لفا  هي

 ن اهم ت اه يم : مم ت وف ل اهوال ي  اقا مييشل ا ال   ةييل اهدبيل  ا مشةيمش شي  ي.
هيم  ال: التنمية و التخمف  ي  كر مالك بن نبي" " الدراسة الثانية:: 2ك  2ك  2ك  9

ذ   ي   يمل يم مال اه يم  هي فييل ا اهةول 1اه ي ل اوامذ  ا ير فايمول ا ش ذ  
ذ  ّمك ه  ائا ير ق ا اهمشالم مم اهاوامشلذ ك2006ن  ن 1427قش ذ فشلا ذ هفةيمذ اهويك ا اه ا 

هل ه م ش  ا ل ا )اقا مقها   مدياش   يدف  يي، اهمة ج اقا ةفي اا  ا   ي  اي مم 
ميه  فم ةفا ا إييم  فةيت  مم امشم ااذ مليلفل  ةماشل  ديات  م  ام هةما ي م يةي بمم 
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اهويهمشل ه ماشل  ي ل  اه  ي ذ ا  ا   ي  م   ر اا ة لشل اه ةمشل اير إ يل اهة لشل 
هشلمك اا إ يل ييك اقا ميا اه  فشلا دياق ما و شل ه ي ل  اه  ي  اا اهويهك اهحيه ذ 
         م اياق  اا ره  اه حشل مم اهمليلفي  اه ا دياه   لمشك  اهديات ه رل اهمو يل اهواش ل.

   ي  حالحل ا ات اير  يي، اهةدا اه يها:ا  م  بّمم  را اه
 ن اهم ت ائات: اه ة شل اهاااشاهااا ا مو يل اه  ي  ا اه ةمشل.

 ن اهم ت اهحيةا: اه  ي  مم مة ال ميه  فم ةفا.
 ن اهم ت اهحيه : اه ةمشل مم مة ال ميه  فم ةفا.

التجديكد الحضكاري ية " محوريكة البعكد الثقكا ي  كي إسكتراتيجالدراسة الثالثة: :3ك  2ك  2ك  9
هيم  ال اه ش  فلاا ذ ا  ا   ني  انا  فو ن  ائاهن،ذ  نيمل ينم مال " عند مالك بن نبي

ك.  ا  نا   ني  انير هشلنمك لمشنل  2006ذ  نن 1427اهلاشل هي ةمشل اهم لشلذمموذذ االشيذ اهويك 
          ا اه ننا  و فننل مدننال ا هنن  ة لش نن   ننل    مدننال دننات ة لشننل اهحلياننل يةننم ميهنن  فننم ةفنناذ

اننا اياننمل اه ننيلش  ا اهدبننيل  يينن، اي فننيل  م اهموننت اهدبننيل   ننا فيانن ملال مد ننيل اوننت 
ا  م ةاننني   شنننل دل نننل  نننا فياننن ملال مد نننيل  قمنننل حلياشنننلذ حلنننيااذ ا  م ائقمنننل اهدبنننيلشل 

ة ا  دبيل   ل ف  ف فشول مولاي ي اهحلنيااذ  مني ُشان  َير رهن  منم مامنت لمشنل ميهن  
ا اهمالدنن  اننا  م شننل ميهنن  فننم  ا اهدبننيل .  مننة ج اه غششننل اقا مننييا همياننمل افننم ةفننا 

ةفننا ف ننمل ييمننلذ  ننا  ةنن  ش ننل  مابننايي   بننمم إ ننيل مة نناما مة اننا م  يمننتذ شل لننا 
ف رل اهمابايي  إه، ما ا  اهة لشي  اهم  يميلذ  مي اوت اا ملاا   هماباا اهحليال اهر  

       ل اهننننايا ا اه نننماا  اهفونننل  اننننا ائل ذلف ننن  فمابننناا اهدبنننيل   ل نننن    اننن  إهشننن  دل ننن
ا  ننننل ف  فنننن  ال في نننني اننننرلشي م ننننلما. ايهحلياننننل  ةوننننئ اهدبننننيل  ا  مةد نننني  اش  نننني ا را ش  نننني 
اإلةايةشل اه ي لذ ا اهدبيل   غةا اهحليال ا  امم ي ا  ما  ف ي إه، هايذ اهانةةشل اهةم شنلذ 

         ا ش ةنننياك مال مننني اهنننا شما يمالميذ  نننره . ا   نننرا مااهشننن  ش  نننا  نننت شنننمحل انننا ا  نننل انننيف
اا دشي  اهفول  لما ا ي اي. ايهر  شلل  ميه  فم ةفا شام ةما  ش دل  بمم انيدل ا لشنل 
م لاف ل ا مة مل ا م  يمينلذ ش نما ت اش ني اهم نل  ا اهولينا فنيهلادا ا اهونليا ا اهانيا ا 

 مدنت ا ق  د نكذ ئم  ا اقا مييا ا اهدبيل ذ فون ت مة انا م نلمذ ق   ين  اشن  ا ق
اهلاننت شانن ةم اننا  م شننلل ا  لارا نن  هألدننما  ا اه نناا ل هم ننل اننةةا شدننلر فيانن ملال يينن، 

              ا ق شد ننننننل  م شننننننلل اننننننا ماننننننيت  هدلشلننننننل اننننننا  ننننننت  فويم نننننني ا اننننننيدي  يذاقةم نننننني  يينننننن، ا
  ا ا   ير مدمم شملب  يي، اهدلشلل ا شدي م يذ ا شد ك ييش ي مم  اله  ادمل. 
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 ا ات:ا  م اير  اهملاال اا  
 ن اهم ت ائات: اا اه لشذ اي، ييهك ميه  فم ةفا.

 ن اهم ت اهحيةا: اةو ياي  اشي  اهملااول ا اه لاشك يي، اشل دل ل اه امشم اهدبيل .
 ن اهم ت اهحيه : ميه  فم ةفا ا ال  اهملااول ا اهةلم ا اه لاشما.

 اةةشل اإلاالمشل.ن اهم ت اهلاف : ميه  فم ةفا ا ملاال اه
 ن اهم ت اه يم : ا ايذ اه فل  إلا لا شاشل اه امشم اهدبيل  يةم ميه  فم ةفا.

 ن اهم ت اهايم : اهمما ت اه فل  إلا لا شاشل اهفةير اهدبيل . 
 ن اهم ت اهايف : ما   اهماذهل اهحلياشل مم إا لا شاشل اه امشم اهدبيل . 

 الك اا دل ل اه غششل اهدبيل .ن اهم ت اهحيمم: اهمال اهمدال  هما
 ن اهم ت اه يا : ملاق  اا اهايا اهحلياا اهويها.

الصكراع الحضكاري  كي العكالم اإلسك مي ك مكدخل تحميمكي  الدراسة الرابعكة:" : 4ك  2ك  2ك  9
نننل هيم  ال:وننيش  ي يوننلذ  انن ير فايموننل  يماننيمذ  ككي  مسككفة الحضككارة عنككد مالككك بككن نبككي 

.اإلانننالكذ اقاننن وميلذ اهدبنننيل : مدنننيال 1993اهايموشنننلذ اهاقاتنننلذ ذ مشننناام اهم فايننني  2 
حالحل  وغت اهم ل اإلاالما اهموي ل. ا انا بنات ي دياهن   م ش  فن  ما ن  ميهن  فنم ةفنا 

ا  ديشننت   دننم  انني شم اهم ننل اإلاننالماذ ا  ننم  محينن   ننرل اهم يفوننل اننا اانن ولا  ا مةي وننل
اهوانن ل  ا اهاشياننا مننم اإلاننالك ا دلننمل  مامايننل اهوةي ننل ائاياننشلذ  ما نن  اقانن وميل

ييش  ا اه لذ ا اهاايتت اه ا اا غي ي اا  بيشت اهمايمشم ا إفونيم ك ينم مشنة كذ ا ما ن  
           اهمم ننننلشم اهماننننيمشم  ةمانننن ك مننننم اإلاننننالكذ ملايشنننني اهمننننلاذ اه ننننا  م ننننت فشننننة ك. ا ننننم فننننما هنننن 

 اإلاالك حالحل   ايك:  م ييمير اإلاالك ا مم لش   م اةلاماا مم ما م ك مم
             اهلانننك ائات:  نننت مل ف ننني ة لشننني ا هنننش  يميشننني ففليشننني اهدبنننيل  اإلانننالمشل مام  م ش ا ننن 
             ينننم  لمشنننم د م ننن  اهموننن ال : ل فمبنننت اهدبنننيل  اإلانننالمشل ا نننت اهغنننل  إهننن، مننني  نننا اشننن 

 مم  دبلل.
             غلفشننننل اهموي نننننل ذ مو لننننما  م اهنننننمشماهلاننننك اهحننننيةا:   يّنننننر  ميمنننني فمنننني شلف ننننن  فيهدبننننيل  اه

             )   مشنننم  ق يال نننل هننن  فيه دبنننلذ ا  ةننن  مانننلم مةياننن  لادشنننلذ  ةمننن  اإلةانننيم انننا ا  نننل ذ
 ا ق يال ل ه  فيهمةشي.
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اهلاك اهحيه : ا محي  امييل مم ييمير اإلانالكذ اهنرشم  محين  انا منة ا ك لا  اهمابنايشلذ 
شد ننلاا  ةمانن ك فننشم اننملام ميبننا اإلاننالكذ ا هننك ش  ينناا يننة ك  شبننيذ  منني ا هننره  َا ُننْك هننك 

  ة ك   راا مم اهم ل اهغلفا مي فما ه ك ممشما اا إييم  فةير اهدبيل  اإلاالمشل.  
 ا  م  ّاك اهفد  إه، افول ا ات:

 ن اهم ت ائات: اقا وميل ا اإلاالك.
 ن اهم ت اهحيةا: اإلاالك ا اهمايمام.

 هحيه : ميه  فم ةفا ا اه لاا اهدبيل .ن اهم ت ا
 ن اهم ت اهلاف : مم اك اهحليال يةم ميه  فم ةفا.

 ن اهم ت اه يم : افي  اه  ي  اهدبيل  اا اهويهك اإلاالما.
 ن اهم ت اهايم : مويهك اهدبيل  يةم ميه  فم ةفا.

 ن اهم ت اهايف : اه ماشل اهمشةا هيدبيل  يةم ميه  فم ةفا. 
" مفيوم الحضارة عند مالك بكن نبكي و أرنولكد تكوينبي " الدراسة الخامسة::  5ك  2ك  2ك  9

.  نّمم  ائان ير  1989ذ ينم اهمماانل اها ةشنل هي  ني ذ اهاقاتنل. 1هيم  ال : همةل  وش اذ  
فدننن  ملنننيلم همم ننناك اهدبنننيل  يةنننم مم نننلْشم فنننيلقشمذ ه نننم  نننت اادنننم مة مننني شة منننا هدبنننيل  

ا اهمننة ج ا اهفوننم اهم ننل ذ ايه ننم  اهننر   وننل  هنن  ميهنن     ينن  يننم ائ ننل  اننا اهمد ننا  
فنننم ةفننناذ هموننن يل اهدبنننيل   نننا اهة بنننل فونننيهك شونننشش انننا   يننن ذ ا  يةننن    يفي ننن  ماا نننل إ

             ف نننمل  ي نننل إهننن، اهونننوا  اه نننا  لاننن  دنننمشحي منننم اقاننن وميل اهنننر   يّننن  الارل اها نننت
شني  نا اهنمشمذ ا   نيم  بنشو   نا ا  نل ا اه  ي  ا اهملنلذ ا  نا ق  مين  ونشتي اادنما اشايف

          انننا امنننيل اها نننام اهمفراهنننل منننم اانننت اهة بنننلذ مام  م  وننن ل  ا لار انننا  دمشنننم ائ نننما 
ا اق اي ي .  مي اه لا  اه ا ماو   لةاهم  اشةفا هيملاالذ  ا اشل اه لا  اه نا ماون  

هويهمشنننل ائاهننن، ابنننال ينننم ميهننن  فنننم ةفننناذ ا فيه نننيها    يننن  ائ نننما ذ هلنننم  حنننيل  اهدنننل  ا
  نني ل وننفةغيلل اننا   يفنن  ) ننم ال اهغننل    يننذ  نناشةفا يينن، م ننشل اهدبننيل  اهغلفشننلذ اذ ننّ  
يينن، ملااننل اهدبننيلا  اهاننيفلل هي وننل  يينن،  اننفي   ننم ال ي ا اةننير فوبنن يذ ا  يةنن  حمننل  

  رل اهملاال ماااي   اهب مل اا اه يلش .
ت اهدبيل  ل  ة لشل ق شم م اي ميم   ي   اشةفا دا ا  ُي   اهفيدحل اا اهة يشل إه،  ة   

مننم امننا  ا يننمك اق اننيذذ  ا منني  ننيت لاننالا شمل اهننر  هننك شل ةنن  ف ماننشلل  ل همنني  بننمة  
 هي يلش  اهدبيل ذ ا ق شو فلل دبيل  ئة  م  يا  اا مفم شم:
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 ل اهدبيل ل ادم  مولاهل هيملاال اه يلش شل.ئات: اي فيلا 
ائماال اهدبيلشل مم اهةوار إه، اهةما حك اهالا  ا اقةدالت  اياي هميانم   ل اهحيةا: اي فيل

 اه يلش شلل.
 منني  ماننشلل ميهنن  فننم ةفننال ايننك ش يننا مننم اهةلننم  شبننيذ الننم  ننيم مة ننفي ف ننمل  ي ننل يينن،   

ا ل  اهمشم ا اهدبيل ذ ا  م ر ل ميه  فم ةفا ةما   رل اهمالد ل اه ا اا ن  إهشن  ا لانك 
 بننيا  إفننم ةفنناذ فلشنن   ننرل اهم ننل  ايمبننل هننم  اهننفو . ا شفننما  م منني   فنن   اه وننمشت اهننر 

اه ننا   نن، ف نني  فننما مةاننلل ق  ميهنن  فننم ةفننا دننات اهدبننيل  شم ننم اي فننيلل ة لشننل ئم ائا ننيل
         اننا ما منن  م  يه نني مننم  فننت  منني اوننت ل نناشةفالشااننم اش نني  ةنني    ا  لاانن  يننم ا ننل  موشةننل  نن

 .  مم اهمشم اا ة لش  
 ا  م اير اهفد  ملامي إه، حالحل  فاا ذ ا  ت في  ملّاك إه، ا ات: 

 يتناول مشكمة الحضارة متضمنا  صمين. الباب األول:
 اهم ت ائات: مم اك اهدبيل .

 اهم ت اهحيةا:   ك اهة لشي  اهدبيلشل.
 الباب الثاني: مفيوم الحضارة عند كل من مالك بن نبي و أرنولد توينبي.

 ات: اه ولش  ف ت مم ميه  فم ةفا ا  لةاهم  اشةفا.اهم ت ائ
 اهم ت اهحيةا: مم اك اهدبيل  يةم  لةاهم  اشةفا.

 اهم ت اهحيه : ةلم ة لشل  لةاهم  اشةفا.
 اهم ت اهلاف : مم اك اهدبيل  يةم ميه  فم ةفا.

 اهم ت اه يم : ةلم ة لشل ميه  فم ةفا.   
 و أرنولد توينبي حول مفيوم الحضارة. الباب الثالث: مقارنة بين مالك بن نبي

 اهم ت ائات: مليلةل اا اهمة ج.
 اهم ت اهحيةا: مليلةل اا اهمد ا  ا اهفوم اهم ل .

الدراسة السادسة:" معوقات النيضكة و مقوماتيكا  كي  ككر مالكك بكن نبكي" :  6ك  2ك  2ك  9
. ا ك2009نن  نن 1430 ذ يم مال  ل فل هيةول ا اه اقش ذ اهاقاتلذ1هألا ير مدمم هوي  ذ  

 مننر ل  ملممننل هةشننت ونن يم  اهمياانن شل انا اهمياننمل ذ يشننل اهوينناك اقا مييشننل ا اإلةاننيةشل ذ  نا
 . 2008ن  2007ايمول اهاقاتل

 



 لمدراسة و المفيومياإلطار المنيجي                                                     الفصل األول

37 

 

  فننم ةفننا اهفيدنن  اهمننة ج اه ديشينا اقانن ة يااذ ا رهنن  ف ديشننت   نك  ا ننيل ميهنن ا  نم اانن ومت
 ل فل يم  را اه ديشت. ايك ش م  يتمني يين، اهةقينل ا اا  الر اهم اهم ويلل فماباا اهفد ذ

اقةمويهشننل اه ننا   اي ننت اهديبننل  انني ال  يمنني فاننف  اقةف ننيل فمةاننقا  اهغشننلذ ا اةمنني  ننيم 
موننلايي  يتمنني يينن، اه ديشننت اهويمننا اهولالةننا ه نني ل  اه  ينن  اهدبننيل  اهننر   وشونن  ائمننل 

   نا ةوشون ي ا  نا ملدينل مني فونم اهدبنيل .فدش   يك انا اهفماشنل ف دمشنم اهملدينل اه يلش شنل اه
        ا اة ال نني مننم   ا ننشي   ننرل اهملديننل دننيات ميهنن  فننم ةفننا  م شدننمم اه  ننيتر اهةماننشل

ا اقا مييشننل إلةاننيم منني فوننم اهمادننمشم ا اه ننا  محننت   ننك اهموا نني  اهرا شننل اه ننا  ا اهم لشننل
 ي اهدبننيلشل. ا  ننّمك ة ننيتج ا مةو نني مننم  دلشننذ   ننماا ا منن  اننا اانن  اهمدننياق  اهة بنناشل

فم ويلل فيهموا ني  اهرا شنل ا اهمابنايشل.ا  ي ن، ة نيتج   وينذ فني  لا  مونلاا فنمشت ه انياق 
  رل اهموا ي  ةر ل مة ي:

      نننن شاننن  ييننن، اهما مننن   م شلننناك فا نننام  لفاشنننل  غنننل  انننا را  اهمنننلم اهةنننقاا إهننن، اهاميينننل 
 . اهايفا يي، اقةاايك اقا مييال ا اه  ير مم اهةقيل اهملماةشل را  اه ذحش

      نننن فةنننير ونننف ل يال ننني  اا مييشنننل ييننن،  اننني    ال نننا ماننن مم منننم اهفونننم اهنننمشةاذ ا اهدنننمش  
        ذ اهمل  ذ فت ه يش مي ةم  اهااافي يم فةيت ي ق شم ت مو ال  اهلات يم مو ال  

ذ ق يال ننل  ننلاا   يمننتذ ااهوال ننل فشة منني يال ننل   منني اننا اهما منن  اهم  ينن  اادننم ا مويةي
 شاش ل اش ي  ل  يي، ا  ل مم مام اا  دذ.

ننن بنننلال  إلاننيا اهميييشنننل اقا مييشننل هيولشنننم  مننم  نننالت مويهاننل  ننني ل  اقةم ننيك اهملبنننا 
ل يينك اا  ذانش  يينك امشنم شانمش  فنم ةفنا اهر  شوشو  اهمايك اهموي لذ ا هوت اهدت ش مم

 مايك فااام اهلل اهش   م شفل م ه  يي، ااامل . امشم اه يل فيهلل ل ا شم    م شوول اه
دنت اهمون ال   ن  فلق   مشل اهوة ل اهمشةا اا  ة شك اهدشي  اقا مييشنل فونم اونت اهوينك انا

 .اا ايةف ي ائ ال ا
نننن شاننن   ا شننن  اهمولانننل اهويمشنننل  نننذما  هية نننا  ا  انننياق  يننن  اهملدينننل اه نننا    منننا فنننيهويك 

ا ننك اهاننةم اقا مننيا  ننا اهننر  شاويةنني ة اننياق ملديننل   م  ننل  ا  ااننشيل ه انن  اهلننا ذ ا
شي  اهما منن  اهننر  شد نني  اه ليشننم اهمننقما  مننم  ننالت إفننماا ديننات ةياوننل   اااننذ منن    ا نن

 .اه، يال 
ن  لشذ اهة بل  دا  ميه  فم ةفا شمنل يفنل ونيلا اهااافني  اهملمانل انا بنمشل  نت انلم 

         ييشننن   م شومنننت ا شا  نننم انننا  نننت شننناكمنننم  فةنننير ائمنننلذ ايهونننو  اهنننر  شلشنننم اه دبنننل شاننن  
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ذ  ّمني  م ش  منا فنيهةاك ااهم يهفنل فنيهدلاذ انره  ت م شلل ا اا م  ي  مانيق  دشي ن ا اا  
  لشذ اقةللا .

ننن   دلننذ اهمويهشننل فيقي مننيم يينن، اهلننملا  اهرا شننل ا اإلم يةشنني  اهم يدننل م منني  يةنن  فانني   ي 
     ذيينننت فنننشم اإلةانننيم ا اهنننقمم ااه نننلا ة شانننل رهننن  اه م ئم اهدبنننيل  انننا دنننم را  ننني مننني ا إقّ 

 يهل    ا   دلذ ف اياق ر يةا اها اهل ااقا د
ذ ا  ا شنن  ائا ننيل اهمااوننل اه ننا  ةوننئ  ننا لا يينن، مانن ا  ا اق اننيل ةدننا  لشننذ اهااافنني 

 .اه، مبييمل اها م ا اإلة ي  شماو  ةماشل اهملم ممي
          ه لفننل انن  دات اهنن، موننلاا حلننياا ماّاننم اننا اهمشننمام ننن شانن   م ةننمل   ننت ا ننل   نناما اننا ا

 إم  ا اام  ائلبشل اهمالتمل ا اهيد ل اه يلش شل اهمةيافل.
 حميككدي، لخضككر"، "مشكككمة التغييككر عنككد مالككك بككن نبككيالدراسككة السابعة: :7ك  2ك  2ككك  9

          ا مييشنننننلمونننننلاا فدننننن  هةشنننننت وننننن يم  اهميااننننن شل انننننا اهميانننننمل اإلانننننالمشلذ  يشنننننل اهويننننناك اق
ااننننن ومت اهفيدننننن  اهمنننننة ج  . 2005نننننن  2004ا اإلةانننننيةشلذ  انننننك اهميانننننملذ اهانننننةل اهايموشنننننلذ 

ا  مدننال   اننيمق   منني إرا  يةنن  دل شننل اه غششننل  يتمننل  اه ننيلش ا ا اهمننة ج اه ديشيننا اهةلننم .
ه غششلشننل امنني  ننا اهغيشننل ه ننرا اه غششننل؟  ننت ش ننم ت اهويمننت اهننمشةا اننا اهدل شننل اذ اه غششننل يينن،

 شننن  شم نننم ه نننرل اهدل نننل اه غششلشنننل  م  نننمات ةدنننا ايشنننل  انننم،  هي نننيلش  ا شدانننك اهما ننن ؟
 شم م  ي ش  ي اا اهةدا اه يها:دبيل  ؟ ا م  ُير اا اهة يشل إه، اميل مم اهة يتج 

            نننن  م ةدنننات حليا ةننني منننم حليانننل اقاننن  ال  إهننن، حليانننل اإلة ننني ذ ا  نننرا منننم  نننالت  شمشنننل  لنننمشك 
مي يةمةي هيويهمشل فيي فيل  شل  مل   لا  هيةي  د ، ش ذ ، هةي اه اا ت م  اه يلش  ا هش  

 اقةادي  مة .
   ن  نلار  اه نلا   نلار  مابنايشلذ ا  نرا مني  ونيل إهشن  )ميهن  فنم ةفنا  فلاهن :   نمشل ييما ةني 

مننم اه ننلا  منني  ا  ليهشننمةي ئم اه ننلا  هننش  ماننلم  ننلار ذ ا ه ننم  ةلشننل ا   ننمشلذ     م ةذ ننر
 شوةشةي يي، ديبلةيذ ا هوت  م  ةي  اهومشم مم ائمحيل اا  را اهمايت امحال :

ن اه ويام ا اه  يمت ا اه لاف  اهم محت اا يلم  رل اق مي شي  فشة ي ا مي شة ج ية  مم   يمت 
ا   يم  إاالما ه   ذحشل اا  ادشم اه يمل ا مفم  اهومت ا هش   مت يي، رهن  منم م  ين  

 . ل  ائالاهاشاشلذ  امةاه  إاالماائا يل اه ا  ّمم ي )ميه  فم ةفا  ااهم محيل اا: ا 
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ا منم ما ن  إان لا شاشل شو فنل   فشنل ذن مني   م ن  فن  اهنفالم اإلانالمشل منم إم يةشني  ا   نيمشل 
         اهانننننفشت اهنننننر  شاونننننت منننننم اهونننننيهك اإلانننننالما را ونننننذم  فشنننننل  ي نننننل ا  م اهنننننمشم اإلانننننالما

 .ا  ا شمحت لاف ل ق اةم يك ه ي ل  فيهداااق اهاغلااشل  ا اهيام  ا اهيغلذ ق شو
  ش  ن اهويمت اق   يم  اميه  مم  ذحشل  فشل اا اوت اهويهك اإلاالما منم اهلنا  فم نيم  ان

ذ فننت ا د ّنن، اهاننش ل  ييشنن  ا اهنن د ك اشنن  همنني   م نن  فنن  اهننمات اشنن   اننششل اق   ننيم اهوننيهما
اننا  شلا  ننني اه فشوشنننل ا حلاا  نني اهمومةشنننل فيي فيل ننني مننم اهنننمات اهمة انننل  اإلاننالمشل منننم اةننن،

 .اهغيق اه فشوا ا اهماام ائاهشل اهم مل  ئةااا اها ام  يهف لات ا مة اي   ا
ا  ننما  اهلننات اننا اهوننيهك اإلاننالما شق نننل فيإلم يةشنني  اهفوننلشل ا اهميمشننل ا هننا  ُننمل ه نننرل  

ا غالت ائمحنت ئ نف   نرا اهونيهك اإلانالما ممان ي فقمنيك ا  ا غت اق اإلم يةشي   م  ة ك 
 ائمال اا اهويهك  ي  . 

 
 ستثمار الدراسة ليذه الدراسات السابقة :ا : مدى3ك  9
 : من خ ل الدراسات األولي المتعمقة بالفكر التربوي :1ك  3ك  9

يةننم...  ا  ةنني  ملاةني مامايننل مننم اهملاانني  اه نا  دمننت ةمنن  اهوةنناام ا نا )اهم ننل اه لفننا  
ل اهملااني  يّلان  رفدن   ا  ش نت اهفدن  يمامنيذ ا نت  نةل م فره   شن   يةن    ناا  اه

اهوينننك  فيهو  نننشل اهمملاانننل ذ حنننك يّلاننن  ييننن،   نننك اهملادنننت اه نننا منننّل  ف ننني اهو  نننشل  ا
            ا اهحلياشننننل ا اهم لشننننل ا اهاشياننننشل اقا مييشننننلاهمننننملا  ااه ننننا وننننّ ي  ا ننننلل مةنننن  اه ننننلا  

 ذ حك  ةياه  اا وٍذ مة ي اه لفشل. اق   يمشل ا
ل  اه  نن  اه  نناا  اه ننا اننيل ييش نني ممهمننا  ننرننن ا اانن حميلةي مننم  ي نن  اهملاانني  يمامنني  ننا 

 : ائات ا اهحيةا ا اهحيه  . ي ل اا اهم ات
انا  ي ن  اهملااني  ا نيم  اان  مم  نره  ن ا اهدنيت  نرا ن  مةني فيان حميل انا اهمةني ج اه نا نن 

انننا اهملاانننل ائاهننن،: اه نننيلش اذ ا انننا اهملاانننل اهحيةشنننل إاننن  مك اهفيدننن    اهماننن  مك اهمنننة ج
اهفيدنننن  اهمة ج:اها ننننما  اانننن  مكاهمننننة ج اها ننننما اه ديشينننناذ  منننني اننننا اهملااننننل اهحيهحننننل الننننم 

 اه  ةشما.
 : أما الدراسات الثانية المتعمقة بمالك بن نبي: 2ك  3ك  9

            ي  اهم    ننل اه ننا  ةياهنن  ا ننل ميهنن  فننم ةفنناذ ا  ننم  ننممةي اننا ائات فونن  اهملاانن أوال:
ا ةل ننم فننره  ملااننل ييننا اهللشونناذ اننيشميم اه  شنن ذ ةننال   يهننم اهاننومذ يفننم اهلل فننم دمننم 
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اهواشانناذ  اننوم اهانندملاةاذ مدمننم اهوفننم ذ ق ننا اهمننشالمذ ا  ننا ملاانني  اننا مامي نني  يمنن  
ذ ا ايانننمل اهدبنننيل ذ دشننن   مةننني اه غشنننل اقا منننييا ف ديشنننت ا نننل ميهننن  فنننم ةفنننا انننا بنننار

            فياننن  الر قفنننم  مننني  شنننت اش نننيذ ا مدياهنننل إانننلي  فوننن  اهنننلم  انننا ملااننن ةيذ ا نننت ملاانننل 
منننم  نننرل اهملااننني  دييننن  ميهننن  فنننم ةفنننا ييننن، بنننار إشنننمشاهااشي موشةنننل شو لنننم ف ننني  نننيدف يذ 

 نننل  اه غشنننل منننم اهوننلاذ  ل نننل  مننم دنننمام اهميل اننشلذ ا  ي نننل اننا ا ا يةنن  ملاانننل اهللشوننا
دانم اقا مييا. اشمي  ية  ملاال  ت مم ةال   يهم اهاوم ا يفنم اهلل فنم دمنم اهواشانا ا 

ماانن، مدمننم اهولفننا ا  ننت  ننمقر مننم اهممي ننل اهولفشننل اهاننوامشلذ الننم   ننر   ننرل اهملاانني  
مةد، يلنم  انا مان ا   ديشنت اهم نل  اهمشةشنل فيي فيل ني اهمدنل  ائايانا هينمال  اهدبنيلشلذ 

بنننيال إهننن، منننم  منننة ج مدمنننم فنننم يفنننم اها ننني  )اها يفشنننل  ا اي فنننلل منننة ج  غششنننل  شفنننم  فيإل
هم ننالا   يشننل  فننت اه ديشننلذ اهننر  انن   اهفنني  هي حشننل مننم اهفننيدحشم اننا اهممي ننل اهاننوامشل فيه

يي، ا ل ميه  فم ةفاذ اشمي هك شولا ق نا اهمنشالم إهن،  نرل  حشنلا ن فيي فنيلل ونشوا انوام  ن 
اشمنني  ننّمك مدمننم  اهمد ننا  اهحلننياا هة لشننل اهننمال  اهدبننيلشلذ ا ة لشننل اهحلياننل.الننم لّ ننق يينن، 

        اهوفنننننم  ا  انننننوم اهاننننندملاةا لم  م ونننننمم  هم نننننل ميهننننن  فنننننم ةفنننننا ا فوننننن  اهوااتنننننذ اهةمانننننشل 
ا اقا مييشنننلذ فيإلبنننيال إهننن،  نننلار  ييمنننل انننا فوننن    فننن  ه للشننن  اهلنننيلت   حنننل ا إي يتننن  

         ا ف ديشنننننت فوننننن  اهلبنننننيشي اهم ويلنننننل فيهدبنننننيل  مبنننننماة ي.ا   نننننال  ييمنننننل ينننننم مد اا ننننني 
 ا اإلةايم ا اهحليال. 

ا اشمنننني ش ويننننذ فيهملاانننني  اهاقاتلشننننل الننننم  يةنننن  اننننا مامي نننني ملاانننني  اياننننمشل  وةنننن،  ثانيككككا:
فيهدبيل  ا اهحليالذ إّق  م ا ل ميهن  فنم ةفنا شوفنل ينم ةانذ ا نل  م  يمنت شم نك انا  نالت 

اهدبنننيل  ا اهمنننة جذ ا منننم حمنننل انننإم اق  نننلا  مةننن  ايانننمشي  نننا إبنننيال  اإلةانننيم ا اهحليانننل ا
 ا اه مم ال  اهم لشل يةم ميه  فم ةفا.  ديشيشل ا مة اشل هي حشل مم اهقااشي 

        الننم  يةننن  ملاانني   نننت مننم يفنننم اهوقشننق فلانننا ذ ا اه شنن  فلانننا ذ  ةياهنن  موننن يل اهحليانننل 
 مي ملاا يم يمشل يم داق مم  اله ي  م شةدن   ا اه امشم اهدبيلششم يةم ميه  فم ةفاذ ا

ممنني شك  ي ننل  وفننل يننم   ننيهل ا امشننل ميهنن  فننم ةفنناذ اشمنني اننير  ملااننل اه نني ل اننوام 
م    ننل  انن ة ذ اهممنني شك اهاااشاام   ننيمشلذ اننا مدياهننل اننيم  هي ونن  يننم موننيهك ة لشننل 

ك اقا منننييا. اشمننني ا اه ةمشنننل  ي نننل فيهونننيهك اهم  يننن ذ ا مليلفنننل اا وشنننل هة نننا  ا اه لنننماننن
دنات اهدبنيل  ا اه نلاا اهدبنيل  ا ملنيلم رهن    مةل  ونش ا اير  ملاال ويش  ي يولذ
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         فننيهم ل اهغلفننا م مننحال اننا  لةاهننم  نناشةفاذ ا  ننم دننمم  ننرل اهملااننل اهلمشننل ا  ما نن  إفننم ةفننا 
    اا  يل ل اهم ل اهويهما.

            دات)ميهننننن  فنننننم ةفنننننا  ااه نننننا  يةننننن   مةننننني اش ننننني فياننننن حميل ماماينننننل منننننم اهملااننننني  النننننم   
ا نت ن فون ت  ا فآ لنن ا اهحليال ا اهدبيل ذ  ا اهة بل يمام ي    يك يم مو يل اه غششل اا

 .اهقااشي اه ا  حيل ي ميه  فم ةفاييهج م  ي  
ل اهملااني  فمة اشنل مادنم   حلةني منم  اله ني مني ا ا  يم اا  ال ةي مم  الت يل   ر ن

 نرل اهملااني   ا  شنيلذ  انفي  ا   مشنل ا   نما  ه ا  لد  انا  نرل اهملااني  يق  ااإلو
 امنا اهملاانل ائاهن، :ل اهملااني اا  نر   فم ةفاذ حك مي ا اهمةي ج اه ا اا ومي دات ميه

 .اهمة ج اها ما اه ديشيا:  ا ومت اش ي مة ج
        اهمننننة ج اه ننننيلش اا  اهمننننة ج اه ديشيننننا اإلانننن ة ياا ا اننننا اهملااننننل اهحيةشننننل  انننن ومت مننننة ج: 

 .ا اقا ةفي ا ا اهمة ج اه ديشيا اهةلم 
  دانن  مل بننشي  اهمابنناا  منني مننم دشنن   ش ننت اهفدنن  الننم  ّاننك  ننت فيدنن  مابنناا فدحنن

ذ ل اهملاانل فنشم ان ل ا حميةشنل ا ناتذ ا  لاادن  ا نات  نرا   نير اهملاانلذ ا ا ايمق  
 فيإلبيال اه، اهملممل ا اه ي مل.

يتج اهماننن ميم  منننم  نننرل اهملااننني  اه نننا انننا اهونننيم  شمنننلم ه ننني مفدننن  انننا ة يشنننل حنننّك  لدةننني اهة ننن
اهم ننت  ا إملاا نني اننا اه ي مننل .يمامنني منني شم ننم  م شلننيت اننا  ي نن  اهملاانني   ة نني دياهنن  

   اها ات اه، ة يتج ه م مام مةي و  ي يي، بار اه ايمق  ا   ما  اهملاال .   



  الفصل الثانيالفصل الثاني                    
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  تمييد:

       االجتماعية و الثقافية، سوؼ نحاوؿ في ىذا الفصؿ أف نمح إلى عوالـ مالؾ بف نبي   
بف إو مف خالليا نتعرؼ عمى أىـ المحّطات التي مّر بيا مالؾ ، و االقتصادية و السياسية 

        تعماراالس مواجيةفي الجزائر و  نبي و التي كانت حافمة بالمآسي مف خالؿ العيش 
ثـ التطرؽ لممحطات الثقافية و السياسية التي شّكمت وعي ، ثـ سفره إلى فرنسا، و دسائسو

فكانت كؿ ىذه المحطات المبنة األولى ، و نبيتو لمكثير مف القضايا التي كاف يجيميا، مفكرنا
 تبسوإلى فمالؾ بف نبي الذي عاد  بعد. ينضبفكرا مازاؿ معينو لـ  بغزارةلتشكيؿ وعي أنتج 

 في أخدود حياتو تمؾ المحظات الميمية التي قضاىا مع زمالئو وجيرانو و أسرتو. مازاؿ يحفر
و التي نراه ، ثـ التطرؽ في ىذا الفصؿ ألىـ العوامؿ التي أّثرت في تكويف مالؾ بف نبي  

و المحاضر المحاور والمفكر اليادئ الباحث عف الحقيقة في كؿ  ـالني لقارئا فيو، بحؽ
و كانت ، بف نبي كتباتو و دورىا حقال يرتاده مالؾاوية مف زوايا الحياة. فكانت باريس بمز 

 الصحؼ الباريسية ال تفارؽ " الصديؽ" أينما حؿ و ارتحؿ.
ؿ حياتو العممية مالؾ بف نبي طوا التي أنتجياثـ نحاوؿ أف نقدـ في ىذا الفصؿ ألىـ الكتب 

و المجاالت ، و المقاالت التي كتب، إلى الجزائر مف باريس إلى القاىرة و الفكرية بداية
 كذلؾ. إلى أف وافتو المنية. 
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 :  1973إلى  1905ن نبي في حياتو من ـ المحطات التي مّر بيا مالك ب 1
 ( :1930ـ  1905مرحمة الجزائر بمد مستعمر):  1ـ  1
جانفي  01د في الحاج عمر بف لخضر بف مصطفى بف نبي ولبف ىو مالؾ)صديؽ(    

ىو رجؿ يميؿ في قامتو إلى ، بمدينة قسنطينةىػ 1323ذو القعدة  05لػ :  الموافؽـ 1905
، و إف كاف الوقار سمتو.. رقيؽ الحاشية، لـ يكتمؿ الشيب في رأسو بعد، غير بديف، الطوؿ

 ، لتأنؽبادي االعتناء بيندامو إف لـ نقؿ ا راء نظارتو الطبية.متوقد العينيف يطّؿ بيما مف و 
الكثيريف مف أمثالو مف كبار المفكريف الذيف ييمموف مظيرىـ مع ، و قد يكوف مختمفا في ىذا

إاّل ، و بدا كمف يمد أفكارا أو يتمخض عنيا، ػ في الغالب ػ إذا تحّدث انفعؿ ىادًئا مع حديثو
ما حّتى إذ تكفيو اإلطالقة الواحدة العجمى لدى مفاجأتو بسؤاؿ ، أف جوابو حاضرا دوف شرود

مف المشيد ، يرفع وجيو إليؾ ثانية و يعطيؾ الجواب الفاصؿ. يستخمص المعنى الكبير
إف الجالس إليو يحس مباشرة  قانوف العاـ مف المحادثة العادية...بؿ يستخمص ال، الصغير

         يشرؼ عمى األمور، عالمي الثقافة، واسع التجربة، بأنو أماـ مفكر كبير شمولي النظرة
         يطؿُّ عمييا مف شاىؽ و ال ينظر إلييا مف جانب أو مف تحت..، مشكالت إشرافاو ال

و أف يربط ، و أف يحيط بالكميات و الجزئيات معا، و  ىكذا يتاح لو أف يحّمؿ و يرّكب
و الرأي الناضج العميؽ الذي ال ، األسباب بالنتائج و أف يعطيؾ في النياية الحكـ السديد

  1سطحية أو ابتسار.تحسُّ معو بأية 
ثـ لحؽ بيا بعد أف مكث عند أقاربو في قسنطينة ردحا ، عائمتو الى مدينة تبسة ارتحمت    

متمسكة بدينيا وتقاليدىا تعيش عمى ، و قد نشأ مالؾ بف نبي في عائمة محافظة، مف الزمف
 رتاضطثـ ، الذي ترؾ عمو يكفمو في قسنطينة الشيء، شظؼ العيش و ضيقا ماليا شديدا

لقد  كبر الذي تبناه منذ أمد بعيد".الى والديو في تبسة بعد وفاة عمو األ زوجة عمو أف تعيده
                       إذ مات عمي األكبر  ،فترة مف حياة عائمتي شديدة العسركانت ىذه ال

مما جعؿ زوجتو تعيدني الى أىمي في تبسة ، و كاف قد تبناني منذ أمد بعيد، في قسنطينة
مى الرغـ مما خمؼ ذلؾ  مف أسى في نفسيا وفي نفسي. لقد فعمت ذلؾ ألف مواردىا لـ ع

  2."تعد تسمح ليا بإعالتي

                                                 
  7ص، 2003، لبنان، بيروت، دار عالم األفكار، 1ط، الحقيقة و المآل ـ آخر حوار لمالك بن نبي، ـ إبراىيم العاصي 1
 . 18ص، 1984، 2ط، دمشق، دار الفكر لمطباعة و التوزيع و النشر، بإشراف ندوة مالك بن نبي، مذكرات شاىد القرن، ـ مالك بن نبي  2
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و أخذ ، الفرنسي الى قسنطينة االستعمارو كاف جده ألبيو الخضر فر الى ليبيا إباف دخوؿ  

 ا يقوؿ بف نبي:مة و في ىذمعو كؿ ما يممؾ مف ماؿ بعد أف باع ما بحوزتو مف أمالؾ العائ
فجدي ألبي ، و كاف وضع عائمتي قد ساء ماديا، مف عمري في السادسة أو السابعة  كنت 

و قد ىجر الجزائر المستعمرة ليمجأ إلى طرابمس ، باع كؿ ما تبقى بحوزتو مف أمالؾ العائمة
رة مدنا كثيـ 1908فقد ىاجر مع الموجة األولى مف اليجرة التي اجتاحت حوالي عاـ ، الغرب

و الذي يعد البذرة ، تعبيرا عف رفض أىالي البالد معايشة المستعمريف، و تممساف قسنطينة
و خصوصا لذلؾ الشعور بضرورة ، األولى لكثير مف األحداث السياسية التي جرت فيما بعد

   1954.1مقاومة المستعمر الذي تفجر في أوؿ تشريف الثاني )نوفمبر( سنة 
ىش عاش الطفؿ مالؾ بف نبي حياة بسيطة كغيره  اجتماعيقع و في وسط فقر مدقع و وا  

        عف العمؿ الصالح مواعظو قد جالس جدتو ألمو يسمع عنيا  ،مف أبناء الجزائر العميقة
إنو نموذج لمضبط االجتماعي التقميدي ، مف عقاب و عمؿ السوء و ما ينجر عميو  و ثوابو 

ربية اإلسالمية التي مازالت تنضح بقيـ التنشئة و التربية بالقصة السائدة في األسر الع
ال تنفؾ تحدثو عف ، صالحةو في كنؼ جدة  .و العطاء كالصبر و النماء  االجتماعية
فجدتو لعبت  نبي. البفبدأ التشكؿ التربوي األوؿ  ،المعنويةو تغذيو بالقيـ ، الشرالخير و 

كما أف إدخالو الكتاتيب ، ألخالقيةاألولية نحو القيـ ا رؤيتودور المربي األوؿ الذي صاغ 
باإلضافة الى أف الوسط الجزائري العاـ ىو ، لتعميـ القرآف وضع في تكوينو شعورا دينيا معينا

مالؾ بف نبي التردد عمى المسجد منذ  اعتادشعائره فكاف أف  أداءوسط محافظ يحرص عمى 
  2وقت مبكر مف حياتو .

          اة جديدة تختمؼ عف تمؾ التي كاف يعيشيا يعيش حي ة تبسة أصبح مالؾو في مدين  
ففي ىذه المدينة تختمؼ وسائؿ المعب فيي أقؿ ، في قسنطينة مف حيث العناصر و المؤثرات

:ً  في تبسة تختمؼ وسائؿ المعب فيقوؿ في وصؼ ىذه الواقع الجديد، رقة و أناقة و رفاىية
 و بالتالي كانت لعبيـ أكثر  أكثر رفاىيةفأطفاؿ مدينتي األولى قسنطينة ، عنيا في قسنطينة

 
 

                                                 
 .16ص، المرجع سابق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .57.ص  1998، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1ط، بن نبي ومشكالت الحضارةمالك ، ـ زكي الميالد  2
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فيي أشبو ، فالصغار منيـ يتميوف بمعب صغيرة صنعت محميا مف خشب مموف، أناقة و رقة

  1.ً ميا عرائس قبائؿ تبسة ضمف جيازىاما تكوف بتمؾ الصناديؽ الرخيصة التي كانت تحم
و ، طال عف العمؿعا أبوهحيث كاف ، عاش مالؾ بف نبي في مدينة تبسو ظروفا عسيرة

كانت أمو تعمؿ دوف كمؿ لتسد كؿ ما يريده الطفؿ مف نفقات المدرسة ً إنو التشبث بالرصيد 
وىذه الروح استطاعت البالد أف تعود لصياغة تاريخيا ، و بيذه التقاليد، التاريخي األصيؿ

مد أبوه الوضع و تحسنت األحواؿ المعيشية ألسرتو بعد أف تق انفرجوسرعاف ما  2مف جديد ً 
رسؿ فأرسؿ الى المدرسة الحكومية )الفرنسية( و أُ ، منصبا بسيطا في اإلدارة المحمية بتبسة

و كاف الفارؽ كبيرا في طرؽ التعميـ بيف ، لى الكتاتيب لتعمـ القرآف الكريـفي الوقت نفسو ا
 في التعميـ المسجدي مما جعمو مما جعؿ مالؾ يضج مف األساليب التقميدية ، المدرستيف

و األب الذي كاف   يتغيب كثيرا عنيا فتعرض عمى إثرىا لمعقاب المزدوج مف قبؿ المعمـ
و اقتنع الوالد أخيرا بأف ، عنيا ابتعاداو ىذا ما زاده ، يعمؿ في سمؾ القضاء اإلسالمي

لكف ىذيف الخطيف: ، و ينقطع عف المدرسة القديمة، يستمر الطفؿ في المدرسة الحكومية
 .   في المدرسة اإلعدادية و ما بعدىاو المدرسة القرآنية سوؼ تستمراف معو  المدرسة الفرنسية

و كاف ، حصؿ عمى المنحة لمدراسة الثانويةو في قسنطينة دخؿ المدرسة الفرنسية و ت  
و في ىذا الصدد ، فرحو عظيما حيث عاد ليعيش في المدينة التي أحبيا كثيرا منذ صباه

ما يكنو في نفسو عف ىذه المدينة  في الواقع منذ أمد بعيد يبوح مالؾ بف نبي بدواخمو عف 
و كما ، ما مرت العربة تحت شبابيؾ مدرستيكنت أتمنى العودة الى قسنطينة. ومف ثـ فكم

تناىى الى سمعي وقع سوط السائؽ ييوي عمى رؤوس خيولو ذات الصفيف كنت أتنيد 
 المتأخر عمىو في رواحيا ، و ىي تتركو وراءىا كاف عجاج غبارىا المنبعثلقد ، بأسي

و ، يسممني الى أحالمي، و غدوىا عندما ألتقي بيا و أنا عائد مف المدرسة، طريؽ قسنطينة
بصورة عامة لقد ولدت و في نفسي ذلؾ المزاج الذي وصفو بدقة مؤلؼ كتاب )رجاؿ 

 3أإلسفار(.
   
 

                                                 
 . 2ص، ابقمرجع س، مذكرات شاىد القرن، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 .20ص، المرجع السابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 2
 .31ص، المرجع السابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  3
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ممتدة و الواجيات و في ىذه المدينة شاىد مالؾ بف نبي معالـ الحضارة كالشوارع ال  
حيث ، العادية دراستوو بعد أف أتـ ، الزجاجية و المكتبات الكبرى و دور النشر و الصحؼ

إاّل أنو حـر مف ، حيث دخؿ الثانوية بقسنطينة، بدرجة جيد االبتدائيةتحصؿ عمى الشيادة 
 لمعمريفاالستعمارية التي تُفضؿ أبناء ا االنتقائيةالمنحة التي أعطيت لو نتيجة السياسة 

في المرحمة في قسنطينة بمتابعة دروسو  االلتحاؽو ىذا األمر أجبره عمى   1.عمى األىالي
      " ىذه المتوسطة التي تحضر خالؿ عاـ في مدرسة سيدي الجميالتكميمية في مدرسة "

 .لمعمميف أو ليكونوا مساعدي أطباءأو عاميف المترشحوف لمدخوؿ الى المدرسة أو معيد ا
         فإلى جانب تعممو، لمطالعة و الثقافة في ىذه الفترةكاف مالؾ بف نبي شغوفا با لقد    

         الشيخ عبد المجيد" رفقة زميمو  تمقى دروسا في العربية عمى يد "، في المدرسة الفرنسية
الذي  " Martin" مارتف ا تأثر بالمدرسة الثانوية بالسيدكم، مف تبسة نجح مثمو في المنحة

و حبب إليو المطالعة.ىذا ، و غرس فيو ممكة التعبير و تذوقو، يمو بالمفاىيـ المغويةط
. و في ىذه حّددا فيما بعد ميوالتو الفكرية في الدراسة كّونا في عقمو خطيف االزدواجية

المرحمة بدأت أفكاره تتشكؿ و آفاقو تتسع عف طريؽ القراءات الكثيرة و المشاىدات 
    ،( كانتا مميئتيف بأخبار مصطفى كماؿ أتاتورؾ1922ػ  1921تي )الشخصية " كما أف سن

فكانت  اإلنمائيةفكاف الشرؽ قديمو و حديثو يشده إليو ... أما مشاعره ، و عصمت إينونو
المعروؼ الشيخ " عبد الحميد بف باديس " خاصة و قد زرع ىذا  اإلصالحتتجو نحو رجؿ 

كما   2.راه يعبر أو يقؼ في الشارع يحّدث الناسالميؿ في نفسو منذ أف كاف صغيرا و ىو ي
لكف ، سموكو في ىذه المرحمة بالميؿ الى الصمت و إيثار الوحدة عمى االجتماع تميز

لذا حيف نشبت ثورة ، الواقع الذي فرضتو الظروؼ االستعمارية كاف كبيرا بآالـإحساسو 
 .مستعمر المحتؿالمناوئة لم يشارؾ رفاقو كتابة و لصؽ النداءات اندفعالريؼ 

و تعد المرحمة التي قضاىا مالؾ بف نبي في الثانوية بقسنطينة أبرز الفترات التي حددت    
بؿ كاف يختار لنفسو مف القراءات ، الفكرية ليس بتأثير أستاذيو فقط الثقافي و حياتو اتجاىو

 خالؿ النزر مف  اإلسالميففي ىذه الفترة تعّرؼ عمى مشاكؿ العالـ ، و الكثيرة المتنوعة 
 

                                                 
 .  42.ص ، لسابقالمرجع ا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
، 1ط، الزىراء لإلعالم العربي، منظور تربوي لقضايا التغير في المجتمع المسمم المعاصر.القاىرة، التغير االجتماعي عند مالك بن نبي، ـ عمي القريشي 2
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( و غرؼ مف مناىؿ )النجاحفقرأ صحيفة و المجالت التي تصؿ الجزائر. اليسير مف الكتب 
ففي إحدى المقاىي قسنطينة كاف الصالوف األدبي يزوده بفرص اإلطالع ، األدب العربي

و كذلؾ شعراء المدرسة ، العباسي وشعراء العصر األموي والعصر، عمى شعراء الجاىمية
و طالع ، و إيميا أبو ماضي، و معروؼ الرصافي، و أحمد شوقي، براىيـافظ إالحديثة كح

ر ما أثر فيو ػ و لكف أكث، خمدوف مترجمة الى الفرنسية بفإة و مقدم، )أـ القرى( لمكواكبي
) رسالة ، واإلفالس المعنوي لمسياسة الغربية في الشرؽ( ألحمد رضاػ كتاب )كما يذكر

كؿ حاؿ بذلؾ التحوؿ في فكري منذ  ليما عمى" أنا مديف يقوؿ: 1 التوحيد( لمشيخ محمد عبده
لقد ، في الرومنطيقية انجرافيو حالت دوف ، كانت ىذه الكتب تصحح مزاجي، ترةتمؾ الف

   2.أصبت ىكذا عددا ال بأس بو مف المؤثرات الموجية و المعّدلة أو المحركة "
     ثير مف األعماؿ العممية و األدبية مالؾ بف نبي بعد ذلؾ الى دراسة الك اتجوو قد      

و )في ظالؿ اإلسالـ الدافئة( ، يونغ ألوحيففي )اإلسالـ بيف الحوت و الدب(  و المتمثمة
و قرأ كتاب) كيؼ ، و جريدة )اإلنسانية( التي يصدرىا الحزب الشيوعي، ت إليزابيؿ ىار

مجمة كونفيرانسيا التي و مجمة األخبار األدبية و ، تفكر ( لممصمح التربوي جوف ديوي
            الليا )رابميو( و )فيكتور ىيجو(و عرؼ خ، فييا الكاتب اليندي )رابندرانت طاغور( اكتشؼ

و في الحياة العامة المتعمقة بالشأف الجزائري الداخمي فقد بدأ الحديث يدور بيف الطمبة عف 
تي يدافع فييا عف الشعب الجزائري األمير خالد حفيد األمير عبد القادر و جريدة )اإلقداـ( ال

فطالب المدرسة الذيف يعّدوف أنفسيـ لدراسة القضاء الشرعي يشعروف ، و الفالح الجزائري
و مع قراءاتو الواسعة في ىذه الفترة المبكرة مف حياتو كاف ُيسِقط ، بأنيـ حممة رسالة قومية

" كانت روحي قوة منبية ـاإلسال و عمى مستقبؿ، عمى أحداث بمدهيقرؤه أو يسمعو  شيءكؿ 
  3".االىتماـو كاف اإلسالـ ىو ذلؾ ، مركزي اىتماـيقع أماـ بصري الى  تقود كؿ ما

الجديد الذي الحظو الطالب ىو البداية الواعية لمحركة اإلصالحية و المتمثمة  الشيءو     
و محمد ، ديسد بف بافي جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف التي يقودىا الشيخ عبد الحمي

 بارؾ الميمي و محمد أميف و م، و الطيب العقبي ،و الشيخ العربي التبسي البشير اإلبراىيمي
 

                                                 
 . 25.26ص:، ص، سوريا، دمشق، دار القمم، 1ط، مالك بن نبي مفكر اجتماعي و رائد إصالحي، محمد العبدةـ   1
 .66ص.، مرجع سابق، مذكرات شاىد القرن، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2
 .66ص.، المرجع سابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
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و يتركوف ، وؿ ىذه الحركة التغييرية الجديدة. و بدأت الناس في قسنطينة  يمتفوف حالعمودي
ف منظر " كاخوة.نوف صداقات بينيـ عمى أساس الفكرة و األو يكو   الميو والمقاىيأماكف 

الشيخ )بف باديس( عند مروره أماـ مقيى بف يمينة في طريقة الى مكتبو قد بدأ يثير 
بالشيخ ) بف  اتصاليامف أفكارنا و آرائنا تتصؿ بشخصيتو أكثر مف  . فكثيراىتمامنا

ربما كاف ذلؾ ألف الشيخ بف باديس قد بدا  نفوسنا.موىوب( الذي كاف أوؿ مف زرعيا في 
   1".اإلطار االستعمارياظرينا خارج في ن

    ، تصؿ بولكف مالؾ بف نبي لـ ي، و رغـ ىذا اإلعجاب بالشيخ عبد الحميد بف باديس     
. و إذا عدت الى أعماؽ ف حتى ذلؾ حيف قد جالستو في حديثلـ أكعمى يديو " و لـ يتتممذ

و لـ  .يالشيخ العقب إنما يمثمو، نفسي ففي ذلؾ العصر كاف في نظري ال يمثؿ اإلصالح
مف الزماف. حينما تفحصت شعوري حوؿ  لنقطة إال بعد ربع قرفأعترؼ بخطئي حوؿ ىذه ا

       . حينئذ تبيف لي أف السبب يكمف في مجموعة مف األحكاـ االجتماعية المسبقة الموضوع
        فولتي . فأحكامي المسبقة ربما أورثتنييا طاإلسالميو في تنشئة غير كافية في الروح 

ة و الحسد حياؿ و زرعت ال شعوريا في نفسي نوعا مف الغير ، عائمة فقيرة في قسنطينة في
في حكمي  عربي ينتمي الى واحدة منيا.أما الخطأو التي كاف الشيخ ال، العائالت الكبيرة
. فتبسة بسبب حياتيا الخشنة منحتني نوعا عتقد أثر البيئة التبسية في نفسيفمرده عمى ما أ
  2".المرفية  الحياةى كؿ شكؿ مف مف التعالي عم

و مف المظاىر التي عكرت عميو زمنا ليس بالقصير والتي الحظيا في مدينة قسنطينة    
ىي تحسف أوضاع الجالية الييودية بسبب دعـ السياسة الكولونيالية ليـ مف خالؿ قانوف 

عدد األوروبييف  كما زاد، الفرنسية و حقوؽ المواطف الفرنسيكريميو الذي أعطاىـ الجنسية 
و ألّف تربتيا ال ف ىذا الوجود لقربيا مف البادية في البداية م ( التي سممتفي مدينة )تبسة

"و كنت أحس  :. و يصور مالؾ مأساة تبسة تصويرا دقيقااألوروبيتستيوي المستعمر 
حينما ، في زيارتي األخيرة في عطمة الصيؼ بالمأساة بصورة قوية في تبسة أيضا و خاصة

 ، (الكنيسةائمة القديـ في ساحة)أيت آخر واحد مف عائمة )بف شريؼ( العريقة يغادر دار العر 
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 يطؿ بابيا عمى الشارع فيتخذ قسما منيا لتعميـ، ر غرفة صغيرة في حي المسمخ القذرليستأج
   1."القرآف ألطفاؿ الحي و آخر لسكنو

        ة الى أف تخرج منيا كعوف إداري نبقسنطي اإلكماليةالى المدرسة  االنتسابفي  استمرو   
ـ. فقرر نتيجة لظروفو المادية الصعبة اليجرة ألوؿ مرة الى فرنسا رفقة  1925و ذلؾ العاـ 

ابية في مختمؼ بوظائؼ كت التحقواو ، بعد أف وصؿ إلييا زمالؤه مف قبؿ صديقو )قاواو(
التي يممكيا و لو بسعر  نـوفقرر مالؾ بف نبي أف يبيع أدوات ال، المؤسسات التجارية

فكاف تفكيره  .فرنسا بعد أف كانت األبواب موصدةفي  مف اجؿ أف يفتح بابا لو ، منخفض
و المغامرة  االكتشاؼفكانت عوالـ ، عالـ آخر الكتشاؼاألساسي أف يجعؿ مف باريس معبرا 

شروف ع آنذاؾكاف عمره ، الى غد أفضؿ و تفتح لو آفاؽ التطمع  تبعث في نفسو الحماسة
، ذلؾ الصباح ) Philippevilleسكيكدة  (  عمى و ىو يطؿ سنة حيف رأى البحر ألوؿ مرة 
" و ىاىو البحر الذي حمؿ عمى أمواجو الغزاة و المغامريف فيقوؿ مالؾ عف ىذه الرحمة:

و كمما .و قمؽ يحممنا أنا و صديقي )قاواو( مثقميف بما يعمر أنفسنا مف آماؿ و أوىاـ 
                ، الثقةو تمؾ  االطمئنافئ الجزائرية عف أعيننا فقدنا شيئا مف ذلؾ الشواط ابتعدت

  2".ا فيو كانتا أقوى مف تمؾ الطوارئو رغبتن و لكف حماستنا لمسفر
و عند وصولو الى "مارسيميا" و رؤيتو رئيا العيف حجـ الفقر و البؤس الذي يعيشو     

" ليوف الى مدينة اتجوو مف ثـ ، لالستعماراألخرى الجزائرييف و أكتشؼ مف خاللو الصورة 
بعد أف وصميا مع صديقو " . و في ىذه المدينة أف باع معطفو ليوفر أجرة القطار " بعد
في شوارع ، و غربة الواقع ئرييف الذيف يحمموف ىمـو الوطفو تعرؼ عمى بعض الجزا، قاواو"

اليوـ  عبي أحجار الديمينو و في صبيحةو مقاىي الجزائرييف التي تعج بال"  Lorette" لورت 
كاف رئيس .السابعة أماـ باب مصنع اإلسمنتفي  و الوالد" كنا أنا   التالي ػ يقوؿ إبف نبي:

فسرعاف ما أقنعتو بأف ولدا ال يستطيع ، ماه جماؿ العامؿ الفرنسيفي سي، الورشة شيما
و ىكذا أصبح لرفيقنا ، وبسف المطمالعيش بدوف عمؿ ال ينبغي أف نتركو بحجة أنو دوف ال

 عمؿ مثمنا لكنو أقؿ وطأة. بيد أف رئيس الورشة قد وضعنا أنا و قاواو في مركز نغبط عميو 
 
 

                                                 
 . 113ص ، المرجع السابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 .142ص ، ، المرجع السابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2



 العوامل التربوية و االجتماعية و الثقافية المؤثرة في التكوين الفكري لمالك بن نبي      الفصل الثاني

 45 

كاف عممنا يقضي بأف ننقؿ أكياس التربة متسمقيف سقالة إلى كوة تعمو أربعة أمتار أو ، نسبيا
  1".كيموغراما مسيفظيري كيسا يزف خ أنا أحمؿ عمى، فكاف عمّي أف أحفظ توازني، خمسة

        ،قصات البؽ ليال في الفندؽ الحقيرو ع، الؾ بف نبي عناء التعب في النيارفتجشـ م  
" تبسة "العامؿ في مصانع بمدتو بابففي المغادرة الى باريس بعد أف عرؼ  و مف ثـ بدأ يفكر

و عمؿ معو  .دةر واحبو لوحده بعد أف بعث لو تذكرة سف التحؽلمجعة الذي  Nicolasنيكوال 
و كانت نفسو األبية ترفض ىذا الوضع و  ،لقد كاف العمؿ مضنيا و شاقا، في نفس المصنع
المصنع أسبوعا  ؟ و لـ يتجاوز عممو في ىذا متى أقبؿ عمى المطيرنفسو:كاف يردد في 

ثوا لو دراىـ العودة ليقفؿ إلى أسرتو في الجزائر لكي يبع االستغاثةواحدا حتى بعث بنداء 
الممتمئة مف  الفارغةفيحدثنا مالؾ بف نبي قائال: لـ أعرؼ مف باريس غير األرصفة ، جعارا

، )سيترويف( بحروؼ مضيئة اسـو مف بعيد كنت أرى برج )أيفؿ( و عميو ، معمؿ )نيكوال(
و لكي أستطيع أف أحدث أصدقائي في ، أزر جامع باريس الذي دّشف حديثا حتى أني لـ

ت . عدّ بالمترو( األوبراأذىب الى ساحة ) عنيا أفليمة رحيمي  تبسة عف باريس فقد عزمت
مغامرة البائسة عشتيا   ذلؾ السؤاؿ دفعني الى الالى الجزائر حامال معي السؤاؿ: ماالعمؿ؟

      2."مع )قاواو(
         ، المتفوؽالولد  استقباؿعائمتو  استقبمتوو ما أف عاد مالؾ الى مدينتو مف فرنسا حتى     

        لماضية و مقيى )باىي( استعاد الذكريات ا، دأت الحياة تدب مف جديد في عروقوبو 
        في الصحافة  اشتدادىا. و في تمؾ األثناء بدأت ثورة الريؼ المغربي في قمة مع أصدقائو

و كاف مالؾ قد كتب ، ـ1925العاـ و النفوس بعد أف أطمؽ نداء الحرب مف منابر تبسة 
في ضمير اإلدارة الفرنسية التي  عمى باب الجامع الذي كاف دويو عنيفا بياف و عمقو

  أنصاؼ العمماء في المدينة.، استجوبت كؿ طمبة العمـ
مازاؿ مترددا بيف مطامحو الكبيرة و القديمة المكتنزة في نفسو منذ الصغر و التي  كاف مالؾ 

كبرى( في السوداف أو )مزرعة  يحدث بيا نفسو بيف الفينة و األخرى و المتمثمة في )تجارة
في أستراليا( و بيف قبوؿ عف طيب خاطر وظيفة عدؿ في المحكمة الشرعية التي تشترط في 

 و التي وقؼ لو النائب العاـ بالمرصاد فييا. و كاف في تمؾ ، العادة سف الثانية و العشروف
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مف خالؿ وكاالت األياـ قد سيطرة الجالية الييودية عمى واقع الحياة في مدينة تبسة 
، ير الحبوب و الصوؼ و كذلؾ البنوؾو الشركات التجارية الكبرى لتصد، السيارات
ي جمساتو مالؾ بف نبي ف حتى أف .الكبرى التي كانت بيد الفرنسييف الى المقاىي باإلضافة

ربما في ذلؾ الوقت  و الييود و الدوالر... المرأة أنو عصر " :الخاصة مع أصدقائو يصرح
لكنني أعمـ اليـو أنو كاف عنصرا أساسيا في توجيو فكري الذي أمسؾ و ربما  نطباعاغير 

        أنا اليـو أرى المرأة الظواىر.بصورة غامضة بمشكمة الحضارة تندرج تحتيا سائر ىذه 
  1".األقانيـ الثالثة لمقرف العشريف و الدوالر يشكموف  و الييود

            ، كاففرض عميو طقوسو و نواميسو لمرير الذيكاف مالؾ منزعجا مف ىذا الواقع ا   
       قد وجدوا ألنفسيـ مكاناقؿ منو سنا الفرنسييف و الييود و الذيف ىـ أ مف مف جية أقرانو

و مف جية أخرى بدأ اليأس يدب إلى نفسو شيئا فشيئا مف خالؿ األياـ المتشابية ، في السوؽ
وعند )باىي( يستمع الى األقاصيص و األسطوانات ، تي جعمتو يقضييا في البيت أحياناال

         . و سرعاف ما لجمجت في ذىنو فكرةماـ عباس لبعض األلعاب التقميديةالشرقية و في الح
و ىو أف يتطوع بدوف أجر مع زميؿ لو يشغؿ وظيفة عدؿ في محكمة تبسة حتى ينتشؿ 

ػ  فقد أصبح يرافؽ أعضاء المحكمة، ةو يستفيد مف الخبرة الميني، لةنفسو مف العدـ و البطا
و ىنا بدأت  .ؿ تنفيذ األحكاـ في الريؼ التبسيمف أجمعاونا متطوعا ػ  اعتمادهبعد أف تـ 
و بالبساطة التي صقمتيا القروف في حياة الفالح  مالؾ بف نبي بعمؽ المجتمع احتكاكات

تفقد قيمتيا  و لـ االضطرابنمطيا عبر القروف سالمة مف  اكتسبتالجزائري التي 
)سي الجودي( باش عدؿ فكاف الفالحوف يمحوف عمى الظروؼ.في أي ظرؼ مف  االجتماعية

القيوة أو تناوؿ طعاـ الغذاء و الحديث غف أسعار  باحتساءو مالؾ بف نبي  محكمة تبسة
الغنـ  قبؿ الشروع في العمؿ اإلداري و تنفيذ األحكاـ يقوؿ مالؾ معمقا عف موقؼ الفالح 

ؽ بالجانب العممي ألعضاء ي الذي يفرؽ بيف الجانب اإلنساني و ما ىو متعمالجزائر 
احتفظ بقيمو  إنني اآلف أعمـ أف المسمـ قد و رجؿ لـ يغير ليجتو و تعاممو معنا." الالمحكمة:

فاإلسالـ قد صقؿ  ى في ظروؼ حياة الفالح الخشنة.و أعمـ أنو حتفي سائر محف الحياة. 
  2".كوف الى أخالؽ الحضارةا تاإلنساف في شروط أقرب م
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)الشيخ العربي التبسي( ي في مدينة تبسة يتحمؽ رواده عمىو في تمؾ األثناء أنشئ أوؿ ناد 
يراقب الوضع مف بعيد فكاف يرى أف حمقات الرقص  وكاف مالؾ، مف معيف العمـ لالغتراؼ

حا جديدة تسري في . و ظير أف رو الحانات فقدت روادىا و متعاطييا و، شيدت فراغا كبيرا
الروح  شرعوا في بناء مسجد غير خاضع لرقابة اإلدارة " لقد بدأت أفعروؽ المواطنيف بعد 

المجتمع الجزائري الجديد قد ولد . فالمجتمع ليس كممة ىاىو . و االجتماعية تتجمى في تبسة
لثقافة . و أدعياء ابيا يكوف المجتمع أو ال يكوف، دةتقاؿ بؿ ىو حقيقة ذات خصائص محد

        بفضمو وسائؿ التعبير  احتكرواالذيف أطمقيـ االستعمار في السوؽ الجزائرية و الذيف 
دة ) المقدـ ( الحاكـ في البالد مف قيا فانتقمتو بساطة.  قد شّوىوا األفكار األكثر بداىة

ليـ  اتجاهو القبيمة الخاضعة لسمطة الحاكـ عبر )القائد( إلى جميور مف الناخبيف ال ، الزاوية
       1و إلى )عماؿ منظميف(".، يقودىـ الزعيـ، و ال لوف

فقد كاف يراسؿ النيابة العامة مف ، باستمرار؟ يفرض عمى مالؾ نفسو كاف السؤاؿ ماالعمؿ   
 1928أجؿ تقمد منصب إداري الى أف جاءه الجواب أخيرا ليمتحؽ بمحكمة " آفمو " سنة 

بعيدا عف أيدي ، و الجزائر البكر، نبي الجزائر المفقودةجد مالؾ بف و ىناؾ و ، بصفتو عدال
)الشيخ بف عزوز( ىو  كاف منزؿ، مطاعـ في آفمو لـ يكف ثمة فنادؽ و ال، االستعمار

      دا و ىكذا أصبح المعاوف القضائي واح، و قاعة الضيوؼ ىي قاعة الطعاـ، الفندؽ
تعّممت فييا أف أدرؾ ، ي مدرسةمف أعضاء مائدة الشيخ بف عزوز" كانت آفمو بالنسبة ل

فقد كانت فضائمو بالتأكيد في سائر أنحاء الجزائر قبؿ أف يفسد ، فضائؿ الشعب الجزائري
في متحؼ حفظت فيو تمؾ الفضائؿ التي ضاعت  كنت أجد نفسي كأنني، االستعمارمنيا 

  2".االستعماريالمييف بالحدث  االتصاؿفي ناحية أخرى بسبب 
لتي تكمـ عنيا مالؾ بف نبي و الحظيا : الكـر الذي ليس لو حدود ؛ فحيف و مف الشمائؿ ا  

كاف صاحب ، و تتفادى مضربا مف مضارب ىؤالء القـو، تمر رحمة مف رحالت المحكمة
وفييا رأى رجؿ ، و تقديـ الغذاء، و يصر عمى النزوؿ عنده، المضرب يغضب غضبا شديدا

 و رأى صاحب العجينة اإلنسانية ، ا وبذاءتيامف أوضاع المدينة و عقدى الفطرة الذي سمـ
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ففي دعاوي المحاكـ "     1بعض السذاجة و قدرا عظيما مف الفضائؿ. احتوتالطيبة التي 
و شيود كّؿ الطرفيف يحمفاف أنيما يقوال ، أف يقّدـ عشرة شيود زورا بالمجافيستطيع فريؽ 

يحمؼ و لو كاف ذلؾ لدعـ حقو  أما في آفمو فقد الحظت الرجؿ يرفض غالبا أف، الحقيقة
    2.الواضح"

اذا لو جاء المستعمر ليحتؿ : مالى شي خطيرو قد تنبو مالؾ بف نبي في مدينة آفمو     
كاف .سي فإّف ىذه األرض ليس ممكا ألحد؟ ففي نظر المستعمر و نظر القانوف الفرناألرض
، ألصحابيالتكوف ممكا  ىذه األرض ممكنة مفينصح السكاف أف يحرثوا أكبر مساحة  مالؾ

 .عمييا االجتماعيو أف يمارسوا حقيـ 
رية و مقيى )باىي( في مدينة حف مالؾ بف نبي الى األسطوانة المص 1928و في مارس  

   في مدينة قسنطينة و أراد مف خالىا أف يالقي الشيخ عبد الحميد بف باديس ، فتوقؼتبسة
مشكمة  العقارات األرضية في تمؾ المناطؽ  و يتناقش معو حوؿ ظروؼ البالد ناحية آفمو و

ب اليافع لكف الشيخ لـ يدعو لمجموس فقد كاف متممصا و ميذبا ربما ألوؿ مرة يرى ىذا الشا
خرج مف عنده و في نفسو حرج متجيا ، و الحزاميف و الحاسر الرأس ذا الناظرتيف و السرواؿ
درسة قد فقد وجد المسجد و الم، ا تغمي بالحراؾ االجتماعي الحاصؿالى تبسة التي وجدى

الكثير مف أفراد المجتمع قد غّير مف أفكاره ، كؿ حسب قدرتو، ٌبنيا مف تبرعات المجتمع
عجوز تبرعت بديكيا ... المقدـ الزاوية الوقور  امرأة"  :عف ىذا التحوؿ فيقوؿ مالؾ بف نبي

ضحى حيا و مقياه أو القناص العجوز أضحى إصال مقدـ الطريقة القادرية أقفؿ الزاوية...
      3.و أمي أصبحت إصالحية"مركزا لمدعاية اإلصالحية...

        فارغة حتى عمـ أف وظيفة عدؿ ، إف قاربت عطمة مالؾ بف نبي عمى النياية ما      
ريف و القانوف إلييا و ىي مركزا لممستعم انتقؿالتي  (Château dun) شمغـو العيد في

و كانت قضية ، دـ فييا طويال بسبب سموؾ الزمالء في المحكمةو التي لـ ي، االستعماري
الكاتب بمحكمة الصمح الكورسيكي األصؿ القطرة التي أفاضت الكأس الذي كاف مالكا ال 

 مرحمة مف حياتو . انتيتو  استقالتو لتحية فقدـ مالؾيرد ا األخر اليحييو ألنو ىو 
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 :(1956ـ 1930: مالك بن نبي في باريس ) 2ـ  1
آالـ شعب بكاممو يحمؿ ، اريس يحمؿ بيف جانبيو آالـ وآماؿغادر مالؾ بف نبي الى ب   

، عمى أعطافو عبء التيارات اإلقطاعية السائدة في أوربا المتغذية بروح الرأسمالية المتوحشة
الجزائر مف  احتالؿبررت بيا  التنوير التيوالخائنة لألسس الموضوعية و اإلنسانية لفمسفة 

، ومف جية أخرى يحمؿ في فكره آماؿ شاب تحدوه اإلرادة لمواصمة تعميمو و تكوينو، جية
 مف تغيير النفس .     انطالقافي محاولة لتغيير الواقع 

        فكرية  ي البنى النفسية و التربوية و الكانت ىذه المرحمة مف أشد المراحؿ تأثيرا ف   
لتي ألقت مية بعض الميوؿ و المفاىيـ اأثرا في تن أعمقيافي شخصية مالؾ بف نبي و 

. وقد عاش خالؿ ىذه الفترة أطوارا مف التجارب المختمفة قاسميا بظالليا عمى نمط تفكيره
 1.سيامات في أنشطة عممية و ثقافيةالمشترؾ التحصيؿ العممي المتعدد الحقوؿ مع بعض اإل

نفسو وجيا لوجو مع وجد  و، مرة ثانية مالؾ بف نبي إلى باريسفي سبتمبر وصؿ     
بؿ يقؼ مالكا ، و ألنو أخذ حظا مف الثقافة اإلسالمية و الغربية ،الحضارة الغربية منتجات

موقؼ المشدوه و الميزـو منيا بؿ راح يتأمؿ حتى يبني مفاىيمو النقدية الخاصة لتفكيؾ 
 اتسقتأفكاري  " لـ تكفو الذوباف فييا يقوؿ: االغترابإيجابياتيا و سمبياتيا بعيدا عف عوالـ 

ـ 1930منذ نزلت في صبيحة يـو مف شير أيموؿ)سبتمبر( عاـ ، بعد مع وضعي الجديد
بوع ولـ يكف األمور قد تقررت نيائيا في نفسي منذ فارقت منذ أس، بمحطة ليوف بباريس

الوحيد الذي قررتو ىو أنني ال أعود ىذه المرة  الشيءو إنما ، و وّدعت األقراف بتبسة، أىمي
بعد النكسة التي أصابتني مع رفيقي ػ قاواو ػ في صيؼ ، لوراء مثمما عّدت المرة األخيرةاإلى 

  2".الشيء الوحيد الذي كاف واضحا لديو ىذا العـز ىو ، أال أتراجععزمت ـ 1952
فكاف أوؿ ما زار مالؾ بف نبي في فرنسا متحؼ الفنوف و الصناعات بػ " ساف دونيس"     

و كاف ليذه ، التكنولوجيا الحديثةو ما تحتويو مف مبتكرات العمـ و  بروائع المتحؼ فانبير
حيث رأى الجانب ، في النواحي العممية و الصناعية  الزيارات األثر الكبير في تنمية تفكيره

" و الغربي عمى العمـوو رأى جانب الفعالية عند اإلنساف الفرنسي ، التقني لمحضارة
               ريب وال، حتى يصير في بيتو نجارا وحدادا وكيربائيافالفرنسي ما أف يخرج مف مكتبتو 
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             و في الجزائر ال يجد رجؿ الريؼ في بيتو مطرقة، االتجاهفي ىذا  ينشئوفأف األطفاؿ 

  1بينما ُيبتمى رجُؿ المدينة بمعب )الدومينو(.، و ال مسمار ليصمح محراثو
" معيد الدراسات الشرقية " لمتخصص في مينة المحاماة: ػبػ االلتحاؽو حاوؿ في ىذه السنة  

      وقعياسياسية قائمة عمى العنصرية يقوؿ في وصؼ الحادثة و  العتباراتلكنو لـ يوفؽ 
ع شرع يشعرني بعدـ الجدوى اسو و في ىدوء مكتبو ال ،: لقد طمبني مدير المعيدمى نفسوع

: لنظري بكؿ وضوح ىذه الحقيقة يجميؼ فكاف الموق، مف اإلصرار عمى الدخوؿ الى معيده
إف الدخوؿ لمعيد الدراسات الشرقية ال يخضع ػ بالنسبة لمسمـ جزائري ػ لمقياس عممي و إنما 

 االستعماريةلمقياس سياسي. تقرره إرادة في الخفاء لدى الدوائر التي تسير عمى المصالح 
   2.العمية "

قاء ػ رينيو و ىو مصور زيتي ػ بالتسجيؿ و بعد ىذه المحاولة أشار عميو بعض األصد   
ة الى الدراسة و ىكذا غير مالؾ بف نبي وجيتو العممية مف المحاما، لالسمكيفي مدرسة ا

عمييا  وانكب، الى الحضارة الغربية مف بابيا الواسع أف يمج استطاعفقد ، العممية ػ العممية
الى دراسة الكيرباء  بعد ذلؾ  اتجوثـ ، بميفة و شوؽ الظامئيكرع مف معينيا ليروي سغب 

مف أحد أساتذتو .إلى جانب ذلؾ كاف مالؾ بف نبي يوسع مف دراستو  باقتراح الميكانيكاو 
يدرس فيو الكيمياء ، العممية فكاف يتردد عمى معيد ليمي ممحؽ بمتحؼ الفنوف و الصناعات

      : الجبرشيءكؿ كنت أريد أف أفيـ :"ف إحساسو في ىذه الفترة كما يقوؿو كا، التطبيقية
يحركني إيماف الوارد عمى ديف  انطمقت...  الميكانيكاو  و اليندسة و الكيرباء و الطبيعة

فكانت ىذه الفترة الدراسية بالنسبة لي ال تقؼ عند حدود تييئتي لدخوؿ مدرسة ، جديد
ؿ و فتحت لي باب عالـ جديد يخضع فيو ك ؿ غيّرت جذريا اتجاىي الفكري...ب، الالسمكي

               و يتسـ فيو فيو الفرد بميزات الضبط ، الى المقياس الدقيؽ لمكـ و الكيؼ شيء
  3و المالحظة".
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              أخذت أبعادىا الحقيقية و، لؾ بف نبي قد نضجت في ىذه الفترةلـ تكف شخصية ما  
         قادمة مف المشرؽال االتجاىاتمرحمة التأمؿ في الحضارة الغربية و لقاء ، الكبيرةو 

 و مف المحاور البارزة في ىذه الفترة :المحاورات.و مرحمة العمؿ و التأليؼ و 
        تعّرؼ مالؾ بف نبي عمى المحامي صالح بف يوسؼ  :: في الحي الالتيني1ـ  2ـ  1

محمد الفاسي و بمفريج مف ، و سميماف بف سميماف مف تونس ثامر و اليادي نويرة و
و فريد زيف العابديف مف سوريا و تابع نشاط األمير شكيب أرسالف في صحيفتو ، بالمغر 

في مؤيدي الوحدة بف نبي إ  انخرطو قد ، نسية مف سويسرا )األمة العربية(التي تصدر بالفر 
دـ بالصراع ت. كاف ىذا الحي يحبف باديس(إ لذي تبناه )اإلصالحي ا االتجاهو ، المغاربية

و كالعادة فقد زرعت اإلدارة الفرنسية في ، دة إليو مف دوؿ العالـ الثالثوافبيف التيارات ال
لكف مالؾ بف نبي قد أخذ موقؼ نقدي سمبي ، عف كثب أواسط ىذه الحركات عيوف تراقبيا

ا حب الظيور في المراتب عميي استولىضدىا " ال أدري إف الحظت أف النخبة اإلسالمية قد 
بينما لو كاف ، ي يواجييا العالـ اإلسالمي اليـوالرئيسية التفقد أىممت المشكالت ، السياسية

     1ليذه النخبة نصيب مف اإلدراؾ و النزاىة لحمت تمؾ المشكالت منذ ثالثيف سنة ".
ىذا الحي سوؼ يمتقي مالؾ بف نبي بػ " حمودة بف ساعي " الذي سوؼ يكوف األثر في و   

ما في رواؽ واحد و في خندؽ واحد و في اتجاه بعد أف وجد نفسيي، الكبير في توجيو أفكاره
واحد ىو أف اإلسالـ ىو المركب الوحيد الذي ينيض بالشعوب اإلسالمية المتخمفة و دور 

          االجتماعو عمـ ، الطالب فييا.و كاف حمودة بف ساعي متخصص في الدراسات الفمسفية
فضؿ في جعؿ مالؾ بف نبي كاتبا وكاف لو ال، و التاريخ و كاف ذو ثقافة واسعة و متنوعة

  .اإلسالميةمتخصصا في الشؤوف 
)الوحدة  اسـحمؿ تكاف  الفتة الى التفتو في تمؾ الفترة و ىو يذرع شوارع باريس   

دار شؤونو طبقا لضرورات شباب يدرس بعيدا و ىو معيد تُ ، المسيحية لشباب الباريسييف(
تفكيره و  التأثير عمىالذي كاف لو قسط مف  و بيذا الدافع انتسب ليذا المعيد و، عف أىمو
 .اىتماماتو
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تعّرؼ عمى فتاة فرنسية ـ  1931كما في نفس الفترة عاـ  زوجتو خديجة ::  2ـ  2ـ  1
التي كاف ليا دورا كبير في تييئة بعض   " خديجة " ػأصبحت في ما بعد زوجتو و سميت بػ

و يصؼ بف نبي ىذه ، طويمة مع إبف ساعيو المناقشات الاألمور المادية ليتفّرغ لمدراسة 
ؿ منزال كـ أف تحو  و يح، نّجار و غّراسو ، ا : ميندس تجميؿ في ترتيب المنزؿالسيدة بأني

ؿ غرفة متروكة تحت سقؼ عمارة إلى تحفة تفاجئ الزائر " ، متواضعا الى بيت أنيؽ و تحو 
لذي سيجعمني أشد الناس نفورا إنني أذكر ىذه التفاصيؿ ألنني أعدىا دالة التطور النفسي ا

و ألنيا تفسر ثورتي عمى بعض جوانب تخمفنا التي تصبح ، لكؿ ما يسمى لذوؽ الجماؿ
  1موضوع السخرية في بعض المجاالت".

زار مالؾ بف نبي الجزائر التي الحظ فييا ـ 1932في العاـ  :ر:عودتو الى الجزائ3ـ  2ـ 1
 إليووكانت ىذه الزيارة مغايرة ، األفراد والجماعاتتغيرا كبيرا عمى مستوى الوعي و الفيـ و 

" ألوؿ مرة الى الجزائر التي جتو "خديجةاصطحب معو زو فكاف قد ، مقارنة بالزيارات األخرى
يعمموف حماليف بسطاء  و مف أناس إعجابا بيا لما رأى الناس بعد تتكمـ العربية بطالقة ازداد

         ،"ط تحت إدارة الشيخ "الطيب العقبيالذي ينش "نادي الترقي و ينتموف الى"، في الميناء
  و لـ تكف ظاىرة التغير التي شاىدتيا عمى وجو رجؿ الشارع":و في ىذا يقوؿ مالؾ بف نبي

لـ ، يض) نادي الترقي(و في ىذه الالفتة المكتوب عمييا بالخط العر ، و كالمو و في ىيئتو
و أيقنت أف ىذا التغير ، ح قد وصمت إلى ىناأف موجة اإلصالتكف تعني إال شيئا واحدا ىو 

              لـ تكف تتصورىاو ، لة و لو لـ أكف بعد أتصورىاالبسيط ستتموه تغيرات جذرية ال محا
و تيقف مالؾ بعدىا  2."كما ثبت فعال ذلؾ بعد عشريف سنة في ذلؾ الحيف اإلدارة االستعمارية

اصمة و منيا الى كافة ربوع ى الجزائر العمف قسنطينة ال انتقمتأف موجة اإلصالح قد 
و أف جيد اإلماـ عبد الحميد بف باديس و جمعية العمماء المسمميف قد بدأ يأتي ثماره ، الوطف

و صغار  بعد أف الحظ أف أغمب الحضور في درس الشيخ الطيب العقبي ىـ عماؿ ميناء 
 ف(.بينما أبناؤىـ يدخموف زرافات الى)مدرسة البني، صيادي السمؾ
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في ىذه األثناء يبحث عف أسرة جزائرية مسممة لكي يدمج فييا زوجتو "  و كاف إبف نبي
يعا في عائمتو خديجة " لتألؼ حياة الجزائرييف و تأخذ عمى سموكيـ و طباعيـ و لتندمج سر 

العقبي بعد أف ترؾ بالحّماؿ لموصوؿ الى الشيخ الطيب  استعافو ، حيف يعود الى تبسة
 القبة ".لو ذلؾ في أسرة كريمة في ناحية "و كاف ، الفندؽزوجتو ب

أمو التي  عاد بعد ذلؾ مالؾ الى تبسة لزيارة األىؿ و األقارب و في نفسو لوعة لرؤية    
، ير الذي طرأ عمى المدينة الصغيرةفوجد الكثير مف التغ، مف "خديجة " أخفى عمييا زواجو 

بإعانات األىمي و المقر الجديد لنادي الشبيبة ، دبناء المدرسة اإلصالحية والمسج فقد تـ
. و كاف مالكا قد سافر رفقة أمو الى تونس في نقمو الى الميداف الرئيسي اإلسالمية الذي تـ

" أيف ي "عيف أقطر" و بالضبط فقابس " رحمة دامت واحد و عشروف يوما لمطبابة الى مدينة
و كاف مالؾ بف نبي أينما حؿ ، مى حد السواءونسية و الجزائرية عتتوافد عميو العائالت الت

 يأخذ معو كتبو لممراجعة و الدراسة.
د نادي كما وج، قد ألفت الحياة في األسر المسممةالى العاصمة فوجد خديجة  عاد مالؾ    

الموسومة بػ )السياسة و القرآف( التي شكؾ "يحمودة بف ساع"الترقي نظـ محاضرة لصديقو
و التي رأى مالؾ بف نبي  .و ال مف بناة أفكاره  ي تحريرىا مف طرفوالشيخ الطيب العقبي ف

أي مجتمع فقد حضارتو يفقد  و ظاىرة عامة تصيب، حالة مرضية تعتري حاممي الثقافة أنيا
 .فأو في السموؾ أماـ أفكار اآلخري، بذلؾ كؿ أصالة في التفكير

والدتو قبؿ أف يتخرج  فاةصيؼ ُفجع مالؾ بف نبي بو ال ىذا و في :1934: صيف 4ـ  2ـ 1
اودتو فكرة و قد ر ، ا كيربائيا( ميندس1935و بعد أف أتـّ دراستو تخّرج في العاـ )، بسنة واحدة

لتي و ا، انت تعاصر حركات إصالحية كالحجازوبالذات التي ك، السفر الى بالد الشرؽ
و في جامعة ف يواصؿ دراساتالحركة الوىابية " أو مصر حيف كانت يطمح أترّسخت فييا "

و مع ، و باءت بالفشؿلكف محاوالت، أفغانستاف أو إيطاليا أو ألبانيافكر بالسفر الى ، األزىر
.و في تي كانت تقـو بزيارات عمؿ لفرنسابمختمؼ البعثات ال االلتقاءسعيو في التعرؼ و 

 ف فيقرارة نفسو كاف يشعر بضرورة بأعماؿ تساعد عمى تحسيف أوضاع الجزائرييف المقيمي
  1فكانت لو أكثر مف مبادرة في ىذا الميداف.، فرنسا و بالذات العماؿ منيـ

مالؾ بف نبي في العمؿ السياسي بعد أف ظير حزب " نجـ شماؿ  اندمجو في ىذه الفترة    
تماعات الزعيـ و لـ يحضر و قد حضر مالؾ اج، زعيـ )مصالي الحاج(إفريقيا " بقيادة ال

                                                 
 .45ص، ع سابقمرج، بن نبي ومشكالت الحضارة، ـ زكي الميالد 1
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و الغريب في األمر أف ، كؿ نشاط سياسي منّظـتحّفظو إزاء  " بسببزميمو "حمودة بف ساعي
حيث تحّولت االنتخابات في ، يياجـ في كتاباتو الدجؿ السياسي و خاصة في الجزائر مالؾ

يحوؿ المريدوف  كما، يحـو فييا األتباع حوؿ الزعيـ، جزائر الى )زردة( كما يعّبر مالؾال
قيادة الشيخ عبد الحميد بف باديس في توعية بعد أف نجح اإلصالح ب، حوؿ الشيخ الصوفي
و ىذا ، كو؛ فإذا لـ يجد فائدة تر إبف نبي كاف يحب العمؿو أظف أف ، األمة مف األمراض

: )إتحاد برزت عمى الساحة مثؿسياسية التيىو ينتقد القيادات الو ، يعارض أفكاره النظرية
 ؾ بف نبي يخشى أف تسمـ جمعيةو كاف مال( يرأسيا الدكتور )صالح بف جموؿ النواب( التي

 ئة حاممي الشيادات الجامعية مثؿ )بف جموؿ(.العمماء المسمميف الجزائرييف الى ف
و قد شاركت ، اإلسالمي( عقد بالجزائر العاصمة المؤتمر الجزائري ـ1936و في العاـ )     

        دو قد ذىب وف، المؤتمرليذا  المؤسسبؿ كانت ىي المشجع و ، فيو جميع العمماء
الوفد الشيخ عبد و كاف مف أعضاء ، باريس لممطالبة بحقوؽ الجزائرييفمف المؤتمر إلى 
عية و الشيخ الطيب العقبي كممثميف عف جم البشير اإلبراىيميو محمد ، الحميد بف باديس

               و مع أف مالؾ بف نبي ، كاف في الوفد السياسيوف الوطنيوفو ، العمماء المسمميف الجزائرييف
وانتقد ىذه ، ية العمماءمع وفد جمع التقى)مناخ( المطالبة بالحقوؽ بيذه الطريقة.وقد ال يؤيد

       و واجو كال مف بف باديس ، ا الى الفندؽ الذي نزؿ فيو الوفدفذىب شخصي، المشاركة
ىدفيـ و عف ، جدوى نزوليـ في ذلؾ الفندؽ الفخـعف  براىيمي و العقبي سائال إياىـ و اإل

                 2في ضمير األمة. و لكف، ألف الحؿ ليس في باريس  1مف التفاوض مع المستعمريف.
          الى ألبانيالسفر فقد راودتو فكرة ا، بعد تخرجو في رحمة البحث عف عمؿ بدأ مالؾ   

، مالؾ نفسية قنصؿ مصر)فخري باشا( الذي رفض طمبوو ىنا يصؼ ، و الحجاز و مصر
عـ و توسمت في الرجؿ طبيعة تجعمو يتن :"كثير موظفيف الدوؿ العربية اليـوأنو يصؼ الو ك

لعبث أف حتى كاف مف ا، و ال يتراجع في شرٍّ قّدره في نفسو أو أمر بتنفيذه، أللـ اآلخريف
   3".يحاوؿ المرء إيقاظ ضميره

ف الرجؿ و أ، إف الخديعة في نظر مالؾ بف نبي مغروسة في رجاؿ السياسة العرب 
سف القوانيف ليا كيفما  بؿ تعدى ذلؾ الى، عمى المستعمرات فحسب األوروبي لـ يستوؿ

و كّوف طبا صالحا لكؿ لمعالجة أمراضيا و عمما خاصا بيا في معاىد )العمـو ، شاء
                                                 

 .37ص، مرجع سابق، ـ محمد العبدة 1
 .120ص، 2010، سوريا، دمشق، دار الفكر، 1مالك بن نبي عصره و حياتو و نظريتو في الحضارة .ط، فوزية بريونـ   2
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ات يتبع خطواتيـ و يتحسس وأف ىناؾ شيطاف خاص بأبناء المستعمر ، (االستعمارية
ناء الدوؿ واألجناس و المعتقدات األخرى. و كانت المحاولة دوف غيرىـ مف أب، أنفاسيـ

و لكنو نصحو ، حسنا استقباالالسفير  استقبموحيث ، أفغانستافالثانية ىي السفر الى 
كاف ىذا ، ثؿ ىذه الطمبات إلى سمطات )كابؿ(تقديـ مباالتصاؿ بالييئة الفرنسية المختصة ب

 و السمطات الفرنسية.و كأّنيـ ال يأخذوف إال مف ترضى عن، واضحا
مف أجؿ ، في ذىنو فكرة السفر الى ألبانيا ثـ لجمجت، خرج إبف نبي مف عند السفير يائسا   

، ر األلباني في الذىاب لمعمؿ ىناؾو شجعو السفي، ذا البمد المسمـ في فضاء البمقافمعرفة ى
و لكنو ، األلباني يا الى ميناء )دوراتزد(و من، الى إيطاليا فذىب، ونّفذ الفكرة في حينيا

           مف مواطف إيطالي عائد مف ىناؾ أف البمد يسكنيا الفقر إليياقبؿ الوصوؿ  اكتشؼ
 .فقفؿ راجعا الى فرنسا، فرص عمؿ و ال توجد

   و ىو تعميـ الكبار، الؾ بف نبي عمال تطوعيا محببا لوو بعد بحث دؤوب وجد أخيرا م  
وتعميميـ مبادئ المغة العربية و بعض ، مدينة مرسيمياماؿ الجزائرييف في في السف مف الع

نادي المؤتمر اإلسالمي ) باسـقد أسسوا ناديا  و كاف العماؿ، ميشؤوف الديف اإلسال
و في ىذا النادي التقى مالؾ بالعامؿ الجزائري البسيط الذي ما أف تيسر معو ، الجزائري(

كما ينتقد الوجو القبيح ، و دينو و وطنوالمحب لمغتو  اإلنسافقميال حتى يموح في أفقو ذلؾ 
 الفرنسي . لالستعمار

ثـ حاوؿ أف يعطييـ أكثر في تعريفيـ بقضيتيـ ، نجح مالؾ بف نبي في ميمتو التربوية   
 ريفيـ بالمغرب العربي ثـ الجغرافيا مف خالؿ تع، الوطنية مف خالؿ تدريسيـ مادة الحساب

         يتصور القارئ ما يحدث في عقؿ التمميذ " :يو في ىذا يقوؿ مالؾ بف نب، ثـ الجزائر
و يشعر أنو انتصر ، ندما يرى أنو يستطيع الجواب عميوع، و باألمس أميو في نفسو و ى

ث ىو اآلخر رواسب ثقافية عمى حدود عقمية ضيقة ورثيا في كؿ تصوراتو في وطف ور 
في يد  شيءح فيو كؿ ومنذ أصب، البالد اجتاحمنذ التدىور الحضاري الذي ، متدىورة

   1".االستعمار
          كاف مالؾ بف نبي و ىو يحاوؿ أف يغير مف أبعادىـ النفسية و مكنوناتيـ الثقافية  

يسرع في تكويف ىؤالء الذيف أحبيـ و أحبوه ألنو يتوقع مف أف يمنع  الشخصيةو مكوناتيـ 

                                                 
 . 410ص، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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أكاديمية  فترة وجيزة مف قبؿو فعال أستدعي بعد ، مف إتماـ ميمتو في ىذا النادي الصغير
 :مرسيميا و سألو المفتش
 المؤتمر الجزائري اإلسالمي ؟ ػ ىؿ تدرس في مركز
 إنني أعمـ حروؼ اليجاء لبعض األمييف.، ػ نعـ سيادة المفتش

 .دروسؾ إليقاؼو عميو أراني مضطرا ، ليس لديؾ شيادة تسّوغ لؾ التدريسػ لكف 
و رأى ، ت نذر الحرب العالمية الثانية قد بدأت بالظيورو كان، زار مالؾ بف نبي الجزائر  

، ال جمؿ و شعر أنو لـ يبؽ لو في )تبسة( ال ناقة و، لية قد بدأت تغزو الجزائرموجو المصا
 .فقرر العودة الى فرنسا

        ، األجنبيتطعميف ، عقوقايا أرض وّدع الجزائر بيذه العبارة:"ـ 22/09/1939و في  
 إنني لف أعود إليؾ إف لـ تصبحي حرة " ، لمجوعؾ و تتركيف أبناء
بقي  .إف كاف ناقصا كما ستظيره األياـ و، االستقالؿبعد  إالّ الى الجزائر  و لـ يعد مالؾ

و عمؿ ، فييا بالكتابة و العمؿ الفكري اشتغؿ، (ـ1956مالؾ بف نبي في فرنسا حتى عاـ )
 صحفيا في جريدة )لوموند( .

، ي(و )وجية العالـ اإلسالمو )شروط النيضة(، نسية:)الظاىرة القرآنية(غة الفر و أصدر بالم  
 1)الفكرة األفروآسياوية عمى ضوء مؤتمر باندونغ(.و
 
 ( : م1963ـ  1956مالك بن نبي في القاىرة ):  3ـ  1
لما كانت تعتمؿ في فكر مالؾ بف نبي زيارة الشرؽ و البالد العربية اإلسالمية منذ أمد    

شخصية الزعيـ " متزج ىذه الفكرة بالطموح التربوي و السياسي بعد أف تعّرؼ عمى طويؿ و ا
الذي أعتبر فيو أف الطريؽ نحو ، ـ1955خالؿ مؤتمر باندونغ العاـ  " مفجماؿ عبد الناصر

و التخمص مف براثف االمبريالية يمر حتما عبر بمورة فكر سياسي  االستقالؿالتحرر و 
و تبدأ المرحمة األولى مف التقارب و التعاوف بيف الدوؿ ، الثتحرري ألقطار العالـ الث

 .اآلسيويةو  اإلفريقية
  ،أعتبر منيج الحؿ لمشاكؿ العالـ الثالثو ، ر مالؾ بف نبي بفكرة ىذا المؤتمرو قد تأث   

        ،االجتماعيالسياسي و العدؿ  كاالستقالؿو أنو الطريؽ الصحيح ألخذ حقوقو المشروعة 
مف وحي ىذا المؤتمر مباشرة شرع في كتابة األفكار و التصورات التي أستنبطيا و بعد 

                                                 
 .40مرجع سابق. ص، محمد العبدةـ  1
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و تحمس كثيرا ليذه األفكار و أعتبرىا معالجات فكرية و نفسية لنجاح و ، مشروع المؤتمر
ياوية " الفكرة األفروآسو حمؿ ىذا الكتاب عنواف، ج التعاوف بيف دوؿ العالـ الثالثتقدـ برنام

  1.القاىرة و نشره بالمغة العربية كتبو بالفرنسية و حممو معو الى، "اندونغعمى ضوء مؤتمر ب
سعير الثورة  اشتدادىو ، و السبب اآلخر الذي دفع مالؾ بف نبي لميجرة الى أرض كنانة  

و تمركز ، ليا الى مسامع كافة أقطار العالـالجزائرية المباركة داخؿ الوطف و خارجو و وصو 
ي القاىرة لما أولتو مصر مف عناية و رعاية مادية و معنوية  لمثورة قيادتيا  السياسية ف

مف حياتو الجزائرية. و في ىذه الفترة مف حياة مالؾ بف نبي في القاىرية بدأت مرحمة أخرى 
الى العالـ العربي لما  باالمتدادو تطور فييا عطاؤه الفكري بؿ تجاوز ، الفكرية تأثيرا و تأثرا
 .ربية كدمشؽ و بيروت لمياـ ثقافيةلى بعض العواصـ العقاـ بو مف زيارات ا

مالؾ بف نبي الى منتدى أصبح يرتاده باستمرار و تعّرؼ مف خاللو  انتمىو في القاىرة     
        ( زار مالؾ سوريا 1959و في العاـ )، مف الطمبة مف داخؿ مصر و خارجيا عمى الكثير

و تـ ، قدت في السعودية والكويت و ليبياالتي عٌ و لبناف و شارؾ في العديد مف المؤتمرات 
 فيما بعدتعيينو مف قبؿ الحكومة المصرية مستشارا لممؤتمر اإلسالمي الذي أطمؽ عميو 

مالؾ بف نبي عمى  انكبو في ىذه الفترة مف حياتو في القاىرة ، )مجمع البحوث اإلسالمية(
 و  عمر مسقاوي بالء  لصبور شاىيفمى األستاذيف  عبد او قد أب، ترجمة كتبو الى العربية
و صدرت لو ، و بدأ يكتب بيا، أتقف المغة العربية و في مصر تعمـ و، حسنا في ىذا المجاؿ
)فكرة كومنولث ، )في ميب المعركة(، )ميالد مجتمع(، )مشكمة الثقافة(:بعض الكتب التالية

 )الصراع الفكري في البالد المستعمرة(.، إسالمي(
فنشر رسالة الى المجتمع ، ؾ بف نبي إعالميا في قضايا بالدهدينة ساىـ مالففي ىذه الم   

دة دـ مف طرؼ اإلمبريالية الدولي يحسسو بما يجري في بالده مف قتؿ و تنكيؿ ببرو 
مفتوحا الى رئيس الوزراء كما وّجو خطابا ، لنجدة ... الشعب الجزائري يباد ()ا:بعنواف

             بؿ كاف ٌيذاع عنو أنو ، ذلؾ يتحرؾ وحده و كاف في كؿ، "الفرنسي" غي موليو
  2.ىو يرى أف اآلخريف لـ يكونوا يفيمونو و، عف الثورة انعزؿفي صفوؼ الطمبة أنو 

بالثقافة  االحتكاؾو كانت ىذه الفترة ثرية بالنسبة لمفكر كمالؾ بف نبي ذىب مف أجؿ  
و و حّفت مجالس، و العمماء المصرييفمف المفكريف  بالعديد اتصؿفقد ، العربية اإلسالمية

                                                 
 .46ص، مرجع سابق، مالك بن نبي ومشكالت الحضارة، ـ زكي الميالد 1
 . 104ص، 1981، دار الفكر، 3الطبعة ، إرىاصات الثورة، معركةفي ميب ال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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و أصداء  اىتماماتو كاف حواره مع العديد مف ىؤالء يثير ، برجاؿ الفكر و الثقافة و العمـ
محمود ، أحمد عبده الشرباصي الميندسو قد كاف مف المحتفيف بو في ىذه الفترة ، واسعة
 و أحمد حسف الباقوري  غيرىـ .، شاكر

يحمؿ في ثناياه دالالت تربوية مف أجؿ  اجتماعيي أف الثورة تغير و لقد أيقف مالؾ بف نب   
و لعؿ ، رة و في ذىنو عممية إعادة البناءلذا كانت يفكر و يكتب في ىذه الفت، بناء حضاري

ا )حديث في البناء الجديد( تعبير ، )ميالد مجتمع(، اتو )تأمالت في المجتمع العربي(كتاب
     .صريحا عف المرحمة و احتياجاتيا

 :( م1973ـ 1963مالك بن نبي و العودة إلى الجزائر ):  4ـ 1 
في الخامس ، (130يض داـ مائة و ثالثوف عاما )بغ استعمارالجزائر مف  استقمتما أف  

( حتى عاد مالؾ 1962جويمية  05و ستوف ) اثنافمف جويمية مف العاـ ألؼ و تسع مائة و 
مف رحمة  و حيف وصولو بعد سنوات طويمة ،(1963أرض الوطف في العاـ ) بف نبي الى

كمستشارا ، مناصب حكومية ذات عالقة بالتربيةفعّيف في عدة ، العمـ و التقصي و البحث
 . ر و بعد ذلؾ مدير التعميـ العاليثـ مديرا عاما لجامعة الجزائ، عاما لمتعميـ العالي

ي بيتو التي جمع فييا ة فكرية فو أسس ندو ، 1967ثـ ما لبث أف استقاؿ مف منصبو سنة  
 المستشرقيف(..كما أصدر في ذلؾ الوقت كتاب )أعماؿ نخبة متميزة مف الطالب و المثقفيف

جامعة المركزية بالجزائر عمؿ مالؾ بف نبي عمى فتح أوؿ مسجد بال 1968و في سبتمبر   
       ، ييفعية العمماء المسمميف الجزائر و منو كانت النواة األولى إلحياء جيود جم، العاصمة

و في ديسمبر مف نفس السنة نّظـ ، در كتاب )اإلسالـ و الديمقراطية(و في تمؾ األثناء أص
 .مي بثانوية عمارة رشيد  بالعاصمةممتقى التعرؼ عمى الفكر اإلسال

شكمة كتاب م و) القرف(صدر لو الترجمة العربية لكتاب )مذكرات شاىد  1970و في سنة   
بي في ىذه الفترة كتب عديدة منيا:)آفاؽ و قد كتب مالؾ بف ن سالمي(.األفكار في العالـ اإل

( و)مذكرات االقتصاد)المسمـ في عالـ ، )مشكمة األفكار في العالـ اإلسالمي(، جزائرية(
( دوف أف ننسى إسياماتو في المجمة األسبوعية )الثورة اإلفريقية( و ممتقيات الفكر شاىد القرف
 اإلسالمي.

، و راىنو و مستقبمو االستقالؿذه الكتابات تندرج ضمف إطار مرحمة ما بعد و كانت جؿ ى  
      االقتصاديو الثقافي و السياسي و  االجتماعيو كانت لو كتابات و قراءات في المجاؿ 

مف الناحية الثقافية  االستعمار. و كاف فكره منصبا لمعالجة آثار محميا و إقميميا، و السكاني
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بتثبيت أركاف  االستقالؿالدولة الحديثة  انشغاؿلسياسية و التنظيمية لكف و ا االقتصاديةو 
لـ تيتـ ، زاعات الداخمية بميف أبناء الوطفبمغانميا مف خالؿ الن االستئثارالحكـ و محاولة 

الجزائر بالفكر الذي يؤسس لدولة حديثة و قوية تمتؼ مف حوليا جميع الحساسيات المختمفة 
" لالستعمارالقابمية مف فكرة " انطالقافكاف أف أتيـ مف قبؿ خصومو  ،و الثقافات المشارب
بأف أقاـ ندوة أسبوعية في منزلو  اكتفىو ، كؿ ىذا جعؿ تأثيره محدودا، لالستعمارالتسويغ 

. و في ىذه الفترة زار مالؾ بف نبي سوريا و لبناف ؤميا الشباب الجزائري و المغاربييِ 
و سجمت تحت  ،الشرعية في طرابمس الشرؽ بمبناف مة( و أودع وصية في المحك1971)

حّمؿ فييا األستاذ "  1971حزيراف  10الموافؽ لػ ىػ 1391ربيع الثاني  16في  275/67: رقـ
 عمر مسقاوي " مسؤولية نشر كتبو .

و ىو ـ 1972فمّر بدمشؽ في مارس ، ( أدى فريضة الحجـ1972و في مارس مف العاـ )   
في رابطة ، رىا الفكري و يمقي وصيتو األخيرةاألخيرة ليقؼ عمى منبقافال مف رحمة الحج 

الحقوقييف و مسجد المرابط بمحاضرة  تحت عنواف )دور المسمـ في الثمث األخير مف القرف 
 العشريف(. 

، نّظـ أوؿ معرض لمكتاب اإلسالمي في الحي الجامعي بابف عكنوف 1972في ديسمبر 
تعرض اإلسالـ ومفاىيمو ونظمو لسائر الناس مف خالؿ فكانت أوؿ تظاىرة إسالمية حرة 

 ."المسمـ في عالـ االقتصاد"الكتب والمعمقات والمحاضرات والمناقشات. وكذا صدور كتاب 
كانت محاولة حرؽ مسجد الجامعة المركزية مف قبؿ الشيوعييف. وفي  1973بداية العاـ   

 ."لثمث األخير مف القرف العشريفتمؾ السنة أيضا صدر كتاب "دور المسمـ ورسالتو في ا
مقي بعض المحاضرات حيث كاف ي، رحمتو الى مدينة األغواطو أثناء ـ 1973و في العاـ   

سرى الى الدماغ عف طريؽ العمود  البروستاتاو كاف قد أصيب بمرض ، اشتد بو المرض
 بعض داستر فسافر مف أجؿ ذلؾ الى باريس لمعالج فأجريت لو عممية جراحية و ، الفقري

طبيب المعالج فنصحو ال، ثـ عاوده المرض و اشتد عميو، عافيتو نوعا ما لمدة عشريف يوما
و بعد ثمانية أياـ توفي مالؾ بف نبي في يـو ، فعادوا بو الى الجزائر، بأف يعود الى بالده

         1.ـ1973أكتوبر  31األربعاء 
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     إف الظروؼ و العوامؿ المحيطة بشخصية مالؾ بف نبي أسيمت في تشكيؿ شخصيتو  

و تتبع جذور ، الثقافيةو  االقتصاديةو  االجتماعيةوصقؿ آرائو بتجربة الحياة ، و تكويف فكره
يمكف تشخيص ىذه العوامؿ كما  و، التربيةالتغيير و  و اإلصالحو منابع آرائو و مواقفو في 

  :يمي
القاسية التي مر بيا المفكر  االجتماعيةإف التنشئة  :: العوامل التربوية و االجتماعية 1ـ  2

           الظمـمالؾ بف نبي كغيره مف أبناء جيمو في ىذا الوطف الجريح الذي يرزخ تحت نير 
ة " الصديؽ " أولى تعاليـ التربيففي محيطو األسري تمقى، و جبروت القوة و الفقر المدقع

السميمة و تييئة ظروؼ التعميـ مف قبؿ أبويف كاف ىما الوحيد أف يتربى إبنيما الذكر الوحيد 
         " التي عّمرت نيؼ و قرف فكانت جّدتو ألمو "الحاجة زليخة، صالحة إسالميةتربية 

و مداركو ، حسو الوطني فكاف أحجيات جدتو المدرسة األولى التي تكوف فييا، مف العمر
إذ كانت الحاجة " زوليخة " بارعة في أساليب الحكي فتنقاد إلييا مسامعو لتتشّرب ، يةالتاريخ

و في ذلؾ  وما يترتب عمييا مف ثواب وعقاب.، مف معينيا حكايات العمؿ الصالح والطالح
، " و كانت ىذه األقاصيص الورعة تعمؿ عمى تكويني دوف أف أدرييقوؿ مالؾ بف نبي:

حدى حكاياتيا، في مرتبة عميا مف الخمؽ اإلسالميفمنيا عرفت أف اإلحساس             وا 
أو السابعة مف عمري أقـو بعمؿ ربما كاف عمى ما  السادسة البفعف اإلحساس جعمتني أنا 

، ـو الجمعة أخّذت نصيبي مف الرفيسأعتقد أسمى ما قمت بو في حياتي... و في ظييرة ي
ولـ  " ب الدار سائال:" أعطوني مف ماؿ اهللو فجأة سمعت ببا، و أخذت أقضمو بنيـ و لذة

لو عندما  بإعطائيامع ذلؾ بادرت  و، أكف عندىا أكمت مف فطيرتي أكثر مف النصؼ
  1تذّكرت واحدة مف حكايات جّدتي عف اإلحساس وثوابو".

ؤيتو األولى فمعبت بذلؾ المدرسة التي صقمت ر ، فجدتو مثمت لو التشّكؿ التربوي األوؿ  
الى الكتاتيب و المدرسيف لحفظ القرآف الكريـ صاغ في  اختالفوكما أف ، األخالقيةنحو القيـ 

الشيء الذي جعمو يرتاد ، معتقد اإلسالمي منذ نعومة أظافرهتكوينو شعورا دينيا معينا ربطو بال
، الشعائر أداءالمساجد مف صغره باإلضافة أف الوسط الجزائري بيئة محافظة تحرص عمى 

            في تمؾ المدرسة  إف ضميري تكّوف " :حياتو يقوؿ مالؾ بف نبي ة مفالفتر و عف ىذه 
                                                 

       19.11ص.ص.، مرجع سابقال، ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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          باطف وأنا إبف الثالثيفكما كشفت لي عممية استقصاء عف ال، عمى وجو الخصوص
  1".مف العمر

الذيف  أما القيـ التي استقاىا مف جده في بداية حياتو في ضؿ الوجود الفرنسي في الجزائر
تولوف عمى أراضي الموطنيف الجزائرييف و إعطائيا لمفيؼ األجنبي في ذلؾ الوقت يس بدءوا

و العمؿ عمى كؿ ما أوتي مف قوة عمى إحباط دسائسو  لالحتالؿفيو مقتو الدفيف و المبكر 
      ،في السادسة أو السابعة مف عمري تكن:"و في ذلؾ يقوؿ، مؤامراتوو  أحابيموو كشؼ 

، مف أمالؾ العائمة ما تبقى بحوزتوفجّدي ألبي باع كؿ ، اء مادياو كاف وضع عائمتي قد س
           فقد ىاجر مع الموجة األولى ، مرة ليمجأ إلى طرابمس الغربو ىجر الجزائر المستع

عف رفض  تعبيرا، مدنا كثيرة كقسنطينة و تممساف 1908مف اليجرة التي اجتاحت حوالي 
السياسية التي جرت  األحداثالبذرة األولى لكثير مف  . الذي يعداألىالي معايشة المستعمر

   2".بعدفيما 
مريرة ...  بإحساسضؼ الى ذلؾ تأثير ما كاف يسمعو مالؾ بف نبي الذي شّكؿ وجدانو    

و كيؼ ، فكانت جّدتو تحّدثو عف أميا و كيؼ غادرت مدينتيا يـو أف دخميا المستعمر
احبيا ذلؾ مف ترويع . باإلضافة الى حرص وما ص، اضطر أىميا الى اليجرة الى تونس

        فأمو اضطرت ذات يـو  و قد فقد األب عممو ، إسالمياوالده عمى تكوينو تكوينا  دينيا 
ندما ... و عذي تولى تدريس ابنيا   بدؿ الماؿأف تدفع سريرىا الخاص لمعمـ القرآف الكريـ ال

ثابر مالؾ بف ، مادية لمعائمة تتحسفت األوضاع الو بدأ، حصؿ أبوه عمى وظيفة في تبسة
نبي عمى تردده عمى مدرستو القديمة لتعمـ القرآف. و حيف نجح في مسابقة الحصوؿ عمى 

كاف التوجيو الذي أراده أبوه ىو أف يصبح ، لمدخوؿ الى معيد المعمميف االستعدادمنحة قصد 
 .الشرع اإلسالميعدال في 

بف نبي في كؿ مف قسنطينة  تشكيؿ نفسية مالؾ الذي عمؿ عمى االجتماعيأما المحيط    
و يؤكد ىذا ، باألصالة و المعاصرة في آف واحد و الذي جعمو يحرص عمى التمسؾ، و تبسة

أما في قسنطينة فقد أخذت ، ففي تبسة كنت أرى األمور مف زاوية الطبيعةالتأثير بقولو:" 
لكممات محتوى عربيا و أوروبيا أرى األشياء مف زاوية المجتمع و الحضارة واضعا في ىذه ا

  3في آف واحد.
                                                 

       19.11ص.ص.، مرجع سابقال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ 1
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حتى بدأ ينفتح عمى العالـ ، ياية العشرينيات مف القرف الماضيما أف شب عوده في ن و   
، العالـ آنذاؾ اجتاحتفكانت األزمة العالمية التي ، الخارجي بفضؿ حسو السياسي المتقد

عي ي، االجتماعيفي صور التغير  فشكمت تمؾ المرحمة بكؿ تداعياتيا وعيو المبكر المختزف
حيث البنى ، ت تظير آثاره بعد الحرب العالميةالذي بدأ، التمزؽ االقتصادي و االجتماعي

فتزوؿ الصناعات التقميدية و تظير مدف بفعؿ ، الكالسيكية تتفكؾ و تحؿ أخرى جديدة محميا
، الزراعية القديمة نظمةاأل انييارفي المدف و  تركيزا لصناعةاليجرة و الحراؾ االجتماعي و 

. كاف مالؾ بف نبي يتممسيا االجتماعيةوتفشي الفقر و يتخمؿ ذلؾ مف انعكاساف عمى البنية 
 و بيف دور بعض أقربائو ، وت السكاف األوروبييف في قسنطينةو بي و ىو يقارف بيف شوارع
ر في ذىنو و يثي، كاف يبعث في نفسو األلـ و األسى . كؿ ذلؾلرثةالبائسة و أوضاعيـ ا

            ، تماعيةتحت ردود األفعاؿ االج، ض أجوبتياالتساؤالت الحائرة التي بدأ يتحسس بع
حيث أخذ وعيو يتبمور تحت تكويف ىذيف ، التجديدييف و التقميدييف، و بمتابعة لرواد التغيير

 . االتجاىيف
  بعض ممن تأثر بيم مالك بن نبي ثقافة عربية إسالمية :  : 1ـ  1ـ 2
و ىي جّدتو ألمو التي كاف ليا دور كبير في تكوينو  :جّدتو الحاجة زوليخة: 1ـ  1ـ  1ـ 2

أخذت بيده طفال يتوؽ الى صالحة  امرأةو ىي ، و االجتماعي و النفسي و السموكي التربوي
و بينت لو عواقب الشر في الحياة و القيـ ، فعرفتو عمى عوالـ الخير و حببتو اليو، المعرفة
و لقد أدت دور ، و التربية الصالحة بما يتناسب و إدراكو و بما يتفؽ اإلسالميةوية المعن

 االستعماراألولية نحو القيـ األخالقية وأيضا مف حكايتو عف  رؤيتوالمربي األوؿ الذي صاغ 
األجنبي تجد طريقيا في عقؿ ذلؾ الطفؿ و أيضا والدتو كاف ليا تأثير عميؽ  االحتالؿو 

 زف حزنا شديدا عمييا عند وفاتيا .في نفسو وقد ح
فرنسية كاف لزوجتو الفرنسية المسممة التي تربت عمى القيـ ال:زوجتو خديجة :2ـ  1ـ  1ـ  2

و ىو يقوؿ عنيا أنيا أخذت بيده إلى عمؽ الحضارة األوروبية ، تأثير كبير فقد كاف واضحا
ماعي داخؿ المنزؿ و خارجو معايشة و فكرا و ذوقا و جماال .. و في مثؿ ىذا المناخ االجت

          لجمالي مف األشياء التي تخالؼ الذوؽ ا كاف مالؾ بف نبي يكتسب تطورا نفسيا جعمو ينفر
       إف االستعدادات التي تدفعني الى ىذا الموقؼ كانت أصيمة  "ىو يفسر ىذا بقولو: و

     الوراثيةستعدادات في نفسي و إنما وجودي في فرنسا و معايشتي لزوجتي طورت ىذه اال
يوضح عمؽ تأثير زوجتو  " و يقوؿ في موضع آخر مف مؤلفاتو إلى أفكار اجتماعية خاصة
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مف أجؿ توفير جميع وسائؿ الراحة لي داخؿ البيت  " مضت زوجتي تتفنففي شخصيتو:
ة في عالمنا الجديد بشياد إذ كانت تأتي عمى األشياء التي أشاىدىا، حتى مف الناحية الفكرية
التي أصبحت الشغؿ  لقد كنت أرى في تمؾ األشياء القيـ الحضارية، مف يعرفيا مف داخميا

و لكف زوجتي ألبستيا لباسيا و صيرتيا ممموسة ، ؿ بالنسبة لي مف الناحية النظريةالشاغ
لقد أصبحت في الحقيقة أعيش في الورشة المختصة بالجانب التطبيقي لمالحظاتي ، أمامي

سواء مف حيث الفكر ، و بصياغة توقعي واستطالعي الشخصي تجاىيا، دةعف البيئة الجدي
 و السموؾ أو مف حيث ما أزكى مف فضائميا و ما أرفض مف رذائميا".

عية العمماء المسمميف ىو واحد مف مؤسسي جم :: الشيخ الطيب العقبي3ـ  1ـ  1ـ 2
     التي أنشأتيا الجمعيةوكاف مف ألمع قادتيا و ترأس ىيئة تحرير كؿ الصحؼ ، الجزائرييف
قارع بشجاعة مختمؼ صحؼ  و، البصائر( في الثالثينات، الصراط، الشريعة، ) السنة
بعكس  االحتالؿالبالغ الجزائري( التي حضيت بدعـ سمطة ، المعيار، )اإلخالصالطرقييف

ة صحافة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف التي تعرضت لممصادرة و المضايقات المختمف
عمى الشيخ عبد الحميد  .تأثر مالؾ بف نبي كثيرا بالشيخ الطيب العقبي و فضمو في شبابو

          ،ينما يبدو الشيخ إبف باديس بمديافي ناظري بدويا ب يبدو العقبيالشيخ  باديس "كافبف 
بقيت أحمؿ في أعماقي ، ركيف فيياو كنت أحد المشا و حيف بدأت فيما بعد معركة اإلصالح

    الحركة  ا مف التحفظ تجاه ابف باديس و بعض األسى لكوف الشيخ العقبي ال يقود تمؾشيئ
  1".و ال يرأس جمعية العمماء

بف إالتقى مالؾ ، و قد غّير مالؾ بف نبي رأيو عف الشيخ عبد الحميد بف باديس فيما بعد   
             دي الترقينبي بالشيخ العقبي و حضر بعض النشاطات الثقافية التي كاف ينظميا نا

و انظـ مالؾ بف نبي الى عاصمة. الذي يشرؼ عميو الشيخ الطيب العقبي في الجزائر ال
 الحركة اإلصالحية الجزائرية ألنيا كانت تمثؿ لديو " الصورة الجزائرية لمفكرة الوىابية ".

الؾ بف نبي أّثر حمودة بف ساعي تأثيرا عميقا في بناء م: حمودة بن ساعي:4ـ  1ـ  1ـ  2
النفسي و الفكري منذ أف تعّرؼ عميو في فرنسا أثناء تحضير حمودة بف ساعي لشيادة 

                                                 
  . 13، ص، مرجع سابق، مذكرات شاىد القرن،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1

تاتيب انتقل إلى قسنطينة مع أخيو و بعد دراستو في الك، من عائمة محافظة، بمدينة باتنة 1902إسمو محمود بن الساعي و يدعى ) حمودة ( و لد سنة * ـ 
فقد ، رحل الى باريس و ىو يحمل ىما فكريا كبيرا كان أىميم "مالك بن نبي".، أبان عن مقدرة فكرية كبيرةو ىناك ، بن باديسإصالح ليمتحقا بدروس الشيخ 

و نظرا لما كان ، ستقر بمدينتو باتنة عاصمة األوراسو ا، عاد بن ساعي إلى أرض الوطن .،سجل في جامعة السوربون الشييرة بباريس في قسم الفمسفة
ككاتب عمومي في ، و بالفعل فكان يكسب رزقو من مينتو المتواضعة، دون أن يبيع دينو أو أفكاره، رضي بالقميل من الحياة، يتحمى بو الرجل من صالبة و أنفة
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فأخذ مالؾ معو إلى عالمو الفكري بحكـ  فالسوربو الدكتوراه حوؿ اإلماـ الغزالي في جامعة 
و كاف مالؾ بف نبي يطمؽ مية و اىتمامو شخصيا باإلصالح . تخصصو في العمـو اإلسال

وؿ مقالة لو معممي " تقديرا لو و لدوره في تكوينو الفكري و تشجيعو لو لكتابة أ عميو صفة "
"و كاف يحضر معو المحاضرات المفتوحة في جامعة السربوف  لماذا نحف مسمموف ؟بعنواف "

 في مختمؼ الموضوعات. التي يقدميا كبار األساتذة 
    و النحو و الصرؼالعربية  و ىو أستاذ قواعد المغة :الشيخ عبد المجيد:5 ـ 1ـ  1ـ  2

و ىو مدّرس في معيد تكويف المعمميف حيث كاف مالؾ بف نبي يتعمـ ، و قسطا مف الشعر
المجيد  تمقيت مف الشيخ عبد 1920و في سنة . "اإلسالميقصد التخرج كعدؿ في الشرع 

           ئاز بينيما و حفظت شياألفعاؿ و التميي تصريؼلقد تعممت ، أوؿ أسس الثقافة العربية
  1".مف الشعر

         و باإلضافة الى ىذا فقد كانت آلراء الشيخ عبد المجيد في المجتمع وانتقاداتو لمبدع   
األثر البالغ في مالؾ بف نبي ، الفرنسية و تيجمو عمى تجاوزاتيا و كراىية لتصرفات اإلدارة

د السائدة في المجتمع اإلسالمي " و سرعاف ما أدركنا عداءه لبعض التقاليقائال: أعترؼالذي 
         ذلؾ في نفوسنا تأييدا  كالطرؽ الصوفية و كراىيتو لتجاوزات اإلدارة الفرنسية. و قد أذكى

  حماسة"و 
              ،ىو أستاذ التوحيد والسيرة النبوية الشريفة ::الشيخ مولود بن موىوب6ـ  1ـ  1ـ  2

حركة مب مالؾ بف نبي و زمالئو في الدراسة حب الغرس في ق، و ىو مفتي مدينة قسنطينة
الشيخ في ذىنو  لقد احتفظ "ىذا يقوؿ مالؾ بف نبي:و في ، اإلصالحية و جذبيـ الى خطيا

)عبد القادر المجاوي( و قد تولى نفسو دراستو عمى يد معممو الشيخ بذلؾ األثر غرستو في
        و قد أينعت ثمارىا ، ت منيـاألجياؿ مف المدرسيف و كن ىو نقؿ ىذه الغرسة إلى تمؾ

  2في الحركة اإلصالحية الناشئة في الجزائر.
، إلسالمية في معيد تكويف المعمميفو ىـ أستاذ الشريعة ا :الشيخ بالعابد:  7ـ  1ـ  1ـ  2

فقد ، و شخصيتو تأثيرا مباشرا و بميغا وعمى الرغـ مف أنو لـ يؤثر في فكر مالؾ بف نبي
صة مغريات عمـ و خا، في متاىات الفكر الغربي ب الوقوع الفقو مف اجتنامكنتو دروسو في 

                                                                                                                                                         
و بعد االستقالل بقي في مينتو حتى  .عاصمة األوراس و خاصة مصطفى بن بولعيدإحدى المقاىي الشعبية. و لما قامت الثورة كان يتصل ببعض بقادتيا في 

 .1998و توفي سنة ، غمبو المرض
 . 25ص.، مرجع سابقال ،ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1
 . 64ص.، رجع السابقالم،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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" مذكرا اإلسالميةػ كما يقر مالؾ بف نبي ػلقد كاف الشيخ بالعابد في الشريعة النفس و نظرياتو.
 قويا يعود بروحي إلى الطريؽ الصحيح". 

 : مالك بن نبي ثقافة فرنسية غربية بعض من تأثر بيم : 2ـ 1ـ 2
)تاريخ العصور  أستاذو ىو  :(Pobreiterالمعمم الفرنسي )بوبريتي : 1ـ  2ـ  1ـ  2

و كاف لو ىو األخر دور كبير ، ي بمدرسة " سيدي الجمي" بقسنطينةو األدب الفرنس القديمة(
. و بالفعؿ فقد كاف لتي الكتب التي ينبغي أف يطالعياو توجيو مالؾ بف نبي ا إرشادفي 

مثؿ ، تشجيعا لو عمى التقدـ الذي أحرزه في الدراسة بعض المجالت المعمـ )بوبريتي( يعيره
و مف جيتي  " و يقر مالؾ بف نبي بيذا فيعمف، و مجمة كونفيرانسيا، ار األدبيةمجمة األخب

أنا فقد كاف األستاذ بوبريتي قد فتح لي آفاقا جديدة. و لـ يكف ذلؾ بدروسو المقررة عمينا 
ف تكف ىذه قد تركت أثرا ال ينكر إنما بفضؿ كتاريخ األزمة القديمة و األ دب الفرنسي ػ وا 

  1".وجيياتو فيما نقرأ مف كتبت
اكتشافو لمشاعر اليندي  و مف اآلفاؽ التي فتحيا المعمـ بوبريتي لمالؾ بف نبي ىو    

كاف انجرافي  غي ىذا الصدد يكتب مالؾ بف نبي:"و ، و تأثره بو" الكبير "رابندرانت طاغور
فالعبقرية ال تولد عمى ، مف مظاىر التحرر في نفسي الكبير مظيرارىا )اليند( نحو شاع

نما يمكف أف ، ر السيف(  أو ضفاؼ )نير التاميز(ضفاؼ )ني تولد أيضا عمى ضفاؼ وا 
             لقد حررتني  .ىذا الموقؼ المدعوـ لرجؿ مستعمر فمع طاغور وجدت، )نير الغانج(

            و ما تزاؿ تثقؿ غالبا فكر المثقفيف العرب تجاه عبقرية أوروبامف عبودية ذات وقع أثقمت أ
و إنما ىذا ، ما ىو أوؿ كتاب قرأتو لػ )طاغور(لـ أعد أذكر عمى وجو الدقة  ثقافتيا.و 

  2.االستعماربعض الشيء و أطمؽ ذىني مف قيود قرضيا  إفريقيتيالشاعر حّررني مف 
 امتالؾو ىو لو األثر البالغ في  :(  Martinمسيو مارتانالمعمم الفرنسي ):2ـ  2ـ  1ـ  2

و ىو مدرس في مدرسة " سيدي ، بيامالؾ بف نبي ناصية المغة الفرنسية و تحبيبو المطالعة 
يثري تالميذه بالمفردات  كاف"مالؾ بف نبي فإف ىذا المعمـ  و حسب شيادة، " بقسنطينةالجمي

    و كاف يقرأ لنا أحيانا القطع الجيدة التي كتبيا ، و يطبع في نفوسيـ الذوؽ و فف الكتابة
 سنة.مف ىـ أكبر منا و الذيف قضوا في مدرستيـ أكثر مف 

                                                 
 .65ص.، المرجع السابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .  91ص.، المرجع السابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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كؿ سبت كاف يعير الكتب  ففي مساء، ذ )مارتاف( في نفسي تذوؽ القراءةلقد غرس األستا   
أف أقرأ كؿ كتب )جوؿ فيرف( و بعضا مف روايات )الرداء  و قد أتاح لي ذلؾ، لمتالميذ

 1والسيؼ(.
 : لعربية و الغربيةبعض من تأثر بيم من خالل القراءات ا:  3ـ  1ـ 2

شكمت القراءات بالمغتيف العربية و الفرنسية بالنسبة لممفكر مالؾ بف نبي جممة مف المؤثرات 
 التي توجو و تعّدؿ و تحرؾ في ثقافتو و شخصيتو.

كاف كتاب ) اإلفالس المعنوي لمسياسة  :المؤثرات من القراءات العربية: 1ـ  3ـ  1ـ  2
  " أثرىما البالغ  الة التوحيد لػ " الشيخ محمد عبدهو رس، الغربية في الشرؽ( لػ " أحمد رضا

أعتقد في أبناء جيمي " ىذاف الكتاباف أثرا عمى ما  ديد االتجاه الفكري لمالؾ بف نبي:في تح
. لقد رسـ في فكري مف تمؾ الفترة أنا مديف ليما عمى كؿ حاؿ بذلؾ التحوؿ ، ف المدرسيفم

            لي كتاب أحمد رضا مزودا بالشواىد الكثيرة بياء المجتمع اإلسالمي في ذورة حضارتو
أما كتاب ، لعصر الحاضرو كاف ذلؾ معيارا صحيحا نقيس بو  بؤسو االجتماعي في ا

عبر العصور  اإلسالميالفكر  المقدمة اليامة المترجمة حوؿ ا أتحدث عفو ىن محمد عبده
."   2فقد أعطانا مستندا لمحكـ عمى فقره المحزف اليـو

" أـ القرى " أثره ىو اآلخر عمى فكر و نفسية مالؾ لكتاب) عبد الرحماف الكواكبي(و كاف    
وفو ليدافع عف نفسو و يقـو بدأ ينظـ صف بإسالـبف نبي : "أما كتاب أـ القوى فقد عرفني 

بحركة بعث جديدة إنو كتاب خيالي لكنو معبر يحمؿ شعورا بدأ يعتمؿ في العالـ اإلسالمي 
عمى األقؿ في بعض األنفس كالكواكبي. لـ أكف أشؾ بأنو كتاب خيالي و لكنو أثره في 

  3نفسي كاف عميقا.
بي و بمورة فكره مستقبال خاصة مف بيف الكتب التي تركت أثرا بالغا في نفسية مالؾ بف ن  

" مروج الذىب " التاريخ ىي مقدمة )إبف خمدوف( و حوؿ موضوع الحضارة و فمسفة
سعودي في  لالجئو كتابي " النظرات " و " العبرات " و كتاب " الصراع " ، لممسعودي

ة العالـ في صياغ     و براعة نادرة دور القيـ الييودية  بإسيابالقاىرة .تناوؿ في مقدمتو ) 

                                                 
 . .53مرجع سابق .ص.ال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
   بل ىو مشروع شخصي ينطمق من اإلنسان إلى الثقافة إلى التربية إلى ، أن  تطبيق فكر مالك بن نبي ال يستدعي في البداية مؤسسات و تنظيمات

 الحضارة، 
 . 56، ص، المرجع السابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2
 . 103ص. ، المرجع السابق، ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ 3
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أثرىا الواضح  الطرقيةالصوفية و  ضديو كاف ألفكار " زكي مبارؾ " الموجية ، العصري(
 عمى موقؼ مالؾ بف نبي اليجومي ضد الطرقية في الجزائر .

ػ و ىو الضميع في المغة قراء مالؾ بف نبي  و القراءات الغربية : المؤثرات :2ـ  3ـ  1ـ  2
لكنيا وحدىا الكتب النيرة التي شكمت المسار ، مف كتبالفرنسية ػ كؿ ما وقع بيف يديو 

 : و نذكر منيا" الييا لت ذوقيا و حددت مسارىا التي شدت" الصديؽو عدّ  ألوروباالتاريخي 
 و بعضا مف روايات )الرداء و السيؼ( ."  Jules Verneػ كتب " جيؿ فيرف

 Lمثؿ ) (Claude Varrereو) كمود فارير (  Pierre Lotiػ بعض مؤلفات ) بيير لوتي 
Azyade )( و فاقدات السعادة Les desenchantees)  و )الرجؿ الذي اغتاؿL homme 

Qui Assassina. ) 
 (Dumasو رواية ) ألكسندر دوماس، لميشاؿ زيفاكو (Baradaillans)ػ سمسمة أسرة باردياف

 " البحيرة ". و رائعة المارتيف( Conte De Monte Cristoحوؿ )الكونت دو مونت كريستو 
 ػ كتاب " األب " مورو " و سمسمتو العممية الشييرة )لتفيـ( .

و كتاب في ، ي عمـ النفس لمكاتب )بيار بورجي(ف(  Le Disciplineػ قصة ) التمميذ 
 . كتاب ) كيؼ نفكر؟ ( لمفيمسوؼ(  Condillaeكونديالالفمسفة لمفيمسوؼ الفرنسي )

 ديوي(  األمريكي )جوف و التربوي البرجماتي
" اإلسالـ (  Eugene Yongو كتاب " أوجيف يونغ ") ، "ػ كتاب )أندريو جيد(" الغذاء األرض

، لممغامرة إليزابيؿ إبراىارت (L islam Entre La Baleine Et Lours)بيف الحوت والدب"
"Isabelle Ebrhardt . " 

تاب )ىكذا تكمـ و ك، ػ كتاب المستشرؽ الفرنسي " مسينيوف " عف )الحالج( في التصوؼ
و كتب " بمزاؾ " و"شاتوبرياف" و دراسة ، (NITSHزراديشت( لمفيمسوؼ األلماني" نتشيو " )

 عف" سبينوزا".
 : دور الصحافة في تكوينو الفكري :  4ـ  1ـ  2

    كانت الصحافة في ذلؾ الوقت ظاىرة حديثة مقارنة بالدوؿ الغربية التي بمغت شأوا كبيرة
      و قد المجتمع الجزائري حينئذ مف خالؿ نخبو السياسية، ض الواقعفي تجسيدىا عمى أر 

            االحتالؿبشتى أنواعو ) االستعمارو الثقافية و مصمحيف أىمية مدافعة و مغالبة 
و كاف و أنشئوا منابرىـ اإلعالمية.، فدخموا الميداف مبكريف، الصحافةمف خالؿ و التخمؼ(
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، شخصيتوفي  انطباعاو كانت أىميا التي تركت ، ئد و المجاالتي قارئا نيما لمجرابف نبإ
 ذكر : 

بمدينة قسنطينة مف قبؿ صاحبيا "  1920و تأسست سنة  :: جريدة النجاح1ـ  4ـ  1ـ  2
ثـ ، و ىو شاب مف طولقة مف مدينة بسكرة تخرج مف جامع الزيتونة بتونس  إسماعيؿمامي 

مف أنيا لـ تكف ذات قيمة عممية و ثقافية تذكر  عاد ليؤسس ىذه الجريدة التي عمى الرغـ
إال أنيا جريدة تكتب بالخط ، اتيو إعالنات الوف االحتفاالتانصب عمى  اىتماميالكوف 
ي أرست سياستيا عمى فرنسة و ذلؾ كاف نوعا مف التحدي لإلدارة الفرنسية الت، العربي
 .           البالد

ظيرت جريدة المنتقد في مدينة قسنطينة ـ 1922ة في سن جريدة المنتقد: :2ـ  4ـ  1ـ  2
، ة أف تقدـ رؤية أخرى لمرأي العاـمف الصحؼ التي صدرت في ذلؾ الوقت محاول كواحدة 

 .إال أف إدارة االستعمار أوقفتيا
و ىي إحدى الجرائد الناطقة بالفرنسية  :ة الشؤون العامة لقسنطينةدجري: 3ـ  4ـ  1ـ  2

و بحكـ أف ليا مراسميف في باريس كانت دائما تنقؿ ، قسنطينة تيتـ خاصة بما يجري في
. و كانت تصؿ مقيى " بف يمينة " أخبارا عف أماكف أبعد ... تتحدث لقرائيا األخبار العالمية

عف أخبار الصيف .لـ تكف تدرؾ حقيقة ما يحدث غير أف أسماء جديدة أخذت تطرؽ آذاننا 
  1".غ كاي شيؾغياي و كومنتانغ و تشان) كانتوف و شن

كاف مالؾ بف نبي يقرأ بنيـ ، "كاف يصدرىا "األمير خالد :: صحيفة اإلقدام4ـ  4ـ  1ـ  2
و تقـو ىذه الجريدة ، و سوء استغالؿ السمطة االستعمارىذه الجريدة التي تفضح دسائس 

فكانت ، الدقيقةوضعت في فكري الحدود السياسية  ر وكانت يصدرىا " األمير خالد "بنش
فقد  الفترة.ؼ عمميات استغالؿ الفالح الجزائري و قد بمغت درجة ال توصؼ في تمؾ تكش

التبغ فأخذت تتجو و الزيتوف و ضاع بالمستعمريف في الشماؿ مزارع الكرمة و الحمضيات 
           يف يستقروف في" خنشمة" فقد بدأ عدد مف المعمر الحبوب.نحو الجنوب حيث أراضي 

  2.بيضاء " حتى أف واحد منيـ استقر في " مسكيانا " قريبا مف تبسةو " عيف ال " و" باتنة
و ىي جريدة ناطقة بالمغة العربية يصدرىا الشيخ " محمد  :: صدى الصحراء 5ـ  4ـ  1ـ  2

عية العمماء األميف العمودي " في مدينة بسكرة الذي ىو عضوا مؤسس و فاعؿ في جم

                                                 
 .104ص ، مرجع سابقال ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 . 87.88، ص، ص، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  2
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في إيصاؿ صوت انب أختيا جريدة " الشياب"كانت تعمؿ الى جو ، المسمميف الجزائرييف
و كانت تطبع في ، ي الجماىيريو تزيد في الوع، الجزائري الى كافة أنحاء العالـ المجتمع

 مطبعة )بوشناؿ( في شارع )بف شريؼ( .   
ومنبرا ، كانت ىذه الجريدة لساف حاؿ الفرنسييف بالجزائر :جريدة الجميوري: 6ـ  4ـ  1ـ  2
 .ة اإلقداـاألمير خالد صاحب جريد(Morinaud)مورينورئيس بمدية قسنطينة اجـ مف خاللويي
        التي كانت تصدر، و أسسيا الشيخ الطيب العقبي :جريدة اإلصالح:7ـ  4ـ  1ـ  2

وكاف الشيخ العقبي بّيف ما لمصحافة مف أدوار مختمفة في ، مف خالؿ تبرعات المواطنيف
مف وطنية و إيثار الرأي العاـ بّيف ما تكوف عميو و تشكيؿ ، تكويف الفرد و المجتمع

          مف الصحافة  و حّذر، ع و الرقي بو نحو الكماؿ المنشودو خدمة المجتم، لممصمحة العامة
 و رجاليا أف تخوض فيما ال طائؿ مف ورائو يرجى.

اإلدارة  تصدر عفوىي جريدة  :Conferanciaمجمة كونفرانسيا : 8ـ  4ـ  1ـ  2
مالؾ بف نبي شاعر اليند العظيـ )رابندرانت طاغور(  اكتشؼو فييا ، تعمارية بالجزائراالس

"... لقد كاف ذلؾ األدب القادـ أثرت فيو. الذي كانت كتابتو مف األكثراألعماؿ األدبية التي
أضاؼ أبعادا كانت جديدة في عالمي الفكري ..إنو عالـ ) الفيدا  إذ، مف بعيد أثر في نفسي

Des Vèdas .)1   
و ىي صحيفة ذات اتجاه شيوعي كاف  : L humanité: صحيفة اإلنسانية 9ـ  4ـ  1ـ  2

ية التي كانت السياس اآلراءومعرفة ، ىا مف أجؿ تغذية مداركو السياسيةمالؾ بف نبي يقرأ
   و ميدئاتيا. تحمؿ إلي غضباتيا :" بشأنيا مالؾ بف نبيو قد قاؿ ، رائجة في ذلؾ الوقت

الذي عبأنا ضده ، أر لي مف ذلؾ الوضع الذي سوؼ نسميو )النظاـ االستعماري(و كانت تث
و  اإلصالحيفيما بعد في االتجاه  انصبتفي تمؾ الفترة مف غير أف نشعر تمؾ القوة التي 

  2التيار الوطني.
مطبعة  كانت تصدر عف الشيخ عبد الحميد بف باديس في :: مجمة الشياب10ـ  4ـ  1ـ 2

بف نبي :"توقفت بقسنطينة قبؿ أف آخذ عربية الى  و بشأنيا يقوؿ مالؾ، ينةالشياب بقسنط
لقد أرت أف ألتقي الشيخ إبف باديس خاصة.فمجمة الشياب قد جّددت في نفسي خالؿ ، تبسة

  3إقامتي في )أفمو( األفكار التي كنت أروجيا في مقيى بف يمينة و المدرسة".
                                                 

 ، 91ص.، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 . 93، ص، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 .    99ص. ، مرجع سابقال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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وكاف يصدرىا )دانداف( و كاف أبوه دائـ  :L étendardصحيفة الراية :11ـ  4ـ  1ـ  2
، راع بيف الجزائرييف و الفرنسييفو كانت مف الصحؼ التي تدير الص، ءة لياتو الجريدةالقرا

و ىكذا ، وفي ذلؾ يقوؿ مالؾ بف نبي:"...ففي عنابة جاء المقدـ دنداف ينشئ صحيفة الراية
   1غدا الصراع مثيرا في الحمبة الجزائرية".

بالعربية  تكتبافو ىما صحيفة تونسيتاف : : صحيفة العصر الجديد و الزىرة12ـ  4 ـ 1ـ  2
يغرؼ منيا غذاؤه  كانت تعتني بالشؤوف العربية اإلسالميةاألولى أف  إال، خطا و توجيا

والثانية كانت تيتـ بالشأف التونسي  اإلسالميالروحي الذي يروي عطشو لمعرفة أنباء العالـ 
في الرصيؼ و في الطرقات." كنت أجد محّمص القيوة  يقرؤونيا وكاف الشباب، فقط

يقرأ بصوت شبو مرتفع جريدة )الزىرة( عمى نور  ثـ، العجوز...يجمس في مكانو المعتاد
  2باىت يشعو قنديؿ وضع عمى الباب األثري.

 عنيا مالؾكتب  :(La Voix de humbles )"صحيفة " صوت المساكين :13ـ 4ـ  1ـ  2
  3و كنت أمج كثيرا ىذا العنواف.مف حيف و آخر كنت أقرأ جريدة)صوت المساكيف(معمقا" و 

التي يصدرىا )فيكتور ):(La Lutte Sociale)االجتماعيصحيفة الكفاح :14ػ 4ػ 1ػ  2
  4.تأتينا الى الجزائر بصورة متقطعةوكانت ، (Victor Spulmunسبولماف

" والناطقة  إفريقياب " نجـ شماؿ و ىي لساف حاؿ حز  :صحيفة األمة:15ـ  4ـ  1ـ  2
 و قد تولى تأسيسيا شباب جزائري يقطف بالميجر.، باسمو

و قد أشرؼ عمييا مف جنيؼ )شكيب أرسالف( حيث  :: جريدة األمة العربية16ـ  4ـ  1ـ  2
و كانت تصؿ أعدادىا الى ، كاف الجئا يواصؿ صراعو البطولي دوف أف يكؿ أو يمؿ

بباريس فيقرأىا  الالتينيكما كانت تصؿ الحي ، اف نبي يقرأىالجزائر حيث كاف مالؾ ب
  5زمالئو .

) أنا ييا نشر فرحات عباس مقالو المخذؿو ف :جريدة " اتحاد النواب": 17ـ  4ـ  1ـ  2
      ،و ىو يمّوح بالجريدة عمى الرصيؼ، الذي وصفو " حمودة بف ساعي " بالنجاسة، فرنسا(

                                                 
 .184ص.، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 .83ص. ، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
 . 189ص. ، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 . 189ص. ، المرجع سابق، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
 . 249ص ، المرجع سابق، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   5
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في جدرية الدفاع لصاحبيا األميف العمودي بمقاؿ عنوانو  و الذي رّد عميو مالؾ بف نبي
   1)مثقوف أـ مثْيقفوف؟(.

         ،و ىي صحيفة مسائية تصدر في باريس ـ سوار(:: صحيفة ) باريس 18ـ  4ـ  1ـ  2
 2إف أحداثا صارمة تتييأ في الجزيرة العربية..."."  نقمت خبرا غريبا تقوؿ فيو: و ىي التي

لحزب الشعب )تعبيرا  الييئة المركزيةكانت تصدر عف  :البرلمان : جريدة19ـ 4ـ  1ـ  2
 الشعب(.عف مطالب 

 و ىي جريدة صباحية فرنسية .:: جريدة البوتي باريسيان 20 4ـ  1ـ  2
يدة تونسية ناطقة بالمغة و ىي جر  :: جريدة الحزب الحر الدستوري 21 ـ 4ـ  1ـ  2

 .العربية
يف )أوجيرأس لجنة تحريرىا حفيد ماركس، ومجمة مغربية :ربمجمة المغ: 22ـ  4ـ  1ـ  2

  3وكاف قد أسسيا الطمبة المراكشيوف.، لونجي( و )إبف أمية(
 و كاف يصدرىا األميف العمودي بالجزائر العاصمة . ::  جريدة الدفاع 23ـ  4ـ  1ـ  2
 صالح .و قد أنشأىا المرابطوف لمقارعة رجاؿ اإل :: صحيفة السنة 24ـ  4ـ  1ـ  2
تفت بعد الحرب واخ، صدرت بالجزائر العاصمة :: جريدة الشاب المسمم25ـ   4ـ  1ـ  2

 العالمية الثانية 
تفت بعد الحرب ثـ اخ، صدرت بالجزائر العاصمة :: مجمة اإلسالم الفتي 26ـ  4ـ  1ـ  2

 .العالمية الثانية
حساني  حت إشراؼت، )أـ البواقي(فيأنشئت  صحيفة صدى الحراكتة::27ـ 4ـ  1ـ  2

  4رمضاف.
     و قد أشأىا بالجزائر العاصمة )عمي بف محمد(: : جريدة صوت الشعب28ـ  4ـ  1ـ  2

 ، ي كاف التزاوج بيف الماؿ و العقؿأ، مع بعض صغار صيادي السمؾ و بعض باعة البقوؿ
      تانتقمالتي ، مف في تاريخ الصحافة الجزائرية الوطنية و قد عبرت عف مرحمة جديدة 

والتي توقفت بعد عدديف ، االستعمارعمى  ة بحقوؽ الشعب الى اليجـو الصريحمف المطالب
  5أو ثالثة.

                                                 
 . 360ص ، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  1
 .  305ص ، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
 .253ص ، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .309ص ، المرجع السابق، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
 .300ص، المرجع سابق، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   5
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 1)الزناتي(. سموإوالتي كاف يصدرىا شخص  :: جريدة الصوت األىمي 29ـ  4ـ  1ـ  2
 فرنسية.و ىي جريدة  الفرنسي:جريدة العمل  :30ـ  4ـ  1ـ  2
 . استعمارية تصدر في مدينة قسنطينةىي جريدة فرنسية  و:ة: جريدة قسنطين31ـ 4ـ  1ـ  2
         ، الشأفو ىي جريدة تطالعيا األسر الفرنسية ذات  المصورة:المجمة  :32ـ  4ـ  1ـ  2

  2و كانت تيتـ بعالـ الموضة حتى في الزواج.
ريس و ىي جريدة جزائرية و تصؿ حتى با :ـ مجمة المعممين الجزائريين 33ـ  4ـ  1ـ  2

  3فيقرؤىا مالؾ بف نبي.، األخرى الجرائدرفقة بعض 
   و التي كانت تصؿ ، بف جموؿ( في قسنطينة)د.يصدرىا ::جريدة الوفاق34ـ  4ـ  1ـ  2

  4إلى أرجاء باريس.
 :  دور المناقشات في تكوينو الفكري : 5ـ  1ـ  2
         يا يستطيع اإلنساف فمف خالل، تعد المناقشات مع كافة أطياؼ المجتمع إثراء لإلنساف  

، قتداء و مثارا لمجداؿ و المناقشةفتكوف مثاال لإل، بكؿ الرؤى و األفكار المحيطة بيا أف يمـ
و قد كاف مالؾ بف نبي ػ و ىو الشغوؼ بالمناقشة كعادة المثقؼ الصغير ػ أف يتأثر في 

و مفكرا يتجاوز بإنتاجو حياتو بكامؿ المناقشات و الحوارات التي صادفتو في حياتو لتجعؿ من
 الفكري كؿ عوالـ الثقافة و يؤسس زاوية و منيجا فكريا )تحميمية نقدية( يعد مدخال جديدا

ي مالؾ بف نبي و ىي و مف بيف النقاشات التي أّثرت فبالنسبة لمفكر العربي الحديث . 
 : متنوعة  نذكر

العربي ممتقى لتبادؿ األفكار شّكمت المقيى في الواقع  :: في مقيى بن يمينة1ـ  5ـ  1ـ  2
إذ كانت النخب في ، ي الوطني في بداية القرف العشريفو النقاشات الحادة التي بمورة الوع

العالـ العربي تحتسى مع فناجيف القيوة قيـ المواطنة و نقد المستعمر و تعرؼ حراكا سياسيا  
بف يمينة " "كاف مقيى. فقد عتاؽو اإلن د الوطني في قضايا التحررشّكؿ فيما بعد البع

في شارع   و تقع، الؾ بف نبي الذي ألؼ النزوؿ فييام مفكرناالفضاء التي تفّتقت فيو قرائح 
   5.الفكر ػ كما نعتو مالؾ بف نبي

                                                 
 .300المرجع سابق. ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .232المرجع سابق. ص.،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 309المرجع سابق. ص.،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .106المرجع سابق. ص.،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4
 . 309 ص ،مرجع سابقال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5
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       ، و في الطرؼ اآلخر مطبعة الشياب، رع يضـ في طرؼ منو مقيى بف يمينةو ىو شا
و قد شيدت تبمور األفكار التقدمية بفعؿ ، مكتب الشيخ عبد الحميد بف باديس و يتوّسطو
وبيف الرواد مف سائر ، الواضح بيف تالميذ الشيخ إبف باديس و الطمبة المدرسييف االختالط

خاصة في حضور)الشيخ ، الطبقات الذيف يأتوف ليأخذوا حّصتيـ مف الجداؿ والمناقشة
          و الذي كاف ثائرا ، العقاؿ الحجازيف ويتحدث بميجتيـ حمداف( الذي يرتدي الكوفية

و كانت فصاحتو العربية تمارس تأثيرىا في العقوؿ التي تفكر أو تتكمـ  االنحرافاتعمى 
   1بالفرنسية.

 و كذلؾ، متفرقة مف األنحاء القريبة و البعيدة أخبار تأتيكما كانت تصؿ مقيى بف يمينة  
ما تتعطش إليو تمؾ العقوؿ " يممؾ يصميا مف بغداد:فيذا " يونس البحري" ، الشخصيات

اسة أو األدب أو األخبار المجتمعة في مقيى بف يمينة الباحثة عف الجديد سوء كاف في السي
  2".العادية

            تي إلتقاىا مالؾ بف نبيكثيرة ىي الشخصيات ال :دة بن ساعي: حمو 2ـ  5ـ  1ـ  2
تركو حمودة بف ساعي في شخص  األثر الذيو قميمة ىي التي أّثرت فيو كتمؾ ، في فرنسا

وكاف أوؿ لقاء بينيما بمركز )لودرو روالف( في اجتماع مع )جمعية الطمبة ، مفكرنا
             الوحدوييف( فامتعض منو في البداية ألنو لـ يختمؼ  كغيره عف النخب الجزائرية التي 

صبح قريبا مف صديؽ  لـ تتخمص مف ظاىرة التجاىؿ. لكنو في قرارة نفسو كاف مرتاحا ألنو أ
فقد كاف صديقو الجديد سيؿ ، يمكف ػ مف خالؿ قربو ػ أف يقـو بميمات ال يعينو عمييا غيره

 الفكرية ألف شيطاف المعرفة استولى عميو منذ صباه .
ف    في قضية  اختمفافقد تناوال عرض أفكارىما في ما يخص الطمبة الجزائرييف و المغاربة وا 
: " كاف صديؽ ال ينتظر منيما المعجزات و كنت في ىذا يقوؿ و ،صالح و الوىابيةاإل

 وما عدا اختالفنا في درجة ، أراىما معجزتيف
كنا مف مشرب واحد فيما يخص دور اإلسالـ في النيوض بالشعوب ، التشاـؤالتفاؤؿ و 
   3ودور الطالب في النيضة".، اإلسالمية

  و ينبغي، موجية والمعدلة و المحركةثرات اللقد أصبت ىكذا عددا ال بأس بو مف المؤ    
)حمودة بف ساعي( فقد ترؾ في واحدة تبدو فريدة أعني أثر صديقيأف أالحظ مف بيف ىؤالء 
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)فضمي( ففي نزىاتنا معو أنا و  .تعّرفت عميو شخصيا بعد عدة أشيرنفسي أثرا خاصا حينما 
رآنية لتتخذ تفسيرا بيف غابات الصنوبر كنت استمع الى طريقتو في توجييو اآليات الق

 1."و كاف ذلؾ يؤثر في نفسي كثيرا الحاضرة  اإلسالمياجتماعيا لحالة المجتمع 
ي أف يزوده بالمعمومات ف، و مف خالؿ صديقو )حمودة( الذي وعده برسـ معالـ الطريؽ     

و يحكـ عميو ، فقد اكتشؼ مالؾ بف نبي العمؿ الجماعي و ما يفرضو مف تبعاتوالوثائؽ.
. بؿ أنو قفييا و لـ تسترجعيا بعدبيف مث اإلسالميةالمقّومات التي فقدتيا المجتمعات بأنو 

تفكيره مف  اتجاهو محٍوال ، متخصصا في شؤوف العالـ اإلسالمي كاف مدانا لو باتجاىو ككاتبا
 الى فضاءات الفمسفة و عمـ االجتماع و التاريخ. الالسمكيمدرسة 

مالؾ بف نبي  بيف ضيفيو حمودة بف ساعي و أخيو  بيت يدور فيكاف النقاش الذي     
مطمع الفجر  ػ حوؿ جذاذة جريدة أو مقاؿ منيا فيدـو الى غايةبباريس  التحؽ)صالح( ػ الذي 

       ، ية أخرىو سياس، عممية أحيانا، المناقشات متنوعة: " كانت ىذه أحيانا فيقوؿ في ذلؾ
عف  المسئوليفر األمور في الجزائر مف طرؼ أو مجرد نقد لتسيي، و دينية اجتماعية غالبا

، قشات كميا تدور حوؿ محور اإلسالـو كانت المنا، إلصالحية أو الحركة الوطنيةالمعركة ا
ألنو قّمما ، األمر الذي جعمني أستفيد كثيرا مف خبرة صديقي و سعة اطالعو في الموضوع

فكاف ...سالمية( في السربوفيغير عنو أمر في الميداف الذي يعنى بو )معيد الدراسات اإل
لكنني ربما كنت أفيده مف ناحية تنسيؽ و ، مبتدئيدخمني معو في ىذا الميداف بصفة مريد 

  2."األفكارمنيجية 
أشيرت  1931ىي امرأة فرنسية تزوجيا مالؾ بف نبي سنة  :زوجتو خديجة :3ـ  5ـ  1ـ  2

فتعمـ منيا ، (تين بول فيميبونسيميس)الحقيقي ىو اسمياو ، إسالميا و سمت نفسيا خديجة
األشياء تعمـ التجميؿ  إتقانياو مف ، لبرجوني العزلة و التأمؿ والسكوفبسبب أصميا ا

المرىؼ باألشياء  فكانت خديجة اآللة التي ال تمؿ وال تكؿ مف فرط اإلحساس، والترتيب
عمييا تحفة  حتى تصبح المائدة وسط الغرفة لتوضع، المحيطة بيا " ما أف ننتيي مف األكؿ

حتى ، مرة حيف تذىب إلى سوؽ باب فرساي تشترييا زوجي كؿ، فييا طاقة مف الزىور
تحفة يراىا  تصبح ىي األخرى مجرد، ة( عندما تغادر مرقدىا و تأتي الى الغرفةالقطة )لويز 

صفقات التجارية أو قمت إف )أمي( لو ولدت رجال لنجح في ال إذاو ، الزائر في بيت عرائس
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و ، لكانت فنانا ماىرا في فف التجميؿ، ت كذلؾفإنني أقوؿ إف ابنتيا ولد، السيرؾنبغ في 
ربما تفوقو بما تصنع بيدىا مف آيات مف الذوؽ ببعض خشب و بعض قماش مزركش مف 

  1ونوع الكريتوف الرخيص جدا ".
وكاف ، حوؿ الديف أو، ش مع زوجتو حوؿ القضية الجزائريةو كاف مالؾ بف نبي يتناق  
، القرآف دوف أف تفيـ بطبيعة الحاؿوؽ ليا بعد أف أصمي المغرب أف تستمع لما أتمو مف ير 

اب الى الطائؼ و تستقر بو. و كانت تمني نفسيا بالذى، غير أنيا تتذوؽ جرس التالوة نفسيا
الفرنسية وخاصة  و يمخص مالؾ بف نبي تأثير الجانب االجتماعي الذي عاشو مع زوجتو

ف بعد أربعيف سنة ػ عندما تعود لفكري تمؾ الذكريات ػ أتصور أف األقدار و اآل "الفكري منو:
قد سخرتيا ىي ألتّعرؼ ، عرفت خديجة بواسطتيا عمى اإلسالـالتي سّخرتني وسيمة ت

  2بواسطتيا عمى الوجو األصيؿ لمحضارة الفرنسية ".
        لؾ بف نبي ما انتظـ :وحدة المسيحية لمشبان الباريسيين: منظمة ال 4ـ  5ـ  1ـ  2

لـ يكف عاديا في سجالت  في الوحدة المسيحية كأوؿ شاب مسمـ ينتمي إلييا و ىو أمر
راؼ لكف المكمؼ باالستقباؿ أطمعو عمى مرافؽ المنظمة و ىو يتجاذب معو أطالمنظمة.

و ىي منظمة ٌتدار و تنّظـ شؤونيا طبقا لضرورات شباب  "، الحديث عف الجزائر و اإلسالـ
حيث توجد ، الدليؿ المطيؼ الى الدور األسفؿ قادني، األىؿ أو يعمؿ بعيدا عف بيوتيدرس 

و يستطيع الزائر ، القيوة بعد الغداء أو في الصباح قاعة التدخيف التي يتناوؿ فييا الشباف
انب ذلؾ الى قاعة لممحاضرات تستعمؿ الى ج، االتصاؿالدخوؿ مف ىذه القاعة عبر أبواب 

  3.أو إقامة التمثيميات  عمى مسرحيا"، ينمائيةلعرض األشرطة الس
األمر الذي جعؿ )ىنري نازيؿ( ، و فييا دارت نقاشات حادة و مثمرة بيف نزالء المقر   

مدير منظمة " الوحدة المسيحية لمشباف الباريسييف " يبادر مالؾ بف نبي بالحديث أماـ 
لكف ، عف مقدار ضعفيا مية و الكشؼ ليـأصدقائو قصد دحض و نقض نظرياتو اإلسال

وكانت ، فدار الحديث بيني و بينو، ة التي كاف يتوقعيا سيادة المديراألمر لـ يكف بالسيول
ألف المنطؽ المسيحي لما يتخممو تعقيد قد ولى ، في آخر المطاؼ غير ما كاف ينتظر نتيجتو
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لعقيدة الموحدة : لـ تكف العقيدة الثالوثية تستطيع الجداؿ مع اإلسالـ السميـأماـ منطؽ ا
  1.اإلسالمية

دروكس( كانت تقيـ في الريؼ بمدينة) المناقشة مع أم زوجتو )مورناس(::5ـ  5ـ  1ـ  2
و قد عّمؽ مالؾ بف نبي عمى ىذه ، كاف يزورىا مع زوجتو خديجة، عمى بعد ثمانيف كيمومتر

المرأة ، يةسية القرو ( البارياكتشفتو في الحياة الفرنسية مع )أميالزيارات " و ىذا جانب جديد 
        ،سمو خيرا مما يفعؿ صيدلي أو عطارالتي تتقف تربية الدواجف و تسمي كؿ نبات بري با

يا لنفسيا في و مف ناحية أخرى تقرأ )بمزاؾ( و تضـ بحنو جؿ كتبو في مكتبة صغيرة رتبت
العيف  فاطمعت بفضميا عمى بعض الجوانب الخفية التي ال تبصرىا، ركف مف خزانة األكؿ

و ىكذا تـ اكتشافي لمحياة الفرنسية كما تبرز عمى الطبيعة دوف عممية التقطير ، مةبالعاص
  2التي تجري عمييا بباريس.

يتو رجؿ شاب فرنسي سيريؿ أناكم (:لمناقشة مع مسيو) سيريل أناكميتو: ا6ـ  5ـ  1ـ  2
في مقيى  مالؾ بف نبيمع زوجتو و سمى نفسو )محمد أناكميتو( تعّرؼ عميو  اعتنؽ اإلسالـ
       ،جاذباف أطراؼ الحديث حوؿ اإلسالـثـ أصبحا يتبادالف الزيارات و يت، اليجار بباريس

و أصبحت أديف لو ، " و قد انسجمت معو منذ لقائنا األوؿ باليجار:و فيو يقوؿ مالؾ بف نبي
لعات أتاحت لي مطاالتي  أو منت مكتبتو اإلسالمية، تفدت منو مباشرة أثناء مناقشاتنابما اس

 .عّمقت نظري في ىذه المشكالت
  و بقيت عمى اتصاؿ دائـ بػ )أناكميتو( أزوره في تمؾ المناسبات بسبب ما أجد في حديثو

  3عف اإلسالـ والمسمميف مف ألواف جديدة تنعش نفسي و تفيدني مف الناحية الفكرية.
ف أصؿ ييودي صداقة نشأت مع شاب م :المناقشات مع أسرة ييودية:7ـ  5ـ  1ـ  2

وكانت ، تستقبمو عمتو وبناتياحيث كانت ، تطورت حتى أصبح مالؾ بف نبي يزوره في بيتو
)طاغور( لما حّدثيا عف شاعر اليند الكبيربف نبي إه العائمة شديدة التكتـ حتى أنا مالؾ ىذ

 عرؼ مف خالؿ الحديث أنيا عمى دراية كبيرة بو.
ف فكرة أقرب لمواقع " مالؾ بف نبي بأنو: و يقرُّ                  و أتيح لي خالؿ الزيارات أف أكو 

الييودية يحصؿ  :" كاف كؿ فرد في ىذه األسرةفي العالـ " و يضيؼ كمة الييودية عف المش
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، في ناحية الشقة عمى جياز الراديوكاف فكري و أنا منكب  .قوتو بكد يده و عرؽ جبينو
  1.ستالء عمى العالـ "يراقب صعود جنس لإل، أفكؾ أو أصمح

تعرؼ مالؾ بف نبي عمى مصور  :ناقشات مع أسرة فرنسية بورجوازيةالم: 8ـ  5ـ  1ـ  2
و أصبح ، تنتمي إلى أسرة فرنسية بورجوازيةكاف قد خطب فتاة ، "رونيو" اسموزيتي شاب 

يدور فكانت ليذه الزيارات والحديث الذي ، نبي معو ينوي زيارة أسرة خطيبتو يأخذ مالؾ بف
   و كانت زيارتي"ؾ بف نبي الذي أفصح عف ىذا بقولو:خالليا فائدتيا اليامة بالنسبة لمال
في نطاؽ  نيو تكشؼ لي عف الحياة األوروبية مف الداخؿالى ىذه األسرة مع صديقي رو 

  2بينما لـ أكف في الجزائر أعرفيا إال مف الخارج".، عائمي
 
 : العوامل الثقافية و الفكرية: 3
حوا عيونيـ عمى عاش مالؾ بف نبي طفولتو كغيره مف أبناء جيمو مف الجزائرييف الذيف فت    

جعمت منو الصميبية األوروبية ػ ممثمة في فرنسا ػ الضرع ، و الكرامة بمد مسموب الحرية
جتماعي و االقتصادي و الثقافي و فانعكس الوضع اال ليـ.الحموب و مخزف القمح بالنسبة 

ت بكامميا مف " فشاىد بعينو حراكا اجتماعيا لعائالاف الطفؿ "الصديؽالسياسي في وجد
            زوليخة " أذناه مف جّدتو " التقتو ، و مف المدينة الى الخارج، الريؼ الى المدينة

         منيا الى الشاـو  التي ىاجرت الى تونس و ليبيا و مصر القسنطينيةعف العائالت 
. و لـ يبؽ إال بيـ بالقتؿ خارج القانوف و اليتؾاف المستعمر يتعق. و كو الحجاز والعراؽ

 عف أخذىا و تذليميا.  الفالح المتشبث باألرض الوعرة التي استنكؼ االستعمار 
كاف مالؾ بف نبي يشاىد في  بزور نمط اجتماعي فرنسي عمى حساب نمط اجتماعي     

لفقر ظواىر اجتماعية سمبية كاف ا معو تبرزكاف الفقر المدقع يمؼ المدينة ، جزائري منحدر
و كاف لتكريس النمط الغربي بكؿ تداعياتو أثر بالغ عمى ، و الجيؿ و المرض عنوانا ليا

       التي كانت ىدفا مباشرا منذ ، البنية االجتماعية الذي حّطـ التوازنات السوسيواقتصادية
فالمصمحة الوطنية ، يةأف وطئت أقداـ المستعمر أرض الوطف عمى شكؿ حمالت تبشير 

        تجمع بيف االستعمار و اإلستشراؽ تدفع بأف يصبح كؿ منيا يمثؿ عقمية فرنسية تعمؿ 
             كاف اإلستشراؽ عمما و ثقافة فإذاو تخضع لسياسة متبعة واحدة ، في حقؿ عممي واحد
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نتصور االستعمار كما  "  يجب عمينا أف :قافة و عمـ لذا يقوؿ مالؾ بف نبيفإف االستعمار ث
  1".ة عممية مطبقة في المجاؿ السياسيىو أي كعقمي

الفرنسي ثقافية مف الدرجة األولى فيذا ممؾ فرنسا " لويس  االستعماروكانت طبيعة     
و عودتو ، و بعد افتدائو و فؾ قيده، ة الصميبية ضد المسمميف بعد أسرهالتاسع " قائد الحمم

ناء وطنو وصّيتو المشيورة: " إذا أردتـ أف تيزموا المسمميف فال أوصى أب، الى وطنو فرنسا
نيا عّبر ع و قد، 2"في عقيدتيـ فيي مكمف القوة فييـ و لكف حاربوىـ، تقاتموىـ بالسالح وحده

في الشرؽ مبنيا   " ينبغي لفرنسا أف يكوف عمميا)لوشاتمييو(:بكؿ صراحة مواطنو المستشرؽ
     ة العقمية ليتسنى ليا توسيع نطاؽ ىذا العمؿ و التثبت قبؿ كؿ شيء عمى قواعد التربي

و يجدر بنا لتحقيؽ ذلؾ بالفعؿ أف ال نقتصر عمى المشروعات الخاصة التي يقوـ  مف فائدتو
بيا الرىباف المبشروف و غيرىا بيا ... و أنا أرجو أف يخرج ىذا التعميـ الى حيز الفعؿ ليبث 

  3ة مف المدرسة الجامعية الفرنساوية ".في ديف اإلسالـ التعاليـ المستمد
     و مواطنو لوشاتمييو و أمثاليما ماىي، ا و نصائح لويس التاسع ممؾ فرنساإف وصاي    

فالنموذج األوؿ يوصي بمحاربة ، اليب لمحاربة اإلسالـ و المسمميفو أس إال نماذج ألشكاؿ
لكف ، اربتيـ أيضا في عقيدتيـيوصي بمح و النموذج الثاني، المسمميف في عقيدتيـ مباشرة

       ،بيا القياـبالتربية العقمية و بسيؼ الثقافة التي ال يستطيع الرىباف المستشرقوف وحدىـ 
 .المستشرقوف المتمرسوف إالو تنفيذ مشاريعيا  أداؤىاو التي ال يتقف 

ي الجزائر و ف فماسينيوف الذي كاف يحاور مالؾ بف نبي تارة مف جية و يحاربو في فرنسا   
كاف ضابطا ، مف خالؿ دس الدسائس لو ثقافيا و سياسيا و عسكريا بالطريقة الثقافية

و ىو الذي كاف مستشارا لوزير خارجية ، " ألمنبي " أثناء دخولو القدساؿمصاحبا لجيش الجنر 
، و ساحاتو ال يظيرفي صورة الصراع فقد كاف حريصا أف ، فرنسا في اتفاقية سايكس بيكو

كاف المسمموف  فإذا، ب ثقافي و بذكاء حاد و بحذر شديدسائمو الثقافية تطرح في ثو فكانت ر 
" فمماذا ال يكوف ىذا المسيح الراجح ىو ة المسيح عيسى بف مريـ إلى األرض:يعتقدوف بعود
و ىـ ، ف في شأف عيسى بما جاء في القرآففالمسمموف يعتقدو " اليـو النصارىالذي يعتقد بو 

عميـ أجؿ ذلؾ يرجو ماسينيوف أف توجو الجيود لتوحيد ذلؾ التقارب و ج و مف، بويؤمنوف 
 . لكف باسمو المسيحي عيسى بف اهلل، يعتقدوف بعيسى بف مريـ نفسو
                                                 

 . . 21ص.، المرجع سابق،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .178ص 1989، مكتبة رحاب، الجزائر، 2ط، واقعنا المعاصر، ـ محمد قطب  2
 .196ص، المرجع السابق، ـ محمد قطب  3



 العوامل التربوية و االجتماعية و الثقافية المؤثرة في التكوين الفكري لمالك بن نبي      الفصل الثاني

 74 

             مؤتمر المبشريف النعقاداختار المستعمر الفرنسي مدينة قسنطينة  1924وفي سنة   
نواة ع عمى المشاريع االستعمارية وىي فيي قمعة صامدة و حصف مني، و ىو اختيار مقصود

إنكـ (:"صمويؿ زويمر)قد قاؿ المستشرؽ المبشر األمريكيف، اإلصالحيةالوطنية  الحركة
و لـ ، سالـمف اإل  و أخرجتـ المسمـ، ريد أف يعرفياأعددتـ نشأ ال يعرؼ الصمة باهلل و ال ي

              المسيحي االستعمارا أراده اإلسالمي طبقا لم النشءو بالتالي جاء ، تدخموه في المسيحية
في  و يجب الراحة و الكسؿ و ال يصرؼ ىمو في ىّمو في دنياه إال، ال ييتـ بالعظائـ

 و إف تبؤ أسمى المراكز ففي ، ممشيواتو إذا جمع الماؿ ف، .فإذا تعمـ فممشيواتالشيوات
نتييتـ إلى خير و ا، وجو سبيؿ الشيوات يجود بكؿ شيء. إف ميمتكـ تّمت عمى أكمؿ

       1."االستعمارو رضى عنكـ ، و باركتكـ المسيحية، النتائج
الفرنسية و الثقافي في مستعمراتيا مف أكثر بمداف أوروبا ممارسة لمغز فإذا كانت فرنسا     

التي كاف ، جا يسترشد بو عمى سياسة الثقافيةو أصبحت نموذ، اإلطالؽ ليذه السياسة عمى
  في الجزائر تـ بأبشع األساليب وظير في أكمؿ صورة  فكاف الغزو، ياالمستشرقوف ميندسي

  لفرنسا في الشرؽ إسالميةو بمغ أخطر مراحمو. فالجزائر ىي أوؿ وأقدـ مستعمرة عربية و 
     ،و أغناىـ موردا، و ىي أكبرىـ مساحة، ىي أقرب مستعمراتيا إلييا مسافة و، و إفريقيا

كما أنيا بوابة فرنسا عمى بقية بمداف ، البترولية الوحيدة لفرنسا فيما بعد المستعمرة أصبحتو 
سية أخرى تسّممت ليا عبر إذ تحيط بيا عمى حدودىا خمس مستعمرات فرن إفريقياو  المغرب
 و بالجزائر أقامت فرنسا أكبر جالية استطانية ليا خارج فرنسا تتمتع بما لـ تتمتع بو، الجزائر

ة عمى حساب الزعامة الديني إقامةو بالجزائر كاف مقر ، تصادياحتى في فرنسا سياسيا و اق
          " صاحب الوالية"الفيجريففي الجزائر كاف مقر إقامة الكارديناؿ  المستعمرات اإلفريقي

 .إفريقيا عمى باقي أساقفة
و طبيعتو  االستعماركاف يقابمو تميز أيضا في نوعية ، ىذا التميز المتمثؿ في الموقع   
فبقدر ما ، و عمى تركيبتو السكانية، التطبيقية عمى المجتمع الجزائري ثقافية و ممارساتوال

ضؿ بف، متوسط جغرافيا و عسكريا و سياسياعّززت فرنسا موقعيا في إلفريقيا و البحر ال
لعمميا بأىمية ، دىا الثقافي في المجتمع الجزائريكانت تعمؿ أكثر لتعزيز وجو ، الجزائر

، اإلفريقي و اإلسالمي و المتوسطي و عالقة سكانيا مع محيطيـ العربي و مكانة الجزائر

                                                 
  386ص، المرجع سابق، محمد قطبـ   1
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جغرافيا و اجتماعيا لجيود سياسة فرنسا الرامية ، ت الجزائر نموذجا فريدا و متميزافكان
 جسدا و روحا.  ، لفرنستيا قمبا و قالبا

و الثقافي حوؿ الفرنسي في الجزائر في شقو الفكري  االستعمارفقد الحظ الدارسوف أف      
و التحرير( يقوؿ  االستعمارطمس كامؿ معالـ الشخصية الجزائرية في كتابو )إستراتيجية 

 " و لعؿ الجزائر ىي المثؿ األكبر حيث فرض المستعمر أسماء فرنسية جماؿ حمداف:
حتى أصغر القرى و عمى مئات مف المواقع و األماكف إبتداءا مف أكبر المدف الرئيسية 

 1".ائيةالنجوع الن
فقد سّمت الجزائر" ، ليالـ ير العصر الحديث مثيال  االستعمارية التيإف ىذه األساليب    

فرنسية "و نعتت وزير الخارجية" بوزير ما  الجزائر أرض" أف  وادعت" فرنسا فيما وراء البحار
خاصة في ، نطمؽ التعامؿ الفرنسي مع الجزائروراء البحار". و لكي نفيـ مف البداية م

أصدؽ مف عّبر بوضوح  ( برنارد أوجست )و قد يكوف الكاتب الفرنسي، المجاؿ الثقافي
لـ َنْحضر  :" إنناالجزائر حينما قاؿ اتجاه االستعماريةوصراحة عمى ىذه السياسة الثقافية 

بؿ لنشر الحضارة و المغة و األفكار الفرنسية و ليست الجزائر ، لمجزائر إلقرار األمف
و ال ىي دومينيوف مثؿ كندا و لكنيا جزء مف فرنسا كما كانت أياـ ، الصينيةمستعمرة كاليند 

ا يندمج فينا عف طريؽ المغة و العادات... سيتـ ىذا روما ...إننا نريد أف نجعؿ ىناؾ جنسً 
  2بعد نشر لغة فيكتور ىيغو".

لمنظـ أثرىا في الجزائر قائمة عمى القير و السيطرة و التحقير ا االستعماريةلقد لمسياسة   
فمقد كانت تشغمو ىذه السياسة و ىو يراىا تحّوؿ  توجياتو.بف نبي و إفي اىتمامات مالؾ 
خاصة حيف أخذ ، والمعنويةتستخدـ فيو شتى الوسائؿ المادية ، لمصراعساحة الجزائر أرضا 
.. وكاف يرى أف معايير القبوؿ في معيد مباشر.عمى شكؿ  النعكاساتيايتعرض ىو شخصيا 

. و حيف ينيي دراستو في اليندسة خاضعا لمقياس سياسي لدراسة المحاماةاسات الشرقية الدر 
يتقدـ بطمب إلى الوزير الفرنسي المسؤوؿ لتأسيس معيد بقسنطينة لتحضير  1936سنة 

           ييمؿ طمبو و لـ يأتي رده. ذلؾ يوضح، ائرييف الراغبيف في دخوؿ اليندسةالطمبة الجز 
لألعماؿ  غير مؤىؿتعِمر يحاوؿ أف يدخؿ في نفسية المستعًمر بأنو في ذىنو أف المس

 .القدرة عمى بموغ المراتب العميا وليس لديو، المميزة

                                                 
 . 241ص.  1983، دار الشروق، بيروت، 1ط، إستراتيجية االستعمار و التحرير، جمال حمدانـ  1
    16. ص.1980، مطابع الروضة، جدة، 3ط، لم العربيالغزو الثقافي في العا، عبد اهلل عبد الجبارـ   2



 العوامل التربوية و االجتماعية و الثقافية المؤثرة في التكوين الفكري لمالك بن نبي      الفصل الثاني

 76 

نضجو السياسي و الفكري و قد كانت تجاربو الشخصية مع المستعمر عامال حاسما في    
و يجد ، و صامتة و بمغة خفية، باستمرارفقد كاف يرى أف المستعمر يتابع عممو ، و الثقافي

        ال ينتظر، حتى أنو يتخذ األحياف طرقا و سبال، يتكيؼ معيا و، الخطط حسب الظروؼ
أف يتخذىا و يتبعيا لبعدىا ظاىرا عف الميداف الذي تدور فيو المعركة... إف االستعمار يفتح 

فيأتي اليجوـ ، نكف نفكر أنو سيأتي منيـ اليجـو لـ، ا في الصراع الفكري أبوابا جديدةدائم
        و يرى، و لـ نستعد لصد الغارات التي تأتينا منيا، تمؾ الناحية التي نعّد ليا عدتيامف 

نو صورتو المجسمة عمى األرض.، ىو الشر نفسو أف االستعمار   1وا 
و أبف المستعمرات تكثيفا واضحا في معالجاتيا  االستعمار" بمشكمة بف نبيساس"إإف اإلح   

       ،بع منيجيا تاريخ الحضارة الغربيةي باريس و ىو يحمؿ ىذا اإلحساس راح يتفف، الفكرية
أف العصر الصناعي ػ و ىو حمقة مف حمقات ىذه الحضارة ػ حيف  فالحظ، و يدرس جذورىا

لديو  االستعماريةالظاىرة  تفسر طبيعة، ية في إطار كمي و قيمييطرح العالقات اإلنسان
 .   سياسيا وعسكريا و فكريا و تربوياإلنسانية سمبي عمى مسيرة ا كانعكاس

يعيش األحداث و يدرس ردود ، نبي و ىو في الجزائر أو في باريسلقد كاف مالؾ بف   
لوطنية إزاء الظاىرة و بالذات ردود أفعاؿ الحركات ا، و السياسية ؿ االجتماعيةاألفعا

مما نبيو بعد متابعة ، راعيةو شبكاتو الص فمـ يجد رد الفعؿ بمستوى الفعؿ، االستعمارية
" أي استعداد لالستعمارالقابمية أسماه فيما بعد"، تأممية و ميدانية إلى جانب آخر مف المشكمة

 إلى أف يكونوا مستعمريف .  االجتماعيالناس و تييؤىـ النفسي و 
و حيف زار وفد مف جمعية العمماء  1936" ناقما عمى المؤتمر عاـ بف نبيلقد كاف "    
شير و الب، بف باديس أحميدمسمميف الجزائرييف فرنسا كاف عمى رأسيـ الشيخ عبد ال

و الشيخ الطيب العقبي ألنيـ في منظوره ال يدركوف أف ، اإلبراىيمي و األميف العمودي
في فندؽ  ففي نفس الوقت الذي كاف الوفد ينزؿ ، وريط خصومو وتعريتيـالمستعمر ىمو ت
و تتيـ في قتمو جمعية  (بف كحوؿ )نبأ مقتؿ مفتي الجزائر  تنقؿ الصحافة )قروند ىوتيؿ(

العمماء المسمميف الجزائرييف. لـ تكف تمؾ الطعنة مف الخمؼ موجية ضد الحركة 
، نى الطعنة في صدر المؤتمر بالذاتو لكف الظرؼ كاف يضفي عمييا مع، اإلصالحية

في لحظة تمؾ  دتو و تبخرت بعد شير فقط مف وال، ة التي ألقتو فعال قتيال في ميدهالطعن
ربع قرف مف سير حثيث  في صؼ واحد كؿ القوى الشعبية بعدالوحدة المقدسة التي ضمت 
                                                 

 . 113. 64، ص.ص 2000، )ب ط ( دار الفكر، الصراع الفكري في البالد المستعمرة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  1
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" و اآلف بعد ثمث قرف لـ يتغير حكمي في القضية: :. و يضيؼ مالؾ بف نبيموفؽ نحوىا
 فسّمموا األمانة ، العمماء أمناء عمى مصمحة الشعبإف الظروؼ السانحة وضعت 

و سّمموىا لمف يضعيا تحت أقداميا لتكوف سّمما ، نيـ لـ يكونوا في مستواىا العقميأل لغيرىـ
   1يصعد عميو لممناصب السياسية.

     وص مالؾ بف نبي في المنيج التتبعي و التأممي في براثف التفكير االستعماري غإف   
الطمبة فجمعية ، قد منح وعيو المعمف صيغا يخالؼ فييا كثيرا وعي اآلخريف، في الجزائر

      ،( بأنو مضر بالقضية الجزائريةضة) شروط النيتفيـ كتابو، الجزائرييف المسمميف مثال
و يأخذ ثـ في جريدة البصائر يوصؼ بأن، الوثقى( بالفرنسي مسمـ العروةو تصفو مجمة )

لمسمميف و جمعية العمماء ا، إدانة لو 1954و تصدر العاـ ، كالمو مف مثقفيف فرنسييف
لؾ بف نبي مع إبف كما أف اختالؼ ما، (اإلسالميوجية العالـ الجزائرييف تديف كتابو )

فضال عف اختالفو مع الميبرالييف ، و مع العربي التبسي في مرحمة الحقة، باديس في مرحمة
            و ما تالىا مف عيدي الرئيسيف )بف بمة(، و كذلؾ مع الحكومة المؤقتة، سييفو المارك
كؿ ذلؾ ، اـ لمتعميـ العالي في عيد بومديفري بومديف( ليستقيؿ مف وظيفتو كمدير عو )ىوا

حتى أف صمتو بجمعية العمماء ، " فكريا و سياسيابف نبيإالتي عاشيا " االغترابيعكس حالة 
" دوف أف أو باألحرى و كما يقوؿ:، ا فيياالمسمميف الجزائرييف لـ ترؽ إلى أف يكوف عضو 

مف أجؿ ذلؾ ، حتى و لو قّدمت ليا الطمب، في شؤونيا  ية لممساىمة تدعوني ىذه الجمع
          2.الفكريفي بعض الظروؼ القاسية في حمبة الصراع 

، أف الصراع الدائر رحا و االستشراؽ االستعمار و الخالصة المستقاة مف متابعة ظاىرة    
ات بعد تربوي يحمؿ وعاء باألساس صراع فكري ثقافي ال يجابو إال بعممية تغييرية ذ وى

و إذا ما حاولنا استجالء الواقع الثقافي الذي أسيـ في تكويف فكر مالؾ بف نبي ثقافيا. 
و التخصص العممي التقني الذي أمده ، مستقبال فيي تمؾ القراءات التي شّكمت فكره

 إنتاجوو منيا في كتاباتو و حواراتو  استفادالتي  التحميميةبالخصائص العممية و المنيجية 
تمقاىا عبر و نعني بيا كذلؾ تمؾ المنابع المعرفية و التعميمية و العممية التي ، العممي

 .محطات حياتو المتعددة

                                                 
 190ص.، مرجع سابق، في ميب المعركة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   1
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الى الكتاتيب لتعمـ القرآف  االبتدائية" منذ الصغر و ىو في المرحمة " الصديؽاختمؼفقد    
لحزب األوؿ األعمى فكاف الكريـ كبقية أترابو فأمضي فييا أربع سنوات دوف أف يتجاوز ا

الى  أرسموني:" لقد بفعؿ التغيب عف الدراسة فيقوؿ، فيتعرض لعقوبة األب ومعمـ القرآ
إال إنني في الوقت نفسو ثابرت عمى التردد عمى مدرستي القديمة لتعمـ ، المدرسة الفرنسية

      صباحا الباكر ألكوف فيما بعد عند الثامنة فكنت أقصدىا كؿ يـو في الصباح ، القرآف
أضؼ الى ىذا أف الفارؽ الذي ، و كنت أجد في ذلؾ صعوبة كبيرة، في المدرسة الفرنسية

  1.كنت أحس بو بيف المدرستيف و المعمميف"
فقد شكّمت التربية التقميدية في الكتاتيب فكره ، إال إف تمؾ األياـ قد بقيت راسخة بذىنو 

       " و إف مف ذكريات تمؾ األياـ ماال يزاؿ  :ما زالت ػ برغـ السنيف ػ في ذىنوالتربوي ف
، اء صغيرةفقد كنت كباقي التالميذ أغسؿ كؿ صباح لوحي الحجري في بركة م، في مخيمتي

            الذي كنا نكتب فيو و متى تشبعت مياه البركة بذلؾ الحبر ، تقع عند زاوية المدرسة
              . شربت ثة بدلو لطرحيا في مكاف خاصالممو كنا نعمد الى نقؿ المياه ، و ىو )الصماغ(

            بأنيا كانت تضـ كممة اهلل. لقد كاف قصدنا  العتقادناو رفاقي مرة مف ىذه المياه المموثة 
في المرحمة التي  2"نشرب كممة اهلل المقّدسة بالذات فما أردناه ىو أف، مف ذلؾ نبيال و مؤثرا

و كاف يأتي ، و عمـ النفس و األدب اإلجماعمف التاريخ و عمـ  تمتيا مف قراءة عديد الكتب
مثؿ جريدة )اإلقداـ( لألمير . حؼ و المجالت العربية و الفرنسيةعمى كؿ ما تكتبو الص

وقرأ )كيؼ نفكر؟( لألمريكي " جوف ، انية التي تصدر عف الحزب الشيوعيو اإلنس، خالد
و الدب( ألوجيف  ـ بيف الحوت)اإلسال عمى كتابات المستشرقيف ككتاب اطمعديوي " و 

 و كتاب )تحت ظالؿ اإلسالـ الدافئة( إليزابيؿ ىارت.، يونغ
و مف الكتب ذات الطابع التاريخي و الحضاري التي عكؼ مالؾ بف نبي عمى قراءتيا في   

ونظريتو في ميالد ، أرنولد توينبي( المؤرخ البريطانيبداية وجوده في فرنسا ىو كتابو )
ف و لكنو صاغيا وفؽ المنظور اإلسالمي عمى ضوء القرآ، " التحدي و االستجابة "ة الحضار 

، "الفكرة الدينية"ج( نظريتو فيو أخذ عف )ىرماف دي كسرلن، الكريـ في كتابو )ميالد مجتمع(
و قرأ لمفيمسوؼ األلماني )نيتشو( " ىكذا تكمـ ، ر الحضارةو أنيا ىي المركب لعناص

و قرأ لػ " إمنويؿ كانط " و تأثر بفكرة ، كريا فترة مف الزمف كما يقوؿمو فزرادشت "و قد شغ

                                                 
 26ص، مرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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 كما قرأ، مكانة واسعة في و أصبحت الزمة تربوية في فكره احتمتالتي  )الحؽ و الواجب(
لكبار عمماء عمـ النفس مف أمثاؿ )كونديال( الذي يعد أستاذا لمدرسة عمـ النفس الفرنسية 

  1ضولو و ثقافتو في اتجاه محدد.الذي وضع عقمو و أفكاره و ف
         االجتماعيو إذا كاف لمقراءات الغربية التي كانت رائجة في ذلؾ الوقت بفعؿ الحراؾ   

فإف نصيبو مف القراءات في التراث ، و دور النشر، و توفر الكتب و المكتبات، في فرنسا
)مولود بف د عف شيخوقى في صغره دروس التوحيفقد تم، لـ تكف ىينة اإلسالميالعربي 

في دروسو بعض  موىوب( و الفقو عف )بف العابد( و كاف الشيخ عبد المجيد يحمؿ ليـ
و مف قراءاتو ، دروس العربية في قسنطينةراؼ المجتمع و تجاوزات اإلدارة. نظراتو في انح

سية الفرنلمجمة )الشياب( التي كاف يصدرىا الشيخ عبد الحميد بف باديس التي كانت اإلدارة 
و قرأ مالؾ بف نبي ألحمد رضا كتابو )اإلفالس المعنوي لمسياسة  .تعرقؿ وصوليا الى فرنسا

" أعدىما :. و في شأنيما يقوؿيخ محمد عبدهالغربية في الشرؽ( و )رسالة التوحيد( لمش
عتقد في أبناء .. ىذاف المؤلفاف أّثرا عمى ما أالفكري.الينابيع البعيدة و المحددة التجاىي 

لقد الفترة. . أنا مديف ليما عمى كؿ حاؿ بذلؾ التحوؿ في فكري منذ تمؾ ي مف المدرسييفجيم
، حضارتورسـ لي كتاب أحمد رضا مزودا بالشواىد الكثيرة بياء المجتمع اإلسالمي في ذروة 

أما كتاب محمد  في العصر الحاضر. االجتماعيوكاف ذلؾ معيارا صحيحا نقيس بو بؤسو 
ث عف المقدمة اليامة المترجمة حوؿ غنى الفكر اإلسالمي عبر العصور ػ عبده و ػ ىنا أتحدّ 

."   2فقد أعطاني مستندا لمحكـ عمى فقره المحزف اليـو
     ( لكواكبي و كتاب )أـ القرى( الذي قرأه في ليمة واحدةاالستبدادو قد قرأ كتاب )طبائع   

عف نفسو و يقـو بحركة بعث و عرؼ مف خاللو كيؼ أف اإلسالـ بدأ ينظـ صفوفو ليدافع 
و مقدمة إبف خمدوف التي ترجميا )سمفستر و" العبرات"  النظرات" منفموطي( "جديدة  كتب )ال

و )مروج الذىب( حضارية في الدورة ال ساعدتو في بناء نظريتو ( الى الفرنسية و التيدساسي
النبوية إاّل أفُّ  األحاديث . و مع ضعفو في العمـ الشرعي ونقص في اإلطالع عمىلممسعودي

         لقدرة عمى فيـ األحاديثو عنده ا، عا و عميقا عمى التاريخ اإلسالميعنده إطالعا واس
        مف نقاشاتو حواراتوو ساعدتو في ذلؾ ، و خاصة التي تتعمؽ بسنف التغيير، و اآليات

                                                 
  . 368.114ص.ص.، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .  30، 31، ص، ص، مرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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امد الغزالي " حمع  صديقو )حمودة بف ساعي( الذي كاف يحضر لدرجة الدكتوراه عف " أبي 
 . ربوفو في جامعة الس

فقد كاف لو األثر البالغ في تفكيره التربوي ، ممي و التقني في الثقافة الغربيةأما الجانب الع   
            فإذا البذور الفكرية ليذا التأثير قد بدأت ، و في تكوينو المنيجي أيضا ،االجتماعيو 
       ، ي تمقاىا عف مدرسيو الفرنسييف في الثانوية بالجزائرالت، و بالثقافة الديكارتية و العمميةمع

         ( قد وضعت أساسا ال لثقافتوالعممي بسمسمة األب مورو )لتفيـفإف انتقالو الى باريس و لقاؤه 
يث لـ " بح:ينو الفكري والمنيجي الى حد بعيدو إنما بمورت تكو ، و معارفو العممية فحسب
إذ أسكنت في نفسي ، بؿ غّيرت جذريا اتجاىي الفكري، الالسمكي تييئني فقط لدخوؿ مدرسة

بؿ فتح لي باب عالـ ، " قد فتح باب مدرسة معينة"موروو لـ يكف األب ، شيطاف العمـو
و يتسـ فيو الفرد أوؿ ما يتسـ ، جديد يخضع فيو كؿ شيء لمقياس الدقيؽ لمكـ و الكيؼ

   1بميزات الضبط و المالحظة ".
و الثقافية و التربوية المجتمعة شّكمت في عموميا التفكير  االجتماعيةالعوامؿ  كاف لياتو   
           لذا لـ تنفصؿ كؿ كتاباتو عف الجانب التقني ، منيجي و الصياغة الفكرية الدقيقةال

و السياسية  االجتماعيةو المعادالت الرياضية  المحضة التي فّسر بو كؿ الظواىر 
 ّد نقمة نوعية في سديـ المثقؼ العربي . التي تع واالقتصادية

 
 ـ مؤلفاتو:  4
            لقد أثرى مالؾ بف نبي المكتبة العربية و العالمية بالعديد مف المؤلفات التي شّكمت    

لما قّدمتو مف ، عممية و معرفية و فكرية في ىذا الزمففي زمنو ػ وما زالت لحد اآلف ػ طفرة 
و لما قدمتو مف مناىج ، و الثقافة و الحضارة بصورة عامة لتنميةرؤى جديدة  لمتربية و ا

ثـ ترجمت ، صدرت أغمب كتبو بالمغة الفرنسية وقد، ة في معالجة قضايا العالـ الثالثحديث
        ، و لو أكثر مف عشروف كتابا مطبوعا، والبعض اآلخر كتب بالمغة العربية، الى المغة العربية

يا و الجزائر. و لو إحدى عشر مؤلفا مازاؿ مخطوطا لـ يطبع و أغمبيا في مصر و سور 
   :  و أىـ ىذه المؤلفات ىي، بعد
وقاـ بترجمتو الدكتور ، ( وقد كتبو بالمغة الفرنسية1946)الجزائر :: الظاىرة القرآنية1ـ  4

تحت رعاية اإلتحاد اإلسالمي العالمي ، شاىيف ونشرتو دار القرآف الكريـ الصبورعبد 
                                                 

 . 66.، ص، المرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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وعدد ، وىو مف القطع الصغير، ـ1978ػ ىػ 1398عاـ ، الكويت، مات الطالبية السالميةلممنظ
 صفحة. 363صفحاتو 

 .بداية حياتو الفكرية و األدبية أّلفيا مالؾ فيوىي قصة أدبية ( 1947)الجزائر :: لبيك2ـ  4
 سوريا.، في دار الفكر، زيداف خوليؼ مف قبؿ د.، 2009لعربية سنة و ترجمت إلى ا

  صفحة مف الحجـ المتوسط.156
كامؿ  وقاـ بترجمتو، ـ1960اـ ع، نشر بدار الفكر(1948 الجزائر):: شروط النيضة3ـ  4

 مسقاوي.
            ،ردار الفك عف، (1956)القاىرة اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونج: اإلفريقية:4ـ 4

 صفحة.266و يتضمف 
، و ىو كتاب صدر بالمغة الفرنسية، (1957رة : )القاى:النجدة الشعب الجزائري يباد 5ـ  4

 إنسانيوجو مف خاللو مؤلفو نداء لمضمير اإلنساني )العالمي( مف أجؿ اتخاذ موقؼ 
حضاري حاـز بشأف عمميات اإلبادة التي كاف قد تعّرض ليا المجتمع الجزائري مف طرؼ 

 االستعمار الفرنسي.
 و بتضمف ـ1984عاـ ، الصبور شاىيف رجمة عبدت(1959: )القاىرة مشكمة الثقافة:6ـ  4

 صفحة.  152
ونشرتو دار ، 1وقد نشرتو مكتبة عّمار ط (1960)دمشق فكرة كمنويمث إسالمي: :7ـ  4

 . 94مف القطع المتوسط وعدد صفحاتو ، ـ1990عاـ ، الفكر
وعدد ، نشر دار الفكر(1960: الصراع الفكري في البالد المستعمرة: )دمشق  8ـ  4

 وىو أوؿ كتاب لمالؾ بالعربية مباشرة. 127، صفحاتو
يحتوي ىذا الكتاب عمى خمسة  (1960: )بيروت :حديث في البناء الجديد 9ـ  4

ناء " في مناسبات مختمفة أثا "بف نبيألقاى، مف الفرنسية الى العربية مترجمة محاضرات
 .الموضوعضرات في مجموعيا وحدة في . و تشكؿ ىذه المحازيارتو لكؿ مف لبناف و سوريا

و يتضمف ، (1960: )القاىرة ات كعالمة نمو في المجتمع العربي: الصعوب10ـ  4
         ،مترجمة مف الفرنسية الى العربية و ىي، محاضرة ألقاىا في اإلتحاد القومي في دمشؽ

 )ذىاني السيولة والصعوبة( . أضافو فيو يتمثؿ ىذا الكتاب فيما 
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في باريس في نياية  وىو مجموعة مقاالت كتبيا (1961 :)القاىرةفي ميب المعركة:11ـ  4
بدا لو أف يترجـ ىذه ، 1956وحينما لجأ إلى القاىرة عاـ ، األربعينات وبداية الخمسينات

  .المقاالت وينشرىا بالعربي
نشر ، وقد قاـ بترجمتو الدكتور عبد الصبور شاىيف( 1962:)القاىرة : ميالد مجتمع12ـ  4

 صفحة. 107وعدد صفحاتو ، القطع المتوسط وىو مف، الفكردار 
 القاىرة.، وقد نشرتو مكتبة عّمار( 1964آفاق جزائرية: )الجزائر :13ـ  4
وتحّدث فيو مالؾ بف ، (1966الجزائر) (الطفل): القسم األول رنمذكرات شاىد الق:14ـ  4
       ف تبسةبيو ما جرى فييا مف أحداث ( 1930ػ  1905األولى مف حياتو ) عف المرحمة ينب

التي شّكمت فيما بعد مدخال لتفسير الواقع  الطوليةو ذكرياتو  ،و قسنطينة أياـ الدراسة
 االجتماعي. 

نشرتو  (1969إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث:) القاىرة : 15ـ  4
 . صفحة 62وىو مف القطع الصغير وعدد صفحاتو ، ـ1970عاـ ، مكتبة عّمار القاىرة

ويتكوف مف جزأيف: الجزء األوؿ بعنواف" الطفؿ" وقد ترجمة  مذكرات شاىد القرن:: 16ـ 4
ة دار الفكر نشر ، والجزء الثاني بعنواف" الطالب" وقد ترجمو مالؾ بنفسو، مرواف القنواتي

 بعوالجزء الثاني بعنواف " الطالب" ط، مف القطع المتوسط، م1969عاـ الجزء األوؿ ، بيروت
 . م1970عاـ 

و صدر القسـ الثاني ( 1970) بيروت ( الطالب: القسم الثاني):مذكرات شاىد القرن17ـ 4
و قد تحدث فيو عف مرحمة أخرى مف حياتو في فرنسا ، مف ىذا الكتاب بالمغة العربية

 .( قضى أغمبيا في الدراسة1939 ـ1930)
بترجمتو" محمد عبد وقاـ  (1971)القاىرة  اإلسالمي:مشكمة األفكار في العالم :18ـ 4

 71وعدد صفحاتو ، وىو مف القطع المتوسط، ـ1970 عاـ، العظيـ عمّى " نشر دار الدعوة
  صفحة.

مف  111وعدد صفحاتو، دار الفكر(1972: المسمم في عالم االقتصاد:) بيروت 19ـ 4
   .القطع المتوسط

وىو ، ـ1978اـ نشر دار الفكر ع (1977، لبنان، طرابمسبين الرشاد والتيو:) : 20ـ 4
 .174وعدد صفحاتو ، القطع المتوسطمف 
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نشر ، وقاـ بترجمتو عبد الصبور شاىيف (1954، : وجية العالم اإلسالمي:)دمشق21ـ  4
وىو مف القطع ، .عبد الصبور شاىيف173صفحاتو ، مف القطع المتوسط وىو، دار الفكر
 .المتوسط

تر: عمر كامؿ ، مسألة الييوديةال، : وجية العالم اإلسالمي: الجزء الثاني22ـ  4
 .160و عدد صفحاتو ، 2013سنة ، سوريا، دار الفكر، مسقاوي

( نشر 1977)بيروت العشرين:دور المسمم ورسالتو في الثمث األخير من القرن : 23ـ  4
  . 62وىو مف القطع الصغير وعدد صفحاتو ، واحددار الفكر في كتاب 

و ، ىو مجموعة مقاالت كتبيا بالفرنسية( 1989زائر : )الجمن أجل تغيير الجزائر :24ـ  4
 1964ي جرت في الستينات)تضمنت األحداث الت و، الثورة اإلفريقية"عت مف جريدة "جم

 و قد ُجمعت بعد وفاتو. ، (1968ـ
بيا بعد وفاتو في إطار كتابيف قد تـ جمعيا و ترتيبعض مؤلفاتو  فإف، ا سبؽو فضال عم   
 :يف و ىماىام
مى و يشمؿ ع، 1976" سنة بالفرنسية في "الجزائر و ىو كتاب صدر :لقضايا الكبرىا أوال:

  :المؤلفات التالية
 جزائرية.آفاؽ  أ/

 .و أثره في الفكر اإلسالمي الحديثإنتاج المستشرقيف  ب/
وىو مف القطع المتوسط وعدد ، ( وقد نشرتو دار الفكر1961)دمشؽ  تأمالت: ثانيا:

 لمؤلفات التالية :. و يشمؿ ا205صفحاتو 
 .حديث في البناء الجديدإ/  
 .ات كعالمة نمو في المجتمع العربيالصعوب ب/
 .تأمالت في المجتمع العربي ج/

  المخطوطات :ثالثا: 
 وىي ما زالت مخطوطات بخط يده ومنيا:، وتوجد كتب غير منشورة لألستاذ مالؾ بف نبي  
 .يزنياور  خطاب مفتوح لخروتشوؼ وا 
 ع إسالمي دولة مجتم 
  بعنواف" األستاذ ". –القسـ الثالث  –مذكرات شاىد القرف 
 .نموذج لمنيج ثوري 
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 .المشكمة الييودية 
 .العفف 
 .الييودية أـ النصرانية 
 . دراسة حوؿ النصرانية 
 . مجالس دمشؽ 
 مجالس تفكير. 
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 استخالصات

شكمت بحؽ ظروفا حّطت حياة مالؾ ، اىاتطرقنا في ىذا الفصؿ إلى ثالثة نقاط رئيسية رأين
ىذا الواقع الذي كاف يحفر في نفسية إبف نبي و يخط دروبا لمفكر ، بف نبي في سكة الواقع

و شكمت المحطات االجتماعية و األسرية و الثقافية ، حمؿ االستعمار مف الداخؿ و الخارج
 محاورا كبرى في مسيرة الرجؿ.

مالؾ بف نبي صنعت منو إنسانا ناقدا و مفكرا في حموؿ  فالمحطات االجتماعية التي عاشيا
و كانت الظروؼ التي أحاطت بمالؾ بف نبي في ، ألمة مازالت ترزخ تحت وطأة االستعمار

و المفكريف المغاربة في الحي ، و الشيخ دّراز، و الجدد كحمودة بف ساعيائو عالقتو باصداق
و الفضاءات ، طبيعة المجتمع الفرنسي و صراعو مع المستشرؽ " ماسينيوف" و، الالتيني

     كؿ ىذه الظروؼ أسيمت في بناء فكر مالؾ ، و اإلعالمية بالخصوص، الثقافية المتاحة
أي عاش ، بالمجتمع الفرنسي في الريؼ االحتكاؾدوف أف ننسي ، و اىتماماتو و توجياتو
، داخؿ المجتمع الفرنسيوكيؼ استطاع أف ينقؿ لنا الحياة األسرية ، إبف نبي مع أسرة زوجتو
 و كيؼ بنى فكرة المعيار الجمالي مف خالؿ المعايشة لحدث.، و طبيعة العالقات بينيـ

و الحركات التحررية في ، ثـ رحمتو إلى القاىرة وبداية الحياة الفكرية في عز المد العروبي   
و كانت ، يف منيـالتي كانت مصر الناصرية مرجمة تمور بأفكار الدعاة المريد الثالثالعالـ 

حينئذ صحؼ المصرية و  المطابع في أوج عطائيا. فكانت الفرصة السانحة أي استطاع أف 
 شروطثـ يترجـ ػ عبد الصبور شاىيف ػ باكورة عممة ص ، يترجـ كتاب الظاىرة القرآنية

 النيضة " الذي القى رواجا كبيرا في السوؽ بيف نخب مصر و مثقفييا.
ي و الت، ممنا في أىـ المؤلفات و اإلنجازات التي كتبيا مالؾ بف نبيتك، في النقطة األخيرة

، ي رّصعيا بالكثير مف الكتب فاقت الخمسة و العشروف كتاباالت، تحد تحفة المكتبة العربية
تجمع حوؿ العديد مف األدباء و  انفكتو جمساتو التي ما ، باإلضافة إلى حواراتو و مقاالتو

 حمة زاىية و زاخرة  باإلنجازات إلى أف عاد إلى الجزائرفكانت ىذه المر ، المفكريف
و كتب فييا الكثير مف ، وفي الجزائر دخؿ مالؾ بف نبي في صراع كبير مع الشيوعييف  

ثـ تفرغ لمكتابة بعد أف ، أرادهحتى استقاؿ منو بمحض ، الكتب و تقمد فييا مناصب وزارة
 الروح. عرؼ أف السياسة التي ال تربط باألخالؽ ىي خراب
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 تمهيد 

         مف ِقبؿ الكثير مف العمماء االىتماـيعنى الفكر التربكم منذ سنكات عديدة بالرعاية ك    
ك التربكييف، لما يختزف مف قيـ تربكية ك عممية ك مجتمعية. فقد كاف اإلنتاج في  المفكريفك 

ك نحف إذ  مع.مجاؿ التربية كثير ألنيا كانت مشركع حياة ك طريؽ فمسفي لكافة أفراد المجت
، ك التي نعني بيا دراسة لفصؿ مف خالؿ التطرؽ إلى طبيعتونؤصؿ لمفكر التربكم في ىذا ا
، ك نحدد منذ البداية المعرفة، فنحف ىنا نؤصؿ لممكضكع اإلنساف ك المجتمع ك العمـ ك

لمقارئ  نكضحلكي  ماىية اإلنساف ك طبيعة المجتمع ك كيفية النظر إلى العمـ ك المعرفة.
رة مالؾ بف نبي ليذا اإلشكاؿ، ك كيؼ حّدده، لنخمص في النياية أنيـ بحؽ يشكمكف نظ

 النظرة الفمسفية لمالؾ بف نبي حكؿ المكضكع.    
المفكريف في العمـك السمككية، ككنو حجر الزاكية لتأصيؿ قيـ  ك قد كاف محط اىتماـ  

التاريخ، مجسدا في ذلؾ عمى تجربة في بناء مستقبؿ يرتكز  ىف عميياالمجتمع التي يرا
رؤية جديدة  إعطاءمشركع حضارم متكامؿ ييدؼ الى  إطارتطمعات الفرد ك المجتمع في 

ذلؾ المشركع  ع المعاصر بكؿ متغيراتو ك أبعاده،أعرؽ تأصيؿ ك أكثر انفتاح عمى الكاق
   الحضارم المستند عمى التجارب البشرية كعممية تكاصؿ مستمرة بيف الماضي ك الحاضر 

 ك المستقبؿ .
ك ما إف طكل القرف التاسع عشر أكراقو بنشأة فكر تربكم عربي يمازج بيف التراث كالحداثة، 

، التي تمت في ىذا القرف التاسع عشك يستخمص فكرا تبمكر مف خالؿ التفاعالت الثقافية 
اؽ كعف تمؾ التفاعالت التربكية مع الكاقع االجتماعي العربي، ك مع تراثو الراسخ في أعم

 .اإلسالميةالشخصية العربية 
 ارتباطافقد كلد ىذا الفكر عمى يد "رفاعة الطيطاكم" ك "عمي مبارؾ"، كظير أكثر    

أحمد " . كلقد أشاعت آراءعبده" بالتراث ك المؤثرات الحضارية الجديدة عمى يد الشيخ "محمد
عي، عاصفة مف الجدؿ اإلسالمية، ك دعكتو لممذىب الطبي" ك نظراتو التأكيمية لممفاىيـ خاف

التفكير الساكف، كأقحمت العقؿ في فضاء قمؽ مضطرب، يمكج  أيقظت، ك المناظرات
 بإشكاالت ك استفيامات مختمفة، لـ يألفيا ىذا العقؿ في متكف التراث الكالسيكية، فانبرل لمرد 
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" أبادم، ك السيد جماؿ الديف الحسيني المعركؼ  اإللوعمى آرائو السيد أكبر حسيف 

 باألفغاني " .
، فقد مي المنجز منذ الطيطاكم حتى اآلفك يمكف رصد عدة مستكيات لمفكر التربكم اإلسال 

ىذا الفكر في مرحمتو األكلى بنزعة إعتذارية تبريرية، طبعت آثار الدارسيف مقارنات  اتسـ
           ، بيدؼ ترسيخ االنتماء لألمةالتراث ك معطيات العمـك الحديثة كاسعة بيف قضايا

كا ، الذيف تخّرجالمستنيريفك ميراثيا.ك لـ تتجاكز دائرة الميتميف بيذا الفكر نخبة ضئيمة مف 
 ، ك تعّرفكا عمى النمط الجديد لمعمـك الغربية.  في الحكاضر العممية التقميدية

الحديث محاكالت تنظيرية، تتفاكت درجاتيا، لكف  اإلسالميالفكر  أنجزك في ىذا السياؽ   
      ، مثمما نالحظ في أعماؿ محمد إقباؿ، مع نماذجيا الرائدة مرحمة جديدة الفكر دخؿ ىذا

ك ما أف جاء القرف العشريف بكؿ تقمباتو ك حركاتو مناكفا في ذلؾ ك محمد عبد ا دّراز. 
كضعا قديـ ممثؿ في االستعمار األكركبي استقمت فيو بعض البمداف العربية، كمع ىذا 

ي حاكلت ىذه البمداف أف تتحرر اقتصاديا ك اجتماعيا ك فكريا. فكاف ىذا التحرر السياس
 التحرر يعكس نفسو في الفكر، ك في الكاقع التربكم.

 
  اإلنسان:ـ  1
 : إعادة صياغة نفسية اإلنسان الجديد:1ـ  1

" إذا كانت الطبيعة تكجد النكع، فإف التاريخ يصنع المجتمع. ك ىدؼ الطبيعة ىك المحافظة 
ى البقاء بينما غاية التاريخ أف يسير بركب التقدـ نحك شكؿ مف أشكاؿ الحياة الراقية ىك عم

 1ما نطمؽ عميو اسـ الحضارة".
ك مف ىنا بات مف الضركرم العكدة الى التاريخ كأداة تحميمية مف أجؿ فيـ متعمؽ لمحقائؽ 

            يتو ك أساليب تفكيرهالتاريخية لإلنساف العربي الذم شكمت صيركرة األحداث التاريخية ذىن
 :التي تكفرت عمى المعطيات التاليةك 

: أك ما تعرؼ بػ " الفتنة الكبرل" التي تعرض ليا اإلنساف العربي، فيي معركة صفيف أوال:
عمى مستكل الفيـ ك الكاقع، إذ تعارضت الحادثة  تمثؿ بداية اليزة التي تعرض ليا اإلنساف

  سالمية الجديدة.مع الممارسة الحياتية اإل
                                                 

 .16، ميالد مجتمع، مرجع سابق،  ص.ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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         الحديثة منيا اإلصالحيةك تتمثؿ ىذه الحركة في الحركة  حركة النيضة العربية: ثانيا:

رميـ اإلنساف المسمـ، إنساف )ما بعد المكحديف( المسمكب تك القديمة، التي حاكلت جاىدة ل
يمة البناء، ك كانت ك إعادة تكييفو ك تأىيمو ليضطمع مف جديد بم لالستعماراإلرادة، القابؿ 

 ىذه الحركات قد تحكلت مف قطرية إلى عالمية. 
 : بناء الفرد مقابل الشخص :2ـ  1ـ  1

مالؾ بف نبي مفيـك الفرد بالدراسة إنما ىك تحميؿ نفسي تربكم لشخصية  اعتبار تناكؿيمكف 
قع اإلنساف المسمـ المعاصر الذم ىك في النياية محصمة ىك إنساف صنعتو تراكمات الكا

. ك عمى ىذا ال االنحطاطعبر تدفقات التاريخ المطيـ باألحداث عبر عصكر  االجتماعي
 : أف يككف في السياقيف التالييفإالّ  لإلنسافيمكف 

إما أف يككف في كضعية سمبية تتمثؿ في ممارستو لمحياة ك ىك ال يعمـ شيئا  األول:السياق 
ه المرحمة المطالب العضكية تجمى في ىذُخمؽ مف أجميا، بحيث تعف األىداؼ السامية التي 

 الحيكية الغريزية.
إما أف يككف في كضعية أسبغت التربية داللتيا التاريخية عمى حياتو السياق الثاني:

 الشخصية التي يختمؼ بيا عف بقية المخمكقات.
" إف الطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية، ثـ يتكلى المجتمع  : الفرد الخام:3ـ  1ـ  1 

مالؾ  استعمؿإنساف يمثؿ الحياة البدائية في أكضح صكرىا الكاقعية، ك قد  ك ىك 1تشكيمو"،
بف نبي ىذا المفيـك كأداة تحميمية لمعممية التربكية إلنساف مازاؿ لـ يخضع بعد لمتكييؼ 

في  لالندماجالتربكم، ك يعني بو ىك ذلؾ الكائف الفطرم لحظة كالدتو الذم يستيدؼ إعداده 
داتو الفطرية ك ميارتو ك الشركع في القياـ بالدكر الذم ينسجـ مع استعدا االجتماعيةالحياة 

ك مكاىب ك قدرات كامنة تؤىمو  باستعداداتأم أف اإلنساف يكلد )فرد خاـ( مزّكد  المكتسبة.
         ك المكاىب االستعداداته مف أجميا، إذا ما ُأحسف تكييؼ ىذلمقياـ بالكظيفة التي ّخمؽ 

 طاقات مف جية، ك مف جية أخرل تأىيمو ليذه الكظيفة.  ك ال
 
 
 

                                                 
 65ميالد مجتمع، مرجع سابق. ص. ،ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  1
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    ىك إنساف طبيعي يخضع لقانكف الغريزة ك يقكده ك يتحكـ : اإلنسان الطبيعي:4ـ  1ـ  1

منصبة رأسا لممحافظة عمى النكع ك يحدد كجيتيا."  اىتماماتوفي تصرفاتو، لذا فإف كؿ 
في الحالة التي يطمؽ عمييا بعض المؤرخيف فعندما نعيد الفرد عند نقطة الصفر، نجده 

المسمميف كممة )الفطرة( أم مع جميع غرائزه كما كىبتو إياىا الطبيعة، فالفرد في ىذه الحالة 
  ."اإلنساف الطبيعي إالّ ليس في أساسو 

لكف في نياية المطاؼ تتكلى الفكرة الدينية إخضاع غرائزه لعممية تكييؼ تمثؿ ما يعرؼ   
       ك ليس مف شأف ىذه العممية القضاء عمى الغرائز، . ت(س الفركيدم بػ )الكبفي عمؾ النف

، فالحيكية الحيكانية ظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينيةك لكنيا تتكلى تنظيميا في عالقة ك 
، ك لكنيا خضعت لقكاعد نظاـ معيف. ك في ىذه مة في الغرائز بصكرة محسة لـ تمغالممث
ضع كجكده كمو جزئيا مف قانكف الطبيعة المفطكر في ذاتو، ك يخيتحرر الفرد  الحالة

عو حياتو في ىذه إيجادا يمارس م نفسو،التي أكجدتيا الفكرة الدينية في لممقتضيات الركحية 
  1.طبقا لقانكف الركحالحالة الجديدة 

مصطمح إنساف الفطرة ىك مصطمح ديني جاء ذكره في القرآف  :: إنسان الفطرة5ـ  1ـ 1
، لداللة عف الكضعية التي يخمؽ عمييا اإلنساف ك ىك لـ يتأثر بعد السنة النبكيةكريـ ك ال

ك لعمـك تحميؿ مالؾ بف نبي ليذا المصطمح ك إذا تتبعنا  المكاف.بمالبسات الزماف ك 
" فنفسية الفرد في إلى البعد الديني ليذه الشخصية االىتداءالشخصية اإلنسانية يمكف 

              ،ية، تمؾ التي تعد جزءا مف طبيعتوية عمى األقؿ مفعمة بالنزعة الدينالمجتمعات التاريخ
)حيكاف ديني(، ك ىك بذلؾ يحدد و:جتماع يقكؿ في تعريؼ اإلنساف بأنك ىك ما جعؿ عمـ اال

، ك في كؿ فرد يبني شخصيتو الخاصة عمى في أفراد النكع ساس النفسي العاـجانبا مف األ
ك يتدخؿ مباشرة في عممية التكييؼ التي  الديف يتدخؿ في عممية البناء أف ىذا األساس. أم

  2".تقاء أك بعث لإلحساس مف جانب آخرىي عممية ترشيح أك تنحية جانب، ك عممية ان
ك ىك مرحمة ثانية تتبع مرحمة اإلنساف الفطرم، ك ىك إنساف  :: اإلنسان المكيف 6ـ  1ـ 1

اف في ىذه الحالة الشخص أك الفرد المكيؼ ك المؤىؿ قد تـ تكييؼ تربكيا، ك يسمى اإلنس
 ك المؤىؿ لمدخكؿ في تفاعالت ك عالقات اجتماعية لمقياـ في المجتمع كلالندماج لالنتماء
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، ك في ىذا الصدد يقكؿ بعد أف يدلؿ عمى أف الحضارة في مجاليا انتماؤهبأدكار يتطمبيا 

في طريؽ التغيير االجتماعي األكؿ  الثاني قد تمت في عالـ األشخاص، يقكؿ أف العمؿ
  Personne)إلى أف يصبح )شخصا( (individuel ) )فردا(العمؿ الذم يغير الفرد مف ككنو:"ق
  1".ك ذلؾ بتغيير صفاتو البدائية التي تربطو النكع الى نزعات اجتماعية تربطو بالمجتمع  (
، مستعد مف الناحية لمحضارة ىك إنساف في حالة سابقة :: إنسان ما قبل الموحدين7ـ  1ـ 1

ت طبيعية خاف تنطكم عمييا النفسية لمدخكؿ في دكرة حضارية جديدة بناء عمى مؤىال
، ك (مى ا عميو ك سّمـلنسبة لألشخاص في عيد الرسكؿ )ص، كما كاف الكضع باشخصيتو

عممية  ، ك لكف بعد أف تتـاالستعداد لدخكؿ في تجربة حضارية جديدةالذيف كانكا عمى أىبة 
التي تستيدؼ لتأىيميـ لممساىمة في إنجاز ىذه الدكرة، ذلؾ ألف  طاإلشرا ك التكييؼ

الذم يؤىمو  اإلشراؾيقتضي جيدا مف التكييؼ ك  أكلياال يعدك أف يككف شرطا  االستعداد
بمقتضيات الدكر الذم سكؼ يناط بو إلنجاز الدكرة الحضارية  االضطالعليصبح قادرا عمى 

 ؿ بدء دكرة مف دكرات أك عند بدايتيا يككف اإلنساف في حالة سابقة لمحضارة.ك قب بنجاح."
ك سمبت منو الحضارة تماما، فيدخؿ  أما في نياية الدكرة فإف اإلنساف يككف قد تفّسخ حضاريا

م تفسخ حضاريا مخالؼ تماما لإلنساف السابؽ بعد الحضارة...إذ أف اإلنساف الذفي عيد ما 
نساف الفطرم...فاألكؿ ليس مجرد إنساف خارج عف الحضارة فحسب، عمى الحضارة أك اإل
مكب إذ اإلنساف المس الثاني الذم سميناه فيما سمؼ بػ)اإلنساف الطبيعي( كما ىي الحاؿ مع

إاّل إذا تغير ىك نفسو عف جذكره  travail civilisé )عمؿ متحضرالحضارة لـ يعد قابال إلنجاز
ؾ، فإف اإلنساف السابؽ عمى الحضارة يظؿ مستعداػ كما عمى العكس مف ذل ك األساسية...

  2"ىك الحاؿ مع البدكم المعاصر لمنبي ػ لمدخكؿ في دكرة حضارية(.
        يرل مالؾ بف نبي أف )إنسان ما بعد الموحدين(:إنسان ما بعد الحضارة :8ـ  1ـ 1

اف ىذه المرحمة ك إنس 3في سقكط دكلة المكحديف "سقكط حضارة لفظت أنفاسيا األخيرة".
، كىك إنساف خرج مف الدكرة الحضارية لـ يعد فترة مف التمزؽ ك تنمية الصراعاتعاش في 
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، ك ىك يعطينا صكرة لإلنساف المنحؿ الحيكيةفعؿ حضارم فقد طاقتو  إنجاز أمقادرا عمى 
 .ساف الذم خرج مف الدكرة الحضاريةحضاريا أك اإلن

إلنساف المسمـ الذم تخمى عف ىمتو الحضارية، ثـ ينحك مالؾ بف نبي بالالئمة عمى ا
فاستخؼ بو حكامو ك أمراؤه" ك ليس مف الصكاب أف نبحث عف النظـ، بؿ عف العكامؿ 

، اىبيـ الخاصة عمى التراب ك الكقتاإلنسانية المتمثمة في عجز الناس عف تطبيؽ مك 
ؾ الظاىرة في التاريخ تحمؿ معو الحياة االجتماعية، ك يؤرخ لتم فقدفالتركيب األساسي نفسو 

  1".يقتو سقكط حضارة لفظت آخر ساعتيابسقكط دكلة المكحديف، الذم كاف في حق اإلسالمي
ك يستطرد مالؾ بف نبي في تشخيص كاقع المجتمع ما بعد المكحديف مف زاكية اجتماعية   

        أف جميع األعراض التي ظيرت في السياسة أك في صكرة عمراف، لـ تكف إاّل تعبيرا 
، الذم كاف م خمؼ اإلنساف الحضارة اإلسالميةعف حالة مرضية يعانييا اإلنساف الجديد، الذ

يحمؿ في كيانو جميع الجراثيـ التي سينتج عنيا في فترات متفرقة جميع المشاكؿ التي 
انييا النيضة اآلف، ك يعكد ، فالنقائض التي تعا العالـ اإلسالمي منذ ذلؾ الحيفتعرض لي

   لى ذلؾ الرجؿ الذم لـ يكف طميعة في التاريخ، فنحف نديف لو بمكاريثنا االجتماعية،إ كزرىا
لـ يكتؼ بدكر نشاطنا االجتماعي، ك ىذا اإلنساف ك فطرائقنا التقميدية التي جرينا عمييا في 

تنا، بؿ مف خيانة لكاجبنا، ك أخطاء في حؽ نيض ارتكبناالمحرؾ الخفي الذم دفعنا إلى ما 
، لـ يكتؼ بأف بمغنا نفسو المريضة التي تخمقت في جك يشيع فيو ؾ معنا في فعمنالقد اشتر 
 ك الفمسفي ك السياسي، فبمغنا ذاتو أيضا. االجتماعيالخمقي ك  اإلفالس

         يقـك  اجتماعياؼ الديف ظّ ىك إنساف ك  :)إنسان الموحدين(: إنسان الحضارة:9ـ  1ـ 1
حالة قيـ مستنبطة مف النمكذج المثالي، تمر مف المف خاللو بتركيب ييدؼ إلى تشكيؿ 

العضكم كحدة اجتماعية، يجعؿ  مف اإلنساف ، يجعؿالطبيعية إلى كضع نفسي زمني
قتا اجتماعيا مقدرا )بساعات ػ ك كل مدة زمنية مقدرة )بساعات تمر(( الذم ليس سمف)الكقت

يالؾ ساف في صكرة استػ الذم يقدـ بصكرة فردية مطمقة غذاء اإلنعمؿ(، ك مف )التراب(
تكييفا فنيا، يسد حاجات الحياة االجتماعية الكثيرة، تبعا لظركؼ  مجيزا مكيفامجاال  .ػبسيط

عممية اإلنتاج.  فالتاريخ يبدأ في رأم مالؾ بف نبي " باإلنساف المتكامؿ الذم يطابؽ دائما 
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جتمع رسالتو ك حاجاتو األساسية، ك الذم يؤدم في الم بيف جيده ك بيف مثمو األعمى
  1المزدكجة، بكصفو ممثال ك شاىدا".

ك اإلنساف المتكامؿ في شخصيتو ىك الذم ينمي جميع جكانب شخصيتو بشكؿ منسجـ     
، ك التربية المتكاممة ىي التي تدرؾ إلى أقصى درجة ممكنة مف النمك مؿمتناسؽ متكا

صى درجة ممكنة مف النمك، مطالب ىذه الجكانب المختمفة كميا كتدرؾ كسيمة تنميتيا إلى أق
ك تدرؾ حسابات ك نسب النمك المتكامؿ بيف ىذه الجكانب المختمفة حّتى تشرؼ إشرافا دقيقا 

       2عمى تكجيو ىذه النسب في إطار مف التناسؽ ك التكامؿ.
ك لعؿ أىـ ما يمكف االىتداء إليو مف خالؿ التأمؿ فيما في أفكار مالؾ بف نبي أف ثمة    

 عمييما في غمرة تحميمو إلنساف الحضارة: رّكزسياف أمراف أسا
أكال: أنو ال يمكف أف يستمر اإلنساف في تككيف ك بناء حضارة ما دكف أف يسترشد بالنمكذج 

 االجتماعيةك في تفاعالتيا ك في بناء شبكاتو  االجتماعيةالمثالي الذم جعمو عبرة في حياتو 
 شيكع ك تكرر ك تردد في المجتمع.لكي تتحكؿ الثقافة إلى مشركع تربكم أكثر 

نيطت لو لحضارة المتكيؼ ك المتكامؿ الذم أُ إذا كانت كحدة المجتمع ىك إنساف ا ثانيا:
 .) التقكيـ الحسف(عممية الشيكد الحضارم التي تقؼ عمى قاعدة أساسية ك ىي الكماؿ

 :  أبعاد تشكل اإلنسان : 2ـ  1
الركحية  :الجكانب المختمفة التي تشكؿ اإلنسافكفيما يأتي استعراض ألفكار إبف نبي في   

كالجسمية كالعقمية كالكجدانية كالسمككية، حسب نمكذج تحميمي اقترحو ليذا الغرض. 
كسنالحظ أف ابف نبي قد أكلى أىمية قصكل لمجكانب الركحية كالعقمية كالسمككية ضمف إطار 

الجسمية كالكجدانية التي تتفاعؿ  تتكامؿ فيو ىذه الجكانب في تناغـ بديع دكف إىماؿ لمجكانب
 .كتتكامؿ أيضا مع الجكانب األخرل

قد ربط ابف نبي بيف ظيكر الحضارة في أمة مف األمـ  البعد الروحي: :1ـ  2ـ  1 
" فالحضارة ال تظير في أمة مف األمـ إال كقاؿ في ىذا:كاكتشاؼ اإلنساف ألسمى األشياء؛ 

تقكـ  -عمى األقؿ-س شرعة كمنياجا، أك ىي في صكرة كحي ييبط مف السماء يككف لمنا
أسسيا في تكجيو الناس نحك معبكد غيبي بالمعنى العاـ، فكأنما قدر لإلنساف أال تشرؽ عميو 
       شمس الحضارة إال حيث يمتد نظره إلى ما كراء حياتو األرضية أك بعيدا عف حقبتو 

                                                 
 32، وجهة العالم االسالمي، مرجع سابق، ص.ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 18ـ محمود سمطان السيد، مرجع سابق. ص  2



 الفكر التربوي عند مالك بن نبي                                                         ثالثالفصل ال

014 

 

التي تييمف عمييا عبقريتو  إذ حينما يكشؼ حقيقتو الكاممة يكتشؼ معيا أسمى األشياء
في اإلسالـ ك قد أكلى مالؾ بف نبي لمجانب الركحي في فمسفة اإلنساف  1."كتتفاعؿ معيا

"يجب عمى اإلنساف أف يشرب ك يأكؿ ك ينسؿ ك يممؾ، كيكافح مف عناية كبيرة، حيث قاؿ:
يكجييا أجؿ استمرار النكع. ك لكنو يجب أف يراقب ىذه األعماؿ األكلية جميعيا، ك أف 

ك ىك بيذه الطريقة يشترؾ كاقعيا في عمؿ ا عز ك جؿ، ك مع  ك تقدـ النكع. لغايات تتفؽ
المنكط  االشتراؾػ تبعا ليذا مف الكجية الدينية نا إلى األمكرذلؾ فيك محكـك ػ إذا ما نظر 

 ما حممتو طبيعتو عمى عو لقانكف التقدـ األخالقي، فإذابتكميفو الديني، أعني تبعا لخضك 
  2العمؿ فإف ضميره ىك الذم يعطي لعممو معنى تاريخيا ك أخالقيا".

يرل إبف نبي أف لمفرد بصفتو عامال أكليا لمحضارة قيمتاف:  ::البعد المورفولوجي 2ـ  2ـ  1
األكلى منيا خاـ، كاألخرل صناعية؛ أم أف األكلى طبيعية كالثانية اجتماعية. أما القيمة 

كيف البيكلكجي لكؿ فرد، كتتمثؿ في استعداده الفطرم الستعماؿ األكلى فيي مكجكدة في التك
مف كسطو االجتماعي؛ كتتمثؿ ىذه  كأما القيمة الثانية فإنو يكتسبيا…عبقريتو كترابو ككقتو

القيمة في الكسائؿ التي يجدىا الفرد في إطاره االجتماعي لترقية شخصيتو كتنمية مكاىبو 
  .كتيذيبيا

لمفرد كيانا ماديا كمجاال ركحيا؛ فإذا كاف األكؿ يشكؿ مجالو الحيكم كيرل ابف نبي أف      
)البيكلكجي( كيمنحو منذ ميالده العناصر الضركرية لنمكه بكاسطة عمميات اليضـ كالتمثيؿ 

فإذا ما  ينميو مف الناحية النفسية. كعميوكدكراف الدـ كالتنفس، فإف المجاؿ الركحي ىك الذم 
الحيكم فإنو يمكت مكتا ماديا، ككذلؾ األمر إذا فقد صمتو بالمجاؿ  فقد الفرد صمتو بالمجاؿ

الثقافي فإنو يمكت مكتا ثقافيا. كباإلضافة إلى دكر اإلنساف في حفظ حياتو كنمكه )الفردية( 
نتيجة قيامو بمختمؼ الكظائؼ الحيكية مف شرب كأكؿ، فإنو يعمؿ "بداع مف طبيعتو مف 

ضميره مف أجؿ تقدمو، فيك إذف مزكد بسمطة مزدكجة.  أجؿ الحفاظ عمى النكع، كبكحي مف
كلكف التكميؼ ىك الذم ينظـ العالقة الداخمية ليذه السمطة المزدكجة، بحيث يككف عمؿ 

إذا كاف اإلنساف يشرب كيأكؿ كينسؿ  . كة"الغرائز كاندماجيا مطابقا لرسالتو االجتماعي
أف يراقب ىذه النشاطات األكلية، كأف كيممؾ كيكافح مف أجؿ استمرار النكع فإنو يجب عميو 

كيعتبر "الضمير" المحدد الذم يعطي لعمؿ اإلنساف معنى  .يكجييا لغايات تتفؽ كتقدـ النكع
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كليس ىذا الضمير إال العنصر الديني الذم يغذم الجذكر النفسية لمفرد،  .تاريخيا كأخالقيا
في تنظيـ  ك الكاعية في الفرد، "األنا"رة في العناصر الشخصية التي تككفكالذم يتدخؿ مباش

 . "الطاقة الحيكية التي تضعيا الغرائز في خدمة ىذه "األنا
بف نبي يجارم عمماء مدرسة التحميؿ النفسي، كيقرر أف دكر العنصر الديني كالغريب أف إ  

في صكرة تحريـ "ليس عامؿ تنظيـ نفسي رئيسي فقط، كلكف دكر ىذا العنصر يتجمى أيضا 
 .الظركؼ المرضية، كما في حالة الكبت مانع في بعض

        بف نبي بالجانب الكجداني بصفة مباشرة، إال أنولـ ييتـ إ البعد الوجداني:: 3ـ  2ـ  1
لـ يغفمو عند تحميمو لمشكمة الثقافة حيث اعتبر عنصر الجماؿ كما يرتبط بو مف حسف كقبح 

تكاجو مجتمعا ما. كلذا فقد  عنصرا أساسيا في تشكيؿ الثقافة كفي حؿ المشكالت التي
لدراسة تأثير الجماؿ  "التكجيو الجمالي ""مشكمة الثقافة" محكرا تحت عنكافخصص في كتابو 

              ال يمكف لصكرة قبيحة أف تكحي بالخياؿ الجميؿ "كجداف كاإلدراؾ كالسمكؾ، فقاؿ:في ال
       الذم ينطكم  أقبح، كالمجتمع أك باألفكار الكبيرة، فإف لمنظرىا القبيح في النفس خياال

بف يرل إ . كلصكر في أفكاره كأعمالو كمساعيو"أف يظير أثر ىذه ا عمى صكر قبيحة، البد
نبي أف تصكر الجماؿ ال ينفصؿ عف عمؿ الخير، كأنو منبع األفكار. كلككنو كذلؾ، فإنو ذك 

ف نبي أف لمجماؿ بأعماؿ الفرد في المجتمع. كيؤكد إ أىمية اجتماعية حيث تصدر عنو
عالقة كاضحة حتى بأزىد األعماؿ؛ ذلؾ ألف "الشيء الكاحد قد يختمؼ تأثيره في المجتمع 
          باختالؼ صكرتو التي تنطؽ بالجماؿ، أك تنضح بالقبح، كنحف نرل أثر تمؾ الصكرة
تي في تفكير اإلنساف، كفي عممو كفي السياسة التي يرسميا لنفسو، بؿ حتى في الحقيبة ال

 . "يحمؿ فييا مالبس سفره
األصكات، اإلدراؾ  جكانب الحياة )األلكاف، الركائح،كنظرا لتأثير الجماؿ في جميع   

بف نبي يعتبره الدستكر "دستكر الجماؿ في النفس اإلنسانية" الذم يطبع كالسمكؾ(، فإف إ
ة لممشكالت صكرة "الحسف" أك "القبح" في النفس اإلنسانية، كالذم يكحي بالحمكؿ الممكن

بؿ ىي قضية ردية كالجماؿ ليس قضية ف .حسب ما تنطبع في الذىف مف الناحية الجمالية
كجو الكطف في العالـ، فمنحفظ كجينا لكي نحفظ كرامتنا، كنفرض احترامنا كطنية أيضا فيك 

  .عمى جيراننا الذيف نديف ليـ باالحتراـ نفسو
ا ابف نبي قضية المشاعر السمبية كالكراىية كمف القضايا المرتبطة بالكجداف التي عالجي  

في البالد المستعمرة مثال( بفعؿ عكامؿ خارجية في النفس ) كالحقد المذيف ينشئاف
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ال  - بعد االستقالؿ كبعد مركر المرحمة الحماسية -كاالستعمار. إف نزعة معاداة االستعمار 
ى ككثبتيا الضركرية. كفضال تصمح أف تككف دافعا ساميا يحرؾ حضارة كيعطييا مثميا األعم

عف ذلؾ فإف ىذه النزعة إذا ما صفي مضمكنيا مف )المشاعر اإليجابية( عبر الزمف، فقد ال 
مشاعر سمبية(، تقـك عمى حقد الشعكب التي قاست ظمـ طغاتيا )تدع ىذه التصفية سكل 

 . لصغاربينما القضية ليست أف ننتزع العالـ مف مكجة احتقار الكبار لنسممو إلى حقد ا
إف التحرر الحقيقي ىك التحرر الداخمي مف المشاعر السمبية إلى جانب التحرر السياسي   

كالقكمي؛ ذلؾ ألف التحرر الداخمي ىك الذم يمكف الفرد كالمجتمع مف التخمص مف التأثير 
العميؽ الذم أحدثو المستعمر في أعماؽ كضمائر الشعكب المستعمرة في شكؿ حاالت 

يجب أف تكضع الشامؿ، ذىاف )اضطرابات عقمية(. كعميو، فمشكمة التحرر حرماف كحاالت 
بعض -إذف في اإلطار النفسي، كسنككف قد صفينا ىذه الحاالت الذىانية كصنكؼ الحرماف 

إذا ما خمصنا الرجؿ األفرسيكم مف المشاعر السمبية التي أصابتو بيا  -التصفية عمى األقؿ
 . و بيا حقده عميونزعتو المعادية لالستعمار، كأصاب

كىكذا نالحظ أف تحرير الكجداف عممية مكممة لتحرير األرض مف المستعمر بؿ إف عممية   
تحرير األرض ال تتـ كال تكتمؿ إال بتحرير الكجداف مف المشاعر السمبية نحك الذات الفردية 

بية نحك لكف لماذا ىذه الدعكة لتحرير النفس مف المشاعر السم كالجماعية كنحك اآلخر. ك
 المستعمر الذم خرب البالد كدمر الكجداف في البمداف المستعمرة ؟

الذم عقدتو دكؿ عدـ االنحياز سنة  -كاف ابف نبي يتمنى أف تتمخض عف مؤتمر باندكنغ 
آسيكم( يجد إليامو الجكىرم في ركحيا األخالقي المتمثؿ في  -إفريقياتجاه ثقافي ) -1511

األفرسيكية( بكصفيا نكعا مف التراث.  بخية التي تقرىا الشعك حية كالتاريمجمكع القيـ الرك 
في المركبات النفسية التي أدت  أف يجد عناصره أكال  -بف نبيإحسب  -كىذا التراث يمكف 

دكرا في الصراع مف أجؿ التحرر، كىي مشتركة بيف جميع الشعكب التي خاضت ىذا 
     رة األفرسيكية كجيتيا الخاصة بياالصراع، ثـ أنو سيجدىا في االتجاه الذم يختط لمفك

   .لشعكب السائرة تحت لكاء خطر الحرفي العالـ، كجية المصير المشترؾ بيف ا
         بف نبي أف أىـ المشكالت التي تكاجو الثقافة األفرسيكية ىي: مشكمة البقاءكيرل إ   

قاذ البشرية. كنظرا الىتماـ في عالـ تحكمو القكة، كمشكمة االتجاه المستقبمي ليذه الثقافة إلن
ممزمة بسبب مأساة ىذا . سيكيةكآأف الثقافة األفر  ، فقد رألابف نبي بكضع اإلنسانية ككؿ

القرف العشريف، بأف تتجو أكال نحك األخالؽ كفمسفتيا لتحديد مثميا األعمى، ثـ نحك الصناعة 
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 لفاقة عمى محكر كاشنطفلخمؽ كسائميا إلى ىذا المثؿ األعمى. فإنقاذ اإلنساف مف البؤس كا
مكسكك، ىما بالنسبة لنا الضركرتاف المحددتاف لممشكمة كميا: مشكمة بقائو، كمشكمة اتجاىو، 
كىذه الضركرة المزدكجة تسيطر بصكرة طبيعية عمى تحديد ثقافتو، كبالتالي تسيطر عمى 

  .تحديد منيجو األخالؽ
را لمجانب العقمي عند اإلنساف كما أكلى ابف نبي اىتماما كبي: : البعد العقمي4ـ  2ـ  1

يتجمى في عالـ األفكار الذم درسو دراسة مستفيضة كخاصة في عالقتو بالبناء الحضارم، 
كما درس الصراع الفكرم كأساليبو في البالد المستعمرة )بفتح الميـ(، كدرس أنكاع األفكار: 

البناء الحضارم فقد اىتـ بعممية بف نبي بعالـ األفكار كدكره في كما اىتـ إ ك القاتمة كالميتة.
التفكير كبعالقتيا بالجكانب األخرل في عممية البناء الحضارم: الجكانب الركحية كالسمككية. 
كيؤكد ابف نبي أف القكة الدافعة كاألساسية في عممية البناء الحضارم ىي الطاقة الركحية كال 

 .تأتي الطاقة العقمية إال في الدرجة الثانية
نما كيقرر     ابف نبي مف البداية أف "الحضارة ال تصنعيا ككمة مف األشياء المستكردة، كا 

ىي بناء تطبعو فكرة معينة". كبدكف الجانب الركحي كالجانب العقمي فإف عالـ األشياء ليس 
غراؤه ظاىريا لكي  ك .إال عبارة عف تراكـ أبمو جامد ال معنى كال طعـ لو ميما كاف بريقو كا 

ك "ىك كيفية ارتباط العمؿ  عميو أف يرتكز عمى المنطؽ العمميعمي فعاال فيككف الجانب ال
            بكسائمو كمعانيو كذلؾ حتى ال نستسيؿ أك نستصعب شيئا بغير مقياس يستمد معاييره
مف كاقع الكسط االجتماعي كما يشتمؿ عميو مف إمكانيات، إنو ليس مف الصعب عمى الفرد 

ظريا يستنتج بو نتائج مف مقدمات محددة، غير أنو مف النادر جدا المسمـ أف يصكغ مقياسا ن
يالحظ  .أف نعرؼ المنطؽ العممي أم استخراج أقصى ما يمكف مف الفائدة مف كسائؿ معينة

 أف ابف نبي ال يتناكؿ الجانب العقمي تناكال مجردا بؿ يركز أساسا عمى الجانب العممي منو 
لتطبيقي الذم يتككف في جكىره مف اإلرادة كاالنتباه شيء )المنطؽ العممي(. كيرل أف العقؿ ا

 .يكاد يككف معدكما في العالـ اإلسالمي
 
 :المجتمع :2

كاف تصكر مالؾ بف نبي أحد أىـ اإلسيامات التي مازاؿ الفكر االجتماعي العربي يستميـ 
مالؾ بف  طمؽانمقارباتو ك تحميالتو في مجاؿ العمـك االجتماعية ك التربكية ك الفمسفية. ك 

ر، بأسمكب متميز يك التغي باالستمراريةنبي في تصكره لبناء المجتمع كتنظيـ اجتماعي يتسـ 



 الفكر التربوي عند مالك بن نبي                                                         ثالثالفصل ال

018 

 

         تعرفو مجتمعات الحضارة قبؿ ذلؾ أك بعده، ك ىك أسمكب يجمع بيف الفرد فريد لـك 
 ك الجماعة ك يحقؽ لإلنساف التطكر ك النماء. فالمجتمع ىك البيئة التي تتكازف فييا
الشخصية القادرة عمى بناء الفعالية في تكفير الطاقة القادرة عمى تصحيح المسار. فيك عبر 

كنو فردا مف كلتاريخي الذم يتطكر فيو اإلنساف ا ىك العمؿشبكة العالقات االجتماعية 
 إلى نزعات تربطو بالمجتمع. صفاتو البدائية التي تربطو بالنكعليصبح شخصا، أم بتغيير 

ك الجماعة التي تعبر عف خصائصيا بإنتاج كسائؿ التغيير مع عمميا باليدؼ فالمجتمع ى 
أم أنو تنظيـ ذك طابع إنساني يسير طبقا إللياـ ثقافتو،  الذم تسعى إليو مف كراء التغيير.

فحينما تفقد الثقافة إلياميا يفقد المجتمع مسيرتو ليصبح جمعا مف البشر يقع في فريسة 
 الشيئية ك المجيكؿ.

 : نشأة المجتمع: 1 ـ 2
لمجتمع: ك قد فّند مالؾ بف نبي عدة تعريفات ك تصكرات حكؿ نشأة المجتمع، فيقكؿ أف ا  
ليس مجّرد جمع لعناصر أك أشخاص تدعكىـ غريزة الجماعة إلى أف يتكتمكا في إطار "

اجتماعي معّيف. ىذه الغريزة كسيمة إلنشاء المجتمع ك ليست سببا في إنشائو ، إذ يضـ 
مجتمع أكثر مف مجرد مجمكعة مف األفراد الذيف يؤلفكف صكرتو، يضـ عددا مف الثكابت ال

   1التي يديف ليا بدكامو ك بتحديد شخصيتو في صكرة مستقمة تقريبا عف أفراده".
فة يقّدـ لنا مالؾ بف نبي مثاليف كيفية ظيكر المجتمع في كال المجتمعيف في الثقا ك    

    )المادة ك الركح(، فرّكبت األكلى في مضمكنيا الثقافي مزيجا مية،الغربية ك الثقافة اإلسال
         مف األشياء ك األشكاؿ مف التقنية ك الجماؿ، أما الثانية فرّكبت في ثقافتيا مزيجا 

       الزكايا الفكرية ك اإليديكلكجية لنشأتو كتطكره،  اختالؼمف فكرتيف: الحقيقة ك الخير. ك 
ك قصة )حي بف يقضاف( إلبف كبنسكف كركزك ( لدانياؿ دم فكم، قصة )ر  ك ذلؾ مف خالؿ

ك رسيا عمى جزيرة خالية مف السكاف، لكف تتباعداف  السفينتيفطفيؿ. المذيف تحطمت بيما  
عف نمطي ا ك اليدؼ، فيما يعبراف ػ بصدؽ مف حيث الزماف ك المكاف ك مف حيث الرؤي

 ثقافة مختمفيف.
مؽ مف عالـ األشياء، فالعزلة في الجزيرة تبدأ مف عالـ ينط :نسون كروزويفروب 

شخصي نفعي بحت. ك  اقتصادعمؿ( تضع ثكاني الزمف في خدمة ،نـك المحسكسات )أكؿ،
 .اره حكؿ الطاكلة التي أراد صنعياتمحكر عالـ أفك

                                                 
   .11، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
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أشكاال مختمفة تماما، فتبدأ منذ أف  اتخذتينطمؽ مف عالـ األفكار، الكحدة،  حي يقضان: 
الغزالة التي تبنت الطفؿ المنعزؿ كأـ ترعاه، فكاف ينظر في جنباتيا ك إلى أعضائيا  قتنف

 جيئة ك ذىابا،األسئمة تصعد في ذىف إبف يقضاف  فال يرل ليا آفة تمنعيا مف الحراؾ، فتبدأ
 إلى أف يرسك عمى قناعة أف )الركح( ثـ )خمكد الركح( ك أخيرا )فكرة الخالؽ( .

ـ تتركز فيو الفكرة. فحي بف يقضاف ال يتغمب عمى كآبة الشعكر بالكحدة إف العالـ ىنا؛ عال
  1بصنع طاكلة؛ بؿ ببناء األفكار كاكتشافيا، إنو عالـ ال يتحدد فيو الزمف لصالح شيء ما.

ك يعطي مالؾ بف نبي مجمكعة مف األمثمة لتكضيح كيفية استمرار ك أفكؿ مجتمع، ففي    
     ظركؼ التاريخية أف يفقد مجتمع مف المجتمعات شخصيتونظره قد يحدث أكال في بعض ال

ك يمحى مف التاريخ، ك مع ذلؾ فإف عدد أفراده قد ال يتغير في ىذه الحالة بؿ يحتفظ كؿ 
فرد بالغريزة التي تحدد معالـ اإلنساف ككائف اجتماعي ك إنما أصبح األفراد مجرد أنقاض 

ء جسد اجتماعي جديد كما ىك حاؿ الغالييف لمجتمع بائد، أنقاض مييأة ألف تدخؿ في بنا
 في أكركبا ك فرنسا بالتحديد.

ك قد يحدث ثانيا أف يختفي األفراد الذيف يككنكف مجتمعا في نياية جيؿ معيف، ك مع ذلؾ 
ك يحتفظ بشخصيتو ال يمسيا شيء كما يحتفظ بدكره في التاريخ بؿ أنو  فإف المجتمع يبقى

 المجتمعك تقاليده ك عاداتو، كما حدث عندما جمع  يتويفرض عمى القادميف الجدد عبقر 
 الصيني قبائؿ المانشك ك المغكؿ حيف قامكا بغزك مممكة الصيف.

      إذف المجتمع عند مالؾ بف نبي يحمؿ في داخمو الصفات الذاتية التي تضمف استمراره   
ره مجردا مف األفراد ك تجعمو يحتفظ بشخصيتو ك دكره في التاريخ. ك ىك بذلؾ ال يمكف اعتبا

  2مف أجؿ القياـ بكظيفة معينة ذات غاية. كاحد اتجاهىؤالء األفراد في  اشتراؾك إنما ىك 
           ىذا التحميؿ ىـ العمؽ اإليديكلكجي الذم يكاكب المجتمع أثناء عممية التشّكؿ ك الميالد،

مع ما تتـ في الظركؼ " نيضة مجتالبيكلكجية الكراثية ك لذلؾ فإف: ك ىك أشبو بالصفات
          نفسو، لمقانكفالعامة نفسيا التي تتـ تـ فييا ميالده، كذلؾ يخضع بناؤه ك إعادة ىذا البناء 

( كلكف بمغة أخرل مى ا عميو ك سّمـك ىذا القانكف ىك الذم عبر عنو حديث رسكؿ  )ص
 3.حيف قاؿ:)ال يصمح آخر ىذه األمة إاّل بما صمح بو أكليا(

                                                 
 21.22، مشكمة األفكار في العالم االسالمي، مرجع سابق. ص.ص،ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    1
 .24، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
 .  155. ص.2009، دار الفكر ،دمشق، 9تر: عمر كامل مسقاوي، ط، تأمالت.ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   3
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  .الشروط و المحددات المجتمع:تعريف  :2ـ  2
تباينت التعاريؼ حكؿ مفيـك عمـ االجتماع، إاّل أف ماركس عّرفو بػ " عمـ دراسة المجتمع "، 
لذا حضي مفيـك المجتمع بكثير مف الدراسات ك القراءات، إاّل أف مالؾ بف نبي أعطى 

ة رائدة بيف عمماء العرب في ىذا يفة ك أخالقيا، مكنو مف تبؤ مكانلممفيـك بعدا قيمي ك كظ
 المجاؿ.

ك كانت محاكالت مالؾ بف نبي  اإلنساني:المجتمع كظاهرة فطرية في المجتمع  :1ـ  2ـ  2
" الجماعة ائو ك العكس كذلؾ. فالمجتمع عند ىك:لبناء مجتمع إليمانو بدكر الفرد في بن

يالد( كحدث يسجؿ ظيكره أف نطمؽ عمييا )م التي تتطكر ابتداء مف نقطة يمكف اإلنسانية
لحركة التغيير التي تتعرض ليا  انطالؽشكؿ مف أشكاؿ الحياة المشتركة، كما يسجؿ نقطة 

  1الحياة. ك يظير ىذا الشكؿ في صكرة نظاـ جديد لمعالقات بيف أفراد جماعة معينة".
 انيةإنسك التآلؼ بيف  األفراد في نسؽ اجتماعي كاحد ىك ظاىرة  االجتماعإف عممية     

، ك ىذا األخرليختص بيا المجتمع اإلنساني كحده عف بقية المجتمعات الحيكانية  محضة
بالطبع يدخؿ في التككيف النفسي المصحكب بالنص القرآني ك في الفطرة التي أكدعيا 

اة االجتماعية " ففي حشرة بسيطة كالنحمة نرل أف الحي:لخالؽ في عبادة يقكؿ مالؾ بف نبيا
، فيك يمقي نفسو إلى التيمكة إذا انفصؿ عنيا، اإلنساف شأنو في ىذا فردضركرة لكياف ال

   الشأف النحمة، إنو ال يستطيع أف ينعزؿ عف المجتمع ك يحاكؿ بجيده الخاص، إذ مصيره 
فقد أشار مالؾ بف نبي إلى المجتمع الحيكاني ممثال في مجتمع  2مف غير شؾ إلى المكت".

تنظيـ محكـ ػ عمى أنو مجتمع تسيره الفطرة فقط التي أكدعيا النحؿ ػ عمى ما يبدك عميو مف 
في النحؿ، ك فالنحمة ال يمكنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تنفصؿ عف الخمية، ألف  الخالؽ

مصيرىا المكت حتى ك إف تكفرت أسباب الحياة الطبيعية، لقد غرس ا في غريزتيا سر 
 اإلنساني. الحياة االجتماعية،   ليكشؼ فطرية االجتماع 

ك الفرؽ بيف المجتمع الحيكاني ك المجتمع اإلنساني ىك ذلؾ الفرؽ في طبيعة األىداؼ التي  
      تحّرؾ كؿ منيما نحك أفراده، فإذا كانت كظيفة المجتمع بصفة عامة ىي حفظ كياف الفرد

النكع،  حفظالحشرات تتمخص في  ك تحقيؽ أىداؼ معينة لو، فإف ىذه األىداؼ في مستكل

                                                 
 .18، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 155، تأمالت، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
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أكبر مف مجرد حفظ النكع، ألف اإلنساف يعيش ألىداؼ أخرل  اإلنسافلكنيا في مستكل 
  1تتجاكز حفظ النكع إلى مستكل االرتفاع بالنكع كجية حضارية.

فالجانب التاريخي يسيـ بقسط كافر في تحديد خصائص المجتمع ك سماتو ك ماىيتو،   
" تجمع )المجتمع( ك الذم يعرفو بأنو: لػ حيث يتجاكز التعريؼ الكالسيكي التقميدم الساكف

أفراد ذكم عادات متحدة يعيشكف في ظؿ قكانيف كاحدة ك ليـ فييا بينيـ مصالح ػ ك يضيؼ ػ 
ىذا التحديد خارجي كصفي ال يعطي أدنى تفسير تنظيمو الداخمي الذم قد ال يككف كفئا 

  2ألداء مثؿ ىذه الكظيفة ".
يتجاكز مالؾ بف نبي التعريؼ الزائؼ ػ كما : ة الزمنيةفهوم المجتمع من الناحيم:2ـ  2ـ  2

قكانيف معينة، فيقكؿ مالؾ يسميو ػ الذم يعّرؼ المجتمع بتجمع األفراد في إطار عادات ك 
ينبغي أف نحدد )المجتمع( في نطاؽ الزمف فتجمعات اإلفراد الذيف ال يعّدؿ الزمف  ":بف نبيإ

يـ خالؿ مدة، ال تعد مف التجمعات الخاصة التي مف عالقاتيـ الداخمية، ك ال تتغير نشاطت
)تكديس األفراد( يستند إلى الجانب الكمي فالمعيار المعتمد ال ،3"نقصدىا بمصطمح مجتمع.

مـ أنفسيـ)أىؿ العمـ فنسمي كؿ تكديس بشرم مجتمعا، ك ليذا فقد  تكرط أىؿ الع
 عات البدائية مجتمعات.في أكركبا بيذه التعبيرات الزائفة فسمكا التجم (،اإليثنكلكجي

مالؾ بف نبي في تكضيح الرؤية القرآنية التي شكّمت فكره حكؿ ميالد ك استمرار  أطمؽك قد  
في حركة ديناميكية متصاعدة، فنحف ػ يضيؼ مالؾ بف نبي ػ يمكننا إلى حّد   فكرة المجتمع

الكريـ، فقد ما أف نصكغ ىذا الرأم الذم ذىب إليو المؤرخ صياغة جديدة في ضكء القرآف 
نستطيع أف نفّسر ىذه الحركة بالعكامؿ النفسية التي حفزت القكة الركحية في ىذا المجتمع، 

 4أعني شركط حركتو عبر قركف.
ينطمؽ مالؾ بف نبي مف فكرة مؤداىا  :هوم المجتمع من الناحية الوظيفية: مف 3ـ  2ـ  2 

      ميالده يترجـ ترجمة صادقة  أف االجتماع الذم يتمثؿ فيو أكؿ عمؿ يؤديو مجتمع إّباف
 اإلسالميك قكية عف شبكة عالقاتو االجتماعية، ك أصدؽ ما يدؿ عمى ذلؾ في المجتمع 

اجتماع المسمميف في المسجد، في صالة الجمعة مثال، فيذا االجتماع يحمؿ في مضمكنو 

                                                 
 . 25، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
   15، المرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 15مرجع سابق، ص ال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 . 24 ص، المرجع سابق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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          عف المجتمع ك يدقؽ في التدليؿ 1أكبر المعاني التي تذكره بميالده، فيك رمزه ك تذكاره.
" لـ ندقؽ في مصطمحات عمـ االجتماع ، ية الكظيفية مف نقطة محكرية ك ىي:مف الناح

عف عدد مف األفراد يعيشكف كما يشاؤكف ميما كانت  ففيمنا أف المجتمع ربما ىك عبارة
الصالت بينيـ، ليس ىذا ىك المجتمع، ىذا يمكف أف نسميو بقايا مجتمع أك بداية مجتمعات 

ك يحقؽ راحة  قبؿ أف تقـك بكظيفتيا التاريخية، أما المجتمع الذم يقـك بكظيفتو نحك الفرد
الفرد...فيك ليس عددا مف األفراد ك إنما ىك شيء خاص، ىك بنياف ك ليس تكديس ألفراد، 

ك ىنا تكسب الجماعة اإلنسانية صفة )المجتمع( عندما  2بنياف فيو أشياء مقدسة متفؽ عمييا.
الحركة، أم عندما تبدأ في تغيير نفسيا مف أجؿ الكصكؿ إلى غاياتيا. ك ىذا تشرع في 

  3الحضارة. انبثاؽيتفؽ مف الكجية التاريخية مع لحظة 
ىذا التحديد يأخذ بالحسباف كظيفية المجتمع ك دكره في التاريخ، ك يراعي الضمانات    

ح لمجتمع معيف أف يقدـ لكؿ فرد االجتماعية، أم مجمكع الشركط المادية ك المعنكية التي تتي
 مف أفراده في كؿ طكر مف أطكار نمكه.

ك تعريؼ يبدأ بدخكؿ ك ى :: تعريف المجتمع من الناحية النفسية و االجتماعية 4ـ  2ـ  2
إلى مجتمع ما ، لتبدأ الحركة التاريخية التغييرية في تغيير اإلنساف ،فيقكؿ : "  عالـ األفكار

            ة صفة) المجتمع ( عندما تشرع في الحركة، أم عندما تبدأتكسب الجماعة اإلنساني
مف الكجية التاريخية مع لحظة  ك ىذا يتفؽ في تغيير نفسيا مف أجؿ الكصكؿ إلى غايتيا.

 4انبثاؽ حضارة معينة".
 : الحركة التغييرية لمجتمع :     3ـ  2
مالؾ بف نبي مف فكرة دينية  ينشأ المجتمع مف منظكر حركة مستمرة)الفكرة(::1ـ  3ـ  2

، ك تكسب الجماعة اإلنسانية صفة المجتمع عندما استمراريتويتأسس مف خالؿ بناؤه ك 
          تشرع في الحركة، أم عندما تبدأ في تغيير نفسيا مف أجؿ الكصكؿ إلى غايتيا. فال بد 

 انطالؽعي ك مف )فكرة( يجتمع عمييا أفراد المجتمع، ك تسجؿ نقطة الميالد االجتما
الطاقات ك بدكف ىذه الفكرة تفقد العالقات قيمتيا، ك يفقد المجتمع أىميتو في حفظ كياف 

صفة المجتمع عندما تشرع في الحركة،  اإلنسانيةالفرد ك تحقيؽ الجماعة. فتكسب الجماعة 
                                                 

   31 ص ، المرجع سابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 155 ص ، المرجع سابق،ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .18 ص ، المرجع سابق،ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 18، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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ك ىذا يتفؽ مف الكجية  غايتيا.أم عندما تبدأ في تغيير نفسيا مف أجؿ الكصكؿ إلى 
  1يخية مع لحظة انبثاؽ حضارة معينة.التار 
إنتاج دائـ ألسباب ميالد المجتمع األكؿ ك تسجيؿ  :اإلنتاج الدائم لألسباب: 2ـ  3ـ  2

 إمابيا   المجتمع كياف دائـ الحركة كالتغير ك حركة الجماعة تؤدم إذف حضكره في التاريخ،
ماالحياة االجتماعية،  أشكاؿالى شكؿ راؽ مف  مى عكس ذلؾ الى كضع سكقيا عي أف كا 

 .متخمؼ
فيذه األسباب شرط لتطكر المجتمع عند مالؾ بف نبي، ك ال تأتي ىذه الحركة إاّل بكجكد     

          شبكة العالقات االجتماعية ك أم تدىكر في ىذه الشبكة يؤدم إلى تكقؼ حركة المجتمع، 
يير االجتماعي المشركط ( ال تتـ إاّل عف طريؽ التغبالتالي فإف عممية )ميالد مجتمعك 

األكؿ الذم يقـك بو المجتمع ساعة  التاريخيباكتماؿ شبكة العالقات االجتماعية ىي العمؿ 
ميالده. ك مف أجؿ ذلؾ كاف أكؿ عمؿ قاـ بو المجتمع اإلسالمي ىـ الميثاؽ الذم يربط 

    فؽ ف تتاألنصار ك المياجريف ك كانت اليجرة نقطة البداية في التاريخ اإلسالمي، ال أل
لكف ألنيا تتفؽ مع أكؿ عمؿ قاـ  ، ك(مى ا عميو ك سّمـمع عمؿ شخصي قاـ بو النبي )ص

، أم تككيف شبكة العالقات االجتماعية حّتى قبؿ أف تتككف تككنا اإلسالميبو المجتمع 
  2كاضحا عكالمو االجتماعية الثالثة : )عالـ األشخاص، عالـ األشياء، عالـ األفكار(.

       هر المجتمع عند مالؾ بف نبي يحمؿ في طياتو الصفات الذاتية التي تضمف استمراك    
ك تحفظ شخصيتو ك دكره عبر التاريخ. ك ىذا العنصر الثابت ىك المضمكف الجكىرم لمكياف 
االجتماعي، إذ ىك الذم يحدد عمر المجتمع، ك استمراره عبر الزمف، ك يتيح لو أف يكاجو 

. ك ىك الذم يتجسد في نياية األمر في شبكة العالقات االجتماعية، ظركؼ تاريخو جميعا
ىي  كظيفة عامة، اتجاهالتي تربط أفراد فيما بينيـ، ك تكجو ألكاف نشاطيـ المختمفة في 

ابتدائية ىك الذم يعبر عف  مرحمةرسالة المجتمع الخاصة بو. فتكّكف ىذه الشبكة، ك لك في 
  3ع( في التاريخ.حدث )ميالد مجتم

  بعيدا عنيا أكالحركة نحكىا  إالّ ، ال يممؾ أماـ كؿ مجتمع غايةفاف  ::الغاية3ـ  3ـ  2 
       ،تيا قيـ خمقية لـ ينتجياك أف تنظيـ مجتمع يجرم طبقا لمقاييس ك قكاعد ك ىي في حقيق

                                                 
 .18ص  ، المرجع سابق،ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1
 .28، المرجع سابق،ص ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .           28مرجع سابق، ال، ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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إما الى  الى الحضارة ك إمافيك يندفع في حركتو كنيا تنظـ نشاطو في سبيؿ غايتو، ك ل
ريخيا تفقد تا اإلنسانيةكفي مقابؿ ذلؾ نجد انو حينما تنعدـ الحركة ، فاف الجماعة  .ياراالني

 1تصبح .. كال غاية ليا. إذ :
             ك في ىذا اإلطار يجدر التمعف في االستخداـ الذم جرل عميو مصطمح )الحركة(   

           مع مصطمحْي التغير ػ الذم يتطابؽ عادة األخيرفي حقؿ عمـ االجتماع. إذ يستتبع ىذا 
ك التطكر ػ فكرة ذات قيمتيف مؤداىا " اف تطكر الجماعة يؤدم بيا إما إلى شكؿ راٍؽ مف 
          2أشكاؿ الحياة االجتماعية، ك إما أف يسكقيا عمى العكس ذلؾ إلى كضع متخمؼ".

كالتي  التاريخ.ممارسة المجتمع لحركتو الحتمية نحك قدره ىي ما يسمييا مالؾ صناعة  ك
 يتحكـ فييا تأثير عكالـ ثالثة ىي:

  األشخاصتأثير عالـ. 
  األفكارتأثير عالـ. 
  األشياءتأثير عالـ. 
  المادة. الفكرة، ثالثة اإلنساف، أكليةمجتمع ينتج مف تكامؿ مقكمات  أمتاريخ  أفبمعنى  

ا يغير النفس، يغير الكحدة المككنة لممجتمع. ك يرل مالؾ بف نبي أف كؿ م :اإلنسان أوال:
المجتمع، ك مف المعمـك أف أعظـ التغيرات ك أعمقيا في النفس قد كقعت في مراحؿ التاريخ 

ك ال يستطيع المسمـ أك غير المسمـ أف يغير ما حكلو إف لـ يغير  3فكرة دينية. ازدىارمع 
عز ك جؿ في أكال ما بنفسو، فيذه حقيقة عممية يجب أف نتصكرىا قانكنا إنسانيا كضعو ا 

  4القرآف، سنة مف سنف ا التي تسير عمييا حياة البشر.
كة العالقات كىي الثركة الحقيقية لممجتمع، ففاعمية األفكار تخضع لشب الفكرة: ثانيا:

ال يمكف أف نتصكر عمال متجانسا مف األشخاص ك األفكار ك األشياء  االجتماعية، أم إننا
مما كانت شبكة العالقات االجتماعية أكثؽ كاف العمؿ دكف ىذه العالقات الضركرية. ك ك

  5فعاال ك مؤثرا.

                                                 
 .  18 ص ، المرجع سابق،ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1
 .  16 ص ، المرجع سابق،ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .80 ص ، المرجع سابق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
     .58. ص1978األخير من القرن العشرين، دار الفكر، دمشق، ، دور المسمم و رسالته في الثمث ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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، لقكاعد ك األسس التي تبعثيا فيياك تتكلى الفكرة ميالد المجتمع الذم ينشأ مف خالؿ ا
فالفكرة الدينية تتكلى إخضاع غرائز الفرد إلى عممية شرطية تمثؿ ما يصطمح عميو عمـ 

    ذه العممية الشرطية ليس مف شأنيا القضاء عمى الغرائز، النفس الفركيدم بػ )الكبت(. ك ى
فالحياة الحيكانية التي  الدينية،ك لكنيا تتكلى تنظيميا في عالقة كظيفية مع مقتضيات الفكرة 

ك في ىذه  تمثميا الغرائز بصكرة محسكسة لـ تبمغ ك لكنيا انضبطت بقكاعد نظاـ معيف.
لطبيعة المفطكر في جسده، ك يخضع كجكده في كميتو الحالة يتحر الفرد جزئيا مف قانكف ا

إلى مقتضيات الركحية التي طبعتيا الفكرة الدينية في نفسو، بحيث يمارس حياتو في ىذه 
    1كف الركح. نالحالة الجديدة حسب قا

. ك ذلؾ مف أجؿ اإلنسافىي الكسيمة التي تطكعيا الفكرة لتحقيؽ غايات  :ثالثا:المادة
           الركح جتمع اإلسالمي يقـك عمى دعامتيف:داخؿ المجتمع، فطبيعة المأحداث التكازف 

       ك المادة. ك الجانب المادم ىنا ليس إاّل ذلؾ الشؽ المادم لمحضارة )الشركط المادية
 ك المعنكية( ك الحضارة ىي التي تمنح لممجتمع مع القدرة االقتصادية التي تميزه بخاصيتيا 

     إرادة استخداـ ىذه القدرة في حؿ جميع المشاكؿ، ك خاصة المشاكؿ ، كيكمجتمع نام
كما أف الحضارة ىي التي تشكؿ ىذه تمع المتخمؼ بمدل أشد مف القسكة.التي تكاجو المج

عف كظيفة المجتمع النامي، داخؿ المساحة  االنفصاؿال تقبالف  القدرة ك ىذه اإلرادة المتيف
ك االقتصادم كحتى في تكسعو السياسي أك اإلمبريالي  الخاصة بو، في إشعاعو الثقافي

  2كذلؾ.
جميعا ، كذلؾ يعني  ك األشياء ك األفكار األشخاصكالعمؿ التاريخي بالضركرة مف صنع   
لتكازف  إخالؿيؤدم بالضركرة الى  األخراحدىما فقط ال يكفي كطغياف احدىما عمى  أف

الضركرية لربط ىذه العكالـ الثالثة ببعضيا  ال بد مف تكافر الصالت أيضا  المجتمع .كيعني
لصالت التي تربط بصكرة متداخمة البعض لتشكؿ كيانا عاما كتنتج عمال مشتركا.ىذه ا

ىي عصب المجتمع كىي ما يطمؽ عمييا  ك األشياء ك األفكار األشخاصكاممة كال مف كمت
ة تطكرية خاصة شبكة العالقات االجتماعية. ك يخضع المجتمع إلى دكر مالؾ بف نبي ب

أف تككف ثقافة أم الثقافة  بالنمك االجتماعي نتيجة لغمبة عنصر ثقافي محدد، ك مف الطبيعي
األخالقية ىي الميزة األكثر حضكرا في ثقافة أم مجتمع ناشئ، ك عمى العكس مف ذلؾ 

                                                 
    .75، شروط النهضة، مرجع سابق، ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 .  43، القضايا الكبرى، مرجع سابق،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   2
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كؿ، ك البعيدة عف أصكؿ الجماؿ الحؽ في مراحؿ األف تبرز النزعة الجمالية المرتبطة بالغريزة
 في المرحؿ التالية: ك تتمثؿ ىذه الدكرة التطكرية

كىي مرحمة تككف فييا جميع الخصائص ك الممكات تحت سيرة )الركح(،  أ/ المرحمة الكاممة:
ذات الطابع الميتافيزيقي. فنفسية الفرد في المجتمعات التاريخية عمى  باالعتباراتك متصمة 

االجتماع  طبيعتو، ك ىك ما جعؿ عمـ عد جزءا مفاألقؿ مفعمة بالنزعة الدينية، تمؾ التي ت
: أنو )حيكاف ديني(، ك ىك بذلؾ يحدد جانبا مف األساس النفسي يقكؿ في تعريؼ اإلنساف

 1العاـ في أفراد النكع، ككؿ فرد يبني شخصيتو الخاصة عمى ىذا األساس.
سيطرة  ص ك الممكات تحتالتي تككف فييا جميع الخصائ ك ىي ب/ المرحمة المتوسطة:

نتاجات ك مرتبط باتساع دائرة الحضارة ك اكىالمادية. المشكالت، ك متجية نحك خاصة العقؿ
العقؿ، في غياب التكازف بيف الركح ك المادة، الشيء الذم يؤدم إلى صراع نفسي مرير بيف 
الركح ك العقؿ، ك تـ استخداـ ىذا األخير بطريقة سيئة، بقي عمى إثرىا يكاجو أزمتو 

ك خالصة ألحداث  بف نبي ىك تمخيص نفسي لمتاريخ،إة. فالضمير مف كجية نظر المستمر 
  2ك األذكاؽ. االستعداداتالماضي منعكسة عمى ذات اإلنساف، فيك بمكرة لمعادات ك 

فتصكر نياية تحميا تحت سمطاف )الغرائز( المتحررة مف كصاية الركح  :ج / الحالة النهائية
             الفكضىؾ مستحيال، ضاربا بأطنابو في أغكار ك العقؿ، فيصبح النشاط المشتر 

س، في العصر المشؤكـ في األندل ، ك ىك ما نجده في حالة المجتمع اإلسالمياالضطرابك 
 3)ممكؾ الطكائؼ(.المسمى بعصر

  : أنواع المجتمعات : 4ـ  2
طكره، ك ىي ك تبرز في فكر مالؾ بف نبي مرحمتيف أساسيتيف يمر بيما المجتمع في حالة ت

مف مرحمة اإلنساف  انتقالولمراحؿ تطكر الحالة النفسية ك الثقافية لإلنساف، ك  انعكاس
 ك التكيؼ. اإلشراطالطبيعي إلى مرحمة اإلنساف المكيؼ الخاضع لعممية 

ك ىك مجتمع ساكف، مازاؿ يعيش عمى حالتو الطبيعية  الطبيعي:: المجتمع 1ـ  4ـ  2
بعد بنية عقمية مستقمة لعقؿ األشياء  تمع مذرذر )مف الذرة( لـ يبفِ البدائية األكلى، ك ىك مج

ـ تتدخؿ فيو الفكرة الدينية المحركة لعجمة المجتمع، كمازاؿ اإلنساف فيو لـ يتمّثؿ ، كلك فركيا

                                                 
 69، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .115ط النهضة، مرجع سابق، ص ، شرو ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 .40، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    3 
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يحتفظ بالخصائص البدائية التي يمارس مف ك لمديف ك لـ يكّيؼ خصائصو الطبيعة بعد، 
ت المتعمقة بالتجارة ك الحركب ك حياة الصعمكة كالسمب ك خالليا المجتمع بعض العادا

الغار، كبعض الصنائع الحياتية التي تمبي حاجات المجتمع اليكمية أك ألداء طقكسو الدينية، 
بطريقة  " فيناؾ فرؽ جكىرم بيف )المجتمع الطبيعي( أك البدائي، ك ىك الذم لـ يعّدؿ،

اف، ك بيف المجتمع التاريخي الذم كلد في ظركؼ ُمَحّسة، المعالـ التي تحدد شخصيتو منذ ك
أكلية معينة؛ ك لكنو عّدؿ مف بعد، صفاتو الجذرية ابتداء مف ىذه الحالة األكلية، طبقا لقانكف 

   1تطكره.
ككف ك الثبات، ألف ك تبقى مالمح ك معالـ ىذا النكع مف المجتمعات عمى حالة مف الس 

          ك مازاؿ لـ يكّيؼ نفسو لى الركح ك العقؿ.لـ تتحكؿ مف الغريزة إ طبيعة اإلنساف
مع السياقات الجديدة، أك لـ يدخؿ إلى عالـ الفكرة الدينية ليؤسس شبكة عالقاتو 
 االجتماعية." ك ىذا النكع يحقؽ نمكذج المجتمع الساكف ذم المعالـ الثابتة، كالمجتمعات

           ريقية في عصرىا ما قبؿ االستعمار، المكجكدة في مستعمرة النمؿ أك النحؿ. ك القبيمة األف
  2.ك القبيمة في العصر الجاىمي تمثالف ىذا النمكذج"

   ك ىك مجتمع مكيؼ، متحرؾ، عّدؿ مف صفاتو الغريزية: المجتمع التاريخي: 2ـ  4ـ  2
باإلنساف كمحكر ليا، ك ىك خاضع لقانكف التطكر قابؿ  تأخذفي إطار عممية تغييرية 

في شبكة عالقات اجتماعية متينة. متجاكزا عالـ األشياء إلى عالـ  االنخراطك  لالجتماع
              األفكار في عممية تخصيب فكرم لمبكاعث الثقافية في مجاؿ التجديد ك الخمؽ
ك اإلبداع.فالنمكذج التاريخي مف المجتمعات يتعرض لمتنكع الناشئ عف ظرؼ التاريخي 

 ناؾ مف ىذه الزاكية نكعاف مف المجتمع:الذم يتيح لو ميالده. ك ى
المجتمع التاريخي الذم يكلد،فيككف ميالده إجابة عف اختيار مفركض، تفرضو الظركؼ  أوال:

الطبيعية الخاصة بالكسط الذم يكلد فيو،سكاء تعرض ىذا الكسط لتنكع مفاجئ أك أف 
النمكذج العناصر المككنة لو قد كاجيت فجأة ظركؼ كسط طبيعي جديد:ك ىذا ىك 
 األكركبيةالجغرافي. الذم ينتمي إليو المجتمع األمريكي، الذم تشّكؿ مف خالؿ اليجرات 
 التي شّكمت إرىاصات مجتمع جديد تكّيؼ مع الظركؼ الطبيعية في القارة الجديدة.

                                                 
 9، المرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   1
 9، المرجع سابق، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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المجتمع التاريخي الذم يرل النكر تمبية لنداء فكرة : ىذا ىك النمكذج الفكرم  ثانيا:
        ، ك المجتمع األكركبي األصمي، ي. الذم ينتمي إليو المجتمع اإلسالم)اإليديكلكجي(

كما أف يتشكؿ ىذا المجتمع التاريخي حتى يكتسب خاصية  1ك المجتمع السكفياتي كالصيني.
عف كيانو الجديد المكتسب مف خالؿ الفاعمية  الحرية ك المسؤكلية المذاف تدفعانو إلى الدفاع

فيقكؿ إبف نبي  في الكياف الجديد، االندماجدأ األخالقي الذم أتاح لو ك خمؽ التكتر ك المب
عف  ىك دفاع : " بالنسبة إلى مجتمع تاريخي، فإف دفاعو عف أسمكب حياتو،في ىذا الصدد

شخصيتو، ك عف مبدأ إدماج أفراد في نطاقو، ك تحديد عالقاتيـ بو بحيث يصبحكف بمثابة 
ثابة المعّرؼ بيـ، فاإلرغاـ االجتماعي ك المكقؼ التعريؼ بيـ، كما يصبح مجتمعيـ بم

النقدم ػ سكاء كاف ىذا الفرد كاعظا في جمعية إرشاد،أك صحفيا في جريدة أسبكعية، أك 
فنانا ميتما بالجماليات، أك ناقدا أدبيا، أك ناقدا سياسيا، أك قاضيا عدليا ػ  أك شاعرا ىزليا،

ك يقـك المجتمع عمى  2يفتيا االجتماعية ".ىما المظيراف األساسياف لثقافة معينة في كظ
 : أساسيتافدعامتيف 
ك ىي الفكرة الدينية التي تحدث في المجتمع حالة )الطاقة الحيكية( تحكؿ  :أوال:الروح

            اإلنساف مف فرد إلى شخص، يفقد خصائص طبيعية تكلد معو، إلى شخص مكيؼ
ؤنسف اإلنساف أك اجتماعية المجتمع، تي تُ مع مقتضيات المجتمع التاريخي، فالركح ىي ال

عمى لغة مالؾ بف نبي الدفعة القرآنية،" إذف فالعالقة  أكتصنعو البذرة الدينية في المجتمع، 
الركحية بيف ا ك بيف اإلنساف،ىي التي تمد العالقة االجتماعية، ك ىذه بدكرىا تربط ما بيف 

خالقية. فعمى ىذا يمكننا أف ننظر إلى العالقة اإلنساف ك أخيو، ك تمدىا في صكرة القيمة األ
التاريخية عمى أنيا حدث، ك مف الكجية  الكجيةاالجتماعية، ك العالقة الدينية معا مف 

 3الككنية عمى أنيما عنكاف عمى حركة تطكر اجتماعي كاحد".
          الجديد نية بمثابة الكقكد في المحرؾ الميكانيكي، فميس الميـ في بناء اإلنسافيفالفكرة الد

ك نكعية أثاث منزلو ك مكتبو، ك لكف الميـ أف نحدد لو إطاره  لباسو زلأف يبدؿ نمط أك 
            ك كافة المجاالت، ك بكممة كاحدة الحضارم في مجاؿ الثقافة ك األخالؽ ك االقتصاد

حيكية مف مف عالمو الداخمي حّتى تنطمؽ طاقتو ال لالستعمارأف نقتمع ك نصفي القابمية 
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: كرة الدينية كأساس لبناء المجتمعكيضيؼ في معرض حديثو عف الف 1 عالمو الخارجي.
           نقرر أف الفكرة الدينية التي غرست بذرتيا في حقؿ التاريخ ىي فكرة دينية، أف"نستطيع 

ة التي ك معني ىذا أف )الظرؼ االستثنائي( الذم يمد مجتمعا يتفؽ في الكاقع مع الفكرة الديني
        كما تحمؿ النطفة جميع عناصر الكائف الذم سيخرج فيما بعد إلى الكجكد.تحمؿ مقاديره.

          ك أطراؼ، ما تحتكيو مف خيكطأف شبكة العالقات االجتماعية بكؿ ك معنى ىذا أيضا 
 يؤدم عممو التاريخي ػ ىي ذاتيا تعد في حيز القكة، أفك التي سيتسنى لممجتمع بفضميا 

 2داخؿ البذرة التي تشمؿ جميع أقدارىا ".
: ك ىي الدعامة الثانية في بناء المجتمع، حيث ال يمكف أف يستمر المجتمع دكف ثانيا:المادة

         كجكد الجانب المادم فيو الذم تتـ مف خاللو الحركة ك استمراريتيا، فالركح تبني الجكىر
بينما المادة ىي الدعامة التي تحدث التكازف ك تسّير ك تكّجو التجكيؼ الداخمي لممجتمع، 

إلى جانب الشركط مالؾ بف نبي لمحضارة نجده يؤكد ػ داخمو، ك ال غرابة أف نجد في تعريؼ 
المعنكية ػ عمى الشركط المادية، فمـ يغفؿ المشركع االقتصادم عنده جانب الزكاة، ك تحريـ 

نب المادم،" فإذا إرادة مجتمع قة بالجايرىا مف األمكر ذات العالالربا، ك تحبيب الصدقة ك غ
          ك قدرتو تضفياف صفة المكضكعية عمى كظيفة الحضارة، ػ ك ىي جممة العكامؿ المعنكية 

ك في صكرة تشريع الفرد ػ كىي نفسيا تتمكضع في شكؿ سياسة،لتنمية  الالزمةك المادية 
   3ماعي ك األخالقي.لعالـ األفكار عمى الصعيد االجت  مباشرايمثالف إسقاطا 

 المجتمع :  انهيار: أسباب 5ـ  2
إذا كاف المجتمع يقـك عمى الفكرة الدينية أك عمى الركح، فإف  ::سيطرة الغرائز1ـ  5ـ  2

عات قة الحيكية، فكؿ الحضارات ك المجتميتـ بقدر ما تخفت ىذا الركح أك الطا انيياره
متمثمة في  حيكانيةا سكاء أكانت ىذه الغريزة طاقة الغريزة فيي انتشاربفعؿ  اندثرتالقديمة 
أك إلى حالة  إلى البييمية، رجكعوالحياة، أك خركج اإلنساف مف إنسانيتو المكيفة ك  شيكات

كىي مرحمة متأخرة مف دكرة المجتمع، يفقد فييا اإلنساف خصائص  المجتمع الطبيعي،
نية، ك تخكر الطاقة الحيكية القادرة المجتمع األكؿ المبني عمى القيـ األخالقية ك الفكرة الدي
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ك التكيؼ، فالمجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعا يقؼ مكانو، بؿ  عمى التجديد ك الخمؽ
 1 ىك يتقيقر إلى الكراء بعد أف ىجر درب حضارتو ك قطع حضارتو ك قطع صمتو بيا.

لغريزة، إذ ك ىك نتيجة منطقية لمجتمع دخؿ في محمة ا جذوة التوتر: :انطفاء 2ـ  5ـ  2
        تدفع المجتمع نحك الزكاؿ تحت ضغط جاذبية عالـ األشياء، فالفكرة الدينية ىي عبارة 

      ىذه الجذكة فانطفاءعف طاقة حيكية، ك القكة الفاعمية التي تمكف مف تركيب العناصر ، 
يـ طاقة ىي إيذاف بانييار المجتمع ك انسحاقو تحت  الغريزة، " نحف بحاجة إلى إعادة تنظ

المسمـ الحيكية ك تكجيييا، ك أكؿ ما يصادفنا في ىذا السبيؿ ىك أنو يجب تنظيـ تعميـ 
ا لك كانت )القرآف( تنظيما  )يكحي( معو مف جديد إلى الضمير المسمـ )الحقيقة( القرآنية، كم

مف السماء عمى ىذا الضمير. ك ثاني ما يصادفنا ىك أنو يجب  جديدة، نازلة مف فكرىا
 يحتفظيستطيع المسمـ منذ البداية أف  فبيذارسالة المسمـ الجديدة في ىذا العالـ،  تحديد

ك مبادئو، كما أنو  باستقاللو األخالقي، حتى ك لك عاش في مجتمع ال يتفؽ مع مثمو األعمى
تو ميما يكف قدر الظركؼ يستطيع أف يكاجو ػ عمى الرغـ مف فقره أك ثرائو ػ مسؤكليا

كيقرر مالؾ بف نبي أف تحمؿ ك تفكؾ شبكة العالقات  2".ية أك الماديةقك األخال الخارجية
االجتماعية ىي إيذاف بانييار المجتمع ك تفككو، عندا يرتخي التكتر في خيكط شبكة 
العالقات االجتماعية، فتصبح عاجزة عف القياـ بالنشاط المشترؾ بصكرة فّعالة، فذلؾ أمارة 

   3لى نيايتو.عمى أف المجتمع مريض، ك أنو ماض إ
         ، االنييارك ىي مرحمة متأخرة مف ىذا  :فقدان شبكة العالقات االجتماعية :3ـ  5ـ  2

تسيطر الغرائز عمى اإلنساف المتحمؿ، ك تجعؿ منو فرد ال يضطمع بالمياـ  أفإذ بعد 
حكة فيو جذكة الطاقة الحيكية في اإلنساف، تتغير أىداؼ ك تتحكؿ ال انطفاءالتاريخية، ك بعد 

إلى سككف، ألف الغريزة تمثؿ الثبات فيو، فقداف شبكة العالقات االجتماعية تعني بالضركرة 
العالقات االجتماعية ك نظاـ األفعاؿ المنعكسة، ك بالتالي يأتي دكر )تضّخـ األنا(  انييار

فساد اإلنساف ك خركجيا مف دائرة اإلنساف المكيؼ يعتبر أكؿ عمؿ يؤدم إلى  الذم ىك
متحضر إلى اإلنساف المتخمؼ، فيذا النكع ال يقبؿ الحكار مع اآلخر، ك ينعدـ فيو العمؿ ال

المشترؾ ك الجماعي ك تطغي عميو الحاالت الفردية، فقبؿ أف يتحمؿ أم مجتمع تحمال كميا 
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. ك ىذه الحالة يحتؿ المرض جسد اجتماعي في ىيئة إنفصالت في شبكتو االجتماعية
        ك تمؾ  في صكرة انحالؿ تاـ، نيايتياقبؿ أف تبمغ   أك كثيرا،المرضية قد تستمر قميال

    1.الذم يسرم في الجسد االجتماعي البطءىي مرحمة التحمؿ 
     كيستطرد مالؾ بف نبي في حالة زكاؿ مجتمع فإف المجتمع ميما فقد مف ركحو، ك سار   

قد يحدث اظو ببعض خصائصو، " ك ذلؾ باحتف إلى درب الزكاؿ، فإنو يعيد ليستأنؼ دكرتو،
فيال بعض الظركؼ التاريخية أف يفقد مجتمع ما شخصيتو ك يمحى مف التاريخ، ك مع ذلؾ 

ك العيش في جماعة،   فإف عدد أفراده قد ال يتغير في ىذه الحالة، بؿ يحتفظ كؿ فرد بغريزة
صبح األفراد مجرد ك ىي الغريزة التي تحدد معالـ اإلنساف بكصفو كائنا اجتماعيا، ك إنما أ

  2أنقاض لمجتمع بائد، مييأة ألف تدخؿ في بناء جسد اجتماعي جديد".
 : المجتمع و عالم األفكار : 6 ـ  2 
         تمع المكسـك بنقصإذا كاف المجتمع المتخمؼ في نظر مالؾ بف نبي ىك ذلؾ المج  

بصفة خاصة في طريقة ك إنما بافتقار لألفكار، يتجمى  دية )األشياء(،في الكسائؿ الما
    مف الفاعمية، ك في عجزه عف إيجاد غيرىا،  استخدامو لمكسائؿ المتكفرة لديو؛ بقدر متفاكت

عمى اإلطالؽ، عندما يتخمى  مشاكمو أك عدـ طرحيا طرحك عمى األخص في أسمكبو في 
  3عف أم رغبة ك لك مترددة بالتصدم ليا.

ف صفاتو التقميدية إلى سمات التحضر ك المدنية، فالمجتمع ىك كليد األفكار التي تغير م  
       ة ك ىدامة، ك ىك مدينا ليا في كجكد إذا كانت أفكارا قاتم ما فيك مرىكف ليا في حالة

ما تممؾ مف )أشياء( بؿ بمقدار ما فيو  بكميةك استمراره ك حركيتو، فالمجتمعات ال تقاس 
ك تؤتي ثمارىا  تنمك في محيطيا األفكار مف أفكار. ثـ أف الشركط النفسية الزمنية التي

األفكار نفسيا التي تسيـ في النيضة الفكرية  ارتباطبأكبر قدر مف الفعالية باإلضافة إلى 
إذا لـ تخاطب سياجا مف العالقات ألم مجتمع، كؿ ىذه الشركط تصبح عديمة الجدكل 

يحدث أف تمـّ حيكية ك تمده بعناصر الفعالية، األفكار كتغذيو بال االجتماعية التي تنمي عالـ
بالمجتمع ظركؼ أليمة، فتمحك عنو )عالـ األشياء( محكا كامال، أك تفقده إلى حيف، ميزة 
السيطرة عميو، فإذا حدث في الكقت ذاتو أف فقد المجتمع السيطرة عمى )عالـ األفكار( كاف 
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              ، أك أنو يستطيع يككف قد أنقذ كؿ شيءأفكاره فإنو الخراب ماحقا، أما إذا استطاع أف ينقذ 
ىذا البناء ىك ذات نكع مف العمؿ المشترؾ الذم يقـك بو . أف يعيد بناء )عالـ األشياء(

 ، ما لـ تكف ىناؾ شبكة العالقات االجتماعية معيف، ىذا العمؿ ضرب مف المستحيؿمجتمع 
أف ثركة األفكار كحدىا ليست  نستنتجؾ ك بذل التي تنظمو ك تجعمو سبيال إلى غاية معينة،

كافية، ألف فعالية األفكار تخضع إذف لشبكة العالقات االجتماعية، إم أننا ال يمكف أف 
ك األشياء، دكف ىذه العالقات الضركرية،  نتصكر عمال متجانسا عف األشخاص ك األفكار

ناحية، فإنيا مرتبطة ك كمما كانت ثركة مجتمع معيف يتكقؼ تقديرىا عمى كمية أفكاره مف 
بأىمية شبكة عالقاتو مف ناحية أخرل، كالحد المثالي لمتطكر االجتماعي الذم يمكف أف 
يبمغو مجتمع ما متكقؼ عمى الحالة التي يحقؽ فييا ىذا المجتمع الظركؼ النفسية الزمنية 

          1ألداء نشاطو المشترؾ.
، ك إما مآلو الزكاؿ، االستمرارك الحياة ك  ك المجتمع مف خالؿ األفكار ينتج أسباب البقاء 

فالمجتمع الذم ال يصنع أفكاره الرئيسية، ال يمكنو عمى أية حاؿ أف يصنع المنتجات 
 2ك ال المنتجات الضركرية لتصنيعو. الضركرية الستيالكو،

ه أداء دكره الحضارم بفعؿ ىذبينما تؤثر األفكار الميتة في استمرارية المجتمع بتعطيمو عف  
األفكار التي  فقدت مشركعية بقاءىا عمى مسرح الحياة، ك ىي أفكار تجاكزىا الزمف تدخؿ 

مالؾ  مف خالؿ العادات ك التقاليد ك األعراؼ،  فيقكؿ في ال شعكر المجتمع، ك تبقي تسّيره
ؾ حقيقة في منتيى الكضكح: إف كؿ مجتمع يصنع بنفسو : "ىنابف نبي في ىذا الشأف

)أفكارا ميتة( تمثؿ خطرا أشد تبقى بعد ذلؾ في تراثو االجتماعيتمو، لكنيا األفكار التي ستق
إذ األكلى تظؿ منسجمة مع عاداتو، كتفعؿ مفعكليا في ، عميو مف خطر )األفكار القاتمة(

كيانو مف الداخؿ، إنيا تككف ػ ما لـ نجر عمييا عممية تصفية ػ الجراثيـ المكركثة الفتاكة التي 
 3.مف الداخؿ، ك ىي تستطيع ذلؾ ألنيا تخدع قكة الدفاع الذاتي فيو" سالمياإلتفتؾ بالكياف 

ىذا ك قد أكلى إبف نبي عند حديثو عف الثقافة ػ بكصفيا أسمكب الحياة في مجتمع معيف،   
ك كذا السمكؾ االجتماعي الذم يطبع تصرفات الفرد في ذلؾ المجتمع،  أمة معينة مف ناحية،

، فيي أساسيةك ي المجتمع أىمية كبيرة ػ عممية تنظيـ األفكار ف تمؾ األمة مف ناحية أخرل
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أما أف تككف سببا في تقدمو المجتمعي الحضارم، أك أف تككف ذات كظيفة أخرل تؤدم بو 
        " إف تنظيـ المجتمع ك حياتو ك في ىذا السياؽ يقكؿ: 1إلى الرككد ك الفكضى ك التخمؼ.

كده، كؿ ىذه األمكر ذات عالقة كظيفية بنظاـ األفكار ك حركتو، بؿ كفكضاه ك خمكده ك رك
المنتشرة في ذلؾ المجتمع، فإذا ما تغير ىذا النظاـ بطريقة أك بأخرل فإف جميع الخصائص 

         نفسو، إف األفكار تكّكف في مجمكعيا جزءا ىاما  االتجاهاالجتماعية األخرل تتعدؿ في 
         ف مختمؼ مراحؿ تطكره )أم المجتمع( ىيمف أدكات التطكر في مجتمع معيف، كما أ

      في الحقيقة أشكاؿ متنكعة لحركة تطكره الفكرم ؛ فإذا ما كانت إحدل ىذه المراحؿ تنطبؽ 
            عمى ما يسمى بالنيضة، فإف معنى ىذا أف المجتمع في ىذه المرحمة يتمتع بنظاـ رائع

    2شكمة مف )مشكالتو( الحيكية حال مناسبا ".مف األفكار ك أف ىذا النظاـ يتيح لكؿ م
     
 : العمم و المعرفة:3
المعرفة في فكر مالؾ بف نبي الحضارم بالمبدأ األخالقي الذم يعزم إليو  ارتبطت   

               المقاربة الثقافية ليا، حيف أكاله أسباب قياـ الحضارة مف خالؿ بركز الفكرة الدينية
كما يسيـ الديف في تشكيؿ كتجديد المناخ العقمي لمجتمع ما. كىذا ما   ث،في المجتمع الحدي

ال بالحساب  يكجزه ابف نبي في قكلو: "إف القرآف الكريـ لـ يأت قطعا، كبصكرة مباشرة،
 3العشرم كال بالجبر، كلكنو أتى بالمناخ العقمي الجديد الذم يتيح لمعمـ أف يتطكر".

 الثقافية،أ األخالقي، ك ىك العنصر األكؿ في نظريتو فحيف يتحدث فحيف تحث عف المبد 
مف ىذه الجية، حيث رأل أف الثقافة تقـك تحديد  ما بيف الثقافة ك العمـ مف فركؽأشار إلى 

            الصالت بيف األفراد، بينما يقـك العمـ بتحديد الصالت الخاصة بالمفاىيـ ك األشياء،
ف السمكؾ الذم يظير بيف الرجؿ العالـ ك الرجؿ ك يكضح إبف نبي ىذا الفرؽ في تباي

المثقؼ، فالرجؿ العالـ حسب قكلو قد يككف عنده إلماـ بالمشكمة كفكرة، غير أنو ال يجد في 
نفسو الدكافع التي تجعمو يتصكرىا عمال، في حيف أف الرجؿ المثقؼ يرل نفسو مدفكعا 

عممية ىي مجرد عمـ، ك عممية   :فعمميتالى الذم يكّكف أساس ثقافتو، إ بالمبدأ األخالقي
 أخرل فييا تنفيذ ك عمؿ.   

                                                 
إلسالمي في فكر مالك بن نبي، مخبر التربية و االنحراف و الجريمة في المجتمع، ـ موسى األحرش، إستراتيجية استئناف البناء الحضاري لمعالم ا  1  
             172، ص 2006،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط
 13، ص2000، مشكمة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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منو إبف نبي ىك فيـ الحضارة في قياميا ك معرفة  انطمؽفاإلطار الثقافي الحضارم الذم    

أسباب السقكط، فالتأسيس يككف مف الركح الجديدة التي تدّب في الجسد مف خالؿ قياـ 
العممي بغية إحداث تكازف  المنتجافة الجانب المادم ك فتككف بإض االستمراريةالمجتمع، أماـ 

أف العمـ ىك األساس الذم يعطي التكازف  يؤكدداخؿ المجتمع، فيقرر في ىذا المنحى، ك 
: " إف مشكمة كؿ شعب ىي في جكىرىا مشكمة حضارتو، ك ال يمكف لشعب ةالحضار  لمفيـك

داث اإلنسانية، ك ما لـ يتعمؽ في فيـ أف يفيـ أك يحؿ مشكمتو منا لـ يرتفع بفكرتو إلى األح
تيدميا، ك ما الحضارات المعاصرة، ك الحضارات الضاربة  العكامؿ التي تبني الحضارات أك

حمة اإلنسانية منذ فجر القركف في ظالـ الماضي، ك الحضارات المستقبمية إاّل عناصر لممم
           رية منذ أف ىبط آدـفيي حمقات لسمسمة كاحدة تؤلؼ الممحمة البش نياية الزمف، إلى

عمى األرض إلى آخر كريث لو فييا، ك يا ليا سمسمة مف النكر .. تتمثؿ فييا جيكد األجياؿ 
  1".سبيؿ الرقي ك التقدـالمتعاقبة في خطكاتيا المتصمة في 

 : تعريف العمم عند مالك بن نبي : 1ـ  3
اإلسالـ ك العمـ مف منطمؽ  لـ يكف مالؾ بف نبي مف المفكريف الذيف طرحكا فكرة   

، ك ىك القدـ مف مجتمع مشبع بالفكرة الدينية االختالؼاألسبقية، أك مف حيث التعارض ك 
بف نبي العمـ مف حيث ماىيتو ذلؾ إك يعرؼ  كطا كبيرا في فتكحاتو العممية.إلى آخر قطع ش

" إف كؿ عمـ ة، فيقكؿعمـك الدينيفي ال بو العالـ الكضعي، ك الفقيو يأخذالتعريؼ العاـ الذم 
 2ىك في جكىره الجيد الذم يبذلو اإلنساف مف أجؿ اكتشاؼ ما يجيؿ" 

ية أك التجارب المخبرية، الذم يشير ك يضيؼ لنا ذلؾ التعريؼ الذم يتعمؽ بالظكاىر الطبيع 
 ،"م يطمؽ عميو )العمـ المكضكعي(المتغيرات، ك يتـ مراقبتيا، ك الذة مف فيو الباحث مجمكع

مـ غير شخصي )مكضكعي(، بمعنى أف رجؿ العمـ يككف دائما إنسانا يراقب األشياء، إف الع
  3".ليسيطر عمييا، ك ليحسنيا، تمؾ ىي نظرة المنيجية )الديكارتية( لعالـ الظكاىر
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 : طبيعة العمم و المعرفة عند مالك بن نبي: 2ـ  3
         طرحو إلى البحث  امتدؿ ك لـ يقتصر العمـ عنده عمى العمـك التقنية ك الطبيعية، ب  

في العمـك السمككية إجماال )االجتماع، النفس، التربية(، لما ليا مف دكر في تقدـ المجتمعات 
ك الجماعات لتقدـ لإلنسانية الحمكؿ  لممجتمعاتك تطكرىا، كما تقـك بو مف دراسات 

مـك األخرل، فيقكؿ في لممشكالت المطركحة، ك لـ تكف قد بمغت الحقيقة المطمقة كما في الع
ا عامة، كما حدث لمعمـك "لـ تبمغ العمـك اإلنسانية بعد درجة تحديد مصطمحاتيىذا الشأف: 

فإف في عمـ االجتماع بعض المفاىيـ التي تبدك أحيانا غير محددة في ذىف القارئ  ،الطبيعية
          محات الحديثة.، حيث نجد أف المغات المحمية لما تتمثؿ تماما المصطاإلسالميةفي البالد 

، طابع األدبي منيا إلى منطؽ العمـك قد تؤدم تعقد المصطمحات إلى مناقشات أقرب إلى ال
. ك مدنية في البالد العربيةكتمؾ المناقشة التي ثارت ك تثكر غالبا حكؿ مصطمحي حضارة، 

  1بيد أف ىذه المناقشات ال تعيف عمى جالء المكضكع، بؿ تجعمو أكثر صعكبة".
           في أبسط معانيو ماىك إاّل البحث عف الحقيقة في كؿ ميداف، في األخالؽ، ك العمـ   

        ك لكف ىذا البحث معّرض لمعكقات االجتماع، في الطب، في الطبيعة. في التشريع، في
ـ فعمى العم ، ك رّب رأم خطأ،بمثابة حقيقة، قد نتيو في اآلراءك إلى متاىات، قد تتخذ كىما 

، بتمرينو عمى ىذه االقتناعأف يكاجو ىذه الحاالت التي يتردد فييا العقؿ بيف الشؾ ك 
المكاجية. ك القرآف ال ييمؿ ىذا الجانب بؿ يمفت النظر إليو أحيانا باإلشارة ك التمميح، 

الييكد مف ىذه  انحراؼفيكشؼ الفرؽ بيف الحقيقة ك ما سكاىا مثال في قصة يصؼ فييا 
َِيظُنُّونَِن ِ َومِِ﴿ الناحية: ُِهم ِِإَلا َِوِإن  َِأَماِنيا   2﴾. ُهم ِأُمِّيُّوَنََِلِيَ ع َلُموَنِال ِكَتاَبِِإَلا

كر مختمفة لمتردد فينا نرل الميؿ ك الشؾ ك مجرد االحتماؿ، ىذه األمكر المعبرة عف ص
  .مف )الحقيقة( الساطعة التي تعبر عف االقتناع العقمي في أصفى صكره تكضع في مكانيا

ك ىذه أية أخرل تكجو النقد الصاـر لمفكر الذم ُيسكِّغ لنفسو المناقشة فيما ال عمـ لو بو، دكف 
َِفِلَمِ،﴿أف يتحرل أكال، جمع معطيات مكضكع المناقشة ِِعل ٌم َِلُكمِِبِه ِِفيَما ُتم  َِحاَجج  َِهٰ ُؤََلِء ِأَنُتم  َها

ِِعل ٌمَِواللا هُِ ََِلِتَ ع َلُمونَُِِتَحاجُّوَنِِفيَماِلَي َسَِلُكمِِبِه  اإلسالميفيذه اآليات تضع الفكر  3﴾.يَ ع َلُمَِوأَنُتم 
بأحسف التكجييات المنيجية، ك غيرىا كثير، بحيث يككف  الكتسابوفي طريؽ العمـ ك تزكده 
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 . 78سورة البقرة ، اآلية: ـ   2
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ك مف ىذه الناحية ، منيجيا تربكيا جديرا بالدراسة في غير ىذا المكاف، إاّل أننا  القرآف الكريـ،
الذم يصيغو في قالب التطبيقي،  النبكميـك القرآني العاـ ينصب في الحديث نضيؼ أف المف

  :اليكمية، ك في تكجيو كجكه نشاطو صكرة أحكاـ تدخؿ مباشرة في حياة المسمـ في
  مسممة"  العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ك" 
  كاف بالصيف العمـ كلك" أطمبكا" 
 " 1."حبر العمماء أفضؿ مف دـ الشيداء  
ك إعادة تفكيكو، مف أجؿ خمؽ رؤية جديدة  اإلسالميالتراث  دراسةعّمؽ إبف نبي في ك قد ت

            يد بناء )المثؿ األعمى( تتماشى مع الطاقات العاطمة عف اإلبداع ك الخمؽ ك التنظيـ، ليع
       ستكناه التاريخ اإلسالمي، ليجد كيؼ كاف العمـ ك المعرفة ىك ديدف المجتمع مف خالؿ ا

           في قركنو األكلى، فكاف البحث عف المعمكمة ليس متعمقا بمف أكثر منو فقط، بؿ يتعدل
             يضع سّمما يتسمقو الفرد، اإلسالمي"ك نرل في المناخ الجديد لمفكر إلى األقؿ منو،

ػ  ك ىك يدلي بعممو لمف دكنو درجة، ك يطمب العمـ ممف فكقو، ك ىكذا ينطمؽ تيار العرفاف
كمف أسؼ إلى أعمى أحيانا، عندما تقؼ المرأة مثال، ك تّرد رأم   االتجاىيفالمعرفة ػ  في 

 2 عمر في قضية الصداؽ "
         ئيا في المجتمع العربي محكر أساسيييك تب ييف العمـ كالمعرفة الغربيةككاف لتح  

ف العرب ك المسمميف، مف دراسات إبف نبي االجتماعية التي القت ركاجا كبيرا بيف المفكري
ك نقدىـ، تمؾ الدراسات ك األبحاث  خاصة تمؾ التي تناكلت بالبحث دراسات المستشرقيف

التي تركت  ،اإلسالميالتي شّكىت التراث ك نالت منو، خاصة مف حيث الحكـ عمى التراث 
ي ك الكعي نكعا مف الشؾ ك البمبمة عند القارئيف ليا، فيعيد ليعدؿ الفكرة ك يعيد الفيـ الحقيق

باألشياء إلى مجراىا الطبيعي"ك اليـك أرانا تبيرنا ىذه القمـ الشامخة، ك نتيو في عالـ الخياؿ 
ف نكرتيا يعترييا مركب النقص، كفي كمتا الحالتيف تصب  حيف تذكرىا أقالـ المستشرقيف، كا 

السمـ الذم  ىذه الدراسات في ركحنا حرمانا مزدكجا، ال نستطيع التخمص منو، إاّل إذا تذكرنا
 كضعو المفيـك القرآني ليتسمقو الفكر اإلنساني حّتى يصؿ عمى درجاتو إلى تمؾ اإلنجازات 
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    العممية التي تييمف حتى اليـك عمى التقدـ التكنكلكجي، مثؿ الحساب العشرم، أك الغبارم، 
الفمؾ، ك إذا ، ك الطبيعية ك قكانيف في عالـ الكائنات العضكيةك الكيمياء ك عدد ال ك الجبر

تذكرنا ىذا السمـ فمنعمـ أنو ما زاؿ تحت اليد أك تحت قدـ المجتمع اإلسالمي متى أراد 
ك بحسبنا أف نقرر أف مساىمة الفكر اإلسالمي في تنمية تراث  مف جديد، استخدامو

اإلنسانية العممي ليست تقدر فحسب بإنجازات يقرىا أك ينفييا المستشرؽ، حسب ىكاه بؿ 
 1(.اقرأغيير الجذرم الذم أحدثو المفيـك القرآني في المناخ العقمي، منذ كممة )تقدر بالت

فإذا كانت النظرية المعرفية الغربية  تقـك بفصؿ العمـ عف األخالؽ بسبب الفيـ الضيؽ      
لكؿ مف العمـ ك الديف، فذلؾ يرجع لألسباب سكسيكثقافية متعمقة بطبيعة العالقة بيف سمطة 

ية، كتداعيات ىذا الصراع عمى مسرح األحداث في أكركبا، ك بركز الفكر الكنيسة كالرع
الثقافة األكركبية تسيؿ في المجرل العمماني  أصبحت" لقد لصدد:االكضعي. فيقكؿ في ىذا 

ككنت(، ك بالتالي إلى المادية الجدلية التي تمخض  أكجستالذم سيقكدىا إلى مكضكعية )
و في نياية القرف الماضي، عندما زعـ العمـ بعد غايت االنفصاؿعنيا ماركس، ك بمغ 

االضطالع في ميداف البخار،ثـ في ميداف الكيرباء، أنو يستطيع كحده      المبيرة اكتشافاتو
أنيا تستطيع ، ك عندما اعتقدت بكؿ بساطة البالد المتحضرة ببسائر المسؤكليات في العالـ

كرم ػ اإلنسانية كميا في ىذا االعتقاد فكرطت ػ بفضؿ تفكقيا الف ،أف تؤمنو عمى مصيرىا
 2الساذج".

 :  آثار فصل العمم و المعرفة عن المجتمع : 3ـ  3
 مالؾ بف نبي الفكر الغربي الحديث ك المعاصر، فكقؼ عمى رؤية معرفية استبطفك قد  

         الخطر الذم يتيدد العالـ جراء الفصؿ بيف العمـ حصيفة ك ثاقبة تشّكؼ مف خالليا
التفكؽ ىك إيذاف بخراب العالـ ك سحقو  االمعرفة، ك قد تشّكؼ مف خالؿ رؤيتو أف ىذك 

العمـ إذا تجّرد مف األخالؽ فإنو يجّر حتما إلى كضع  "تحت ضربات العمـ المكجعة 
          عف المجتمعك تكمف عكاقب فصؿ العمـ ك المعرفة  3اقتصادم مناقض لألخالؽ".

 :في المستكيات التالية
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فتح الفصؿ بيف العمـ ك األخالؽ عمى مستكل الفكر شرخا  عمى المستوى الفكري::1ـ 3ـ  3
غائرا عمى مستكم بنية التفكير في المجتمع الغربي، عّجؿ بظيكر الفمسفات الكضعية التي 

ا يعرؼ بػ شكمت كعي المجتمع األكركبي عمى مدار القرنيف الماضيف، ك جاء عمى إثرىا م
)الفكر المكضكعي(  كبديؿ لمفكر الكنسي المتعمؽ باإلكميركس المسيحي الذم ىكل مف عمى 

شبح ليس " اعتبرهفي أكركبا، حتى أف مالؾ بف نبي  ك التكجييية تراتبية سّمـ القيـ التنظيرية
                 ال يقدـ حمكال مكضكعية لتساؤالت اإلنساف األكركبي في فمسفاتو ك1لو باطف".

ك إسياماتو الكضعية غير اإللحاد ك النظريات التبريرية لكاقع لـ يعد يعترؼ بالديف، فكانت 
          الباحث  ) أرنست رينان(ك الماركسية ك الجدلية. ككاف النظرية التطكرية ك الكضعية 

 عتمدهاك بيف المنيج العممي الذم  عف اإليماف ك المعّذب بالشؾ، يبحث عف ديف يكفؽ بينو
ك البرىاف، ك أصدر أشير كتبو  فانتيى إلى رفض الديف المسيحي رفضا مسنكدا بالدليؿ

ك ذلؾ مف  .يف األرثكذكسييف في أكركبا قاطبة)حياة المسيح( الذم صدـ جميع المسيحي
. كما رفض أيضا مذىب اإلنجيؿخالؿ بحثو النقدم في المزاعـ الخارقة لمطبيعة الكاردة في 

مسرفا في ميتافيزيقاه .. فريناف كاف كمعاصره )ماثيك أرنكلد( يشعر بالحاجة )ىيجؿ( ك كجده 
أف تحؿ محميا الخبرة الجمالية ك لكف ديف العمـ بقي  اقترحالماسة إلى الخبرة الدينية، لذلؾ 

ككاد كما  ،إلى الشؾ في كؿ ديف انتيىمطمبو طكاؿ حياتو، ك عندما فشؿ في العثكر عميو 
ؾ نظرية ىيجؿ في عميو في نسخة كضعية مف مذىب ىيجؿ، ك أعني بذل ُخّيؿ إليو أف يعثر

         2، المكضكع الذم كجده )ريناف( قد يكفر البرىاف عمى كجكد ا.التقدـ التاريخي
ىذه التساؤالت عف ا كالككف ك اإلنساف جعمت األكركبي يفقد إنسانيتو تحت ضغط    

كّرست كضعا أخالقيا  منافيا لإلنسانية، فالعقؿ الغربي الحياة المادية التي ىربت عف الركح ك 
ػ يضيؼ مالؾ بف نبي ػ ذاتي ك أناني مف الكجية األخالقية، فالفضيمة الغربية ال كجكد ليا 

 فضائمو خارج عالمو. ك الغربي ال يحمؿ ـ ألنيا ال تشع عمى عالـ اآلخريفبالنسبة إلى العال
، ك ىك ال يرل بعد ذلؾ ُأناسا، بؿ إنسانا؛ بؿ أكركبيابية ال يككف ىك ػ فخارج حدكده األكرك 

 ؛ ك ىك حيثما ذىب ػ سكاء بخيمتو؛ كما يتحرؾ الرحالة ستعمريف؛ فيك يتحرؾ ببرجو العاجيم
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كاف صانعا أك مخبرا صحفيا أك مجرد سائح في بمد متخمؼ ينشئ ػ عف قصد ػ ما يسمى 
   1(.استعمارية)حالة 

االنييار التاـ ينعكس فصؿ العمـ عف المجتمع إلى   جتماعي:: عمى مستوى اال2ـ  3ـ  3
، ك يصبح يعيد نفس األفكار الميتة ك القاتمة فيو، ألف التجديد داخؿ المجتمع يصبح لو

           منعدما، ألف التطبيقات الميدانية لإلنتاج العممي تصبح معدكمة، ك يقرر مالؾ بف نبي
          اقة نفسية داخؿ المجتمع يصبح ىذا العمـ عبء في شأف غياب العمـ ك تحكيمو إلى ط

عمى أفراده " فالعمـ الذم ال يترجمو عمؿ، ترفا ال مكاف لو، في كطف ما يزاؿ فقيرا مف 
   2ك األطر".  الكسائؿ

ك تسيـ الطبقة المتعممة ك المثقفة في تكريس ىذا التكجو داخؿ المجتمع، ك تحدث شرخا    
، ك تبدك الغاية كاليدؼ غير كاضح بفعؿ غياب االستمرارية ك الحركة في البناء االجتماعي

المعالـ بالنسبة لألجياؿ القادمة، ك يعتبر إبف نبي ذلؾ جيال مطبقا ييدد كياف المجتمع برمتو 
 قاتؿ ا لدل المثقؼ،" أالّ بعد ألنو يتعمؽ بتضخـ األنا  كيصعب تداركو مف ،باالنييار

أصحابو ثكب العمـ؛ فإف ىذا النكع أخطر عمى المجتمع مف جيؿ  الجيؿ، الجيؿ الذم يمبسو
   3األكؿ متخٍؼ في غركر المتعمميف". العكاـ ألف جيؿ العكاـ بّيف ظاىر يسيؿ عالجو، أما

ك ىذا الجيؿ الذم صار إليو المجتمع بفعؿ القطيعة بيف العمـ ك المجتمع، ك الذم كاف   
ناحية أكثر كطأة مف جيؿ الجاىؿ، يتعمؽ األمر بالالمثقؼ أحد فاعميو األساسييف، فجيمو 

، ك أصبحت استعصىيصبح أمر عالجو صعبا، ألف مرضو النفسية إذ ػ ك الحاؿ ىذا ػ 
صفاتو المرضية غير قابمة لمعالج، " يا لألسؼ، ليس أقبح مف الجيؿ حينما يتزّيا بزم العمـ 

ظاىر يمكف عالجو، أما كجرح  إنوالجيؿ المحدكد؛ جيؿ الشعب النظيؼ: ك ينبرم لمكالـ ف
 4، مغركر".غير قابؿ لمشفاء أنو أخرؽ، مراء، أصـ : فيكجيؿ العالـ

التكازف  اختالؿيقرر مالؾ بف نبي مف البداية عف  :: عمى المستوى االقتصادي3ـ  3ـ  3
              بسيطة أجراىا بيف رجميف  ى المستكل االقتصادم أف في مقارنةبيف العمـ ك األخالؽ عم

 في المجتمع، األكؿ ينيض عمى الثامنة صباحا، يتأبط محفظتو الفخمة، يستقؿ سيارتو 
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متكجو إلى عممو، ك الثاني ذلؾ العامؿ البسيط الذم يستيقظ عمى الساعة السادسة صباحا، 
األكؿ يمثؿ العمـ، ك الثاني يمثؿ األخالؽ، فيذا ي ك يذىب إلى عممو سيرا عمى األقداـ، فف

، األكؿ قسميفلذم يمثؿ الخمؿ االجتماعي بكؿ معانيو ك كاقعو، يقسـ اإلنساف إلى الكضع  ا
لى تجزئة األمة يسمى الكائف المعنكم، ك الثاني ىك الكائف المكضكعي..الشيء الذم يؤدم إ

فالعمـ إذا "يقكؿ مالؾ بف نبي: إلى تجزئة اإلنسانية، كيؤدم في النيايةكتقطيع أكصاليا، 
فانو يجّر حتما إلى كضع اقتصادم مناقض لألخالؽ، ك سكاء كاف ذلؾ  تجّرد مف األخالؽ

أك اإلطار الدكلي... أف االقتصاد ليس سكل إسقاط البعد السياسي عمى  الكطنيفي اإلطار 
نشاط إنساني معيف... ك بقدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخالقية معينة، يبقى 

   1.االقتصاد كفيا لممبادئ ذاتيا"
في شرطيا المادم،  يستتبع إبف نبي حديثو عف االقتصاد المنشكد المتعمؽ بإقامة حضارة ك  

العممية ك المعرفية، ك ال يتعارض مع النظريات  األطركحاتال يتناقض مع  بتشييد اقتصاد
         االقتصادية ك التنمكية الكبرل التي عّجمت بخركج المجتمعات المتحضرة مف مآزقيا 

قتصادم.إف التغيرات التي نشاىد نتائجيا بعد مدة طكيمة في عالـ االقتصاد، ك رككدىا اال
أحيانا، ىي في جكىرىا تغيرات حضارية تعترم القيـ ك األذكاؽ ك األخالؽ في منعطفات 
التاريخ، فتتغير معالـ الحياة بتحكؿ اإلنساف نفسو في إرادتو ك اتجاىو عندما يدرؾ معنى 

    2جديدا لكجكده في الككف.
ك إذا كانت جؿ الدراسات االقتصادية ذات طابع تطبيقي، تيدؼ باألساس إلى إيجاد   

مخرج ليا في الكسط االجتماعي، ك بالتالي فعممية ىذا التخصص ك مشركعيتو تبدأ حيف 
         يبدأ في تطبيقو ك استفادة المجتمع مف خبرات عممائو ك مفكريو، شرط أف ال يتعارض

صية ك االجتماعية في مكاف تطبيقو، فبف نبي ينظر إلى العمـ ك المعرفة مع المعادلة الشخ
الفمسفية، التي تنتيي عند  األطركحاتفي مجاليا االقتصادم عمى أساس التطبيؽ بعيدا عف 

          التأمؿ، " أم فف أك مبدأ اقتصادم ال يمكف أف يككف صادقا إاّل إذا كجد في كضع،
           معادلة الشخصية السائدة، في الكسط الذم يراد تطبيقو فيو،ال يتعارض فيو مع عناصر ال

 ك لكي تؤثر النظريات االقتصادية تأثيرىا االجتماعي يجب أاّل يقتصر في دراستيا عمى 
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منصة الجامعة بكصفيا عمما كقفا عمى بعض المتخصصيف، بؿ يجب أف نطبؽ ىذا العمـ 
عي كؿ فرد ك إدراكو أماـ المشاكؿ المادية ، مقدما عمى التجارب الجامعية التي يقؼ فييا ك 

 1".بذلؾ لعمـ المتخصصيف ظركؼ صالحيتو لمتأثير
متصمة كيضيؼ بشأف القطيعة بيف العمـ ك االقتصاد بأف تككف األفكار العممية مستمدة ك   

طبؽ فيو النتائج، يجب عمينا خصكصا ي، الذم تجرل عمييا الدراسات ك تاالجتماع بالكاقع
: فال نقكؿ بأفكاىنا إف اثنيف ك اثنيف ، أف تككف أفكارنا متصمة بكاقعناالمجاؿ االقتصادم في

  2أربعة، ثـ في التطبيؽ نتصرؼ كأنما تساكم ثالثة.
بيف العمـ ك الجانب اإلنساني  االنفصاؿإف  : عمى المستوى الحضاري اإلنساني: 4ـ  3ـ  3

 انتمائويا اإلنساف بالدرجة األكلى بعدا عف أدل إلى الحركب ك ككارث اإلنسانية كاف ضحيت
في أكركبا ك أمريكا تنشط باستمرار قبيؿ الحرب العالمية  ، فكانت المخابرإيديكلكجيتوك 

األكلى ك الثانية، ك بالمكازاة مع ذلؾ كانت المصانع تشتغؿ ليؿ نيار، مف أجؿ حركب 
كجية األخالقية فالفضيمة الغربية ال ،" فالعقؿ الغربي ذاتي ك أناني مف الاالستحكاذالسيادة ك 

 .كجكد ليا بالنسبة إلى العالـ ألنيا ال تشع عمى عالـ اآلخريف
ك كاف لمتراكـ المعرفي في مجاؿ الفمسفة زخما كبيرا عمى المثقؼ األكركبي، الذم راح 
 يستميـ القيـ المجتمعية التي سكؼ تككف كباال عميو ك عمى اإلنسانية بفعؿ إلحادىا ك خركج
عف المسيحية الحقة، الشيء الذم جعؿ )فركيد( ينادم بفمسفة اجتماعية تقكؿ بأف اإلنساف 

      ،االستغالؿ ك السرقة ك التعذيبإلى العدكاف ك  ػ بفطرتوػ ىك في طبيعتو مخمكؽ نّزاع 
    المسئكؿك حّتى قتؿ أخيو اإلنساف. أك الشيء الذم جعؿ )ىكبياكس( يتيـ )ىيجؿ( بأنو 

    3العالمية األكلى مستشيدا في ذلؾ بفمسفة التاريخ. عف الحرب
"إف أكركبا التي كرثت التقاليد الركمانية مف عصر النيضة قد أصبحت اليـك رىينة ثقافة  

إمبراطكرية. فقد تغذل ضميرىا بما أثار القرف التاسع عشر مف قضايا، ك ىك القرف الذم 
        بؽ أفكار )داركيف( عف أصؿ األنكاع ط شيد ازدىار فكرة )جكبينك( ذلؾ الكاتب الذم

      يال أنتج أمثاؿ)ىتمر( القرف العشريف تراثا ركحيا ضارا ثق بيذاعمى مجاؿ اإلنساف فخّمؼ 
 4)مالكف(".ك الدكتكر
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انتيت تحقيؽ سعادة اإلنساف فيو بكاسطة اآللة، قد  ادعتإف ركح القرف التاسع عشر التي   
يبعث  ك لكف في أف العالـ ينتظر الخالص عمى يد العمـ،فمـ يعد إلى إفالس محزف، 

يقكؿ مالؾ بف نبي ػ تعيش في عالـ كّكنو عمميا، الضمير اإلنساني مف جديد. فأكربا ػ كما 
ألنيا تجيؿ فيو مسألة رئيسية، تجيؿ اإلنساف الذم  غير أف ضميرىا ال يعممو تماما،

 1ء المستعمرات.اعتادت أف تنظر إليو حّتى اآلف عمى أنو مف أبنا
 انطالقاينطمؽ تصكر مالؾ بف نبي إلى العمـ   :: عمى المستوى اإلبستمولوجي 5ـ  3ـ  3

في اإلطار الفيـ  مف العالقة الركحية بيف ا ك اإلنساف التي تمد العالقة االجتماعية.
نية الشمكلي لمككف ك نكاميسو، مف أجؿ بناء العقؿ المسمـ لتكييفو حتى يتسنى لو إقامة ب

ك لف يتأتى لو ذلؾ  .رط في رؤية الكاقع بصكرة متكاممةالمنيجي، لينخ عقمية تؤىمو لمتفكير
مف الفيـ الصحيح لحقيقة الديف، ك إتباع  انطالقادكف لحقيقة الكجكد ك مآالت المصير 

المنيج الصحيح، الذم يصبك لعمارة األرض ك إقامة الحضارة، ىذه الحضارة التي ال تنبعث 
 عقيدة الدينية.إاّل بال

بتسمكلكجية مف خالؿ العالقة التي تربط الديف ؤسس مالؾ بف نبي إلى المقاربة االك ي   
لككف فكرة الحضارة ىي التي شكمت حجر الزاكية بالنسبة لجؿ كتاباتو المعنكنة بػ  ،بالعمـ

عالميف كؿ مف الديف ك العمـ،  اعتبار)مشكالت الحضارة (. ك لقد درجت النظرة الغربية إلى 
في تاريخ الحضارة الغربية،  منفصميف ك ذلؾ بسبب الفيـ الضيؽ لكؿ مف العمـ ك الديف

    حيث الصراع بيف العقؿ العممي األكركبي ممثال في عمماء الغرب، ك بيف سمطة الكنيسة،
        ك محاربتيا لمعمـ ك العمماء، مما حّدد مفيـك العمـ في دائرة ضيقة، ىبطت بو ك حصرتو

" فحيف يصبح اإليماف .اإلنسانيةميداف التقنية ك الفمسفة الكضعية، كجردتو مف القيـ  في
إيمانا جذبيا دكف إشعاع، أعني نزعة فردية فإف رسالتو التاريخية تنتيي عمى األرض، إذ 
 يصبح عاجزا عف دفع الحضارة ك تحريكيا، إنو يصبح إيماف رىباف يقطعكف صالتيـ بالحياة 

ك مسؤكلياتيـ، كأكلئؾ الذيف لجؤكا إلى صكامع المرابطيف منذ عيد  جباتيـكاك يتخمكف عف 
 2إبف خمدكف".

            بينما كانت الفكرة الدينية عند مالؾ بف نبي  أسمى مف التصكر الغربي لفكرة الديف  
ك كظيفتو في المجتمع، فالديف يخمؽ الشبكة الركحية التي تربط نفس المجتمع باإليماف، 
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بعممو ىذا أيضا شبكة العالقات االجتماعية التي تتيح لممجتمع أف يضطمع بميمتو يخمؽ 
ض. األرضية، كأف يؤدم نشاطو المشترؾ، ك ىك بذلؾ  يربط أىداؼ السماء بضركرات األر 

ِلِيَ ع ُبُدوِنِ ﴿سبحانو:فإذا قاؿ الديف قكلو  نَسِِإَلا َِواْل ِ لـ  ا عز ك جؿ فإف، 1﴾َوَماَِخَلق ُتِال ِجنا
أف يفصؿ الناس عف األرض، ك لكف أراد أف يفتح ليـ طريقا خيرا  يرد بيذا القانكف

 2ليضطمعكا بعمميـ األرضي.
 عند مالك بن نبي: : مراحل  المعرفة العممية 4ـ  3
بف نبي في كتابو "ميالد مجتمع" المراحؿ الثالثة التي مرت بيا الحضارة اإلسالمية شرح إ  

كذجا لمحضارات األخرل؛ ك يعتقد أف كسائؿ المعرفة التي ىي الحس التي تصمح أف تككف نم
ك العقؿ ك القمب متكاممة، ك ال يستطيع أم إنساف الكصكؿ إلى الحقيقة المطمقة إاّل إذا 
استعمؿ ىذه الكسائؿ مجتمعة ك متكاممة ك دكف عزؿ إحداىا عف األخرل. ك ال يرضى مالؾ 

          كقؼ المد الحضارمألف ذلؾ يؤدم إلى ت ،ريزةبف نبي بييمنة العقؿ ك الركح عمى الغ
مف الحضارات، ك الفكر األكركبي ذاتو  حضارةتفمت مف قبضة ىذا القانكف عف كثبتو، كقد 

الذم تشكؿ في جك العقالنية الفرنسية ك الجمالية اإليطالية كاف يسارع إلى الرجكع ألصمو 
فبيف أف ىذه المراحؿ تككف حسب  3مف الخارج.في كؿ مرة تنتابو فييا استثارة أك تّحد كافد 

 :التسمسؿ اآلتي
عند ابف نبي ىي المرحمة كتعتبر  عمييا مرحمة الحس ك يطمؽ المرحمة الروحية: :1ـ 4ـ  3

، ليتـ تنظيميا االشتراطاألكلى، كىي حالة فطرية، تتـ فييا إخضاع الغرائز لعممية التكييؼ ك 
مقفز إلى الحضارة كتشكيؿ ية اإلنساف المتكثب لفسكفؽ تطكر المجتمع الناشئ، ك يصؼ ن

" دخؿ العالـ ت السابقة، فيقكؿ عف ىذا المكقؼ:بالحضارا االحتكاؾبنية ثقافية تبدأ بمرحمة 
إلى صيدلية الحضارة طالبا الشفاء، ك لكف مف أم مرض؟ ك بأم دكاء؟ ك بدييي  اإلسالمي

لة التي تطرد ىكذا تحت أنظارنا منذ أننا ال نعرؼ شيئا عف مدة عالج كيذه، ك لكف الحا
نصؼ قرف، ليا داللة اجتماعية يجب أف تككف مكضع تأمؿ ك تحميؿ. ك في ىذا الكقت 
الذم نقـك فيو بيذا التحميؿ يمكننا أف نفيـ المعنى الكاقعي لتمؾ الحقبة التاريخية التي نحياىا، 

 ك يمكننا أيضا أف نفيـ التعديؿ الذم ينبغي أف يضاؼ إليو.
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فيجكز لنا أف نطمؽ عمى ىذه الحقبة أنيا )بادرة الحضارة(، ك لغة عمـ اإللييات )مرحمة   
  1جيكده االجتماعية ىادفا إلى تحصيؿ الحضارة". اإلسالمياإلرىاص( كجو فييا العالـ 

تككف جميع الخصائص  حيث العقؿك يطمؽ عمييا مرحمة  : المرحمة العقل:2ـ  4ـ  3
ك يكصؿ المجتمع تطكره، ك تكتمؿ شكة عالقاتو  عقؿ(،كالممكات تحت سيطرة )ال

            ك الظيكر مف جديد، بقدر ضعؼ االجتماعية، فتشرع الخصائص الغرائزية في التشكؿ
ك في الكقت نفسو يكاصؿ المجتمع الذم :" جانب الركحي، فيقكؿ في ىذا الصددال ارتخاءك 

مؿ شبكة ركابطو الداخمية، بقدر امتداد إشعاع أبرزتو الفكرة الدينية إلى النكر تطكره، ك تكت
ليذا المجتمع الكليد نتيجة تكسعو، كما  ،ىذه الفكرة في العالـ ؛ فتنشأ المشاكؿ المحسكسة

. ك حّتى تستطيع حضارة تمبية ىذه المقاييس المستجدة تكلد ضركرات جديدة نتيجة اكتمالوت
ما نراىا بالنسبة إلى الدكرة األكركبية، تسمؾ منعطفا جديدا؛ فإما أف يتطابؽ مع )النيضة( ك

         اإلسالمية.شأف الدكرة  كما ىك ،األمكييف عمى الحكـ استيالءك إما أف يتطابؽ مع 
. غير أف ىذا العقؿ ال يممؾ سيطرة لعقؿك في كمتا الحالتيف فإف المنعطؼ ىك منعطؼ ا

  كدىا بالطريقة التي شاىدناىاالركح عمى الغرائز، ك حينئذ تشرع الغرائز في التحرر مف قي
 في عيد بني أمية؛ إذ أخذت الركح تفقد نفكذىا عمى الغرائز بالتدريج، كما كّؼ المجتمع 

مف الطبيعي أف الغرائز ال تتحرر دفعة كاحدة. ك إنما  عف ممارسة ضغطو عمى الفرد. ك
كد العقؿ في كىذا المناخ نفسو ىك الذم يبيف حد 2ىي تنطمؽ بقدر ما تضعؼ سمطة الركح.

تفسير كؿ الظكاىر مما يفتح المجاؿ لدكر الفكرة الدينية لتؤدم دكرىا في ىذا المجاؿ، كما 
كىذا ما يكجزه ابف  يسيـ الديف إلى حد كبير في تشكيؿ كتجديد المناخ العقمي لمجتمع ما.

ال قطعا، كبصكرة مباشرة، ال بالحساب العشرم ك  إف القرآف الكريـ لـ يأت "نبي في قكلو:
  3بالجبر، كلكنو أتى بالمناخ العقمي الجديد الذم يتيح لمعمـ أف يتطكر.

، تصكر ىذه المرحمة نياية الدكرة القمبك يطمؽ عمييا مرحمة  ::مرحمة الغريزة 3ـ  4ـ  3
الحضارية كتحمميا تحت سمطاف )الغرائز( المتحررة مف كصاية الركح كالعقؿ، كعند ىذه 

 ؾ مستحيال، ضاربا بأطنابو في أغكار الفكضى كاالضطراب.الحالة يصبح النشاط المشتر 
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كلقد حاكؿ ابف نبي تطبيؽ منيج التحميؿ النفسي في شرح منحى صعكد كسقكط   
الحضارات؛ كيتبيف ذلؾ بصفة أكضح عندما يتعرض لعكامؿ سقكط الحضارة اإلسالمية 

العقؿ؛ كىذه حيث أكد أف منحنى السقكط تخمفو عكامؿ نفسية أحط مف مستكل الركح ك 
العكامؿ ىي الغرائز التي تظؿ ضعيفة كمتكارية عندما تككف الجكانب الركحية كالعقمية قكية 

 كظاىرة )متغمبة(. 
 : أبعاد المعرفة عند مالك بن نبي: 5ـ  3
      العمـ الذم ال يترجمو عمؿ، يظؿ ترفا ال مكاف لو في كطف  البعد العممي:: 1ـ  5ـ  3

المنطؽ العممي ىك العقؿ التطبيقي الذم يجسد الفعالية  1.ك األطر سائؿما زاؿ فقيرا مف الك 
ك ىك عكس العقؿ المجرد الحالـ الذم يكاجو  ،النشاط عمى صعيد الفكر أك العمؿ في

أك الذرية، فإذا ركّزنا في التربية الدينية  المفظيةالمشاكؿ بنزعات المديح أك الركمانسية أك 
يؤمنكف بو ك أىممنا الحديث عف الكظيفة االجتماعية لديف نككف عمى إثبات كجكد ا ألناس 

         ك نككف قد غرقنا في خضـ العقؿ التجريدم الحالـ. ،عف المنطؽ العممي ابتعدناقد 
  2ك الحقيقة أننا ال نقّدر عمما حؽ قدره ما دمنا ال نعممو إاّل في صكرة نظرية.

فكرة، ك الفكرة ال تتبمكر إاّل في اإلنتاج الذم يعبر إف الفعالية تتحدد إنتاجا، ألف الحركة   
لكف المنطؽ  اإليجابي،عنو إبف نبي بالمنطؽ العممي. فمكؿ نشاط كجيو السمبي ك كجيو 

         العممي يتحدد في فمسفة مالؾ بف نبي بالنشاط اإليجابي، أم ذلؾ النكع مف النشاط 
          انطالقاأقصى ما يمكف مف الفائدة  خراجالست الذم يمّكف اإلنساف مف صياغة مقياس عممي

في نظره يبدأ مف مرحمة  ميما كانت بساطيا ك قمتيا ألف التاريخ 3مف كسائؿ معينة.
، بكؿ ساعة ك بكؿ دقيقة ال في معناىا المعقد، كما  الكاجبات المتكاضعة الخاصة بكؿ يـك

كاذبة  شعاراتممات جكفاء ك يعقده عف قصد أكلئؾ الذيف يعطمكف جيكد البناء اليكمي بك
  4يعطمكف بيا التاريخ بدعكل أنيـ ينتظركف الساعات الخطيرة ك المعجزات الكبيرة.
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        ك عميو فإف أىـ شيء تعاني منو حياتنا اليكمية الألفعالية، إذ يذىب جزء كبير    
ط في حركتنا بيف الضابط الذم يرب افتقادنا، بسبب نا في العبث ك المحاكالت اليائمةمف أعمال

   1، ك بيف الثقافة ك مثميا، ك بيف الفكرة ك تحقيقيا.ك ىدفو ك بيف السياسة ك كسائميا عمؿ
ك اإلنساف المسمـ أحكج ما يككف إلى المنطؽ العممي في ممارساتو، ألف العقؿ المجرد   

نرل ، حيث ؿ التطبيقي شيء يكاد يككف معدكمامتكفر في العالـ اإلسالمي، غير أف العق
، فإف مالكا يرل أردنا حصرا ليذه القضيةجانبا كبيرا مف الألفعالية في أعمالنا، ك إذا ما 

   ة ك كسائميا الضابط الذم يربط بيف عمؿ ك ىدفو، ك بيف سياس افتقادناسبيميا األصيؿ في 
ثميا ، فسياسة تجيؿ كسائميا، ك ثقافتنا ال تعرؼ مك بيف ثقافة ك مثميا، ك بيف فكرة ك تحقيقيا

يعيش طبقا لمبادئ القرآف، ك مع ذلؾ فمف األصكب  اإلسالميالعميا، ك قد يقاؿ إف المجتمع 
  2.اإلسالميأف نقكؿ إنو يتكمـ تبعا لمبادئ القرآف، ك لعدـ كجكد المنطؽ العممي في سمككو 

، ال تعدكا أف تككف مشركطة بالمنيجك عمى صعيد العالج يرل مالؾ بف نبي أف القضية   
بف إيقكؿ مالؾ  3.شؾ أف تجسيد المنطؽ العممي في حياتنا السمككية ىي قضية تربية ك ال

نبي في ىذا الشأف" لسنا نعني بالمنطؽ العممي ذلؾ الشيء الذم دّكنت أصكلو، ك كصفت 
قكاعده منذ عيد أرسطك، ك إنما نعني بو كيفية ارتباط العمؿ بكسائمو ك معانيو، ك ذلؾ حتى 

             ب بغير مقياس يستمد معاييره مف كاقع الكسط االجتماعي، ال نستسيؿ أك نستصع
ك ما يشمؿ عميو مف إمكانيات أنو ليس مف الصعب عمى الفرد المسمـ أف يصكغ مقياسا 

مف مقدمات محددة ، غير أنو مف النادر جدا أف نعرؼ المنطؽ  نظريا يستنتج بو النتائج
  4فائدة مف كسائؿ معينة".العممي أم استخراج أقصى ما يمكف مف ال

        فأىمية ىذا العامؿ ككنو يبحث عف الكسائؿ المناسبة، التي تجعؿ المثقؼ يربح الكقت 
المبدأ  كاليؼ، ك ال يخفى كـ  ينقصنا ىذاك أقؿ األكقات، ك بأقؿ الت ك يقـك بأعظـ األعماؿ

        مختمفة، ديةاقتصافي مؤسسات المختمفة ك ما ينجر عف ذلؾ مف مشاكؿ اجتماعية ك 
. ك نظرة إلى ما حكلنا ينوك لذلؾ نجد مالؾ بف نبي يمجأ إلى الكاقع االجتماعي الماثؿ أماـ ع
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 . 13، الجزائر، ص1993ع ، ، دار الينابي1ـ  الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية في إستراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، ط  3
 95، شروط النهضة، مرجع سابق ، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   4



 الفكر التربوي عند مالك بن نبي                                                         ثالثالفصل ال

027 

 

                الفاعمية انعداـكب نشاطنا غالبا ما تتسـ بالشمؿ،ك تكفينا لكي نالحظ أف ضر 
      1في الجانب الخاص ك العاـ. 

           لؾ بف نبي في معرض حديثو عف دكر المدارسيقكؿ ما :: البعد التربوي2ـ  5ـ  3
         ك المعكؿ عمييا كأساس لمثقافة: في مقاعد الدراسة، البيداغكجيك الجامعات ك التككيف 

       " لسكؼ تخّيب آمالنا التي عقدناىا إذا ما عكلنا في قضيتنا عمى العمـ الذم نتعممو 
، ك ما تعدنا االنتخابيةأك عمى ما تعدنا بو السياسات  في المدارس الرسمية أك غير الرسمية،

فالمدارس كحدىا ال تستطيع أف تقـك بتربية النشء، بؿ يتعدل ذلؾ إلى مجاؿ  2إاّل غركرا".
ثقافي أرحب، ك أكسع مجاال ك رؤية، فالمعرفة ال تكتسب في المدارس العمكمية، بؿ ىي 

االجتماعية، فمـ تبمغ العمكـ اإلنسانية بعد  مجمكعة الخبرات التي يكتسبيا الفرد في الحياة
في عمـ االجتماع بعض  درجة تحديد مصطمحاتيا عامة، كما حدث لمعمـك الطبيعية، فإف

المفاىيـ التي تبدك أحيانا غير محددة في ذىف القارئ في البالد اإلسالمية، حيث نجد أف 
        يؤدم تعقد المصطمحات المغات المحمية لما تتمثؿ تماما المصطمحات الحديثة. ك قد 

       إلى مناقشات أقرب إلى الطابع األدبي منيا إلى منطؽ العمـ، كتمؾ المناقشة التي ثارت
         ك تثكر غالبا حكؿ مصطمحي حضارة ك مدنية في البالد العربية. بيد أف ىذه المناقشات 

    3.ال تعيف عمى جالء المكضكع بؿ تجعمو أكثر صعكبة
إبف نبي السياسات المتبعة في البالد العربية عمكما التي تقطع حبؿ الكتيف  انتقدقد ك    

         بينيا ك بيف المقامات الفكرية الكبرل في تاريخ الفكر اإلسالمي، التي تعمؿ عمى تكعية
 ـ اإلسالمي حتى اآلف مجامع فكريةليس لدل العالكجيو اإلنساف صكب الحياة الكريمة "ك ت

ى تكجيو الحياة األدبية، ك عمى تكثيؽ الصالت ك تغذية المناظرات بيف المدارس تشرؼ عم
  4المختمفة، كما كاف ذلؾ قديما بيف مدرسة الغزالي ك مدرسة إبف رشد".

            ك يعطي أمثمة عف تمؾ  العالقة التي تّمت بيف الحضارات في إطار عممية الترجمة  
مصت فييا إنتاجات الفكر الييميني، فقامت بنقؿ اإلرث مف ك إلى العربية، ك التي ُأستخ

الفكرم لمحضارات السابقة، ك يقدـ المجيكد التربكم الذم أنتجتو الثقافة اليكنانية عبر عصكر 
يقكؿ:" لقد رأينا العنكاف الرئيس لياتو الكتابات،مف الزمف، فكاف البعد التربكم لممعرفة ىك 
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مـ ك المعرفة ينقمكف فمسفة أرسطك المادية إلى الفكر )الفارابي( ك مدرستو في ميداف الع
العممي اإلسالمي، ك لكف بعد أف طبعكه بطابع إسالمي ، كما رأينا مف بعدىـ )تكماس 

أرسطك طابعيا اإلسالمي كيما يطبقيا عمى المجتمع المسيحي فمسفة  عف اإلككيني( ينزع 
الزمف تربكيا، ك الذم  الستثماراكلة منو ك في مح  1".االرتقاءالذم كاف يتييأ بدكره لمنشكء ك 

ساف ك التراب، فيقدـ مالؾ بف إلى اإلن ة القياـ الحضارم ػ إضافةأكاله أىمية كبرل في منظكم
نبي رؤية حكلو تتعمؽ باستثمار الكقت في نطاقو المحدد، في إطار تقسيـ العمؿ الذم قّدميا 

يكف يعني شيئا كبيرا، بؿ كاف  ك الزمف لـالزمف مثال في السياؽ  " ك لك طرحنا فكرةدكركايـ،
فكرة غامضة خارج قياسو، ك حينما قاـ بقياسو، أبك حسف المراكشي فقد تركز عمى الفكرة 
مف خالؿ المعرفة التجريبية. فالفكرة ىذه سكؼ تنمك في عقؿ اإلنساف كمما نظـ نشاطو في 

ي تقسيـ الزمف في المجاؿ نطاؽ المدة فكاف مف نتيجة  تقسيـ العمؿ في المجاؿ االجتماع
النفسي، ك منذ ذلؾ الحيف أصبح الزمف كمية تخضع لمقياس . كمف منذ انتقؿ تحديد الزمف 

  2مف المرحمة التجريبية إلى المرحمة العممية ك اإلنتاجية".
ؿ جمع األساس األخالقي لممعرفة في  دّقؽ مالؾ بف نبي : البعد األخالقي:3ـ  5ـ  3

جعو إلى التركيبة الثقافية لممجتمع، ك ذلؾ حيف حديثو عف الثقافة في بعدىا كتاباتو تقريبا، أر 
التربكم لكؿ العناصر )األشخاص،  التركيباألخالقي. ذلؾ في تعريفو لألخالؽ بأنيا 
 عاد الثقافة، ك يقكؿ مالؾ بف نبي إف العمـ األفكار، األشياء(، فقد كانت األخالؽ أحد أب

مباقة ك الميارة كفقا لممستكل االجتماعي الذم يتـ عميو البحث إنو يعطي اليعطي المعرفة، 
العممي ، ك العمـ يعطي امتالؾ القيـ التقنية التي تكلد األشياء. ك الثقافة تعطي العمـ،إنيا 
تعطي السمكؾ كالغنى الذاتي المكجكد عمى كؿ مستكيات المجتمع ؛ ك الثقافة تعطي امتالؾ 

ك العمـ ليسا مترادفيف. الثقافة دكما، ك ال يمكف  حضارة. الثقافةالقيـ اإلنسانية التي تخمؽ ال
 :إف ىذا التمييز أساسي استبداؿ أحد ىذيف المفيكميف باآلخر.

 مستكيات الحضارة. لالرتفاع بثقافة بمد ما إلى كضع برنامج ييدؼ  : لدل أوال
    3.االجتماعية ك السياسية ذات األىمية األساسية الظكاىرفي فيـ  :وثانيا
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  184، ص2008، دار الفكر العربي، دمشق، سوريا، 1ـ عمر ماكل مسقاوي، مقاربات حول فكر مالك بن نبي ـ من عمى منبر الجزائر ـ ط  2
 .54، من أجل التغيير، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3



 الفكر التربوي عند مالك بن نبي                                                         ثالثالفصل ال

031 

 

يع الظركؼ المادية لكحدة ػ مكسكك تييئ القكل الصناعية جم فعمى محكر كاشنطف    
ك لكنيا في الكقت نفسو تخمؽ عكامؿ تحميمية ك تجزيئية تضغط عمى الضمير  العالـ.

اإلنساني في كؿ لحظة بخطر رئيسي ييدد األشياء ك التاريخ بالفناء، ك يظؿ ىذا الخطر 
؛ عمت القكل الصناعية العالـ صغيرا. لقد جخالقيا لسياسة الجبركتتضع حدا أ ماثال ما لـ

تعطينا ىذا  اآلسيكيةفالكاجب يفرض اآلف أف يصبح قابال لممساكنة؛ ك الفكرة األفريقية 
        اإلمكاف دفعة كاحدة مف الكجية األخالقية، ك بقى أف تعطينا إياه مف الكجية االجتماعية،

جميع الشعكب األفركسيكية ك تكحيدىا عمى الرغـ مف عمميات ك ينحصر األمر في عممية ت
ك لـ يكف مالؾ بف نبي لتعجبو ى التاريخ تالميذ الدكتكر ماالف.التعطيؿ التي يمارسيا عم

المرحمة الجاىمية ك إف كانت فييا فضائؿ ك مكاـر أخالؽ، إاّل أف الطابع العاـ لتمؾ الفترة 
صنـ، ألف عالـ األفكار كاف محدكد في اإلطار تميز بالجاىمية، ك عبادة الكثف ك ال

        ك السمب ة سمككات الجيؿ، كالحركب ك الغارىذه المرحم انتخبتك  االجتماعي العاـ،
"كمف المعركؼ أف القرآف الكريـ قد أطمؽ اسـ الجاىمية عمى الفترة التي كانت ك الصعمكة. 

ف القرآف بيذا الكصؼ، ألف التراث قبؿ اإلسالـ، ك لـ يشفع ليـ شعر رائع ك أدب فذ مف أ
أك فكر  ؽ(الثقافي العربي لـ يكف يحكم سكل الديباجة المشرقة، الخالية مف كؿ عنصر )خالّ 

في حقيقتو كثنية، ألنو ال   عميؽ. ك إذا كانت الكثنية في نظر اإلسالـ جاىمية، فإف الجيؿ
ف مف باب الصدفة يغرس أفكارا بؿ ينصب أصناما؛ ك ىذا ىك شأف الجاىمية، فمـ يك

المحضة أف تككف الشعكب البدائية كثنية ساذجة، ك لـ يكف عجيبا أيضا أف مّر الشعب 
في الككف، ك مف   العربي بتمؾ المرحمة، حيف شّيد معبدا لألقطاب )الدراكيش( المتصرفكف

 1سنف ا في خمقو أنو : ) عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنـ(، ك العكس صحيح أحيانا".
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  ات خالصاست
بدأ مالؾ بف نبي في طبيعة الفكر التربكم باإلنساف كمحكر لمعممية الحضارية، فكاف أكؿ 
مجيكد يقـك بو ىك تحكيؿ اإلنساف مف طاقة سالبة إلى أخرل مكجبة ك يتـ ذلؾ مف خالؿ 
تحكيمو مف ك إعادة صياغة نفسيتو، ك يتجمى ذلؾ في بناء الشخص مقابؿ الفرد إم اإلنساف 

ف أف الطاقة المحضر الذم تخّمص مف ركاسب ما قبؿ الحضارة، ك يشير في أكثر مف مكا
ؼ ك إنساف كظّ ىذا الشخص ى ىي الذم يعمؿ عمى تغييره باستمرار. الحيكية أك)التكتر(

يقـك مف خاللو بتركيب ييدؼ إلى تشكيؿ قيـ مستنبطة مف النمكذج المثالي،  اجتماعياالديف 
، يجعؿ مف اإلنساف العضكم كحدة اجتماعية ية إلى كضع نفسي زمنيحالة الطبيعتمر مف ال

را مقد اجتماعياػ كقتا منية مقدرة )بساعات تمر(، يجعؿ مف)الكقت( الذم ليس سكل مدة ز 
ػ الذم يقدـ بصكرة فردية مطمقة غذاء اإلنساف في صكرة ، ك مف )التراب()بساعات عمؿ(

ثيرة، تبعا ا فنيا، يسد حاجات الحياة االجتماعية الكاستيالؾ بسيط ػ مجاال مجيزا  مكيفا تكييف
    ك إعادة تشكيؿ اإلنساف يتـ مف خالؿ بنائو مف الناحية النفسية،  لظركؼ عممية اإلنتاج.

قمية ك الذىنية، ليككف بناء كامال، ليضطمع بو اإلنساف لركحية ك المكرفكلكجية ك العك ا
 الكامؿ مف أجؿ ميمة تاريخية.

      ك الحركة  باالستمراريةتنظيـ اجتماع يتميز ك ى ولمجتمع، فقد رأل أنأما بخصكص ا
مف أجؿ أف يؤدم ميمتو في التاريخ، ك ينتقؿ مف مجتمع طبيعي ساكف أم كضع جديد ىك 

ك يقـك المجتمع عمى دعامتيف  ،االجتماعيالمجتمع المتحرؾ الذم يتماشى مف فكرة التغير 
مادة ثانيا مف إحداث نكع مف التكازف. كيعطينا مثاؿ مف قصة أساسيتيف ىما الركح أكال، ك ال

يقـك عمى الركح مف  اإلسالميركبينسكف كركزك، ك حي بف يقضاف  لمتدليؿ بأف المجتمع 
ك نفكقيا، بينما ركبينسكف كركزك  ك عف الركح التي خرجت منيا الظبيةخالؿ التساؤؿ عف 

لكي يتقى شر الحيكانات ك غيرىا. ك تدكر  بدأ بالجانب المادم ك ىك العركج إلى األشجار
عميو نفس أسباب التي تيدـ الحضارات فيك بفقده لخمؽ التكتر، ك أنييار البنياف االجتماعي 
مف خالؿ تدىكر شبكة العالقات االجتماعية، ك انتشار الغريزة فيذه مؤذف سقكط المجتمع. 

ع ك االجتما ـ عمى مستكل الفؾعف الخمؽ الكري ك المعرفة عنده تظير مشاكميا حيف تنقطع
ك تمر المعرفة بثالث مراحؿ ىي الركح ك العقؿ  ،ك اإلبستكمكلكجيا ك الحضارة ك السياسة

 البعد العممي، التربكم ك األخالقي.   :د المعرفة في نظر مالؾ بف نبي فيكالغريزة، كتتمثؿ أبعا
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 تمييد 
بؿ  تربوية،أو  اقتصاديةيجمع الكثير مف المفكريف المعاصريف أف كؿ نظرية سياسية أو    

قد يعيو صاحب  اإلنساف يكمف وراءه تصور معيف لوكؿ رأي في تنظيـ جانب مف حياة 
 الرأي أو النظرية و قد يفترضو و ال يشعر بو. 

، ففي ضؿ الجدلية القائمة فكر مالؾ فكار التي شلمتو تعد المسألة الحضارية مف أىـ األ  
، حاوؿ مالؾ بف نبي أف يف واقع العالـ اإلسالمي المتخمؼالحضارية و ب بيف الخصوصية

و المرتكزات التي صاغت الحركة الحضارة عبر  قؼ عمى األسباب الحقيقية لألفكاري
رحمة و بجذورىا، التاريخ، و ىنا يمعب الزماف دورا باللا في فكره، ألف الوعي التاريخي بالم

       و سؤاؿ   ىو الذي حدد مقاصد اجتياداتو حوؿ المسألة الحضارية، فالتاريخ عنده كرؤية
 عف الزمف، يوظؼ داخؿ سياؽ البحث عف المعنى الكامف وراء الحدث الحضاري اإلسالمي.
        و ىناؾ عدـ فيـ معنى الحضارة عند الكثير مف الناس، يرجع إلى االختالؼ الفكري
و التاريخي لمحضارات المختمفة، مما يكوف لو انعكاساتو الكثيرة عند خوضنا لممصطمح 

إلى منحى بحثي نحاوؿ شرحو، فكؿ  و مف ثـ يتحوؿ ىذا المبسو معانيو، كمفيـو و أبعاده 
      د باستمرار في كثير الثقافة" ىي مصطمحات ترِ الحضارة" و"المدنية" و"ىذا المفاىيـ "
دوف مراعاة لمنطؽ أو بليره،  و الحضارة، و تأتي بوعي مماء االجتماع التربيةمف كتابات ع

مف عناصر عقيدية و اجتماعية تنطوي عمى قدر متنوع الملة و االشتقاؽ، ألف كؿ حضارة 
بشكؿ يثير ضرورة تناوؿ الحضارة كوحدة دراسة، حيث يكوف ليا رموزىا الخاصة التي تعبر 

حاولنا تقديـ تعاريؼ كثيرة لمصطمح الحضارة، و تموقعاتو  عف نوازعيا و طاقاتيا، لذلؾ
. و نحاوؿ  التاريخية، و تمفصالتو العقدية، عبر تاريخ مف اإلبداعات و البحث حوؿ المفيـو

التي رأى فييا أف مشكمة كؿ شعب ىي ػ في جوىرىا ػ  أف نقدـ لمحضارة عند مالؾ بف نبي
و حاضرىا الفكري و الثقافي ما لـ ترفع بفيميا مشكمة حضارتو، فإنو ال يتأتى ألمة أف تواج

إلى حقيقة ماضييا الحضاري و تراثيا الثقافي. ثـ التطرؽ إلى محورية اإلنساف في ىذا 
البناء، و عناصرىا، ومحاورىا. و الوصوؿ في نياية الفصؿ إلى البعد التربوي لمحضارة التي 

     العروج عمى مبدأ ثابت في الحضارةتستند في تأسيسيا األوؿ إلى األخالؽ و التربية. ثـ 
كاف مف خالؿ عممية تلييرية، باإلضافة إلى اإلم و ىو اإلرادة التي تريد أف تصنع الحضارة

 جؿ إحداث التوازف.أالذي يمثؿ الجانب المادي مف 
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 (Civilisation) ـ الحضارة: 1
         تاريخ و غيرىايجمع الكثير مف الباحثيف في مصطمح في عمـ االجتماع و الحضارة و ال

، أف ىناؾ مجموعة مف المفاىيـ األكثر حضور و تردد أثناء معالجة لفظ  مف العمـو
الحضارة، مف بينيا "المدنية" و "الثقافة" و التي تستعمؿ بوعي و بلير وعي بمعاني متناقضة 

أف ذلؾ ، باإلضافة إلى االشتقاؽأو بمعنى واحد، دوف تمييز و دوف مراعاة لمنطؽ الملة و 
المنحى الالموضوعي ترفضو الكيانات الحضارية المختمفة، ألف كؿ حضارة في حقيقتيا 

دية و اجتماعية بشكؿ يثير فينا تناوؿ كؿ ى قد ىائؿ مف عناصر تاريخية و عقتنطوي عم
         الخاصة التي تعبر عف نوازعيا و طاقاتيا، رموزىاحضارة ككياف خاص، حيث يكوف ليا 

و ىذه الرموز ىي التي تسيطر و توجو نتاج الحضارة مف أدب و فف و فمسفة  و ىذه النفس
 و مذاىب.

 : تعرف الحضارة :  1ـ  1
"الحضارة" للة ػ بفتح الحاء و كسرىا ػ تعني اإلقامة في الحضر، و أف مظاىر الرقي العممي 

  1و االجتماعي في الحضر. دبيو الفني و األ
لمدف و القرى و الريؼ، سميت بذلؾ ألف أىميا حضروا "الحاضرة و الحضرة و الحضر ىي ا

  2األمصار و مساكف الديار التي يكوف ليـ بيا قرار".
 3و الحضارة ضد فعؿ " غاب، و الحاضرة و الحضارة " و يفتح " خالؼ البادية. 
" بمعنى مدينة،  civitesإلى الجذر الالتيني "  "civilisationو يعود أصؿ كممة األوروبية"  
 "citizenبمعنى مدني أو ساكف المدينة، أو " "civilis"بمعنى ساكف المدينة، أو  "civis"  و

إاّل في القرف  و ىو ما يعرؼ بالمواطف الروماني المتعالي عمى البربري. و لـ يشتؽ منيا
و قد ثبت أنو كاف لمكممة في البداية و لمدة تقرب مف " civilization" الثامف عشر مصطمح

 آخروفسنة بعد ذلؾ مختمؼ عف المعاني التي ساعد شبنجمر و أرنولد توينبي و الخمسيف 
 4عمى منحيا ليا.

                                                 
محمد عارف ، الثقافة ـ الحضارة ـ المدنية دراسة لسيرة المصطمح و داللة المفيوم.المعيد العالمي  .عن:181المعجم الوسيط.. مجمع المغة العربية، صـ   1
 .33، ص1993، 3مفكر اإلسالمي،المكتبة الوطنية ،طل

محمد عارف، الثقافة ـ الحضارة ـ المدنية دراسة لسيرة المصطمح و داللة المفيوم.المعيد العالمي لمفكر                     ،136، ص.3تاج العروس، مـ  2   
 .33، ص1993، 3اإلسالمي،المكتبة الوطنية، ط

 .11مرجع سابق، ص ،2القاموس المحيط، ج بادي،لمجد الدين الفيروز آ ـ 3
 . 33، ص 3،1993محمد عارف، الثقافة ـ الحضارة ـ المدنية دراسة لسيرة المصطمح و داللة المفيوم.المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي،المكتبة الوطنية، ط ـ   4
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كمرادؼ لمصطمح الحضارة، و قد أخذ  "culture"و يستعمؿ في بعض األحياف مصطمح   
الملوي، فعمى المستوى  االشتقاؽو  االصطالحفي تشعبات كبيرة عمى مستوى  ىذا المصطمح

و زراعتيا. و بقيت ىذه المفظة مقترنة بيذا المعنى طواؿ  ألرضالملوي تعني حرث ا
العصريف اليوناني و الروماني ، حيث أستخدميا "شيشروف" لمدالالت نفسيا. و قد أطمؽ 

               أي زراعة العقؿ و تنميتو." Mentis Culture عمى الفمسفة "
ي فرنسا عمى الطقوس الدينية ، حيث أطمقت فالوسطى المصطمح نفسو إلى القروف و بقي  
"Cultes ."قتصر مصطمح"  و في عصر النيضة اculture "عمى مدلولو الفني و األدبي.         

الكممة محافظة عمى جذرىا الملوي و الدالالت المشتقة منو إلى أف جاء )إدوارد  استمرتو 
          ات و أشمميا بحيثتايمور( و وضع تعريفا ليذا المفيـو يعد حتى اليـو مف أوفى التعريف

ذلؾ الكؿ المرّكب نثروبولوجية و الذي يعرفيا بأنيا: "ال يزاؿ يستخدـ في معظـ الكتابات األ
         الذي يشمؿ المعرفة و العقائد و الفف و األخالؽ و القانوف و العرؼ و كؿ القدرات 

 1تمع".و العادات األخرى التي يكتسبيا اإلنساف مف حيث ىو عضو في المج
و بعض العمماء يميزوف بيف لفظا حضارة و مدنية، فيجعؿ لفظ الحضارة خاصا بالتكويف   

 الثقافي و المعنوي لمجتمع ما، و لفظ مدنية يعد الجانب المادي في الحضارة.
 اضطرابا، وىي أف ىناؾ النقطة ىناؾ مالحظة يجب تسجيميا و قبؿ الخروج مف ىذه 

حيث قّدـ " civilization"و "culture"تعاممو مع مفيوميواضحا في الفكر العربي عند 
"  المدنية "، فمف ترجـة ىي "الثقافة" و "الحضارة"و "لممفيوميف األوروبييف ثالثة ألفاظ عربي

culture"  إلى ثقافة، فقد ترجـ "civilization  "و مف ترجـإلى حضارة ، "culture " إلى حضارة
ة و في كؿ حالة يختمؼ تعريؼ المفيـو العربي عف اآلخر، إلى مدني"  civilization" ترجـ 

ففي الحالة األولى تكوف الثقافة ىي الجانب الفكري لمحياة اإلنسانية، و تكوف الحضارة ىي 
، و تكوف المدنية ة تكوف الحضارة ىي الجانب الفكريالجانب المادي ليا. و في الحالة الثاني

 ىي الجانب المادي ليا.  
لـ يكف لفظ "حضارة" موجودا في التراث الفكري و األدبي عند العرب قديما  :اصطالحاػ و 

          " ألنو األوؿ مف عّبرخمدوفعبد الرحماف بف ، ونستثني مف ذلؾ "االصطالحبنفس 

                                                 
 .144.ص 1986،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،1سميم حداد،ط ريمون بودون و بورويكو، فرانسوا، المعجم النقدي في عمم االجتماع. تر:ـ  1
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عف المعنى في مقدمتو بالرغـ أنو كاف يستعمؿ مصطمح " العمراف البشري" كمرادؼ لمعنى 
 المفيـو في الفكر اللربي و العر بي عمى حد السواء.الحضارة، و سوؼ نعرض لتطور 

 الغربي: االصطالح:  الحضارة في  2ـ 1
       " عمى كؿ يتعمؽ بالتقدـ و الرقي اإلنسانيؽ الكثير مف الباحثيف كممة"حضارةقد أطم

        في المجاالت الحياة المختمفة كالملة و األدب و الفنوف الجميمة و الصناعة و التجارة،
        و غير ذلؾ مف مظاىر النشاط اإلنساني الذي يؤدي الى التقدـ و الرقي و ييسر السبيؿ

و الحضارة بذلؾ وضع مثالي و حقيقي في آف واحد، إنيا مجموعة  الى حياة إنسانية كريمة.
         الخطط و النظـ القمينة بإشاعة النظاـ والسالـ و السعادة و بتطوير البشرية الفكري

 دبي. و األ
 في األنثروبولوجية ::  1ـ  2ـ  1

سيولوجي وعرؼ األنثروبولوجي والسو  (Edward Taylor)::الحضارة عند تايمو1ـ 1ـ  2ـ  1
درجة مف التقدـ الثقافي تكوف فييا الفنوف والعمـو "الحضارة بأنيا  اإلنجميزي إدوارد تايمور

العالـ، مرتبط بالتاريخ نظر ىذا أي إف التحضر، في  ؛"والحياة السياسية في درجة متقدمة
إذ يتحقؽ خصوصًا عندما يبمغ تطور أشكاؿ المعرفة والثقافة مستوًى راقيًا مف التقدـ الثقافي.

  والتبمور والنضج.

أف  ياير  :Clyde Clakhon, et Kell  : الحضارة عند كاليد كالكيون و كيمي2ـ  1ـ  2ـ  1
ب معّيف، أي الميراث االجتماعّي اّلذي :" مجموعة طرائؽ الحياة لدى شعالحضارة ىي

مف مجموعتو اّلتي يعيش فييا، أو ىي الجزء اّلذي خمقو اإلنساف في  يحصؿ عميو الفرد
محيطو وىي اّلتي تحّدد األساليب الحياتّية، أو ىي طريقة في التفكير والشعور والمعتقدات، 

الكتب أو في الموادِّ  و فيإنّيا معمومات الجماعة البشرّية مخزونة في ذاكرة أفرادىا أ
 1واألدوات".

 في فمسفة التاريخ و الحضارة: :2ـ  2ـ  1
يرى أف  (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) الحضارة عند ىيجل :1ـ  2ـ  2ـ  1

، و أـ مالمحو ارة االجتماعية يمثؿ وحدة مستقمةكؿ عصر أو فترة أساسية في تاريخ الحض
                                                 

 21ص  -م 1995 -المعيد العالمي لمفكر اإلسالمّي ، فرجينيا  -الحضارة ، الثقافة ، المدنّية  -نصر محّمد عارف ـ   1
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العامة و الجمالية و العقمية والدينية كميا  االجتماعيةالقية و و األخ االقتصاديةالسياسية و 
جوانب أو نواح لممجموع الحي، و منيا جميعا يتكوف كياف متجانس. و أف كؿ فترة أساسية 

. و يستمر الصراع قصى ثـ تولد أضدادىا أو نقائضياتنمي فكرتيا الرئيسية إلى الحد األ
حدة عميا ىي )الموحد(، و ىذا الموحد يندفع مرة ثانية دائما، فتتحد المبادئ المتناقضة في و 
ويما ىو فعاؿ مف يد فيتولد حينئذ مرة أخرى موحد تقإلى الحد األقصى و ينشب صراع جد

كؿ الفرضية و نقيضيا. و بيذا األسموب الثالثي تتقدـ الفكرة حتى نصؿ آخر األمر إلى 
ف أف نتبيف فيو أي تناقض. و يرى أف )المطمؽ( الذي نستطيع أف نبقى نتأممو إلى األبد دو 

الدولة ىي الوحدة األساسية في دراسة التاريخ، إنيا الحرية في صورتيا الواقعية ، إنيا تمثؿ 
إف كؿ نشاط بشري و كؿ عمؿ  عمى األرض،   تموضع الروح أو الفكرة اإلليية متجسدة 

صورة النيائية التي عندىا ، و مف ثـ فيي اليتحقؽ مف خالؿ الدولة و أنظمتيا ال إنمافكري 
 تشكؿ موضوع التاريخ.

و يعتقد ىيجؿ أف فكرة الحرية ىي المفتاح الحقيقي لمتاريخ ، ألف الحرية ىي جوىر    
العقؿ، و العقؿ ىو الذي يحكـ العالـ. و مسيرة التاريخ في فمسفتو لوف مف التقدـ الجدلي 

لتليير نحو األفضؿ. و عبقرية األمة أو الذي يتـ فيو اليدـ و البناء الجديد مف أجؿ تحقيؽ ا
و التاريخ في فمسفة ىيجؿ ىو المسرح الذي  روح األمة ىي الخالؽ الحقيقي لمحضارات.

تظير عميو األمـ المختمفة لمتعبير عف الروح الكمية، و لكف األبطاؿ و العباقرة و حدىـ ىـ 
  1القادروف عمى إدراؾ جوىر ىذه الروح.

يعرؼ "ماركس" بفمسفتو  :Karl Marx  ماركسرة عند كارل : الحضا2ـ  2ـ  2ـ  1
ػ و ال ولوجية كبيرة، و قد أثرت نظرياتو و لكف كثيرا مف نظرياتو ليا أىمية سوسي  ،المادية

، كاف يرى إذا كاف  االقتصاديو  االجتماعيزالت تؤثرػ في التفكير  و السياسي حتى اليـو
  2.، أما الماركسية فتريد أف تلير العالـدور الفالسفة حتى اآلف ىو تفسير التاريخ

و قوانينو مف أجؿ صياغة نظرية  لالقتصادماركس" جيده عمى دراسة عميقة لقد كّرس "  
        الديف  انتقادماركس أف  اعتبرالعممية، كما  االشتراكيةمتكاممة في تفسير التاريخ و في 

    و لكف نتيجة غربة اإلنساف عف ذاتو  ،ية لمليبيات، ألف الديف ليس سبباال يكفي لوضع نيا

                                                 
 .153،.ص.1966، 1عبد الجميل الطاىر،مسيرة المجتمع. بحث في نظرية التقدم االجتماعي، بيروت، طـ   1
 .11ـــــــــ ، من أجل التغيير، مرجع سابق، ص.  ـ  2
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، لقد تجاوز ماركس عمى ىذا النحو لتي قّيدت اإلنسافو أنو ال بد مف اقتالع تمؾ األسباب ا
       االقتصاديةمجرد أف الديف مف صنع اإلنساف إلى بياف كيؼ أف الديف مف نتاج العوامؿ 

 و العالقات االجتماعية و األنظمة السياسية.
عند كارؿ ماركس في أف ىناؾ نوعيف مف البناء  بناء االجتماعيتمّخصت نظرية ال و قد    

         : البنية التحية و تتكوف مف العوامؿ االقتصادية و المادية، ثـ البنية الفوقية االجتماعي
في األسفؿ يتبعو تلير في البناء األعمى، و لكنو  أي تليرو أف . و تشمؿ األفكار و المبادئ

       سيف إلى ذلؾ فكرة ىامة و ىي أف ثمة تفاعال أو تأثيرا متبادال بيف كال األسايضيؼ 
         . إذف ىناؾ تفاعؿ و تساند متبادؿ بيف كؿ العوامؿ الفكريةأو البنائيف العموي و السفمي

          االستلراؽو االقتصادية المادية في المجتمع. كؿ ما غي األمر أنو حذر فقط مف 
، وتمؾ فكرة مف األفكار األساسية التي استند عمييا مؿ الفكرية. أي دراستيا في ذاتياعوافي ال

  المعرفة.بعض عمماء االجتماع األلماف، و خاصة فيما يتعمؽ بعمـ اجتماع 
: نظاـ يعّرؼ الحضارة بأنيا : Will Durant الحضارة عند ول ديورانت:3ـ  2ـ  2ـ  1

      يادة مف إنتاجو الثقافي و تتألؼ الحضارة ػ في نظره ػ عمى الز  اإلنسافاجتماعي يعيف 
متابعة العمـو  ، و النظـ السياسية، و التقاليد الخمقية، واالقتصادية: الموارد مف أربعة عناص

ما  إذاالحضارة تبدأ حيث ينتيي االضطراب و القمؽ، ألنو  و الفنوف، ويضيؼ قائال:" إف
          ، تطمع، و عوامؿ اإلبداع و اإلنشاءي نفسو دوافع ال، تحّررت فآمف اإلنساف مف الخوؼ

  1".و حينئذ ال تنفؾ الحوافز الطبيعية تستنيضو لممضي في طريقو الى فيـ الحياة و ازدىارىا
المعنى األخالقي يؤكد  :Albert Schweitzer الحضارة عند ألبرت شفيتزر :4ـ  2ـ  2ـ  1

، بمعنى ي سيادة العقؿ عمى نوازع اإلنسافيكمف أساسا ف" أف جوىر الحضارة :لمحضارة بقولو
" فالتقدـ األخالقي إذف ىو جوىر الحضارة حقا، :" و يضيؼقي و الروحيإحراز التقدـ األخال

و يمكف أف يكوف لو أثر  و ليس لو غير معنى واحد، أما التقدـ المادي فيو أقؿ جوىرية،
، و عمى نحو مة إذا حّددناىا مف الخارجة التاطيب أو سيء في تطور الحضارة، و الحضار 

، و في تنظيمات االختراعتجريبي فإنيا عبارة عف تحقيؽ كؿ تقدـ ممكف في الكشؼ و 
المجتمع اإلنساني، و عف كفالة أف تعمؿ كميا مف أجؿ التكميؿ الروحي لألفراد الذي ىو 

                                                 
 .4ول ديورنت، قصة الحضارة، ج األول،مرجع سابق، ص. ـ  1
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بإكماؿ ىذا التصور في موقؼ  يسمح لو  و توقير الحياة  .ليدؼ النيائي الحقيقي لمحضارةا
 1لمحضارة و تشييد أسسو عمى صميـ وجودنا".

 :Oswald Arnold Gottfried Spengler  : الحضارة عند أوزوالد شبنجل5ـ  2ـ  2ـ  1
، تشكؿ وحدة تصور، اعتبار تفسير كونيا ظاىرة روحيةو قد نظر إلييا نظرة قائمة عمى 

كد بأف ال وجود لمعنى الحضارة و يؤ  و مميزات الشخصية الحضارية، يطبع الخصائص
 بمفيوميا العاـ والشامؿ بؿ أف معنى الحضارة يتشكؿ في الذات في إطار خصوصية معينة،
ليا قيمتيا الخاصة بيا، نظرا ألنيا صادرة عف ىذه الروح الخاصة، حيث عّرفيا في كتابو 

ألف الحضارة  لمي.األولية لمتاريخ العا ة"الظاىر : بأنيا)تدىور حضارة اللرب( بػ: الموسـو
ظاىرة روحية لجماعة مف الناس ليا تصور واحد عف العالـ، و تتبمور وحدة تصورىـ في 
مظاىر حضارية مف فف و ديف و فمسفة و سياسة و عمـ، و تشّكؿ ىذه الوحدة شخصية 

  2.حضارية ليا خصائصيا الذاتية"
 االنجميزيىو المؤرخ  :(Arnold Toynbe) : الحضارة عند أرنولد توينبي6ـ  2ـ  2ـ  1

يرى توينبي في السمة الدينية أف يحقؽ أشمؿ صورة تقريبية لمتاريخ البشري، و  استطاعالذي 
أىـ صفة يمكف أف توصؼ بيا الحضارة، لذلؾ نجده يسمي الحضارة باسـ الديف الذي نشأت 

إيقاع في ظاللو أو باألحرى كانت إحدى ثمراتو، و قد اعتبر أف حركة التاريخ تسير عمى 
التحدي واالستجابة. وما ىذه التحديات إال ظروؼ طبيعية قاسية أو ضلوط بشرية خارجية، 
وعمى إحدى ىذه التحديات توجد استجابة ناجحة تقـو بيا األقمية المبدعة، بوصفيا الفئة 
القادرة عمى عممية الخمؽ واإلبداع وصنع الحضارات. كما اعتقد توينبي أف الحضارة ىي 

قيقية لدراسة التاريخ، ويعتبر ىذا المبدأ بمثابة حجر األساس في منيجو التاريخي، الوحدة الح
ويعني ىذا المبدأ أف الحضارة بأسرىا، ىي الوحدة األساسية لمدراسة التاريخية، ولذلؾ انتقد 

 توينبي المؤرخيف الذيف اتخذوا مف األمـ أو الدوؿ القومية مجااًل لدراساتيـ التاريخية.
توينبي" أف مفيـو الحضارة بمعناىا الخاص، مقتصر عمى وجية نظر اإلنساف " و قد رأى  

عف الحياة، أما بوجو عاـ، فالحضارة ىي مجموعة األفكار والرؤى والقيـ السائدة التي توجو 
اإلنساف، والتي تترؾ بصماتيا وتمقي بظالليا عمى المنظومة الذىنية وأساليب وطرؽ التفكير 

                                                 
 414ألبرت شفيتزر، فمسفة الحضارة.ترجمة عبد الرحمن بدوي، ص. ـ  1
 39ة الحياة، بدون تاريخ، الجزء األول،ص.شبنجمر أزوالد،، تدىور حضارة الغرب،ترجمة :أحمد الشيباني، البنان ، بيروت، دار مكتبـ   2
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مف أفكار ومبادئ     لدولة والمجتمع، وىي سمة المجتمع بما يحتويولدى اإلنساف، وعمى ا
وعادات وتراثيات وطبيعة الحياة مف الجية النظرية والفكرية والعممية الخ، فالحضارة ىي ما 
يحتويو اإلنساف مف الثقافة. ويتحدث توينبي عف معنى الحضارة بشكؿ أدؽ )إنني أعني 

تاريخية يصؿ المرء إلييا عندما يحاوؿ أف يفيـ تاريخ بالحضارة أصلر وحدة في الدراسة ال
  1وطنو(.

المجتمعات  أف يرى :Pitirim A.Sorokin): الحضارة عند بيتريم سوروكين7ـ  2ـ  2ـ  1
          اإلنسانية، وتحتاج الكائنات مف الحضارة الى آخر مف نمط معيف تتحرؾ جيئة وذىابا

لكى نفيـ ذبذبة التلير ،تسيطر عمى اتجاه التليرعرفة لكى فى البداية الى اكتساب الم
يكونوا عمى إلماـ تاـ بالنماذج المختمفة  أف، يجب عمى دارسى عمـ االجتماع االجتماعى
. المثالية –التصورية  –: الحسية أنواع لمحضارات ىىف( بثالثة ي)سوروكيمدناو  .لممجتمع
و تكمف أنماط  .يوجد فييا نوع خالصال  ، ومثاليةالثالثة توجد فقط كنماذج  األنواعىذه 

 :سور وكيف فيالثقافة عند 
وتستطيع مالحظتيا  األشياءتوجد عندما تتقبؿ عقمية الجماىير حقيقة  :أوال: الثقافة الحسية

 . كمصدر لمحقيقة ـ )االمبيريقية(، لذلؾ تتجو الحضارة الحسية نحو استخداالحسية باألعضاء
. د بعيدروحى، تعتمد عمى اتجاه دينى الى ح إحساسعف  عبارة :الثقافة الصوريةثانيا: 

. فإذا كاف الشخص المبيريقيةكمصادر لمحقيقة، وال تيتـ بالجوانب اتعتمد عمى الديف والوحى 
أف يعالجيا ، ولذلؾ يستطيع ة مف الظواىر التى يمكف مالحظتياالحسى يكتسب المعرف

وأحواليا فى مجموعة  األنماطبيف ، فاف الشخص الصورى ىو ببساطة الذى يطابؽ ببراعة
  .ومطمقا أزلياويكوف  كممات، ويضع تنبؤات خيالية،

الحسية والصورية ىذا النوع مف الثقافة يرتقى فوؽ  األنماطمزيجا مف  :الثقافة المثالية ثالثا:
  .) السبب ( كمصدر لمحقيقة إلضافةالنوعيف السابقيف نظرا 

سبب كمصدر ف الثقافة الحسية والصورية بدوف م وىو مركب :رابعا: الثقافة المختمطة
 . التقشؼ أوتعتمد ىذه الثقافة الى حد ما عمى االمبيريقية والزىد  أفيجب  لمحقيقة.

                                                 
  197م، ص 1948توينبي، أرنولد، الحضارة في الميزان، ترجمة: أمين محمود الشريف، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ـ  1
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ىذه المجتمعات ترتد جيئة وذىابا ما بيف الحضارة الحسية والصورية،  أفيعتقد سوروكيف 
تمر بالثقافة  أخرى أحياف، وفى ية، وتحرز تقريبا الثقافة المثالترتفع بدرجات كبيرة أحيانا

 . المختمطة
 : الحضارة عند عمماء العرب و المسممين:  3ـ  1
منذ  اجتماعياقع و المفكروف العرب و المسمموف كثيرا بالحضارة كمفيـو و بعد و  اعتنى  

وما حققتيا مف إنجازات معنوية و مادية  الوثيؽ بيا، الرتباطيـعصور طويمة، و ذلؾ 
و األمصار، و سوؼ نذكر ىنا نموذجيف  األصقاعرؼ وجيز إلى مختمؼ في ظ امتدت

 كانت إسياماتيا كبيرة، و ىما عبد الرحماف بف خمدوف، و اللزالي.  
يعتبر عبد الرحمف بف خمدوف مف رواد  :الحضارة عند عبد الرحمن بن خمدون: 1ـ  3ـ  1

 اإلسالميما تعمؽ منو بالتاريخ  الفكر االجتماعي، و قد استفاد مما قرأه عف تاريخ العالـ و
 بصفة خاصة ألف ىذه الدراسات التاريخية 

قد اتجيت بو إلى نتيجة معينة تتمثؿ في أف ما يحدث في العالـ مف ظواىر اجتماعية إنما 
 تسير وفؽ قوانيف ثابتة ال تقؿ عف القوانيف التي تخضع ليا الظواىر األخرى.  

          ي فمسفة تاريخ، فانتقمت فكرة التطور التاريخي يعتبر إبف خمدوف نقمة نوعية ف     
، نظريتو ىذه مصطمح الدولة. و قد استخدـ في سير البطولي إلى التفسير الحضاريمف التف

توسيعو ليشمؿ ظاىرة و ىو ما رآه بف نبي إطارا تنظيريا ضيقا كاف يمكف  التعمؽ فيو و 
، اكتشاؼ منطؽ التاريخ في مجرى أحداثومف " كدا أف إبف خمدوف قد تمكف، مؤ الحضارة كميا

، إذ لـ نقؿ إنو قد قاـ بصياغتو ؿ الذي قاـ بالبحث عف ىذا المنطؽفكاف بيذا المؤرخ األو 
جات الحضارة و نعني فعال ... لوال أف مصطمح عصره قد وقؼ بو عند ناتج معيف مف منت

       خمدوف غير نظرية  . و ىكذا لـ نجد عند ابفبو الدولة، و ليس عند الحضارة نفسيا
  1عف تطور الدولة.

سنة الحياة  و يتأسس قضية التفسير التاريخي عند إبف خمدوف عمى قواـ أف التطور ىو  
" ذلؾ أف أحواؿ العالـ و األمـ و عوائدىـ و نحميـ ال تدـو عمى وتيرة االجتماعية لإلنساف،

ألزمنة. و انتقاؿ مف حاؿ الى حاؿ، اختالؼ عمى األياـ و اىو  إنماواحدة و منياج مستقر، 
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طار و األوقات و األمصار، فكذلؾ يقع في اآلفاؽ و األقو كما يكوف ذلؾ في األشخاص و 
  1".األزمنة و الدوؿ

، إبف خمدوف ىو نظريتو في العصبية و أىـ ما يوجو التطور االجتماعي و العمراني عند   
االجتماعية و التاريخية عنده، و ىو حث فيي بمثابة المحور الذي يدور حولو معظـ المبا
       ،ر العصبية، فيتكمـ عف مصادو عميقة يتخذ مف ىذه الرابطة موضوعا لدراسة شاممة

و مف صفتيا النعرة  ،في األقؿ إاّل " ألف صمة الرحـ الطبيعي في البشر و يردىا إلى الطبيعة،
 2.ىمكة"عمى ذوي القربى و أىؿ األرحاـ أف يناليـ ضيـ أو تصيبيـ 

، وعمركما شخص كما زعـ لة ليا أعمار طبيعية كما األشخاصو يرى إبف خمدوف أف الدو   
العمماء و المنجموف أربعوف سنة، و الدولة في اللالب ال تعدو أعمار ثالثة أجياؿ، و الجيؿ 

      النمو و النشوء انتياءىو عمر شخص واحد مف العمر الوسط. فيكوف أربعيف الذي ىو 
 ايتو. إلى غ

 إنما قمنا إف عمر الدولة ال يعدو في اللالب ثالثة :  و يمضي " إبف خمدوف" فيقوؿ :  
       لـ يزؿ عمى خمؽ البداوة و خشونتيا و توحشيا مف شظؼ العيش و البسالة الجيل األول:

في المجد، فال تزاؿ بذلؾ سورة العصبية محفوظة فييـ، فحدىـ مرىؼ  االشتراؾو  االفتراسو 
 جانبيـ مرىوب، و الناس ليـ ملموبوف.   و 

          تحوؿ حاليـ بالممؾ و الترفة مف البداوة الى الحضارة و مف الشظؼ :الجيل الثاني
           د بو و كسؿ الباقيففي المجد إلى اإلنفراد الواح االشتراؾو مف  ،لى الترؼ و الخصبإ

، فتنكسر سورة العصبية بعض انةاالستكإلى ذؿ  االستطالة، و مف عز عف السعي فيو
، بما أدركوا الجيؿ يء و تؤنس منيـ الميانة و الخضوع. و يبقى ليـ الكثير مف ذلؾالش

   و سعييـ إلى المجد و مراميو في المدافعة  اعتزازىـاألوؿ و باشروا أحواليـ و شاىدوا مف 
كونوف عمى الرجاء ، و ييسعيـ ترؾ ذلؾ بالكمية، و إف ذىب منيـ ما ذىبو الحماية فال 

 ، أو عمى ظف مف وجوىا فييـ.  ة األحواؿ التي كانت لمجيؿ األوؿمف مراجع
          ، و يفقدوف حالوة العزكأنيا لـ تكففينسوف عيد البداوة و الخشونة  الجيل الثالث:

           ، و يبمغ فييـ الترؼ غايتو بما تفننوه مف النعيـمف ممكة القير لعصبية بما ىـ فيوو ا
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و مف جممة النساء و الولداف المحتاجيف ، لعيش ، فيصيروف عياال عمى الدولةو غضارة ا
        ، و المطالبة ممة، و ينسوف الحماية و المدافعةلممدافعة عنيـ، و تسقط العصبية بالج

، و ىـ الخيؿ و حسف الثقافة يموىوف بيا و يمبسوف عمى الناس في الشارة و الزي و ركوب
، فيحتاج ء المطالب ليـ لـ يقاوموا مدافعة، فإذا جاكثر أجبف عمى النسواف ظيورىااأل في

نع بسواىـ مف أىؿ الخبرة، و يستكثر بالموالي و يصط االستظيارإلى  صاحب الدولة حينئذ
    1، حتى يأذف ا بانقراضيا، فتذىب الدولة بما حممت.مف يلني عف الدولة بعض اللناء

، ذات ىا عف نظرية في التطور االجتماعيبف خمدوف في الدوؿ و أعمار و تكشؼ نظرية إ   
، كما تتطور جميع يتطور عمى الدواـ وفؽ نظاـ ثابت أبعاد بيولوجية فالدولة عنده كائف حي

وة، عمى األمـ في أربعة أطوار ىي طور البدا تعاقبالكائنات الحية، حيث أف الحضارة عنده 
            ذلؾ ثـ طور التدىور الذي يؤدي إلى السقوط، ،ثـ طور التحضر، ثـ طور الترؼ
مف تحضر  إليونيايتو، فإذا تـ لمدولة كؿ ما تتطمع أف الحضارة ىي غاية العمراف و 

صاحب ذلؾ رفاىية و استرخاء و سيطرت عمييا طبيعة اليـر فيستولي عمييا المرض 
لى أف إكوف ليا معو برء ال ي ، وتخمص منو، و ال يكوف ليا معو برءالمزمف الذي ال يكاد 

 تنقرض.
يعد اللزالي واحدا مف أىـ العمماء المسمميف  الغزالي:أبو حامد :الحضارة عند 2ـ  3ـ  1

 اجتماعية، و لـ تكف غايتو وضع نظرية ألصوؿ المجتمع اإلنساني و تطوره الذيف تعرضوا
 االجتماعيةو الحياة أف وجود المجتمع  عف وضع المجتمع و تطوره، و إف كاف ىدفو إثبات

نتيجة تطور المجتمعات  االجتماعيةمف حيث تعقد الحياة  اجتماعيةو إف كاف يمثؿ ضرورة 
 يؤدي إلى صرؼ الناس بشكؿ كمي أو جزئي عف طمب الحقيقة و عف سعيو وراء معرفة ا. 

              المجتمع اإلنساني مف حيث ضرورة وجود ىذا المجتمع تدؿ  نشأةو يفسر اللزالي    
، و في خمؽ اإلنساف عاجزا وحده ليذه الحاجات اإلنسانية مف ناحيةعمى حكمة ا في خمقو 

          عف سّدىا مف الناحية األخرى، و خمؽ ا سبحانو و تعالى في كؿ إنساف رغبة طبيعية
 ، و بقوؿ آخر إف ا تعالى فرض حتميةاالجتماعيفي التجمع مف أجؿ حتمية الوجود 
  2المجتمع في خمقو لمطبيعة البشرية.

                                                 
    385مقدمة إبن خمدون ، تحقيق عمي عبد الواحد وافي،الجزء الثاني، القاىرة، صـ    1
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لطبيعة المجتمع ىو جزء ىاـ مف تصوره العاـ عف نظاـ الكوف، و يعرض  اللزاليوتصور   
حدة متكاممة إذا ليذا التصور في كتابو )إحياء عمـو الديف( حيث يرى أف المجتمع اإلنساني و 

      مف خاللو أنو اإلنسافتمع ، و المبدأ األوؿ الذي يجب تفسير و فيـ المجنظرنا إليو ككؿ
و يحكـ ا المجتمع   ،شيء مف خمؽ اإلنسافمف خمؽ ا و تصميمو، و ليس فيو 

ذا كاف فيـ الفرد لنفسو يحكـ درجة حريتو ني عف طريؽ جنوده الذيف ىـ البشراإلنسا              ، وا 
العوامؿ التي تتحكـ في  فأف الفيـ اإلنساني في المجتمع اإلنساني أيضا ىو أحد العمؿ،في 

           درجة حريتو في التطور. و عمى عالـ االجتماع المسمـ الوقوؼ عمى حكمة ا سبحانو
            ،ة أسموب في حكـ المجتمع اإلنسانيو تعالى في حياة الجنس البشري، و معرف

ادئ تحكـ السموؾ اىيـ و مب، وما ينتج عنو مف مفاإلنسانيو عمى الباحث معرفة دور العقؿ 
   1، كما تحكـ المؤسسات و النظـ البشرية.البشري

 : في الفكر اإلسالمي الحديث:4ـ  1
       عف واحدة  ععا، و ال يمكف ألي مجتمتتأسس الحضارة عمى مقومات الروح و العقؿ م 

التي تخمت عف روحيا و عنت  اإلسالميةالعربية  و كاف ىذا ىو مآؿ الحضارة، ركائزهمف 
الركيف بالنسبة لإلنساف الذي ينشد الحضارة  الركففعتيا القرآنية التي كانت حجر الزاوية و د

، حيث عاش و الضعؼ في العصر الحديث  ر الوىف، و قد ظياىتماماتوو يضعيا ضمف 
اإلنساف المسمـ تخمفو الحضاري بعد أف تراكمت عمى أعطافو ثقؿ التخمؼ الموروث منذ 

       ، و لذلؾ لضعؼ لمتشققات التي حدثت االقتصاديةاألخالقية و  السياسية و االنييارات
 النفس.    االنكساراتعمى جدار الروح و 

    ىو باعث النيضة في أّمة  متعددة المذاىب: الحضارة جمال الدين األفغاني: 1ـ  4ـ  1
نبي )موقظ الشرؽ أو حكيـ الشرؽ(، و وصفو مالؾ بف و القوميات و الملات، و وصؼ بػ 

" أف تجعؿ مف ىذا الرجؿ في التاريخ إلسالمي(، و لقد شاءت األقداربػ )ضمير العالـ ا
، بينما أخذ االنحالؿالشاىد الصادؽ و الحكـ الصاـر عمى مجتمع انتيى أمره في ىدوء  إلى 

 2االستعمار يستقر عمى أرضو".

                                                 
 .73، 72ي، المرجع السابق.ص ص ، نبيل السمالوطـ   1
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وؿ كاف ممحا عمى عدـ أىمية إنثيف ظيرا في ذلؾ الوقت، فاأل اتجاىيفو قد عاصر                
ة اىتماميا عمى ما لدييا مف التراث ىذا الجانب مف الحضارة، وأفَّ الميَـّ ىو أف تركِّز األم

، وأف تصوف كؿَّ ذلؾ مف الخطر الداىـ الذي تمثِّمو التقانة اللربية الروحي والمعنوي والديني
في الدعوة إلى نبذ التراث كمِّو، بما في الثاني بالقطيعة المعرفية ذاتيا  االتجاهالحديثة. بينما 

ليٍّ لمتخّمص مف حالة التخمُّؼ         ذلؾ الديف نفسو، أو تفريلو مف الجوىر اإليمانّي، كشرٍط أوَّ
 في المجاالت المختمفة. 

 االنتباهحيث دعا األمة إلى  االتجاىيفطريقا وسطيا بيف  األفلانيفاختط جماؿ الديف                
ا المتخمِّؼ، وأف تأخذ بأسباب التطوُّر في مجاؿ التقنية والطبِّ والزراعة. فقد كاف يدعوا لواقعي

إلى نيوض األمة مف خالؿ رجوعيا إلى دينيا وَتمّسكيا بو، ومف أقوالو في ذلؾ:"إنا معشر 
المسمميف، إذا لـ يؤسس نيوضنا وَتمدننا عمى قواعد ديننا وقرآننا فال خير لنا فيو، وال يمكف 

 1.التخمص مف وصمة انحطاطنا وتأخرنا إال عف ىذا الطريؽ"
وقد رأى أف اإلسالـ ىو الحضارة، و أف مفيـو الحضارة الحضارة محمد عبده:  :2ـ  4ـ  1

عنده مرتبط بالتحرر الكامؿ لقوى اإلنساف و طاقتو، و ذلؾ أمر ال يتحقؽ إاّل باإلسالـ. يقوؿ 
ه، متمثمة في سيادة الشريعة يا في مجتمع  وحدالحاكمية العمالسيد قطب : " حيف تكوف 

اإلليية، تكوف ىذه ىي الصورة الوحيدة التي يتحرر فييا البشر تحررا كامال و حقيقيا مف 
العبودية لمبشر، و تكوف ىذه ىي )الحضارة اإلنسانية(. ألف حضارة اإلنساف تقتضي قاعدة 

ة كرامة لكؿ فرد في المجتمع. و ال حريأساسية مف التحرر الحقيقي الكامؿ لإلنساف و مف ال
اب في مجتمع بعضو أربد مف أفراده ػ ػ ممثال لكؿ فر و ال كرامة لإلنساف  في الحقيقة
" حيف تكوف إنسانية اإلنساف ىي القيمة العميا  :و بعضو عبيد يطيعوف" ثـ يقوؿ يشّرعوف،

عتبار، يكوف ىذا و اال اإلنسانية فيو ىي موضع التكريـ الخصائصفي مجتمع، و تكوف 
  . المجتمع متحضرا"

النشاط الذى يقـو بو اإلنساف فى "  يرى أف الحضارة بأنياالحضارة محمد قطب:  :3ـ  4ـ  1
، وغاية وجود اإلنساف أوضحيا ا فى كتابو مجاالت الحياة ليحقؽ غاية وجوده"شتى 
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و في شأنو أسباب خمؽ ا  ،1﴾ ي اْْلَْرِض َخِليَفة  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل فِ العزيز﴿ 
نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ ﴿ :لإلنس و الجف، يقوؿ ا تعالى سبحانو و تعالى   2﴾. َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

، فعممت ية اإلسالمية تعمؿ فى ظؿ العقيدةوعمى ىذا األساس انطمقت الحركة الحضار   
ن شاء المدف وتعبيد الطرؽ، وتقدمت الزراعة، وأنشأت القناطر والسدود، عمى تعمير األرض وا 

، وفي خرائط، وازدىرت الصناعة والتجارة، والمساحة، والتـ تطوير شبكات الرى، وفف البناءو 
، والمباح لربانى الذي يحدد الحراـ والحالؿكؿ ىذا كانت األمة إسالمية ممتزمة بالمنيج ا

  ا. ه إالّ ال إالقتضى الحضارى مباح ، فيذا ىو الموغير ال
، كانت الحضارة اإلسالمية تنيار ذى كانت فيو أوروبا تبنى حضارتيافى الوقت ال و   

، رغـ تأكيد تمؾ المفاىيـ عمى أىمية التفوؽ د عف المفاىيـ اإلسالمية الصحيحةبسبب االبتعا
فى مجاؿ العمـو الدينية  ، وليس فقطجميع المياديف العممية والحضاريةالعممى والحضارى فى 

، ومف ثـ كاف لو انعكاسات خطيرة ذى أصاب المسمميف بالجمود الفكرى، األمر الوالشرعية
 .عمى الحضارة اإلسالمية

             أخذ مفيـو الحضارة عند مالؾ بف نبي عدة أبعادـ الحضارة عند مالك بن نبي: 2
ي مشكمة الحضارة في ب المشكمة التي ىو منظورات و زوايا بحثية، الذي يمـ  بجميع جوان

، تعني بالدرجة األولى ناتج انسجاـ و تكامؿ الجيود اإلنسانية مع قوانيف اآلفاؽ حياة اإلنساف
      و الروحية و الدينية، مف أجؿ النمو االجتماعيةو التطمعات، وجممة الشروط النفسية و 

و المادية  االجتماعيةو  االقتصاديةية و في الجوانب الفكرية و الروحية و السموك االزدىارو 
و كثرت التعريفات المفسرة لمفيـو الحضارة عند مالؾ بف نبي فيو في الواقع المعاش. 

بتعاريؼ متلايرة في كتبو المختمفة بحسب الموضوع الذي يبحثو و تموقعاتيا المعرفية  يعرفيا
 و الفكرية، و سياقاتيا االجتماعية: 

ىي مجموع الشروط األخالقية و المادية  :ة من الناحية الوظيفيةريف الحضار : تع 1ـ 2
التي تتيح لمجتمع معيف أف يقدـ لكؿ فرد مف أفراده، في كؿ طور مف أطوار وجوده، منذ 
الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية لو في ىذا الطور أو ذاؾ مف أطوار نموه، 

المواصالت ، و األمف في جميع صورة عبر  فالمدرسة و المعمؿ و المستشفى و نظاـ شبكة
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شخصية الفرد ، تمثؿ جميعيا أشكاال مختمفة لممساعدة التي يريد  واحتراـسائر تراب القطر، 
  1و يقدر المجتمع المتحّضر عمى تقديميا لمفرد الذي ينتمي إليو.

الناحية  يعرؼ مالؾ بف نبي الحضارة مف : تعريف الحضارة من الناحية البيولوجية : 2ـ  2
البيولوجية : ىي مجموعة مف العالئؽ بيف المجاؿ الحيوي "البيولوجي" حيث ينشأ و يقوى 
ىيكميا، و بيف المجاؿ الفكري حيث تولد و تنمو روحيا؛ فعندما نشتري منتجاتيا فإنيا تمنحنا 

  2ىيكميا و جسدىا ال روحيا.

تيا وكأنيا معادلة رياضية لمجموع مكونا: ميميةالحضارة من الناحية التح : تعرف3ـ  2
 حضارة = إنساف + تراب + وقت.                   " :فيقوؿ

و ىي نتاج فكرة جوىرية تطبع عمى المجتمع في مرحمة ما قبؿ التحضر الدفعة التي يدخؿ 
 و كؿ ناتج حضاري تنطبؽ عميو الصيلة التحميمية التالية:   3بو التاريخ.

 قت.ناتج حضاري = إنساف + تراب + و 

و ىذه الصيلة صادقة بالنسبة إلى أي ناتج حضاري، و إذا ما درسنا ىذه المنتجات حسب  
 طريقة الجمع المستخدمة في الحساب، فسينتيي حتما إلى ثالثة أعمدة ذات عالقة وظيفية : 

 4حضارة = إنساف + تراب + وقت.

ة: مشكمة اإلنساف، الحضارة تتحمؿ إلى ثالث مشكالت أولي و تشير الصيلة إلى أّف مشكمة
نما بأف  الوقت. مشكمة التراب، مشكمة فمكي تقيـ بناء حضارة ال يكفي بأف نكرس المنتجات وا 

 فيو ىنا يجعؿ أي منتج حضاري بتفاعؿ ىذه 5المشكالت الثالث مف أساسيا". نحؿ ىذه
 مف: فالذي يقصده مالؾ  العناصر الثالثة

  :ادية.ىو بكونو وحدة اجتماعية وليس انفر اإلنسان  
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 .41، مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي. مرجع سابق، صـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   3
 . 49، شروط النيضة.مرجع سابق،صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  4
 . 51، صالمرجع السابق، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    5
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 اجتماعيًا مقدرًا  فيو مدة زمنية محددة بساعات معينة ينفقيا اإلنساف كوقتاً  :الوقت
 بساعات عمؿ.

  :صورة استيالكية توفي بحاجات المجتمع تبعًا  فيو ما يقدـ غذاء اإلنساف فيالتراب
  1لعممية اإلنتاج.

         التيا الماديةلكوف حضارة القرف العشريف ليا مشتم: الحضارة كتركيب بيولوجي:4ـ  2
         ، فال يمكنيا أف تبيع شيئا و تترؾ اآلخر،أي أنو ال يمكف أف تبيعيا روحياو الروحية

و المعاني التي ال تممسيا  األفكارو أفكارىا و ثروتيا الذاتية و أذواقيا، ىذا الحشد مف 
التي  كؿ األشياء وجد في الكتب أو في المؤسسات، لكف بدونيا تصبحاألنامؿ، والتي ال ت

        تبيعنا فارغة دوف روح و بلير ىدؼ، و ىي بوجو خاص تمنحنا ذلؾ العديد اليائؿ 
         مف العالئؽ التي ال توصؼ، و التي تبعثيا أي حضارة داخؿ أشيائيا و أفكارىا مف جانب،

: الناحيةلذا يعرؼ الحضارة مف ىذه مف جانب آخر.  و بيف ىاتيف المجموعتيف و اإلنساف 
، و بيف يولوجي( حيث ينشأ و يتقوى ىيكميا)البعة مف العالئؽ بيف المجاؿ الحيوي"ىي مجمو 

            ، فعندما نشتري منتجاتيا فإنيا تمنحنا ىيكميااؿ الفكري حيث تولد و تنمو روحياالمج
  2".و جسدىا و روحيا

في مشكمة اإلنساف ىو  يتمخص جوىر الحضارة في" أف كؿ تفكير: : الحضارة كجوه5ـ  2
جؿ التوغؿ في تحميؿ ذىب مالؾ بف نبي أبعد مف ذلؾ مف أو 3".في مشكمة الحضارةتفكير 

        مع الثقافة إذ يقوؿ :"إف أي تفكير في مشكمة الحضارة ىو ارتباطياو  جوىر الحضارة
جموعة و بذلؾ تكوف الحضارة في جوىرىا عبارة عف م "في جوىره تفكير في مشكمة الثقافة

، التي تأخذ في النياية ميمتيا التاريخية و تقـو بوظيفة الدـ لكائف مف القيـ الثقافية المحققة
 فكار الفنية، و ىذاف العنصراف ىما المذاف األ، و ي. و تنقؿ أفكار الجميور الشعبيةالح

 4.يلذياف عبقرية الحضارة

                                                 

 .32، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، صـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1

  . 48، 47، شروط النيضة، مرجع سابق.ص ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 .111ة الثقافة. مرجع سابق، ص مشكم، ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 114،المرجع سابق، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  4



 البعد التربوي لنظرية الحضارة عند مالك بن نبي                                              :   رابعالفصل ال
 

311 

 

لحضارة نفسيا في صورة إف جمع منتجات حضارية ىي ا: الحضارة  كتركيب رياضي: 6ـ 2
، و لكنيا بناء يعكس عبقرية البمد يست)كومة( مف األشياء و األفكارغير مركبة. فالحضارة ل

 نبي الصيلة الرياضية التالية: و يكتب مالؾ بف 1و شخصيتو.
 حضارة = إنساف + تراب + وقت.                          

شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ لمحياة ت الحضارة ليس :: الحضارة كشكل نوعي خاص 7ـ  2
البشرية ، في اي مجمع كاف، و لكنيا شكؿ نوعي خاص بالمجتمعات النامية ، بحيث يجد 
ىذا الشكؿ نوعيتو في استعداد ىذه المجتمعات ألداء وظيفة معينة ليس المجتمع المتخمؼ 

ى: ال مف في حالة تكيؼ معيا، ال مف حيث رغبتو ، و ال مف حيث قدرتو، أو بعبارة أخر 
  2حيث أفكاره ،و ال مف حيث وسائمو.

الحضارة بناء عمى تعريفيا البسيط ػ ليست )كومة( مف األشياء  : الحضارة ككل متكامل:8ـ 2
       المتخالفة في النوع، بؿ ىي )كؿ(، أي مجموع منسجـ مف األشياء و األفكار ، بصالتيا

و مجموع كيذا ال يمكف أف يتصور عمى و منافعيا و ألقابيا الخاصة و أماكنيا المحددة. 
 3أنو مجرد )تكديس( بؿ )بناء( و )ىندسة( أي تحقيؽ فكرة و مثؿ أعمى.

نبي الحضارة كمجموعة قد عّرؼ مالؾ بف : الحضارة كمجموعة من القيم و كوظيفة: 9ـ  2
         المتداخمة التي تساعد اإلنساف عمى التطور و النمو، إذ يقوؿ الحضارة مف المبادئ 

في الواقع ىي :" جممة العوامؿ المعنوية و المادية التي تتيح لمجتمع ما أف يوفر لكؿ عضو 
" مجموع الشروط و ىي عنده تشمؿ 4" لتطوره الالزمةفيو جميع الضمانات االجتماعية 

        األخالقية و المادية التي تتيح لمجتمع معيف أف يقدـ لكؿ فرد مف أفراده، في كؿ طور
       وار وجوده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية لو، في ىذا الطورمف أط

 5أو ذاؾ مف أطوار النمو".
 
 
 

                                                 
 .57، من أجل التغيير، مرجع سابق.صـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 67، القضايا الكبرى، مرجع سابق.ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2
 .79الفكرة األفروأسيوية. مرجع سابق، صـــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   3
 .42، مشكمة األفكار، مرجع سابق.ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   4
 .43، القضايا الكبرى،مرجع سابق صـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   5
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 في التغيير الحضاري : اإلنسانـ محورية  3
إف مسمـ اليـو إذا كاف فعال جادا في تبني خيار التجديد الحضاري، فعميو أف يتممس    

د، وتقوية تكوينو العقدي واألخالقي، وذلؾ بنفس معيار العودة إلشعاؿ جذوة اإليماف مف جدي
الطاقة والفعالية التي اتسـ بيا مجتمع التوحيد األوؿ، وذلؾ ألف معركة الصراع الحضاري 
           التي تدور رحاىا في العالـ المعاصر، سوؼ تأتي بنتائجيا السيئة عمى البقية الباقية

ريخ الحضاري لمبشرية يؤكد لنا بأف كؿ عممية تقدـ ال مف الكياف اإلسالمي المتدىور، والتا
وأىـ  -أو التجديد -تصنع ىذا التقدـ اجتماعيةيمكف أف تتحقؽ إال إذا ارتبطت بوجود قوى 

اإلنساف الذي يعد محور الفعالية في حركة الحضارة، وذلؾ مف  -بؿ محورىا -ىذه القوى
اإلنساف أف يسيـ في بناء الحضارة  يعيستطقتضاىا النفسي التي بم خالؿ إمكانات التليير

رادة صمبة  فراز التقدـ، والحيوية الحضارية في شروطيا األولى، وعي بقضايا التخمؼ وا  وا 
 1لتجاوزه، والنيضة الحضارية ىي اصطداـ بعناصر ذلؾ التخمؼ.

مف ىنا يمكف القوؿ بأف التجديد الحضاري، كما يراه مالؾ بف نبي، لف يتحقؽ في أرض   
ع إال بفعؿ ديناميكي يحركو، وتفسير ذلؾ ىو أننا نجد في بداية كؿ حضارة ثمة الفكرة الواق

الفاعمة القادرة عمى تليير ما بالنفس، ومف ثـ تليير ما بالعقؿ، وذلؾ مف أجؿ اإلقالع 
الحضاري نحو التجديد، إنيا الفكرة المشحونة بالرؤية الكونية وبالوقود العموي وبالمسؤولية 

 2الشاممة، إنيا الطريؽ الشرعي والفطري لصناعة الحضارة اإلنسانية والتقدـ.اإلنسانية 
في التحميؿ األخير، فإف ثمة تساؤاًل حيويِّا يفرض نفسو عمى الباحث، مفاده: ماذا يمكف  و   

لممفكر اإلسالمي المعاصر أف يستفيد مف مفيـو مالؾ بف نبي لفمسفة الحضارة؟ ولإلجابة 
        وؿ إف المفيـو اإلصالحي لمحضارة وفمسفتيا عند مالؾ يؤكد عف ىذا التساؤؿ، نق

عمى ضرورة االتجاه إلى بناء المسمـ المعاصر عمى أسس روحية مستمدة مف مفاىيـ الفكر 
عمى ضرورة اإلبداع الذاتي في عالـ الفكر وعدـ  أيضااإلسالمي الصحيح، كما يؤكد 

وليد روح  ىذا الفكر وليد بيئتو الخاصة، و االعتماد عمى الفكر اللربي كمية، وذلؾ ألف
بآخر مف  أوىذا اإلبداع سيساىـ في التحرر بشكؿ  أفليا سمتيا الخاصة بيا، كما  إنسانية

 سيطرة اللرب عمينا.
                                                 

 .432سميمان الخطيب، مرجع سابق، ص   1
ابريل )نيسان(  -ىـ 1413، دار الفيصل الثقافية، الرياض شوال 96عبدالحميم عويس، "الوظيفة الحضارية ألفكار مالك بن نبي"، مجمة الفيصل، العدد ـ   2

 .24م، ص 1993
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كما يمكف أف نستفيد مف ىذا المفيـو في ضرورة استثمار التراب اإلسالمي بفعالية، وذلؾ    
        كمؿ وجو، وبالتالي ال نفرط فيو بسيولة، وغير خاؼ حتى يمكننا االستفادة منو عمى أ

     عمى أحد بأف أفضؿ استثمار ليذا التراب إنما يتـ عف طريؽ العمؿ الدائـ بتأثير مجموعة
مف التصورات الفكرية، التي تصور لنا كيؼ يتـ استثمار ىذا التراب لبناء حضارة جديدة، 

نشودة بجانب التراب، ىو اإلنساف، ولف يكتمؿ ذلؾ ولعؿ أىـ عامؿ لبناء ىذه الحضارة الم
كما سبؽ  -إال بالعمؿ عمى بث روح اإلدراؾ الصحيح ألىمية الوقت ودوره في بناء الحضارة

     والسيما بعد إعطاء ىذا الوقت قيمة عظيمة بدال مف كونو عدما. إف ذلكـ  -أف ألمحنا
حاولتو ىذه تحوي الكثير م أفجازميف  ىو مفيـو مالؾ بف نبي لفمسفة الحضارة، ونحف نعتقد

الفكري التي تجعمو عمى قدـ المساواة مع مفكريف غربييف في فمسفة  اإلبداع مف عناصر
        التاريخ والحضارة، ولذا فإننا نتفؽ مع البعض الذي يذىب إلى القوؿ بأف مالؾ بف نبي

 1ىو ابف خمدوف القرف الرابع عشر اليجري )العشريف الميالدي(.

 
 .عالقة الفرد بالحضارة عند مالك بن نبيالشكل التخطيطي يبين 

 
  

                                                 
بي، بيروت، أحمد محمد سالم البربري: "نحو مفيوم جديد لمحضارة عند مالك بن نبي"، مجمة الفكر العربي، العدد السادس والسبعون، معيد اإلنماء العر ـ  1

 .119- 118م، ص 1994(، ربيع 2السنة الخامسة عشرة )
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 ـ الدورة الحضارية عند مالك بن نبي: 4
     ػ إلى مالؾ بف نبي،  خمدوفالحضاري ػ بعد إبف  االتجاهيعود الفضؿ في بمورة و تطوير 

ُكتب  ، إذا ماو التي تمحورت حوؿ تأسيس ىذا الوعي الحضاري، و بناء عمى ثقافة التكاممية
و تمتـز بيا في تفكيرىا، و في مواجيتيا  و تمتقي عمييا، لألجياؿ الجديدة أف تستوعبيا

         يقة و شاممة عف طريؽ الخروجالحضاري، ستحدث في حياتيا نقمة عملتحديات البناء 
، مطردةالو   األفعاؿ المعتمة إلى األفعاؿ األصيمة و الفعالة تجوزمف الدوامات الميمكة، و 

التي تراكـ و تطور المكاسب و التجارب و الخبرات عمى طريؽ النيوض و التجديد 
  1الحضاري المتكامؿ لألمة.

      عند مالؾ بف نبي رواجا كبيرا بيف جمرة الباحثيف نالت فكرة الدورة الحضارية و قد   
و الفكرية، و ما  في الفكر االجتماعي و التربوي، لما ليا مف وقع عمى التوجيات الثقافية

عمى التلييرات  نظريتو ىذهتيا اإلنسانية و العقدية، قد طبؽ مالؾ نطالقحضيت بيا ال
 االجتماعية التي جرت في مجتمعي الحضارتيف المسيحية واإلسالمية كما يمي:

أف بعث ا و يرى مالؾ بف نبي أف ىذه المرحمة قد بدأت منذ  : مرحمة الروحية:1ـ  4
حتى معركة  استمرت( بالرسالة اإلسالمية و مى ا عميو و سّمـ)صى محمدسبحانو و تعال

و  2.الذي سّببو صراع حمية الجاىمية مع الروح القرآنية باالنفصاـالتي أصابت األمة  ،صفيف
ىي المرحمة التي يكوف فييا المجتمع عمى حالتو البدائية الفطرية، أي أنو اإلنساف الطبيعي 

لذي يمثؿ المادة الخاـ المستعدة لمتليير، حتى إذا ظيرت في أفؽ حياتو الفطري ا ىو اإلنساف
غرائزه و تنظـ فطرتو وفؽ عممية عقمية  تضبطفكرة روحية أو عقيدة دينية ،فإنيا ما تمبث أف 

ه العممية إلى إللاء تمؾ نفسية أسماىا مالؾ بف نبي) بالعممية الشرطية ( و ال تيدؼ ىذ
و إنما تعمؿ عمى ضبطيا و تنظيميا في إطار عالقة وظيفية مع  أو القضاء عمييا، اللرائز

   3تمؾ العقيدة الدينية الجديدة.

وفي ىذه المرحمة ػ منذ البعثة حتى معركة صفيف ػ  أصبحت حياة الناس بكؿ تفاصيميا   
ية )قضواقعة تاريخية داعًما بيا رأيوإلى أكثر مف  مالؾمحكومة بقوانيف روحية. و قد رجع 

                                                 
 .56جديد عند مالك بن نبي، مرجع سابق، ص ـ الطيب برغوث، محورية البعد الثقافي في استراتيجية الت 1
 .29، 28، وجية العالم اإلسالمي.مرجع سابق،ص ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 .75، شروط النيضة. مرجع سابق، صـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    3
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( ويبيف مالؾ بف نبي أف ىذه الوقائع تخرج رضي ا عنو  )ة اللامدية، و قصية بالؿ ػالمرأ
لـ يكف سوى تمؾ الطاقة الروحية التي  بعثيا طبيعة، و أف الباعث في الواقعيف عف معايير ال

، فػ " دور الديف ألفراد كما ىي فاعمة في الجماعاتالديف الجديد، و ىي طاقة فاعمة في ا
، تمر مف الحالة الطبيعية قـو )بتركيب( ييدؼ إلى تشكيؿ قيـمنحصر في أنو ي االجتماعي

         و ىذا التشكيؿ يجعؿ، سي زمني، ينطبؽ عمى مرحمة معينة لحضارةإلى وضع نف
مف الوقت الذي ليس سوى مدة زمنية مقدرة  ، و يجعؿاجتماعية)اإلنساف( العضوي وحدة مف 

و مف )التراب( الذي يقدـ بصورة فردية  عمؿ(.درا )بساعات مق اجتماعيا)بساعات تمر( وقتا 
يسد حاجات  فنيا،. مجاال مجّيزا مكيفا تكييفا استيالؾ بسيطمطمقة غذاء اإلنساف في صورة 

الحياة االجتماعية الكثيرة، تبعا لظروؼ عممية اإلنتاج. فالديف إذا ىو )مركب( القيـ 
حالة انتشاره و حركتو، عندما يعبر  الناشئة،حالتو و ىو يقـو بيذا الدور في    ، االجتماعية

  1عف فكرة جماعية ".

في ىذه المرحمة يتحرر الفرد جزئيا مف قانوف الطبيعة المفطور في جسده، ويخضع وجوده 
إلى المقتضيات الروحية التي طبعتيا الفكرة الدينية في نفسو، بحيث يمارس حياتو بناء 

لـ األشياء واألفكار حسب قانوف الروح، ويرى مالؾ بف نبي عالقاتو باآلخريف، مف خالؿ عوا
أف المجتمع في ىذه المرحمة يكوف مشحونا بالفكرة الدينية، حيث يكتمؿ بناء شبكة عالقاتو 

" فالروح وحدىا ىي التي تتيح لإلنسانية سيطرة عمى اللريزة وتنامي الروح.االجتماعية بقدر ال
        ح سقطت الحضارة وانحطت ألف مف يفقد القدرةأف تنيض وتتقدـ، فحيثما فقدت الرو 

المرحمة نجد أف التليير ففي ىذه   2عمى الصعود ال يممؾ إال أف ييوي بتأثير جاذبية األرض"
ر بدوره المحيط ليِّ اإلنساف، فيو العنصر الجوىري الذي يتلير بالديف ويُ  ينصب عمى
( يرتبط بالمجتمع بعد أف حولتو )شخصيتحوؿ مف)فرد( يخضع للرائزه إلىاالجتماعي، و 
إلى عنصر فعاؿ متحرؾ، يشكؿ مع التراب والوقت عوامؿ التليير   الشرارة الدينية
 االجتماعي.

                                                 
 .28، وجية العالم اإلسالمي مرجع سابق. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     1
 .31، المرجع السابق،. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
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و يرى مالؾ بف نبي أف المجتمع اإلسالمي مّر بيذه المرحمة، حيف بدأت عممية التليير 
إنساف ما قبؿ االجتماعي والنفسي لممجتمع بنزوؿ الوحي الذي أحدث أثره القوي في 

الحضارة، وبعث فيو شرارة التليير، وحوؿ أفراد المجتمع مف بسطاء يعيشوف حياة راكدة إلى 
كما يرى مالؾ  –دعاة إسالمييف تتمثؿ فييـ خالصة الحضارة الجديدة، وفترة ىذه المرحمة 

(، ) نقطة ب في ىػ33منذ نزوؿ الوحي في غار حراء إلى موقعة صفيف عاـ ) -بف نبي
البياني(، وىي مرحمة دينية روحية ترّكبت في ظميا عناصر التليير الجوىرية، وظمت  الرسـ

روح اإلنساف المؤمف خالليا ىي العامؿ النفسي الرئيسي مف ليمة حراء إلى أف وصمت إلى 
القمة الروحية لمحضارة اإلسالمية، والقمة الروحية عند مالؾ بف نبي توافؽ واقعة صفيف التي 

 1االنحراؼ التي غيرت مجرى التاريخ اإلسالمي.اعتبرىا نقطة 
أما بالنسبة لمجتمع الحضارة المسيحية فإف ىذه المرحمة بدأت في عيد المجتمع الجرماني 
الذي ساد شماؿ أوربا، واستشيد مالؾ بف نبي ىنا برأي )ىرماف دي كيسرلنج ( القائؿ بأف 

روح خمقي، وقد كاف ليذه الروح  الميالد النفسي لمحضارة المسيحية كاف متوافقا مع ظيور
حتى عصر النيضة،  ـ، و 736-ـ 736أثرىا الذي ىز أوربا في عيد )الكاروليجاف( مف عاـ

حداث التليير،  وأيضا استشيد برأي )ىنري بيريف(، الذي الحظ االرتباط بيف بعث الديف وا 
 2وظيور الحضارة في كتابو )محمد وشارلماف(.

مع استبعاد  ىي مرحمة عمؿ فييا عمى استعماؿ الطاقات العقميةو  ::  المرحمة العقمية 2ـ  4
، و بالتالي اجتياديالجانب الروحي ػ أي المبدأ األخالقي ػ و تصبح فيو التربية ذات طابع 

المجتمع. و تمثؿ مرحمة العقؿ انييار و تؤدي إلى  ،تتمزؽ شبكة العالقات االجتماعية
      ، ناجـ و نقص الفعالية ،و جزئي لممجتمع بالنسبة لمالؾ بف نبي مرحمة تحمؿ بطيء

، مما يؤدي لمجتمع بصفة عامة و نمو في العقؿفي تأثير مبدأ الروح في حياة ا انكماشعف 
ذلؾ ػ بصفة آلية ػ إلى توقفو عف الصعود الحضاري. إف ىذا ما وقع بالضبط حسب ما ذىب 

الحضارة المسيحية التي مية مثال، فالمسيحية و اإلسالإليو مالؾ بف نبي بالنسبة لمحضارتيف 
" متميزة بالمبدأ األخالقي، تخمت شيئا تيا األولى )مرحمة الروح( بعيد "شارلمافابتدأت مرحم

لية المتزامنة مع عيد "النيضة"؛ الذي طبع بالطابع ما عف ىذا المبدأ في المرحمة التا

                                                 
 .59ص ، شروط النيضة. مرجع سابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  1
 .62، المرجع السابق،. صـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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       اإلسالمية حيث تخّمت  "؛ أي ىيمنة العقؿ. و الشيء نفسو بالنسبة لمحضارةالديكارتي"
" إلى نياية عيد ، التي تبدأ مف " غار حراء دأ الذي كاف يسود مرحمتيا األولىعف المب

، و ذلؾ يبدو جميا مع حكـ جديدة في حياتيا ، يسودىا العقؿ ؛ لتدخؿ مرحمةالخالفة الراشدة
األفراد إلى تقديس المماليؾ )العصر األموي و العصر العباسي األوؿ( .فبدؿ المبدأ اتجو 

جاىات األشخاص ميما كاف قربيـ أو بعدىـ عف المبدأ ، مما ينتج عنو بروز مذاىب و ات
، أّثرت بشكؿ نسبي عمى شبكة العالقات االجتماعية، بحيث سياسية و فقيية متصارعة

     1اعترى التمزؽ بعض الجوانب مف خيوطيا لعدـ سيادة المبدأ في ىذه المرحمة سيادة مطمقة.

ففي ىذه المرحمة يكوف المجتمع قد دخؿ مرحمة اإلشباع الروحي عمى كافة المستويات،   
ولكف مع ىذا التقدـ تنشأ مشكالت تواجو ىذا المجتمع نتيجة توسعو وانتشاره، وحتى تستطيع 
ىذه الحضارة تمبية ىذه المقاييس المستجدة، تسمؾ منعطفا جديدا وىو منعطؼ العقؿ، وحينئذ 

ئز التي كانت مشروطة بالروح الدينية في التحرر مف قيودىا المنظمة لوضعيا. تبدأ اللرا
ال يممؾ السيطرة التي  ذلؾ أف الروح بدأت تفقد نفوذىا عمى اللرائز المكبوتة تدريجيا، والعقؿ

 لمروح عمى اللرائز، وال القدرة عمى تيذيبيا.

ة ضلطو عمى الفرد، كما أف المجتمع بصفتو محيطا يعيش فيو الفرد يكؼ عف ممارس
فيناؾ عالقة طردية بيف تحرر اللرائز مف قيودىا وبيف سمطة الروح، فكمما ضعفت سمطة 
الروح انطمقت اللرائز بالقوة نفسيا، وبالتالي تأثر البناء النفسي لمفرد والبناء األخالقي 

نفسية لممجتمع، ويرى مالؾ بف نبي أنو لو استطعنا في ىذه المرحمة أف نراقب الظروؼ ال
سمطة الروح وتحرر اللرائز، بوسيمة دقيقة بلية تتبع نتائج ىذه العالقة الطردية بيف ضعؼ 

سوؼ نالحظ انخفاضا في مستوى أخالؽ المجتمع، ونقصا في الفعالية االجتماعية  فإننا
لمفكرة الدينية، وتستمر الفكرة الدينية في مواصمة نقصاف فاعميتيا منذ أف دخمت الحضارة 

          إذا أردنا أف نفحص عالـ األشخاص، وعالـ األفكار، وعالـ األشياء، و 2لعقؿ.منعطؼ ا
في ىذه المرحمة، نجد أنيا قد وصمت إلى مستوى معيف يكوف فيو عالـ األشخاص في 
المستوى نفسو لعالـ األفكار، وىذا األخير ينعكس عمى مستوى عالـ األشياء، أي أف المنتوج 

                                                 
، مرجع حسين يوسف، "واقع المسممين و سبيل النيوض بيم في فكر مالك بن نبي"، مجمة موافقات، الصادرة بالجزائر عن المعيد الوطني لألصول الدينـ   1

 .354، 353سابق، ص ص. 
 .78، شروط النيضة. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
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كس مستوى األفراد، وبما أف األفراد قد اكتممت روابطيـ االجتماعية المادي أو الفكري يع
لمرحمة التي وصموا إلييا، وتحققت ضماناتيـ، فإف إنتاجيـ يعكس ىذه المرحمة يعكس ىذه ا

أو )األوج(، ويعني مالؾ بف نبي بيذا االزدىار العموـ  أف مرحمة )العقؿ( تمثؿ )النيضة( أي
 1والفنوف في تمؾ المرحمة. 

وفؽ المخطط البياني السابؽ، يرى مالؾ بف نبي أف مرحمة العقؿ في المجتمع اإلسالمي  و  
ىػ(، حيف تحطـ ذلؾ التوازف المادي والروحي الذي يحقؽ الطمأنينة في النفس 33بدأت في )

واالستقرار واألمف في البناء االجتماعي، ولكف مف ناحية أخرى تحقؽ اكتشاؼ النظاـ 
فيما يخص  و 2منيج التجريبي في الطب، واستخداـ فكرة الزمف الرياضية.المئوي، وتطبيؽ ال

          ىذه المرحمة في المجتمع المسيحي، فإنيا تتمثؿ في عصر "النيضة"، وازدىار الفمسفة 
       في أوروبا عمى يد ديكارت، وقياـ الثورة الصناعية، وازدىار العمـو اإلنسانية التي تعتمد

فرازاتو، كما في تناوؿ الواق ع، ودراسة االجتماع عمى مثؿ وقيـ استمدتيا أساسا مف العقؿ وا 
أنو يرى أف حضارة أوروبا خرجت مف مرحمة السمو الروحي إلى مرحمة التوسع العقمي عندما 

 3بدأت ىذه النيضة.
يرى مالؾ بف نبي أف ىذه المرحمة تفرز أمراضا اجتماعية معينة، لـ تجذب انتباه  و     

االجتماع والمؤرخيف بعد، ألف آثارىا المحسوسة ال تزاؿ بعيدة، ويربط بيف أوج  عمماء
، وبيف بدء ىذه األمراض االجتماعية المعنية. ذلؾ -أي ازدىار العمـو والفنوف –الحضارة 

أف تحرر اللرائز المكبوتة يكوف عمى حساب القيـ اإلنسانية، والمعايير االجتماعية التي تنظـ 
مف وجية  المجتمع، ويعتبر دخوؿ المجتمع في مرحمة العقؿ بداية التخمؼ العالقات داخؿ

ف كانت مف ناحية المادية  نظر فالسفة التاريخ؛ إذ ىي بداية الشيخوخة لروح المجتمع وا 
 4بداية لالزدىار، فيي تقدـ مف وجية نظر االقتصادييف.

النحطاط، حيث يخرج إف ما يميز ىذه المرحمة ىو االنييار وا :مرحمة الغريزة :3ـ  4
ذلؾ أنو بخفوت صوت الروح تنطمؽ اللرائز، ألف الفكرة  الحضارييفالمجتمع فييا مف طوره 

العقؿ سمطتو عمى أفراده، وبالتالي فإف" المجتمع دَ قَ وفَ  الدينية فقدت رصيدىا داخؿ الفرد.

                                                 
 .77، المرجع السابق. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 29سابق،ص اإلسالمي مرجع، وجية العالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
 .68، شروط النيضة. مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3

 .78، شروط النيضة. مرجع سابق، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ  4 



 البعد التربوي لنظرية الحضارة عند مالك بن نبي                                              :   رابعالفصل ال
 

311 

 

تنتيي دورة سيليب ويفقد وظيفتو االجتماعية ويدخؿ المجتمع المرحمة المظممة في التاريخ و 
إذ أف النزعة العقمية ميدت ليذا االنحطاط، عندما أسيمت في إضعاؼ سمطاف  1."الحضارة

ة الجناح مف خالؿ الفكرة الروح عمى النفس اإلنسانية، فتمكنت اللريزة التي كانت مكبوح
مف مواصمة سعييا إلى االنطالؽ والتحرر، واستعادة الطبيعة اللرائزية غمبتيا عمى  الدينية

ذلؾ ىو منحنى   لفرد وعمى المجتمع شيئا فشيئا حتى بمغ التحرر تمامو في ىذه المرحمة.ا
بف نبي، الذي توِجده عوامؿ نفسية أدنى مف مستوى الروح والعقؿ، إذ أنو إالسقوط كما يراه 

طالما كاف ىذا اإلنساف في حالة يتقبؿ فييا توجييات الروح والعقؿ المؤدية إلى الحضارة 
ف ىذه العوامؿ النفسية تختزف بطريقة ما، فيما وراء الشعور، وفي الحالة التي ونموىا، فإ

         تنكمش فييا تأثيرات الروح والعقؿ، تنطمؽ اللرائز الدنيا مف عقاليا لكي تعود باإلنساف
ويرى مالؾ بف نبي أف استيقاظ اللرائز مف خالؿ خفوت صوت  2إلى مستوى الحياة البدائية.

         تأثير الفكرة الدينية ينعكس في ثقافة األفراد، وبالتالي في واقع الثقافةالروح، وضعؼ 
عمى الفكرة  في المجتمع، فيبتعد ىذا المجتمع تدريجيا عف عالمو الثقافي األصيؿ المبني

ذا ابتعد اإلنساف عف عالـ القيـ  الدينية كما كاف في المرحمة األولى "مرحمة الروح"، وا 
انفتح  3في تكويف الحضارات. ة التي يعتبرىا مالؾ بف نبي القوة الجوىريةوالفضائؿ الخمقي

المجاؿ لسمطاف اللرائز، وىذا يؤذف بفقداف الفاعمية االجتماعية لألفراد، وبالتالي فقداف 
الحضارة لمبررات وجودىا بدخوليا مرحمة اللريزة حيث يتحمؿ فييا النشاط االجتماعي 

عميو االىتماـ الذاتي وال يخدـ سوى الحاجات الفردية، بعد  المشترؾ، إلى نشاط فردي يلمب
أف كاف يخدـ الحاجات الجماعية، وفي ظؿ عدـ التوازف بيف عوالـ األشخاص واألفكار 

وعندما يبمغ مجتمع ما   األفكار، ينيار البناء االجتماعيواألشياء، وطلياف األشخاص عمى 
ة األولى عف تحريكو، تكوف نياية دورة ىذه المرحمة، وتكؼ الرياح التي منحتو الدفع

 حضارتو، وىجرة الحضارة إلى بقعة أخرى، تبدأ فييا دورة جديدة طرقا لتركيب عضوي جديد.
يطابؽ مالؾ بف نبي بيف مرحمة اللريزة في الحضارة اإلسالمية، والمرحمة التي مر بيا      

"أف  ه يقوؿ عف ىذه المرحمة.المجتمع اإلسالمي بعد سقوط دولة الموحديف في الملرب، فنجد
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أشياء، لكف نياية ىذا العيد عرفت تمزقا  و ،المجتمع كاف غنيا بما فيو مف أشخاص، وأفكار
ولـ يعد المجتمع اإلسالمي بعدىا مجتمعا، بؿ تجمعات ال 1في شبكة العالقات االجتماعية"

ذه المرحمة ىي قوة ليا وال ىدؼ. وفيما يخص الحضارة المسيحية، يرى مالؾ بف نبي أف ى
حوؿ الحضارة المسيحية في كتابو )أفوؿ اللرب(، أما  التي أشار إلييا أوززالد شبنجمر

  2.كيسرلنج فقد وضح المرحمتيف، األولى والثانية في كتابو )البحث التحميمي ألوروبا(

 

 : ـ عناصر الحضارة 5
يساوي مجموع  يؤكد مالؾ بف نبي ػ في أكثر مف موضع ػ أف مجموع منتجات حضارة ما،

األشخاص بزيادة مجموع ضروب التراب ، و زيادة مجموع األزمنة. و لكي نترجـ ىذه 
 الصيلة إلى للة عادية، يجب أف ندلي بمالحظة تخص كؿ حد مف حدودىا :

فمجموع منتجات حضارة ما ، ليس سوى ىذه الحضارة نفسيا، و لكف ضمف حالة  أوال:
لصالتيا الداخمية أو لتركيبيا المتآلؼ، ما دامت خاصة  شتيتة و شائبة، أعني دونما اعتبار

 التحميؿ ماثمة في شجب ىذه الصالت.
 و مجموع األشخاص ليس إاّل )اإلنساف( باعتباره كائنا اجتماعيا. ثانيا:
كامؿ )مْشُروطيُّتو( المتعمقة  و مجموع ضروب التراب، ليس غير التراب، و لكف مع ثالثا:

          لضرورات فنية معينة( بما في ذلؾ وضعيتو القانونية،  وخورض، )أي: االجتماععمـ ب
 و )توضيبو( الفني.

و مجموع األزمنة ليس ىو إاّل الزمف الذي يتـ تكييفو اجتماعيا حيث يحوؿ إلى زمف  رابعا:
أو الثقافية ، باعتباره ركيزة  االقتصاديةاجتماعي بإدماجو ضمف جميع العمميات الصناعية و 

 3ييا سائر اطرادات ىذه العممية.تقـو عم
مف ىذه و كؿ حضارة تستمـز رأس ماؿ مكّوف مف اإلنساف و التراب و الوقت، فيي مركب   

: يحتـ تماسكيا، أف يركبيا العامؿ األخالقي، أعني، و ال بد مف العناصر الثالثة األساسية
، متقمبة عاجزة و مف دوف ىذا العامؿ يوشؾ أف تتمخض العممية عف )كومة( ال شكؿ ليا
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  عف أف تأخذ اتجاىا أو تحفظ بو، أو تكوف ليا وجية، بدال أف تكوف كاًل محددا في مبناه، 
 فأوؿ ما يجب أف نفكر فيو عندما نريد أف نكوف حضارة ىو التفكير في 1و فيما ييدؼ إليو.

 ر بناءًا وليسيعتب عناصرىا تفكيرًا كيميائيًا. ألنو إذا حممنا الحضارة إلى مكوناتيا فإف ىذا
 مف ثالثة عناصر: نجدىا تتكوف تكديسًا. فعندما تحمؿ أي منتج مف منتجات الحضارة فإننا

إذا كانت أفكار مالؾ بف نبي تدور في مجمميا في فكرة "التلير  : اإلنسان:1ـ  5
الى الحضارة، فإف أوؿ ما يجب تلييره ىو "الفرد"  االجتماعي" التي تبدأ مف اإلنساف تنتيي

حالتو الطبيعية التي خمؽ عمييا، ثـ يشرح مالؾ بف نبي كيفية التعايش بيف اإلنساف و في 
التراب و الزمف، عمى الصعيد االجتماعي فيرى أننا وجدنا في مكاف معيف، و في زمف معيف 
نشاطا متآلفا مف الناس واألفكار و األشياء دلنا ذلؾ أف الحضارة قد بدأت في ىذا المجاؿ، و 

لـ يخضع )الفرد( مخموؽ ىي في ىذه الحالة و 2قد تـ فعال في عالـ األشخاص. أف تركيبيا
أوؿ عمؿ تربوي يستيدفو ىو تحويمو مف مجرد "فرد" الى إنساف  كييؼ، وتبعد لعممية ال

 االجتماعيخضع لمتكييؼ األولى حتى يصبح شخص." إف العمؿ األوؿ في طريؽ التليير 
، Personneإلى أف يصبح )شخصا(  individuel فردا()العمؿ الذي يلير الفرد مف كونو ىو

   3". و ذلؾ بتليير صفاتو البدائية التي تربطو بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطو بالمجتمع
مالؾ بف نبي ببناء اإلنساف، فبناء  اىتماـو لألىمية اإلنساف في البناء الحضارة، يأتي   

، و بناء الفرد كالبناء الطبيعي، يستمـز عصريةة ذات جذور أصالية و أبعاد الفرد وفؽ فمسف
"فالبناء : في ىذا الصدد ، و عامؿ التوعية و التأصيؿ، يقوؿعامؿ الزمف، و أسموب التدرج

ىنا كالبناء الطبيعي لمكائف الحي، فالطبيعة ال تبني في اإلنساف أصبعو أوال، ثـ شعره 
، و لكف في بنائيا  االجتماعيةلقيـ ثانيا،فالقضية إذف في الصورة النيائية ليست ترتيب ا

ال  متضامنة متكاممة كبناء الكائف الحي الذي ينمو في جميع جوانبو في وقت واحد حتى
 4يكوف لو مثال رأس رجؿ، و أعضاء جني".

و يؤكد مالؾ بف نبي عمى بناء اإلنساف منذ فجر التاريخ ىو ميمة الرجاؿ، فالطبيعة ال    
أف ا ال يصنع كائنا، ألف الحكمة اإلليية أودعت السنف و القوانيف  تمد لنا كائنا جاىزا، كما
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             " يجبنت صيحة مالؾ بف نبي كمثقؼ دوماالتي تلير اإلنساف مف فعؿ ذاتو، و لقد كا
فاإلنساف  1أف تصنع رجاال يمشوف في التاريخ مستخدميف التراب و الوقت في بناء أىدافيـ"

الذي الفكري، وتكوينو الثقافي  ركة الحضارة اإلنسانية محدد بالعقؿىو محور الفاعمية في ح
        مشكمة اإلنساف بالنسبة إلى لحظو في الحياة استمده مف بيئتو الحضارية، "فكؿ تفكير في

وتحتؿ الثقافة بالنسبة لإلنساف المرتبة الرئيسية  2الحضارة". ىو في أساسو تفكير في مشكمة
 .ا الرحـ الذي تنمو فيو أفكاره وتطمعاتو وتتحدد فيو قيمو وأىدافوألني في بناء شخصيتو،

وتعممو  فالثقافة التي تقـو عمى أساس إسالمي ىي التي تحقؽ التوازف في داخؿ اإلنساف
الثقافة يعني  كيؼ ينخرط في الجماعة ليؤدي دوره مف خاللو بشكؿ متكامؿ أي أف إصالح

 3إصالح الفرد والمجتمع.
عمى التكافؿ  نساف ىي ما يتوافؽ مع سنة الحياة وروح اإلسالـ الذي يحضفتربية اإل   

 4﴾. َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ ِه َجِميع ا َوََّل تَ َفرَُّقوا  د جاء الخطاب في كتابو العزيز:﴿االجتماعي فق
ذاتو  فمعنى الحضارة إذا ىي" أف يتعمـ اإلنساف كيؼ يعيش في جماعة، ويدرؾ في الوقت

مف أجؿ وظيفتيا ، اإلنسانية ية الرئيسية لشبكات العالقات االجتماعية، في تنظيـ الحياةاألىم
و مف ىنا فإف  التاريخ ػ بحسب مالؾ بف نبي ػ  يبدأ باإلنساف  المتكامؿ الذي  5التاريخية"

، و الذي يؤدي في المجتمع ف مثمو األعمى و حاجاتو األساسيةيطابؽ دائما بيف جيده و بي
إف اإلنساف الكامؿ في ىو ذلؾ الشخص الذي لـ يفقد  6.و كشاىد لمزدوجة كممثؿرسالتو ا

عوالمو الثالث، و ىي تعمؿ في حركية وفعالية دائمتيف، يستمد ىذه الحيوية مف فكرة 
"التوتر" المستمدة أصال مف الفكرة الدينية التي تتولى إخضاع غرائز الفرد إلى )عممية 

ه العممية الشرطية النفس الفرويدي بػ )الكبت( .و ىذمـ شرطية( تمثؿ ما يصطمح عميو ع
               ية ، و لكنيا تتولى تنظيميا في عالقة وظيفليس مف شأنيا القضاء عمى اللرائز
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فيتحرر ػ في ىذه الحالة ػ الفرد جزئيا مف قانوف الطبيعة المفطور مع مقتضيات الفكرة الدينية 
  1في جسده.

" عند كولف ولسوف  عمى المفيـو اإلسالمي الالمنتمينبي مفيـو "و يسقط مالؾ بف     
في ىذه الحالة قد تمّثؿ كمية بروح اإلنساف المتكامؿ الذي يؤمف   لإلنساف الذي يكوف

العممي الحي،  االلتزاـباإلسالـ كمنيج و مشروع لمحياة ، و ىو يتجاوز المفيـو المجرد إلى 
الروحية التي تساعده عمى تحمؿ أعباء الكفاح، و ىو  توسوؼ يمتمؾ صح االلتزاـألنو بيذا 

قبؿ ىذا متجاوز لمتديف العاـ الموروث إلى تديف مؤسس عمى قناعة شخصية. فالالمنتمي 
: أي مستوى اإليماف، اإليجابي عمى مستوييف المسمـ ىو اإلنساف المتكامؿ في شخصيتو و

ة غير المنشقة عمى نفسيا، أي و مستوى العمؿ. و المرجعة المقصودة ىي الرؤية الفكري
  ،ذا سنكوف أماـ تصور متواز لمحياةالرؤية الخالية مف أي تصور الئكي لمحياة، و معنى ى

الطبيعية، و بمعنى أدؽ : ال فصؿ  الثنائياتو ىو التصور الذي ال يقيـ الحواجز بيف 
ىي في  بينو و بيف ذاتو أي حواجز وىمية، و التي اإلنساف و بيف وجوده و ال يجعؿ

        ، بمنطؽ الديف السميـ تصورات وثنية لموجود بمساحيؽ العقؿ و العمـ و التطور،األخير
" الحياة االجتماعية بالنسبة :ذه الفكرة في سياؽ اجتماعي فيقوؿو يشرح مالؾ بف نبي ى

فإف مجتمعنا يبني لما بعد لممسمـ ال تنفصؿ فييا الحياة الدنيوية عف الحياة األخروية، 
و يخضع وجوده في كميتو إلى مقتضيات  2".، كما يبني ألىداؼ يحققيا لحياة كؿ فردلحياةا

الروحية التي طبعتيا الفكرة الدينية في نفسو، حيث يمارس حياتو في ىذه الحالة الجديدة 
نفسيا لمعب دوريف دور الشاىد و الممثؿ و تمت تأىيمو لوظيفتو  تييئو ، حسب قانوف الروح

ليبدأ دوره الحضاري المنوط بو مف خالؿ عمميتي اإلشراط و التكييؼ، فاإلنساف التاريخية ، 
، مثمو األعمى، و حاجاتو األساسية المتكامؿ ىو الذي "يسعى دوما لممطابقة بيف جيده و بيف

  3و الذي يؤدي في المجتمع رسالتو المزدوجة بوصفو ممثال و شاىدا ".
     يتخمى عف الخطوة األولى مف أجؿ اإلنعتاؽ فاإلنساف مطالب في الوقت الحاضر أف   

و التحرر مف رواسب إنساف ما قبؿ الحضارة ليس كمشكمة بؿ كفكرة، و يؤسس طريؽ النقد 
كقيمة تربوية تعيد إرجاع األمور إلى حقيقتيا ونصابيا، و التخمي عف تضخـ الذات اللير 

                                                 
 .75، شروط النيضة، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .158، تأمالت، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .32، مرجع سابق، ص ، وجية العالم اإلسالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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، لسمبية التي أسقطتو منذ ستة قروفاقابمة لمنقد و التليير، فاإلنساف مطالب بتصفية الوراثة 
و ما داـ متقاعسا عف تجديد كياف اإلنساف طبقا لمتعاليـ اإلسالمية الحقة، و مناىج العمـ 
الحديثة، فإف سعيو إلى توازف جديد لحياتو و تركيب جديد لتاريخو سيكوف باطال عديـ 

اإلنساف  مف ىنا يمكف أف نجمؿ القوؿ بأف التقدـ الحضاري يعتمد عمى دور و 1الجوى.
إمكانيات، إف القضية في  وفعاليتو في المجتمع وذلؾ ألف "القضية ليس قضية أدوات وال

  2األوؿ ىو اإلنساف". أنفسنا، أف عمينا أف ندرس أواًل الجياز االجتماعي
وليس المقصود  وفي باطنيا مف ثروات.وىو يعني كؿ ما عمى وجييا  : التراب:2ـ  5

نما البحث في قيمتو االجتماعية بكونو عاماًل مف عوامؿ  بالتراب ىنا البحث في خصائصو وا 
وتقدمت حضارتيا كمما ارتفع قيمة التراب،  قيمة األمة ارتفعتالنيضة الحضارية. فكمما 

مف ناحية يتصؿ  لترابوىذا ا 3عمى قدرىا مف االنحطاط. وكمما تخمفت األمة أصبح ترابيا
شيئًا حيويًا أما مف ناحية أخرى فإنو يتصؿ  في صورة الممكية لألرض فيكوف باإلنساف
  4والسيطرة الفنية. مف الناحية العممية باإلنساف

يرجع  اإلنساف وليس المقصود الزمف المطمؽ. و وما يقصد بو ىو قيمتو عند : الزمن:3ـ  5
في سرعة مذىمة إلى تقديس المسمميف لموقت آنذاؾ، فيو  قةالساب ازدىار الحضارة اإلسالمية

السواء في كؿ أرض عمى كؿ شعب وفرد "ولكنو في مجاؿ ما يصير )ثروة( وفي  يمر عمى
فيجب اغتناـ الفرص مف الحياة مف أجؿ العطاء فإدراؾ قيمة  5."آخر يتحوؿ عدما مجاؿ

 العممة الوحيدة التي ال تسترد إذاوجماعة ىو إدراؾ لقيمتو التي ال تعرض في  الوقت فرداً 
ال تستطيع  ضاعت "إف العممة الذىبية يمكف أف تضيع وأف يجدىا المرء بعد ضياعيا، ولكف

فكؿ منتج مف المنتجات  6أي قوة في العالـ أف تحطـ دقيقة وال أف تستعيدىا إذا مضت".
نيا تعتبر منتوجًا مالؾ أف "حتى الكممة فإ الحضارية تتكوف مف ىذه العناصر الثقة. ويرى

حينما أحاوؿ التخطيط لحضارة فميس عمى أف أفكر في  حضاريًا" ثـ يقوؿ: "فإنا إذف

                                                 
  149 ص.2119، الشركة الجزائرية المبنانية، الجزائر،  1ـ عمر نقيب، مقومات بناء إنسان الحضارة في فكر مالك بنن بي،ط 1
 .25، تأمالت، مرجع سابق، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ 2

 .139ص ، شروط النيضة، مرجع سابق،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 3

 .168، تأمالت، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 4
 .119، ص1986، 1في فمسفة الحضارة دمشق: دار الفكر، ط عكاشة، شايف،الصراع الحضارة في العالم اإلسالمي:دارسة تحميميةـ   5
 .145،146ص ص ، شروط النيضة، مرجع سابق،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    6
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نما في أشياءمنتجاتيا نستنتج أف الحضارة ىي بناء مركب اجتماعي لثالثة و  1ثالثة". ، وا 
بف نبي الذي إعند  وىذا المفيـو األوؿ .عناصر وليست عممية تكديس المنتجات الحضارية

محور الفاعمية بيف العناصر األساسية لمحضارة. فإذا كاف ىذا اإلنساف  تبر أف اإلنساف ىويع
لـ  أف ينتقؿ مف ذاتيتو إلى الفرد االجتماعي الحضاري مف عالـ األشخاص فإف ذلؾ الُبدّ 

وجود عالـ  مف يتحقؽ بمعزؿ عف عالـ األفكار التي تحسف استخداـ الوسائؿ وكذلؾ البد 
 2رفاىيتو وأمنو. تمزج لألفكار فرصة إبداع الصناعة واإلنتاج ولإلنسافاألشياء التي 

فالتاريخ يدلنا عمى أف المركب  .شروط معينة حتى تتفؽ مع واقع التاريخوليذه المعادلة   
الديف كعامؿ مركب لمحضارة ألف ىذه  الذي يتدخؿ في تركيب ىذه العناصر الثالثة ىو

الحضارة بؿ البد مف المحرؾ الذي يحوؿ ىذه العناصر  ؿالعناصر الثالثة ليس كافية لتشكي
 حالة متحركة صانعة لمحضارة، وىي العقيدة الدينية بمعناىا العاـ مف حالة خاـ جامدة إلى

مبرأ مف ثقؿ الحضارة  ْميـ لقيمنا وقادر عمى استعادة دور اإلنسافف مالؾ يطرح اإلسالـ كمُ إ.
نما كواقع اجتماعي يسيـ  يقدـ إلى العالـاإلمبراطورية، وىو يرى أف اإلسالـ ال  ككتاب وا 

الجانب بمنح الفكر اإلسالمي الحديث نظرة  بشخصيتو في بناء مصير إنسانية وىو مف ىذا
عثرات التقميد والتقوقع في معطيات الحضارة اللربية والعالـ  في عمؽ التجربة الحضارية تقيمو

 التي تواجييا ىذه العناصرلممشكالت اسبة فحينما نأتي بالحموؿ المن 3.المعاصر" الصناعي
  4.الحضارة مع سير التاريخ مما يؤدي في النياية إلى االنسجاـفإننا نكوف قد حققنا 

عدة مشكالت جزئية  بف نبي مشكمة الحضارة ىي المشكمة الكبرى التي تظـإلقد اعتبر    
يحوؿ دوف النظرة أف  المشكمة وتفتيتيا ألف ذلؾ مف شأنو تجزيءمتداخمة، وحذر مف 

نبي لـ يكف مف المفكريف الذيف  . ومالؾ بفو انحطاط الحقيقية لما عميو المسمموف مف تخمؼ
عمى االستعمار أو القوى الخارجية ولكنو يتوجو  يجامموف أراء العامة أو يمقي تبعية التخمؼ

وفي نفس  ولممجتمع المسمـ ويحممو مسؤولية وضعو المتخمؼ بالنقد الذاتي لإلنساف المسمـ
 في األخير يمكف القوؿ أف مالؾ بف نبي يعد رائدا ومجددا بالنسبة و تلييره. الوقت مسئولية

                                                 
 .171، تأمالت، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 .82، مرجع سابق، ص سميمان الخطيبـ   2
 .48 47سابق، ص ص، مرجع ال سميمان الخطيب، ـ  3
 .211، 197المرجع سابق، ص صسميمان الخطيب، ـ  4
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األمراض التي  لمموضوع وبالنسبة لطريقة المعالجة العممية وكيفية تحميؿ الظاىرة وتشخيص
 يعاني منيا المسمموف.

 
 ـ محاور الحضارة:  6

في معالجتو لقضايا التي تعّرض ليا، أنو كاف إف مف أىـ ما يميز بو منيج مالؾ بف نبي 
ينظر إلييا مف منظور غير تقميدي، فمـ يكف مف أولئؾ المفكريف الذيف شلموا أنفسيـ بالدعوة 

و جماؿ الديف األفلاني، فقد كاف  اإلسالمية و أصبحوا متفرغيف ليا، أمثاؿ: محمد عبده،
عمـو الرياضيات، غير أنو كاف مسمما غيور ميندسا تتعمؽ ثقافتو أكثر ما تتعمؽ بالنَِّسب و ال
َمات المشروع عمى دينو و عقيدتو. و يحدد مالؾ بف نبي محاور  الحضاري في ثالثة ُمَقوِّ

أساسية، و يحافظ في كؿ كتاباتو التي تيدؼ إلى تليير الواقع إلى األحسف، و عمى ىذا 
تليير النفسي"، ثـ يرى أف األساس فالمنطمؽ األوؿ لبناء المشروع الحضاري، ىو مبدأ " ال

 المحاور الرئيسية لمحضارة تنحصر في ثالثة عناصر:  
ابف نبي" في معالجة ىذا المحور مف زاويتيف ينطمؽ"تكوين عالم األشخاص:  :1ػ  7

 مختمفتيف إحداىما تتعمؽ بموقع اإلنساف، وعالقاتو في مجتمعو، والثانية تتعمؽ باإلنساف ذاتو.
مييا ىذا المحور تنطمؽ مف ضرورة إيجاد مناخ اجتماعي متالحـ، فالفمسفة التي يقـو ع

ومنسجـ ضمف شبكة عالقات قائمة عمى التفاىـ والرغبة في مساعدة اآلخر، فال يمكف بأي 
حاؿ مف األحواؿ تحقيؽ ما نصبوا إليو في ظؿ مجتمع يسوده التفكؾ واالنحالؿ،غير أّف  

 المحمة؟السؤاؿ المطروح اآلف: كيؼ يمكف تجسيد ىذه 
في ىذا الصياغ إلى الفكرة التي انطمؽ منيا أساسا لتجسيد أي فعؿ يوجينا إبف نبي    

أي الفكرة الدينية فيي بوسعيا القضاء عمى الشوائب والعالئؽ التي تساىـ في  حضاري،
وتثبيط عامؿ التواصؿ، واالنسجاـ، والتواءـ الخالؽ وىنا يبرز الّدور الميـ  تفتيت المجتمع،

أو انبثاؽ حضارة مف وسط اجتماعي متيالؾ،  الديف، فال يمكف تصّور انطالقة ما، لعنصر
ومفكؾ يحمؿ بذور تداعيو حتى قبؿ أف يولد.ويضرب لنا مثال في ىذا اإلطار بما فعمو 

الذي وضع نصب عينيو تحقيؽ التواصؿ،  -صمى ا عميو وسمـ –الرسوؿ الكريـ محمد 
كنواة أولى لمجتمع صالح، ناجح " كالبنياف المرصوص يشد  والتراحـ، والتآخي بيف المؤمنيف

إّف اللاية مف كؿ ىذا تكريس قاعدة صمبة ال تخمخميا  –حديث شريؼ  –بعضو بعضا" 
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، والتعرية المواكبة لكؿ فعؿ حضاري نظير عامؿ الزمف الذي يصب في ىذا التعريةعوامؿ 
                 ف أسباب تالشي كثير المنحى، فالتجربة أثبتت بما ال يدع مجاال لمشؾ أّف م

مف الحضارات،غياب االنسجاـ بيف مكوناتيا المجتمعاتية عقيدة، وتقميًدا، ونمط حياة، وىو 
            ما يجعمنا نقؼ وقفة تقدير لما وصؿ إليو مفكرنا في ىذا المحور، فالمعركة كؿ المعركة 

عؿ اإليجابي، وكؿ بناء يملي مف حساباتو ىي البناء المجتمعي القائـ عمى التكامؿ، والتفا
 ىذا العامؿ، محكـو عميو بالتداعي واالنييار.

بف نبي يذكرنا بالحديث الشريؼ: " توشؾ أف تتداعى عميكـ األمـ كما تداعت األكمة وىاىو إ
 عمى قصعتيا، قيؿ أومف قمة  يومئٍذ يا رسوؿ ا ؟ قاؿ : ال ولكنكـ غثاء كلثاء السيؿ" 

ة أساسا  ليست في الكثرة بقدر ما ىي قوة المحمة والرابطة التي تعصـ المجتمع فالمشكم  
مف االنحدار المفضي إلى اليالؾ:" لقد كاف ىذا الحديث ضربا مف التنبؤ واالستحضار: 
         استحضار صورة العالـ اإلسالمي بعد أف تتمزؽ شبكة عالقاتو االجتماعية،أي عندما

 1تجمعات ال ىدؼ ليا كلثاء السيؿ". ال يعود مجتمعا بؿ مجرد
فالفرد الذي تقـو عميو الحضارة ال ينبلي أف يكوف فردانيا في تفكيره، وفي تكوينو، وفمسفتو، 
نما يجب أف يدرؾ تماـ اإلدراؾ أنو ضمف نسيج اجتماعي قائـ عمى التكامؿ، والتفاعؿ،  وا 

ستطيع المجتمع مف خاللو واإلنتاج فالشمولية في مفيوميا اإليجابي ىي الرصيد الذي ي
تأكيد، وتعزيز قدراتو العممية، والعممية واإلنتاجية التي تصب في أتوف التفعيؿ الحضاري 

 المنسجـ.
         قدراتو معتقداتو، أّما الجانب الثاني فيو ذلؾ المتعمؽ بالفرد ذاتو ككياف لو مميزاتو، و  
خاللو اإلنساف إلى إبراز دوره ضمف  أو الجانب ىو الذي ينفذ مف كوامنو، وىذا العنصر و

النسيج االجتماعي الّراىف بما اكتسب مف ثقافة، ووعي، وخبرات بعد أف يدرؾ دوره الحقيقي 
   2والفاعؿ."والثقافة ىي المحيط الذي يصوغ كياف الفرد ويقدـ لو الروابط االجتماعية".

يولوجية التي تبحث عف والب كما يدخؿ في ىذا التركيب مجموعة مف العوامؿ النفسية،  
فضاء يحقؽ لو ما ترغب في تفريلو أو إفضائو ويعطي ليا ىامشا عمميا محفًزا ومنشطا 
كلطاء عممي مشروع بما يتوافؽ والفمسفة المعتمدة، والموجية لمسار البناء الحضاري الذي 

                                                 
 91، ص19محمد شاويش، مالك بن نبي وشروط النيضة، مجمة التبيين عددـ   1
 .83المرجع نفسو ص ،محمد شاويشـ  2
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د ىذا لقد وقؼ "ابف نبي" مطوال عن يقـو عميو نظاـ المجتمع كوحدة إنتاجية ليا خاصيتيا.
مف ىنا، فالمجتمع المبدع الخالؽ الذي   المحور، وكرس لو كؿ اىتماماتو ألف البداية تنطمؽ

يستطيع تحقيؽ الوثبة الحضارية المطموبة، مجتمع يقـو عمى فمسفة سد الثلرات المؤدية إلى 
دية تفتيتو، ويسعى إلى تييئة أفراده تييئة مناعية ضد االنشقاقات، والتداعيات الموبوءة المؤ 

األوؿ نجد النواة  وفي الحالتيف،فعف النموذج إلى الياوية والتاريخ قّدـ لنا كثيًرا مف النماذج،
واالنسجاـ والتكافؿ، حيث كاف مف نتاج ذلؾ  األولى لممجتمع اإلسالمي المبني عمى التراحـ،

 قياـ حضارة كبرى في ظرؼ زمني قصير بعد مرحمة وىف وضعؼ.
فاألمثمة كثيرة في ىذا المضمار أىميا ما عرفتو الدولة العباسية  أما عف النموذج الثاني،  

أياـ انحطاطيا مف تفكؾ، وتناحر، وشيوع لمجريمة والفاحشة، وغياب العدؿ، وىو ما عرفتو 
الدولة العثمانية في أياميا األخيرة، ألّف فمسفة الكياف االجتماعي تالشت، وأدت إلى تدىور 

لشعور بالمسؤولية االجتماعية فكاف مف الطبيعي اندثار ىذه العالقات، وغياب االنسجاـ وا
الدولة في غياب وتراجع الوازع الديني الذي كثيًرا ما أسيـ في تجديد، وبعث ىذه األنسجة 

 االجتماعية مرتبطة ببعضيا البعض، والنتيجة في النياية واحدة.
وع الحضاري ذي ىو المحور األوسط في تشكيؿ المشر  :  تكوين عالم األفكار:2ـ  6

األقطاب الثالثة، وما يميز ىذا المنطمؽ أّف الرافديف المذيف يؤسسانو أحدىما مرتبط بالمحور 
السابؽ الذي يدخؿ في تركيب شخصية الفرد الذي يعتبر مفتاح الحضارة نمثؿ البواعث 

 الدينية التي تعتبر في المسار العاـ ليذا مرجعا ال يمكف الحياد عنو، أو إقفالو.
ا الثاني فيو الداخؿ في القدرة عمى االكتساب، ومدى ما تقدمو الفمسفات العممية، والثقافية أمّ 

يدخؿ في ىذا المنحى أيضا المكتسبات  -المشروع -مف محفزات لمطاقة االستيعابية لمفرد
السابقة المصيقة بمستوى الفرد، والمميزة لو، غير أّف الثقافة ليست ىي الخبرات العممية دائما، 
فيي تختمؼ مف مجتمع إلى مجتمع، أّما العمـو والخبرات العممية فإّف ليا نقاطا، وأسسا، 

ف اختمفت  التجربة  أفإلى آخر إال  وسيمة،أو طريقة اكتسابيا مف منيجونظريات مشتركة، وا 
 العممية في الحالتيف ليا نفس البعد، والنتيجة.

يـ الكالسيكية المعروفة، فيو يراىا ذلؾ إّف فيـ مالؾ بف نبي  لمثقافة يختمؼ عف المفاى   
الكـ المتراكب مف الصفات، والقيـ، والخصائص المكتسبة طيمة مرحمة زمنية تقاس بحياة 
الفرد المتواجد داخؿ محيط أو نسيج اجتماعي، فيي:" مجموعة مف الصفات الخمقية والقيـ 
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    سط الذي ولد فيو، فالثقافة في الو  ا الفرد منذ والدتو كرأسماؿ أولياالجتماعية التي يمقاى
عمى ىذا ىي المحيط الذي يشكؿ فيو الفرد طباعو، وشخصيتو، فيي المحيط الذي يعكس 
      حضارة معينة، والذي يتحرؾ في نطاقو اإلنساف المتحضر، وىكذا نرى أّف ىذا التعريؼ يضـ

         تمع مع أخذنااإلنساف، ومعطيات المج الجماعة،أي معطيات بيف دفتيو اإلنساف، وفمسفة
  1في االعتبار ضرورة انسجاـ ىذه المعطيات في كياف واحد"

إّف الثقافة بيذا المفيـو عي الّراصد األولي الّدافع إلى المبادرة، والحاجة إلى التليير،     
ثبات الشخصية االجتماعية لمجتمع ما، والتي ال تكوف إال حضارة ترتبط أيما ارتباط  وا 

ري، فيو المنطمؽ، والمحفز، والموجو نحو اكتساح ميداف التنافس، وال شؾ في بالرصيد الفك
عف قيمنا،  بثقافات األمـ األخرى، واالنسالخأّف مف أسباب تداعي حضارتنا االنبيار 

:" فالثقافة لسحمرانيو يقوؿ  أسعد ا ومقوماتنا، وثقافتنا المعبرة عف اليوية بمفيوميا الشامؿ.
صية اإلنساف، تفرض عميو قيميا وقواعدىا، وباللزو الثقافي األوربي ىي الميد المنشئ لشخ

ازدادت حركة االغتراب، وقوي نفوذ االستعمار الذي استقر في عمؽ قناعات بعض الناس 
وعميو، كاف مف الضروري استثمار ىذه النقطة التي يرى" ابف  2.بتأثير مف الفكر األوربي"

تنشئة الفرد األولى، وفي منطؽ تفكيره، وفي عوامؿ نبي" أنيا مشكمة المشكالت، تدخؿ في 
وحتى في نمط حياتو كيفما كاف، والحاؿ إذف ىو العمؿ الدائب  اكتسابو لمخبرات العممية،

، عمى تثميف المركب الثقافي لمفرد الذي نسعى إلى إثراء أفكاره، وتكوينو دوف أف نحدث فجوة
امة المثمى لكؿ نيضة مبدؤىا االستفادة أو انفصاما في مكتسباتو جميعيا حتى تكوف الدع

 مف األخطاء السابقة الموغمة في تيميش القيـ، والمكتسبات الحضارية. 
فالثقافة كمكتسبات مف شأنيا تحصيف الفرد، وتقوية مناعتو ضد المثبطات مف جية،    

رة وضد االكتساح أو االستعمار الناشئ عف الذوباف في فمسفة حضارية أخرى تنتيي بالسيط
           واالستالب المؤدي إلى تلييب ميمة الفرد األساسية في المجتمع المسموب،وما يتبع ذلؾ
مف ترد، واضمحالؿ لميوية، أو الخاصية التي كاف لمبعد الثقافي دور في الحفاظ عمييا، مما 
 يعطي مناخا ذا صبلة استعمارية تتسرب بفعؿ الزمف، والمنيج المدروس إلى دواخؿ األفراد
لنجد أنفسنا بعد مرحمة مف التضميؿ، قد أصبحنا أكثر قابمية لالستعمار وأكثر قدرة عمى 

                                                 
 .216أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصالحيا، مرجع سابق، ص  ـ   1
 .95، ص19نبي وشروط النيضة "، التبيين، عددمحمد شاويش، "مالك بن ـ   2
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التكيؼ مع ما يأتي بو،وىو ما كاف يبدو أشد غرابة عنا في مرحمة سابقة، مما يفسر الفترة 
الزمنية الطويمة جًدا التي بقي فييا االستعمار في الجزائر إذ جاوزت القرف وربعا، فالمستعمر 

             تمكف مف السيطرة  و .المتميزة والمحصنة فظاءاتنارنسي نجح في التلملؿ إلى الف
            عمى تفكيرنا، وسموكنا، وحتى مقوماتنا بفعؿ الخطة االستعمارية الناجحة، والراغبة

 في  طمس كؿ المالمح، والصفات المكونة لمفرد الجزائري في تمؾ الحقبة.
حور تكويف األشخاص يجعمنا نقر أّف فمسفة البناء لدى فكر مالؾ توظؼ إّف قراءتنا لم     

مجموعة مف المفاىيـ الواقعية والتي مف الواجب أف يتـ غرسيا في الفرد الذي يحرؾ ىذا 
المشروع مف أمثمة  ذلؾ أْف يدرؾ أنو قبؿ المطالبة بالحقوؽ عميو القياـ بالواجبات فالوسيمة 

إلى ىذه النقطة مف  اـ بالواجب، وليس العكس، والوصوؿقيالوحيدة لتحصيؿ الحؽ ىي ال
المفاىيمية المكرسة في الالشعور الفردي ال يكوف إال بإعداد متناسؽ وتحفيز مستمر حتى 

تشيؤ الحضاري بأبعاده، ال يعمـ كؿ فرد حقيقة المعركة المنتظرة معركة النيضة، واالنبعاث، و
مفكرنا لو طبقناىا كمعامؿ حضاري عمى مجتمع ما إّف ىذه الرؤيا المتألقة ل.  ومتطمباتو

كالجزائر مثال، لوجدنا  األسباب الكامنة وراء التراجع الذي يعرفو وطننا كقوة إقميمية، 
 وحضارية تعيش مرحمة صعبة ىي مرحمة ما بعد الحضارة.

تي ينبلي ية الفاإلقالع النموذجي يكوف مف الداخؿ بدًء بذواتنا، وتركيباتنا النفسية والشعور   
عف منحاىا السمبي نحو اإليجابية المكممة، والمتممة ألجزائيا بلية تجسيد  أف تتلير، وتحيد

إّف الشعور السائد باإلحباط المولد لتفاسير، وآراء تصب كميا في نطاؽ الخموؿ،  الكؿ.
د أو النظاـ االقتصادي المنشود،أو السياسة المطموبة، كميا مجر ، عف الرجؿ المنتظر والبحث

نزوات ال تقدـ وال تؤخر ببساطة ألّف المشكمة األساسية فينا،ال في فمسفة األنظمة والنظريات 
االقتصادية، وماداـ المشكؿ كذلؾ، فمف نصؿ ولو نيجنا كؿ المناىج االقتصادية، والسياسية 

تشبثة ذواتنا الواىمة، الم المتألقة في العالـ، بؿ أننا نضيع وقتنا سفيا، وكذبا عمى أنفسنا، و
" ومف ىنا فإّف مجتمعنا بحاجة إلى ثورة نيضوية  :يقوؿ  محمد شاويش بألوية مف فراغ.

     سميمة داخمية تأتي مف أسفؿ ال مف أعمى، وىي بال شؾ إف قامت ستجبر البناء الفوقي
 1عمى أف يتماثؿ معيا وىذا معنى الحديث الشريؼ:" كما تكونوا يَولىَّ عميكـ".

                                                 
 .158، شروط النيضة، مرجع سابق، صـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
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بف نبي إالباعث عمى تليير الواقع نحو األفضؿ، قوامو الفرد الذي عني بو إذف، فالمبدأ     
عناية فائقة، فيو أىـ مشروع عمى اإلطالؽ في معركة البناء، ووقوؼ مفكرنا عمى ىذا 

وغنما جاء كنتيجة لدراسات معمقة، ودقيقة  المبدأ، والتركيز عميو لـ يكف وليد تخميف عابر،
لحاحو  الشديد ما كاف ليا أف تتأكد لوال ا  الىتماـ  البالغ مف قبؿ " مالؾ بف نبي" بيا، وا 

 عمى أف نقطة البدء في كؿ مسار لو أبعاد حضارية تنشأ مف مدى وعي اإلنساف لرسالتو،
أو  ودوره في الكياف االجتماعي الذي يحيط بو في نسؽ عالئقي متفاعؿ بعيًدا عف االنعزاؿ،

 الفاعمة، وقيمو االجتماعية المبنية عمى ثقافة ناجعة.الفردانية المفرغة إلنساف مف خاصيتو 
ىنا يضيؼ إبف نبي فكرة أخرى تتمثؿ في ضرورة أف نكيؼ قدراتنا عمى تقنية إيجاد البدائؿ   

 والحموؿ بدال مف حصرىا في زاوية واحدة تفضي إلى صدمة لسنا بمنأى عنيا، ففمسفة
 فبمجرد، وشًرا مستطيًرا، لعربية كانت وبااًل مف األنظمة ا التي تبنتيا الكثير "الرجؿ الوحيد"

ذىاب أو وفاة ىذا الواحد األوحد تتياوى األّمة، ويستباح المحظور وتخر القوى، وكأّف ىذا 
 الفرد ذاتو ىو المشروع الحضاري بعينو.

الوحيد عمى مدى قوة، وفعاليتيا ىو المؤشر الحقيقي و المؤكد ىو أّف استمرار الفكرة،  و    
أو مجتمع  أو تمؾ، وليس مف العممية في شيء ربط مصير أّمة، د ىذه الحضارة،وامتدا

ف كاف ي -بشخص المحتومة ينفرط العقد، ويتياوى فبمجرد نيايتو   -حمؿ اليـ الحضاريوا 
 أـ كمييما معا. عركة شخص،أـ فكرة،البناء، فيؿ المعركة الحضارية م

تيف عمى فرضية التكامؿ،غير أّف فمسفة لقد حاوؿ  مالؾ بف نبي الربط بيف ىذيف الوجي   
الفكرة قائمة ومستمرة كشرط لبروزىا، فيي مسار ال متناه ومتجدد في نفس الوقت بما يخدـ 
التحوالت الكبرى والمعطيات الراىنة التي يتفاعؿ معيا المشروع الحضاري مف وجية المسايرة 

التطور بصفة شاممة، ومذىمة تجعؿ العممية ليا، فالزمف يتسارع، وتتسارع معو حركة البناء، و 
 .مواءمة  أمًرا حتميا ال محيد عنومف أمر الواقعية،وال

      و يقتضي المشروع النيضوي مف مرونة واكتساب لممبدأ األساسي كفكرة، وكمنطمؽ     
       في مكنونات المبادئ والقيـ واألفكار التي مف المفترض مف قبؿ الفرد، كفيؿ باإليلاؿ

الفرد وسيمة تكريسيا، بعد استيعابيا منتجا، ال استيعابا جاىًزا، فالجاىزية ال تخدـ  أف يكوف
القدرات التي يتمتع بيا  و وبالتالي تيميش الخمؽ واإلبداع، وال تتسع الستخداـ العقؿ، المبدأ،

نما تقنية، وطريقة التحميؿ وفؽ  اإلنساف ونحف أحوج ما نكوف إلييا، فاألصؿ ليس الحؿ، وا 
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سميـ،وأسس عممية مدروسة، مما يدعونا إلى التركيز عمى أىمية المكتسبات الثقافية  منيج
التي تنمي ىذه الصفات، وتوفر ليا المناخ المناسب الذي يربط بيف أجزاء التركيبة السوسيو 

ألّف "دور الثقافة إنما يتمثؿ عمى وجو الدقة في خمؽ ىذه المحمة  ثقافية لإلنساف المتجدد،-
        ة أوال، وبالذات، فيي األتوف الذي تصير فيو كؿ العناصر األساسية الداخمةاالجتماعي

تحتؿ الثقافة و  ومبدؤه الفرد في نطاؽ الجماعة. في تركيبة المشروع الحضاري الذي منطمقو،
مرتبة رئيسية في تكويف الفرد وبناء شخصيتو، فيي الرحـ الذي تنمو فيو أفكاره، وتطمعاتو، 

فيو قيمو وأىدافو.. ىي التي تحقؽ التوازف في عالـ اإلنساف الداخمي، وىي التي  والذي تتحدد
تعممو كيؼ ينخرط في الجماعة ليؤدي دوره مف خالليا بشكؿ متكامؿ دوف أفضميات، 
فالثقافة تنمي الجانب المعنوي في اإلنساف والمجتمع بمستوى متوازف كما ينمو الكائف الحي 

 1بكؿ أعضائو في وقت واحد".
حتى يتفاعؿ ىذا المزيج، فال بد أف يستمد قوتو مف االنسجاـ الحاصؿ بيف المكتسبات  و   

السابقة كمصب واحد قائـ عمى تحقيؽ اليدؼ األسمى المرتقب، فنكوف بذلؾ قد أوجدنا 
ف بدت لموىمة األولى  مالئـ، واألرضية المناسبة لمشروعالمناخ ال في خطوات عممية عمالقة وا 

، أو انحراؼ ىنات أو عّناتيا تصؿ في آخر المطاؼ إلى تجسيد اليدؼ دوف بطيئة، ولكن
مع الخاصية  مف شأنو تقويض كؿ ما تـ التخطيط لو شرط أف تتناسب التوجيات السياسية 

االجتماعية مف عادات، وقيـ، وواقع يختمؼ عف المجتمعات األخرى، فاألولوية كؿ األولوية 
        بنى عمى أساسيا االفتراضات، واألىداؼ السياسية حتىلترجيح المعطيات المحمية التي ت

ال تصاب تطمعاتنا بالشمؿ، والنكوص نتيجة لمتناقض الحاصؿ بيف األىداؼ، والمعطيات 
الراىنة مما يعني أننا زرعنا أسباب الفشؿ بمجرد إللاء ىذه النقطة مف حساباتنا، وبالتالي 

ربط بيف األىداؼ السياسية، والمقومات فمف الضروري التوجو مباشرة إلى عممية ال
االجتماعية، واألخذ بعيف االعتبار كؿ ما مف شأنو تحقيؽ التناسؽ بينيما عمى أساس 

 المرجعية الثقافية.
ال ُبدَّ أف نعرؼ الثقافة عمى أنيا توجو الطاقات الفردية لتحقيؽ بناء الفرد في الداخؿ      

تمؾ المصمحة مع مصمحة  المجتمع بانسجاـ بالنسبة إلى مصمحتو، ولتحقيؽ مكانة في
أّما السياسة فإننا نحددىا عمى أنيا توجيو الطاقات االجتماعية لتحقيؽ بناء . المجتمع..
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المجتمع في الداخؿ،وتحقيؽ مكانة في الخارج،عمى أننا حينما نحمؿ الطاقات االجتماعية 
وىدؼ، فالطاقات  الفرد كأداة،تضمف أوال وقبؿ كؿ شيء بصفات عامة نرى أنيا ت

والسياسة، وليس ترتيبا،  االجتماعية تنبع مف الفرد وتعود إليو. إذف ىناؾ تضامف بيف الثقافة،
. والتوفيؽ بيف الثقافة والسياسة يتحقؽ عف طريؽ الفرد ألنو ىو العنصر الواعي وأسبقية

  1الموجو لمطاقات االجتماعية.
                       واعي ينبلي أف تحقؽ االنسجاـ بيف ما اكتسبو الفردوعموما، فإّف التركيبة الفكرية لمفرد ال    

مف قيـ،ومبادئ،وعادات،وبيف ما يمكف أف يكسبو مف خيرات، ومعارؼ مع إيجاد الفضاء 
الذي ال يتناقض مع ىذه المعطيات حتى ال نخمؽ ذريعة لمفشؿ، وال يحدث االنفصاـ 

.المفضي إلى تالشي األىداؼ المرسومة مس  بقا، و ىو ما يثبتو واقع األّمة العربية اليـو
ىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ التأسيس الحضاري بوصفيا  و : تكوين عالم األشياء:3ـ  6

ثمرة لمجيود السالفة المبذولة في رأب االنفصاـ المميز إلنساف ما بعد الحضارة الخاضع 
ة مف حقبتو الكاسدة.إّف ىذا المحور لألىواء، التائو في بؤر البحث عف مخارج تبدو مستحيم

يأتي ترجمة لنجاعة المناىج المعتمدة في تكويف األشخاص أوال، ثـ تكويف األفكار المتولدة 
بدورىا عف المرحمة السابقة، والمنسجمة مع مبادئيا، وأىدافيا الرامية إلى إحداث نقمة نوعية 

يو السميـ  القائـ عمى مناىج عممية عف نفسو، بعد اإلعداد، والتوج في مسار المجتمع الباحث
" قوة في األساس، وتوافؽ  فالتوجيو عند مالؾ بف نبي: كفيمة بوضع المقدمات تمييًدا لمنتائج.

وحدة في اليدؼ فكـ مف طاقات وقوى لـ تستخدـ ألننا ال نعرؼ كيؼ نكتميا،  في السير، و
نفس  أخرى صادرة عف وكـ مف طاقات وقوى ضاعت، فمـ تحقؽ ىدفيا حيف زاحمتيما قوى

. فالتوجيو ىو إدارة مالييف مف السواعد العاممة والعقوؿ المصدر متجية إلى نفس اليدؼ
  2.المفكرة في أحسف الظروؼ الزمنية، واإلنتاجية المناسبة لكؿ واحد مف ىذه المالييف"

يد ، عنصر قائـ عمى عالقة النجاعة بالتوجيو، حتى ال يحثمة عنصر ميـ ثّمنو  مالؾ   
ألّف تلييب التوجيو يكوف في  البناء عما رسـ لو في حدود الفمسفة العامة التي يقـو عمييا،

أو مراقبتيا، وقد تصبح  غير صالح المجتمع بما يفتح مف ىوامش ال يمكف التحكـ فييا،
لقد . تيديًدا موقوتا مف شأنو أف يزلزؿ القواعد العامة، واألساسية التي يقـو عمييا أي مشروع
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        ؿ المشيد الحضاري في مرحمة تكويف عالـ األشياء إلى آخر مقتضيات اإلقالع والنيضةوص
وآلبد عندىا مف منطؽ عممي رأس مالو الفاعمية الالزمة، والمفروضة  -في نظر بف نبي -

ال كاف المشيد خاليا مف كؿ بوادر النيضة." إننا نرى في حياتنا اليومية  في نفس الوقت، وا 
ًرا مف الالفاعمية في أعمالنا إذ يذىب جزء كبير منيا في العبث، والمحاوالت جانبا كبي

ذا ما أردنا حصًرا ليذه القضية، فإننا نرى سببيا األصيؿ في اعتقادنا،الضابط  اليازلة. وا 
الذي يربط بيف عمؿ،وىدفو، بيف سياسة، ووسائميا بيف ثقافة، ومثميا، بيف فكرة وتحقيقيا، 

  1ئميا وثقافتنا ال تعرؼ مثميا العميا".فسياستنا تجيؿ وسا
فنرى المجتمع حينا يزخر بوجود النشاط، وتزدىر فيو الحضارة وأحيانا نراه ساكنا ال     

حركة  يتحرؾ يسوده الكساد، وتلمره الظممات.. عمى أنني حينما أرى في حركة التاريخ،
اف الفعالية، فعالية تصنؼ تحت عنو وده، فإّف ذلؾ يضعني أماـ مشكمة اإلنساف وفي رك

شباع حاجتو وفاإلنساف ي 2اإلنساف في التاريخ". " بداع مف طبيعتو مف عمؿ إلثبات ذاتو، وا 
أجؿ تقدمو، فيو إذف مزود بسمطة مزدوجة، ولكف التكميؼ ىو الذي ينظـ العالقة الداخمية 

و االجتماعية، ليذه السمطة المزدوجة بحيث يكوف العمؿ عمى اللرائز واندماجيا مطابقا لرسالت
وليست  فالحضارة تكويف و بناء 3.ومف ىذا التركيب ينتج نظاـ األفعاؿ االجتماعية المنعكسة"

ال يأتي  إّف عمينا أف ندرؾ بأّف تكديس منتجات الحضارة اللربية"تكديًسا كما يقوؿ ابف نبي
ائج، وليس فالحضارة ىي التي تكوف منتجاتيا، ليست المنتجات ىي التي تكوف النتبالحضارة.

العكس، فاللمط منطقي، ثـ ىو تاريخي ألننا لو حاولنا ىذه المحاولة، فإننا سنبقى ألؼ سنة، 
 4ونحف نكدس، ثـ ال نخرج بشيء".

يفترض أف تكوف مصبوغة  إف الثقافة المدعمة لإلنساف المكيؼ مع مقتضيات المرحمة،    
تنتج ما ال يتالءـ والخاصية  بصبلة المجتمع الذي تنطمؽ منو، ومطبوعة بشخصيتو حتى ال

العامة لممجتمع، أو المحيط الذي نعيش فيو فالشخصية اإلنتاجية مرادؼ كمي لمقتضيات 
النوعية، والمنطؽ العممي، وىذا يجعؿ فعؿ التكويف، اإلنتاج، اإلبداع الصناعي أمًرا ممكنا، 

عف مرجعيات ليا  ومتوقعا في أي حقبة مف حقبات البناء، والممارسة اإلنتاجية المنبثقة
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يتأثر بما أصوليا، ورصيدىا، وقواعدىا التي تقـو عمييا، كمبدأ ثابت ال يتلير، وال يحيد، وال 
إف استفاد مف بعض تجاربيا، بؿ يؤثر فييا إذا ما تمسؾ الفرد  و تحممو الحضارات األخرى

لحضارتو المنتج بخاصيتو، وأسموبو في العمؿ، وفمسفتو في البناء ضمف الحركية العامة 
المتوثبة، والمنطمقة منو أساسا كخيار ال بديؿ عنو بؿ أنو أمر مرفوض، فالحضارة جوىر 
ممتد وفضاء عممي لتكريس، وترجمة االنسجاـ الحاصؿ بيف مجموعة األفراد، والمعطيات 

"إّف الحضارة التي تميز  تب وحدة، وىوية، وآفاقا وتواصال.تتحرؾ مف منظور شامؿ ومست
معا عف آخر تشكؿ نسيجا منسجما في وسط أبناء المجتمع الواحد، ميما بخصائصيا مجت
أو النوعية،أو المينة فوحدة النمط  ،الماديةي الدرجة العممية، أو اإلمكانات كانت الفوارؽ ف

الحضاري ىي الدافع لعمؿ أبناء المجتمع الواحد ليس كؿ لذاتو، بؿ في صيلة تعاونية 
        لتقدـ يكوف شامال، وال يتحقؽ تقدـ حضاري ألجزاءجماعية األىداؼ،ألّف النيوض وا

  1في مجتمع سمتو التخمؼ".
ىي تمؾ الحضارة المتأصمة في  مالؾ بف نبي إّف الحضارة النموذج عند    

مرجعياتيا،وأسسيا، المكتسبة لمناعة ضد التلريب،أو المسخ، المنبثقة عف محفز ديني يتوافؽ 
في صياغيا الحضاري الناشئ  عي ذات األبعاد اإلنسانيةوالمسا والطموحات االجتماعية

         ذو خاصية إسالمية مطبوعة ومتفتحةوالمنتظر،ىي مشيد آخر مختمؼ، و متألؽ 
تقميدىا، واالنسالخ عف   عمى حضارات أخرى في نطاؽ التبادؿ اإليجابي دوف االنصيار 

 ىويتنا، ومرجعياتنا.
مشروع الضخـ محاور ثالثة يكتمؿ بتفاعميا البناء، لقد وضع  مالؾ بف نبي  ليذا ال   

ويتجسد حمـ األّمة في استعادة الدور العالمي ليذه الحضارة التي ال تزاؿ تمثؿ المرجعية 
لكثير مف الدوؿ بما فييا الدوؿ اللربية التي استفادت أُيما استفادة مف تجارب ومتطمبات ىذه 

المشروع في التحضر، والمجاوزة، البد أف نقؼ  الحضارة. فمكي نصنع التاريخ، ونمارس حقنا
عند كؿ محور مف ىذه المحاور ونعطيو ما يقتضيو مف متطمبات وظروؼ، وفؽ مناىج 

ألّف المشروع مشروع أّمة بكامميا، وليس ، عممية مدروسة مؤكدة النتائج، فالنجاعة مطموبة
وتدرس بعمؽ، لتتطابؽ  أو جماعة ما فقط، لذلؾ كاف لزاما أف تحدد األىداؼ ،مشروع فرد
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ال كاف عممنا ناقصا مشوىا محدود الفكرة، والمنيج والمسار.              النتائج مع المقدمات، وا 
 و صناعة التاريخ تتـ تبعا لتأثير طوائؼ اجتماعية ثالث:

  .تأثير عالـ األشخاص 
 .تأثير عالـ األفكار 
  .تأثير عالـ األشياء 
تي صورتو طبقا  تعمؿ متفرقة، بؿ تتوافؽ في عمؿ مشترؾ تألكف ىذه العوالـ الثالثة ال    

مف عالـ األفكار يتـ تنفيذىا بوسائؿ مف عالـ األشياء مف أجؿ غاية  لنماذج إيديولوجية
يحددىا عالـ األشخاص. و كما أّف وحدة ىذا العمؿ التاريخي ضرورة، فإّف توافؽ ىذه الوحدة 

 1.يعد ضرورة أيضا" -حضارة مع اللاية منيا وىي التي تنسجـ في صورة
 
 ـ البعد التربوي لمدورة الحضارة عن مالك بن نبي:  7
، ذلؾ تحمؿ كؿ حضارة ىويتيا الخاصة بيا التي ترجع أساسا لذلؾ المجيود الديني  

و يرجع ذلؾ  و يطبع دواخميا وىواجسيا و نوازعيا و طاقاتيا، اإليماف الذي يربط أجزاءىا
)عممية شرطية( تمثؿ ما يصطمح عميو ي تتولى إخضاع غرائز الفرد إلىلترة الدينية اإلى الفك

شأنيا القضاء عمى  ليس مفعمـ النفس )الفرويدي( بػ )الكبت(. و ىذه العممية الشرطية 
فالحيوية  الدينية:اللرائز، و لكنيا تتولى تنظيميا في عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة 

بقواعد نظاـ معيف.  انضبطتورة محسوسة لـ تمغ و لكنيا الحيوانية التي تمثميا اللرائز بص
و في ىذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا مف قانوف الطبيعية المفطور في جسده، و يخضع 

نفسو، بحيث يمارس  الدينية فيوجوده في كميتو إلى المقتضيات الروحية التي طبعتيا الفكرة 
      فيرتبط الفرد عضويا بالتطور النفسي 2حياتو في ىذه الحالة الجديدة حسب قانوف الروح.

 مستوىو الوجداني تاريخيا مع مستمزمات الحضارة " أف كؿ القيـ النفسية الزمنية التي تميز 
  3حضارة ما في وقت معيف ليست إال الترجمة التاريخية ليذه العالقة العضوية".

شرطية فتنظـ غرائز الفرد ففي " مرحمة سيادة الروح " : تجئ الفكرة الدينية في عممية   
بانضباط معيف حتى تجعمو ممتصا لما تعكسو ىذه المرحمة مع معطيات روحية وأخالقية 
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        اللرائزىو الطور الذي ُترّوض فيو  معينةفالطور األوؿ مف أطوار حضارة . وسموكية
ذي فالتوىج الروحي ال 1.االنطالؽتسمؾ في نظاـ خاص تكبح فيو الجماح وتتقيد عف و 

           أحدثتو الفكرة الدينية في المجتمع الوليد كاف لو الفضؿ في تعديؿ و تليير نفسية الفرد
           مف خالؿ الطاقة الحيوية أو حالة التوتر التي غّيرت في اإلنساف مف صفاتو القديمة. 

 و يترتب عف ىذه المرحمة في الفرد و المجتمع:  
رحمة الروحية في اإلنساف المكيؼ، بعض الخصائص السموكية : تتلير مف خالؿ ىذه المأوال

           في سموكو انقالباو العادات و التقاليد، فدخوؿ الفكرة الدينية إلى حياة الفرد تحدث 
مف البدائية الراكدة إلى الحياة العاممة الناشطة، ىو الذي يسجؿ  االنتقاؿو تصرفاتو، فيذا 

يظؿ في التاريخ مف الظواىر مف  االنتقاؿة. لكف ىذا بداية حضارة ما أو نيضة معين
الظواىر غير المفيومة لو أنو استمـز وسائؿ أخرى غير التي تقدميا البيئة، و لو أنو استخدـ 
في الحصوؿ عمى تمؾ الوسائؿ شيئا غير ما تمنحو مف قدرات طبيعية يسيطر بيا عمى ذاتو 

   2و عمى وقتو.
مى مستوى السموؾ اإلنساني في ىذه المرحمة، يحدث مف خالؿ : ىذا التحوؿ التربوي عثانيا

قع المجتمع مف خالؿ بروز او  الطاقة الحيوية حركة  تجديد واسعة في نفسية اإلنساف و
عالقات و تفاعالت اجتماعية جديدة تضطمع بميمة تفعيؿ شبكة العالقات االجتماعية، 

العالقة االجتماعية، و ىذه بدورىا تربط ما  فالعالقة الروحية بيف ا و اإلنساف، ىي التي تمد
بيف اإلنساف و أخيو اإلنساف فعمى ىذا يمكننا أف ننظر إلى العالقة االجتماعية و العالقة 
الدينية معا مف الوجية التاريخية عمى أنيا حدث، و مف الوجية الكونية عمى أنيما عنواف 

  3عمى حركة تطور اجتماعي واحد.
ىي المرحمة الثانية مف التطور الحضاري عند مالؾ بف نبي، و فييا تبدأ   و أما مرحمة العقؿ:

و الخمؽ واإلبداع، فتنحرؼ فييا الحضارة عف مسارىا باالبتكار مرحمة االزدىار المتميزة 
الطبيعي بسبب المشكالت المادية الناتجة عف توسع المجتمع الوليد منعطفًا تكؼ فيو الروح 

اللرائز، ويبدأ المرحمة العقؿ، ويعادؿ ىذا المنعطؼ في الحضارة عف السيطرة المطمقة عمى 
اإلسالمية مرحمة الدولة األموية ومرحمة الدولة العباسية، وبحسب تعبيره "ىو منعطؼ لمعقؿ". 
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           غير أف ىذا العقؿ ال يممؾ سيطرة الروح عمى اللرائز، وحينئذ تشرع اللرائز في التحرر
مى الصورة التي عرفناىا عف عيد بني أمية، إذ أخذت الروح تفقد مف قيودىا بالتدريج ع

نفوذىا، كما كؼ المجتمع عف ممارسة ضلطو عمى الفرد. وطبيعي أال تنطمؽ اللرائز دفعة 
نما تحرر بقدر ما يضعؼ سمطاف الروح" وفي ىذه المرحمة تنقص الفاعمية  واحدة وا 

ف كانت الحضارة ن فسيا تبمغ أوجيا فتزدىر العمـو والفنوف فييا، االجتماعية لمفكرة الدينية، وا 
ف تكف آثاره المحسوسة لـ تظير بعد. إف اللريزة تستعيد  ولكف مرضًا اجتماعيًا يكوف قد بدأ وا 

عمى المجتمع والفرد.  ثـ نتيجة عوامؿ نفسية واجتماعية يكوف مف أىميا ظيور  سيطرتيا
فتنتيي ىذه المرحمة لتفسخ المجاؿ النطالؽ  ذنيف بخراب العمراف،ؤْ الترؼ والظمـ والفساد المُ 

اللريزة اإلنسانية التي تحؿ محؿ العقؿ فتعيد اإلنساف مرة أخرى إلى االنحطاط والتخمؼ. " 
             فكؿ دورة مف الدورات الحضارية تولد في بعض الظروؼ النفسية الزمنية، ثـ تنمو

تمؾ الدورة لتبدأ أخرى في ظروؼ جديدة  و تطرد، فإذا ما سبقتيا الحضارة اإلنسانية توقفت
تتحوؿ بدورىا إلى ظروؼ متخمفة. فيذا ىو القانوف الذي خّط عمى مر السنيف خالؿ التاريخ 
ذلؾ )الطريؽ الصاعد(، الطريؽ الذي ُمنحتو البشرية في بطء و روية، و بذلؾ تمتزج غاية 

  1التاريخ بلاية اإلنساف.
قررىا القرآف الكريـ بقولو إلرادية في التليير التي في شأف النظرية افيقوؿ إبف نبي  
قانوف طالما قيد العقؿ  فالجاذبية 2﴾ ِإنَّ اللَّ َه َّل يُ َغي ُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى يُ َغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم﴿ :تعالى

ولـ يتخمص اإلنساف مف ىذه الحتمية بإللاء القانوف ولكف بالتصرؼ . بحتمية التنقؿ برا وبحرا
. وعمى ىذا القارات والفضاء كما يفعؿ اليـو وطو األزلية بوسائؿ جديدة تجعمو يعبرمع شر 

األساس يمكف تخميص مفيـو التليير االجتماعي مف قيود السببية المقيدة كما تربطو بيا 
النظرة الشائعة عند المؤرخيف أمثاؿ أرنولد توينبي الذيف يروف أف األشياء في التاريخ تسير 

واألشياء التي تسير فعال كذلؾ إف تركت لشأنيا. لكف إدراج قانوف . رحميةطبقا لسببية م
التليير النفسي االجتماعي القرآني في صمب القضية سيصفي ىذه المناقشة "إننا نرى أف كؿ 

و أعمقيا في النفس قد  يلير المجتمع، و مف المعمـو أف أعظـ التليرات ما يلير النفس،
           الوضع لإلرادة اإلنسانية اسيتيح ىذ 3فكرة دينية". زدىاراوقعت في مراحؿ التاريخ مع 
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كما  كر أو العادة أو السموؾ أو القيـ،محو السمبيات وتدعـ اإليجابيات سواء في الفتأف 
سيتاح بموجبو لمطبيعة البشرية االستجابة لذلؾ وبالتالي يكوف باإلمكاف البدء بتليير الفرد، 

نبي ينطوي عمى فيـ لمخاصية الجوىرية التي تتصؼ بيا طبيعة ذلؾ المعنى عند مالؾ بف 
، اإلنساف فيما يتحقؽ ليا مف حرية اإلرادة التي تجعؿ اإلنساف مسئوال عف أفعالو االختيارية

فالفرد ىو أساس التليير أي أف التليير االجتماعي ال يقـو إال ابتداء مف ىذه الحقيقة 
ائؽ الجنس أو العوامؿ السياسة بقدر ما يخضع التربوية أي ال يقوـ عمى أساس مف حق

وليذا فإف المحاوالت التلييرية التي . لخصائص المجتمع األخالقية والجمالية والصناعية
        تتوجو إلى المؤسسات أو النظـ متجاوزة العمؿ عمى البدء بالتليير اإلنساني ستفشؿ 

 في تحقيؽ محاوالتيا.
وحي في المجتمع ويطلي الجانب المادي الذي فيي تبرز حيف يخفت الجانب الر  

نتاجاتو  يتصاعد نتيجة التساع الحضارة وانتشارىا مما يترتب عميو اىتماـ مركز بالعقؿ وا 
، فينعكس ذلؾ في ومع غياب التوازف بيف الروح والعقؿ تزداد سطوة الجانب اللريزي المادي

 :المجتمع بما يمي
يا االتساع واالنتشار الحضاري والتفرغ لالىتمامات أوال: خمؽ الحوافز العممية التي يفرض

المادية والعقمية نتيجة  لتعقد حاجات المجتمع مف جية والتساع امتدادات المجتمع باتجاه 
للمبة الجانب  إضافة إلى إىماؿ الجانب الروحي نتيجة ،مناطؽ جديدة مف جية أخرى

 .المادي في المجتمع
التعمؽ والتوسع سواء  إبداعاتو ه المرحمة يتاح لمعقؿ و: في ىذصراع العقؿ والضمير ثانيا:

أو المادي، ولكف دوف أف يرافؽ ذلؾ عوامؿ التحصيف الروحية مما  عمى المستوى المعنوي
يؤدي إلى حاالت مف الصراع بيف العقؿ والضمير في نفسية األفراد والمجتمع، ويمكف أف 

في أوروبا حيث عجز الضمير  نالحظ ىذا الصراع أو االنفصاؿ بيف العمـ والضمير
المسيحي عف مواجية الفجوة بيف النزعة العقمية الناتجة عف التطور العممي، والتي أخذت 

لذي تزداد كمما حدث جديد في ميداف العمـو حتى بملت قمتيا في بداية القرف العشريف ا
ادة تقاس بالكـ ( نما فيو الفكر الديكارتي، فصارت السع) طميااستودع في النفسية األوروبية

           إضافة إلى ذلؾ تحّوؿ كثير مف استخدامات العمـ1.ومات معنى الفضيمة المطمقة
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" مرة "فالضميرػ في رأي إبف نبي ػإلى استخدامات سيئة، و ظؿ الضمير يواجو أزمتو المست
تمخيص نفسي لمتاريخ وخالصة ألحداث الماضي منعكسة عمى ذات اإلنساف فيو بمورة 

 1ت واالستعدادات واألذواؽ".لمعادا
و ىي مرحمة ألقت بظالليا عمى واقع المجتمع العربي اإلسالمي  المرحمة اللريزية":"أما 

و منو غمى الزواؿ، ، د اآلف ػ مرحمة السقوط و االنحدارو مازلت تمثؿ ػ لح، منذ قروف خمت
روح والعقؿ منحنى السقوط الذي تخمفو عوامؿ نفسية أحط مف مستوى الفيي عالمة عمى)

وما داـ اإلنساف في حالة يتقبؿ فييا توجييات الروح والعقؿ المؤدية إلى الحضارة ونموىا، 
فإف ىذه العوامؿ النفسية تختزف بطريقة ما فيما وراء الشعور، وفي الحالة التي تنكمش فييا 

عمى  عكاساانتأثيرات الروح والعقؿ، تنطمؽ اللرائز الدنيا مف عقاليا، و يخمؽ في ىذا الوضع 
" قبؿ بدء دورة مف الدورات الحضارية أو عند :بف نبيإأفراده تربويا. يقوؿ  و  سموؾ المجتمع

قد  بدايتيا، يكوف اإلنساف في حالة سابقة لمحضارة. أما في نياية الدورة فإف اإلنساف يكوف
كس و ينع 2تفسخ حضاريا، و سمبت منو الحضارة تماما، فيدخؿ في عيد ما بعد الحضارة".

 ذلؾ عمى سموؾ المجتمع و أفراده تربويا بمايمي: 
إلى دوافع أي عمـ رحمة يتحوؿ العمـ ىذه الم أنو فيأوال: الصراع بيف العقؿ والضمير، إذ 

االجتماعي كما أف بعد الشقة بيف العمـ والضمير يزداد  انتفاعي يفقد مضمونو اإلنساني و
 شيئا فشيئا.

مد فتسودىا المفظية والضعؼ والجمود والسمبية والقابمية جا شيءثانيا: تحوؿ الثقافة إلى 
 .ف أمراض الثقافةم لالستعمار وغيرىا

 ثالثا: فقداف الفعالية في سموؾ الفرد و المجتمع.
             رابعا: اختزاف العوامؿ النفسية السمبية فيما وراء الشعور كمما استمر تأثير الروح والعقؿ 

 لؾ انطالؽ اللرائز في السموؾ.في النقصاف ويترتب عمى ذ
مما تقدـ يتبيف أف كؿ مراحؿ التليير المختمفة في المجتمع تطبع سماتيا عمى شخصية      

لكف تساؤال ىاما يثار ىنا : إذا كانت حركة المجتمع وتليراتو تخضع  الفرد وسموؾ المجتمع
لسموؾ االجتماعي العاـ والتي بدورىا تطبع اىذه الحتمية الدورية كما يعتقد إبف نبي لمثؿ 
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بطابع كؿ مرحمة فيي يعني ذلؾ أف األفكار والسموؾ والثقافة والقيـ والعادات ستظؿ محددة 
؟ لدى الفرد والمجتمع بحدود سمبيات أو إيجابيات المرحمة التي يمر بيا المجتمع في دورتو 

دي في التليير ؟ وىؿ يعني ذلؾ إللاء لدور اإلمكاف اإلراثـ أيف مكاف اإلرادة اإلنسانية؟
 وبالتالي دور التربية اإلرادية ؟

فإذا كانت حركة المجتمع وتليراتو تخضع لمثؿ ىذه الحتمية الدورية كما يعتقد  إبف نبي  
والتي بدورىا تطبع السموؾ االجتماعي العاـ بطابع كؿ مرحمة فيي يعني ذلؾ أف األفكار 

          ى الفرد والمجتمع بحدود سمبياتوالسموؾ والثقافة والقيـ والعادات ستظؿ محددة لد
أو إيجابيات المرحمة التي يمر بيا المجتمع في دورتو ؟ ثـ أيف مكاف اإلرادة اإلنسانية ؟ وىؿ 

 التالي دور التربية اإلرادية ؟يعني ذلؾ إللاء لدور اإلمكاف اإلرادي في التليير ؟ وب
ِإنَّ  ﴿قررىا القرآف الكريـ بقولو تعالى:التي  إلى النظرية اإلرادية في التلييرفيمجأ  إبف نبي   

" فالجاذبية قانوف فيقوؿ إبف نبي  في ىذا الصدد: 1﴾ اللَّ َه َّل يُ َغي ُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى يُ َغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم
ولـ يتخمص اإلنساف مف ىذه الحتمية بإللاء القانوف . طالما قيد العقؿ بحتمية التنقؿ برا وبحرا

التصرؼ مع شروطو األزلية بوسائؿ جديدة تجعمو يعبر القارات والفضاء كما يفعؿ ولكف ب
فإذا أفادتنا ىذه التجربة شيئا فإنما تفيدنا بأف القانوف في الطبيعة ال ينصب أماـ . اليـو

نما يواجيو بنوع مف التحدي يفرض عميو اجتيادا جديدا  اإلنساف الدائب استحالة مطمقة وا 
" وعمى ىذا األساس يمكف " تخميص مفيـو التليير ضيقة النطاؽ سببيةلمتخمص مف 

أ . االجتماعي مف قيود السببية المقيدة كما تربطو بيا النظرة الشائعة عند المؤرخيف أمثاؿ ج
. واألشياء التي تسير التاريخ تسير طبقا لسببية مرحميةتوينبي الذيف يروف أف األشياء في 

ف إدراج قانوف التليير النفسي االجتماعي القرآني في صمب فعال كذلؾ إف تركت لشأنيا " لك
إذ إف المراحؿ التي تتقبؿ أوال التليير حسب طبيعتيا تصبح  "القضية سيصفي ىذه المناقشة 

مراحؿ قابمة كميا لمتليير ألف الحتمية المرتبطة بيا أصبحت اختيارا يتقرر في أعماؽ النفوس 
ما بقـو حتى يليروا ما بأنفسيـ " سيتيح لإلرادة اإلنسانية لير نى : أف قانوف " إف ا ال يبمع" 

         كر أو العادة أو السموؾإف شاءت أف تمحو السمبيات وتدعـ اإليجابيات سواء في الف
كما سيتاح بموجبو لمطبيعة البشرية االستجابة لذلؾ وبالتالي يكوف باإلمكاف البدء  أو القيـ،

عند  إبف نبي  ينطوي عمى فيـ لمخاصية الجوىرية التي تتصؼ بتليير الفرد " ذلؾ المعنى 
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بيا طبيعة اإلنساف فيما يتحقؽ ليا مف حرية اإلرادة التي تجعؿ اإلنساف مسئوال عف أفعالو 
االختيارية فالفرد إف ىو أساس التليير أي أنو التليير االجتماعي ال يقـو إال ابتداء مف ىذه 

مى أساس مف حقائؽ الجنس أو العوامؿ السياسة بقدر ما الحقيقة التربوية أي ال يقـو ع
وليذا فإف المحاوالت التلييرية . يةيخضع لخصائص المجتمع األخالقية والجمالية والصناع

          التي تتوجو إلى المؤسسات أو النظـ متجاوزة العمؿ عمى البدء بالتليير اإلنساني ستفشؿ
ت الثورية تصبح حمما مف األحالـ إذا لـ تقـ عمى ىذا التلييرا "في تحقيؽ محاوالتيا بؿ إف 

عادة تنظيـ اإلدارة وأجيزة الدولة وتليير  الشروط فتحويؿ سمطة سياسية مف يد إلى أخرى وا 
. وقد تتلير خريطة توزيع الممكية في الوطف وقد يسند إلى العممة وتعديؿ النظاـ االقتصادي

يا وقد تبدؿ الحروؼ الالتينية بحروؼ عربية أبناء الوطف وظائؼ كاف المستعمروف يشلمون
            عمى واجيات والفتات الحوانيت مثؿ ىذه التليرات جميعا تصبح مجرد سحر لألبصار

تليرا يشمؿ قيمو وأفكاره وسموكو وكمماتو ، "يتلير اإلنساف نفسو ال يستقر أمرىا إذا لـ و
يير فتمؾ ىي نقطة التحوؿ مية التلفي عم تليير اإلنساف ىو العامؿ األساسيوحيف يكوف 

 .الحقيقي
إذف فالبحث عف األسباب المعطمة لمتلير يمكف أف يدفع اإلرادة ويوجو النشاط ألف إدراؾ  

ىذه األسباب في الواقع والسموؾ والثقافة والمجتمع والعمؿ عمى تجاوزىا يمكف حسمو داخؿ 
تحويؿ السمبية الحتمية إلى حالة  النفس ومف خالؿ إرادة التليير وبالتالي يكوف باإلمكاف

إيجابية ومف خالؿ ىذه المعنى يمكف إدراؾ ما تنطوي عميو الميمة التربوية في عممية 
 1إحداث التليير االجتماعي المطموب.

 
 ـ  دور اإلرادة  و اإلمكان الحضاريين في بناء الحضارة : 8
تعريفو لمحضارة نفسيا، يخوض مالؾ بف نبي في اإلرادة و التمكيف الحضاري مف خالؿ  

ىي مجموعة الشروط المعنوية و المادية التي تتيح لمجتمع ما أف يوفر جميع الضمانات 
 :اثنيفاالجتماعية لكؿ فرد يعيش فيو. و بناء عمى تحديد مصطمح الحضارة نفصؿ جانبيف 

 .انب المعنوي " الشروط المعنوية "الج أوال:

                                                 
العربي، القاىرة، ، الزىراء لإلعالم 1ايا التغيير في المجتمع االسالمي المعاصر، ط، عمي القريشي، التغيير االجتماعي عند مالك بن نبي، منظور تربوي لقض 1

 .119، 118، ، ص ص1989مصر، 
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  . ية "الجانب المادي " الشروط الماد ثانيا:
رّرىا القرآف الكريـ بقولو و يمجأ مالؾ بف نبي  إلى النظرية اإلرادية في التليير التي ق     

مالؾ بف نبي فالجاذبية قانوف  فيقوؿ 1﴾ ِإنَّ اللَّ َه َّل يُ َغي ُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى يُ َغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم﴿ :تعالى
و لـ يتخمص اإلنساف مف ىذه الحتمية بإللاء . طالما قيد العقؿ بحتمية التنقؿ برا و بحرا

القانوف، و لكف بالتصرؼ مع شروطو األزلية بوسائؿ جديدة تجعمو يعبر القارات و الفضاء، 
ال  فإذا أفادتنا ىذه التجربة شيئا ، فإنما تفيدنا بأف القانوف في الطبيعة. كما يفعؿ اليـو

يواجيو بنوع مف التحدي يفرض عميو  ، و إنمااـ اإلنساف الدائب استحالة مطمقةينصب أم
  2اجتيادا جديدا لمتخمص مف سببية ضيقة النطاؽ.

إف إدراج الخطاب القرآني لمتليير النفسي و االجتماعي في صمب التلير االجتماعي    
" إذ أف المراحؿ التي تقيس أوال التليير حسب فاسير اللربية لمتليير االجتماعيسيزيح كؿ الت

          مراحؿ قابمة لمتليير؛ ألف الحتمية المرتبطة بيا أصبحت اختيارا يتقررطبيعتيا، تصبح 
إف شاءت أف  السابقة سيتيح لإلرادة اإلنسانية اآليةبمعنى أف قانوف  3في أعماؽ النفوس.

، كما القيـتمحو السمبيات و تدعـ اإليجابيات، سواء في الفكر أو في العادة أو السموؾ أو 
لذلؾ، و بالتالي يكوف باإلمكاف البدء بتليير الفرد،  االستجابةطبيعة البشرية سيتاح بموجبو لم

 4ذلؾ التليير الذي ىو الشرط الجوىري لكؿ تحوؿ اجتماعي رشيد.
، التي تتصؼ بيا طبيعة ينطوي عمى فيـ الخاصية الجوىرية و ىذا المعنى عند بف نبي

. اإلنساف مسؤوال عف أفعالو االختيارية اإلنساف فيما يتحقؽ ليا مف حرية اإلرادة التي تجعؿ
فالفرد إذا ىو أساس التليير، أي أف التليير االجتماعي ال يقـو إاّل ابتداء مف ىذه الحقيقة 
التربوية ، أي ال يقـو عمى أساس مف حقائؽ الجنس أو عوامؿ السياسة بقدر ما يخضع 

 5لخصائص المجتمع األخالقية و الجمالية و الصناعية.
         ذا فإف المحاوالت التلييرية التي تتوجو إلى المؤسسات أو انظـ متجاوزة العمؿ و لي  

عمى البدء بالتليير اإلنساني، ستفشؿ في تحقيؽ محاوالتيا، بؿ أف التليرات الثورية تصبح 
          ،سمطة سياسية مف يد إلى أخرىحمما مف األحالـ إذا لـ تقـ عمى ىذا الشرط، فتحويؿ 

                                                 
 .111ـ سورة الرعد، اآلية   1 
 .7، ص 1977، دمشق، 3جودت سعيد، حّتى يغيروا ما بأنفسيم. تقديم مالك بن نبي، ط ـ   2 
 . 9، ص المرجع السابقجودت سعيد،  ـ   3

 .31، شروط النيضة، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     4
 .21، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، صـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ    5



 البعد التربوي لنظرية الحضارة عند مالك بن نبي                                              :   رابعالفصل ال
 

311 

 

و قد  عممة و تعديؿ النظاـ االقتصادي.دة تنظيـ اإلدارة و أجيزة الدولة، و تليير الو إعا
و قد يسند إلى أبناء الوطف وظائؼ كاف  وطف،تتلير خريطة توزيع الممكية في ال

ات عمى المستعمروف يشلمونيا و قد تبدؿ الحروؼ الالتينية بحروؼ عربية عمى واجي
، و ال ليرات جميعا تصبح مجرد سحر أبصارذه الت، مثؿ ىواجيات و الفتات الحوانيت

تلييرا يشمؿ قيمو أفكاره و سموكو و كمماتو، حيف  1يستقر أمرىا إذا لـ يتلير اإلنساف نفسو
يكوف تليير اإلنساف ىو العامؿ األساسي في عممية التليير، فتمؾ ىي نقطة التحوؿ 

 الحقيقي. 
 

 استخالصات
بف نبي، إارة ىو مصطمح محوري في النسؽ الفكري و نخمص في النياية أف مصطمح الحض

باإلضافة إلى الجانب المادي، ىناؾ الجانب القيمي و السموكي الذي يجب أف  ياو أف مفيوم
األوؿ بو تقوـ،  األساسو قد رّكز عمى جانب األخالؽ في العممية ألنيا ، يكوف في الحضارة

 :نستخمصيا في ىذا الميدافئج التي مف نتا و بفقدانو ييوى و يسقط  و قد كاف 
بف نبي ىي متطابقة مع فكرة إ الوثيؽ بيف التنمية و الحضارة، فالتنمية كما يراىا االرتباطػ  1

حضارة في جوىرىا عند مالؾ بف الحضارة، ذلؾ أف النمو حضارة و التخمؼ انحطاط. و ال
فرد،  أف يقدـ كؿو المادية التي تتيسر لمجتمع معيف  " ىي مجموعة الشروط المعنويةنبي:

ىذا  ، مف الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية لو فيفي كؿ طور مف أطوار وجوده
        " أي أف التنمية عند مالؾ بف نبي تأخذ الثقافة كمحتوى الطور أو ذاؾ مف أطوار نموه

 و كوعاء ليا لكي تضمف المشاركة االجتماعية الكمية ليا. 
ركزية نظرية الدورة الحضارة في المشروع بوصفيا اإلطار الكمي ػ يؤكد الباحث عمى م 2

و السقوط الحضاري، فقد شّكمت ىذه النظرية منظورا حضاريا متميزا  المفسر لظاىرة البناء
السنف التي تتحكـ في ظاىرة  اكتشاؼو مف ثـ  ،حاوؿ سبر غور الظاىرة الحضارية

ىذه النظرية الحضارية عنده حضورا الحضارات نيوضا و نكوصا. و نرصد مف خالؿ تتبع 
    ، مركزيا لمجموعة مف العوامؿ، تشكؿ ػ مف منظورىا ػ العناصر الجوىرية في نشأة الحضارات

 و التي تتمثؿ في الفكرة الدينية و النفس اإلنسانية.
                                                 

 . 44، 43، بين الرشاد و التيو، مرجع سابق، ص، ص .ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1        
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ػ تمّكف ىذا المشروع مف صياغة رؤية كمية مفسرة لمظواىر الحضارية، و بذلؾ أّكدت ىذه  3
ة بشكؿ صريح عمى شمولية و ثبات السنف الكونية، بمعنى خضوع كؿ التجارب النظري

الحضارية لنواميس ثابتة. باإلضافة إلى ذلؾ، كّرست ىذه الرؤية شمولية نظرية الدورة 
 استقراءىذه النظرية مف  انطمقتالحضارية عند مالؾ بف نبي لمدائرة اإلنسانية عموما، حيث 

 خالؿ التتبع التفصيمي لمجموعة مف التجارب الحضارية.الواقع التاريخي، و ىذا مف 
       ػ توظيؼ القيـ و األخالؽ في بناء الحضارة و اعتبارىا عامال جوىريا يسيـ في بقائيا 4

التقدـ  او نمائيا. فإف وراء كؿ تقّدـ و مدنية قيـ أخالقية و روحية مف شانيا أف تشّد قواـ ىذ
. فاألخالؽ عند مالؾ بف نبي ىي سموؾ االنحراؼو  غ و تجعمو متماسكا وتحفظو مف الزي

 يتفاعؿ فيو الضمير و الفكر و العاطفة و اإلرادة و التنفيذ و العادة.



 

خامسخامسالفصل الالفصل ال         oooo  
 

 
 
 

 
المحتويات:       
              

تمهيد               

ـ في ماهية التربية عند مالك بن نبي.   1      
      ـ أهداف التربية عند مالك بن نبي. 2    

      ـ أبعاد التربية عند مالك بن نبي. 3    
استخالصات             

 التربية عند مالك بن نبي
 ـ األبعاد المفهوم ـ األهداف

 

  
  

  

  

  
 



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

591 

 

 
  تمييد 

و استقراره عمى مستوى  إلدامتوو البناء المجتمعي و  لالستقرارتعتبر التربية وسيمة ميمة    
، و لما كانت الحياة اإلنسانية مف أقصر الدورات االتجاىات و النظـو   القيـ و العادات

           الحياتية عند المخموقات، كاف لزاما عمى الجيؿ األوؿ أف يورث خصائصو الثقافية
لذا فالتربية في أبعادىا  الالحؽ.لمجيؿ  االقتصاديةو المجتمعية و نظمو السياسية و 

الحضارية تيتـ بتمقيف الجيؿ الجديد أسباب البقاء مف خالؿ تعميميـ كيفية التعامؿ مع 
المواقؼ االجتماعية المختمفة في وضعيات و سياقات متباينة عمى أساس األدوار و المراكز 

 المكتسبة داخؿ المجتمع. ةاالجتماعي
و يعني ىذا أف التربية تيتـ بالسموؾ اإلنساني تؤىؿ السموؾ اإلنساني إلى مستوى الحدث         

 التاريخي الذي يناط بو البناء الحضاري مف خالؿ التنمية و التغيير و التطوير و تكييؼ.      
    التعريفات التي أخذت قسطا كبيرابف نبي واحدا مف أىـ إالذي قّدمو يا ومازاؿ مفيوم       

عنده تتميز عنده  تميزتمف التحميؿ مف قبؿ العمماء و المفكريف العرب و المسمميف و التي 
 و التأسيس.  و ىما: النوعية اثنتيفبخاصيتيف 

        آنذاؾو فقد تميزت التربية في منظوره كطريؽ ثالث لمنيضة مجانبا الطرح السائد        
مالؾ الى إيجاد منحى  اىتدى، فقد االشتراكيةو النظرية  ؿ في النظرية الرأسماليةو المتمث

آخر عرؼ في ما بعد بقضايا التنمية في العالـ الثالث، و ىو طريؽ المدخؿ الحضاري الذي 
 تناوؿ مشكمة اإلنساف و مف ثـ مشكمة المجتمع  و مف ثـ بناء الحضارة عامة.  

يجيب عمى العديد مف العديد مف األسئمة العالقة حوؿ التربية  و يحاوؿ ىذا الفصؿ أف       
          عند مالؾ بف نبي خاصة فيما يتعمؽ بالمفاىيـ و األبعاد و عالقتيا بالثقافة، و دورىا

   تشكيؿ األخالؽ، و أىميتيا في البناء الحضاري.  في 
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 : ماىية التربية عند مالك بن نبي ـ في 1
، ألنيا تيتـ بتكويف اإلنساف ا المجتمع المعاصر حضورا و خطورةية مف أىـ قضايتعد الترب 

بتكويف  االىتماـو بناء المجتمع، و الشرط الضروري لكؿ تقدـ، و إف العناية بيا ىو 
         اإلنساف القادر عمى تحدي المستقبؿ، بكؿ ما يكتنؼ مفيـو المستقبؿ مف مجاىيؿ 

     ، تتطورباستمرار، تتجدد التربوي أنو نتاج تجربة إنسانية فكرو غموض. و أىـ ما يميز ال
 انعكاسىو صورة و و تاريخو ترجع القيقري متأثرة بالطرح الحضارية لإلنساف، لذا فإف 

         القيـ اإلنسانية الحتراـصادؽ لصيرورة الحضارات اإلنسانية مف حيث قابمية الحضارة 
نساف. و التربية ليست فف متقدـ لمتعميـ في مرحمة الطفولة لإل األنانيةفي مواجية الطبيعة 

المشاركة الجادة المكبرة، و ليست مجرد تكويف ميارات ذاتية و عممية و مينية قادرة عمى 
، كأداة فعالة انت كذلؾ لكانت التربية فاقدة لكؿ أبعادىا الحضارية، و لو كفي مسيرة التقدـ

. فميست الدراسات التربوية ويمة عبر األجياؿ المتالحقةو الطلتصحيح مسار اإلنساف في رحمت
       ،ة جديدة تزيد جديدا لفكر التربويمجرد رصد لمتغيرات الواقع أو صياغة نظرية تربوي

نما تتعدى ذلؾ إلى إعادة االجتماعيةمف حيث تكويف الخبرات و الميارات الفردية و  ، وا 
       اعي المطالب بأف يقدـ النموذج األعمى صياغة اإلنساف كركف ركيف في البناء االجتم

و المثالي لمسموؾ البشري قيما حضارية يسيـ في بناء مشروع تربوي يسعد اإلنساف حاضرا 
 و مستقبال.  

لـ يتطرؽ مالؾ بف نبي إلى مفيـو التربية بشكؿ المعرفي  :مفيوم التربية :1ـ  1
، لذا كاف مف الصعوبة تحديد ىذا ماعاالجتاإلبتسمولوجي المتعارؼ عميو عند التربية و 

 :و ىذا بدوره يرجع إلى عدة أسباب المفيـو
 .إلى أنو لـ يتحّدث عف موضوع التربية في مؤلفات بشكؿ مباشر وصحيح 
  التربية مع معنى الثقافة عنده.لتداخؿ معنى 
 اإننو رغـ ذلؾ و إف لـ يتضح مفيوـ التربية بشكؿ جمى و واضح في كتاباتو، إاّل     

نستطيع أف نستنتج مجموعة مف األفكار التربوية و المضاميف ذات العالقة مف خالؿ 
    مؤلفاتو لما تتضمنو مف قيـ تربوية ذات أبعاد فكرية و سوسيولوجية. و إف تداخؿ معناىا
في كثير مف األحياف مع مفيـو الثقافة التي يعد مفيوما محوريا في فكر مالؾ بف نبي في 

           فة والتربية عند بف نبي في قولو:تغييره. ويظير ىذا التداخؿ بيف الثقا بناء اإلنساف و
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إف مف أوليات واجبنا أف تعود الثقافة عندنا إلى مستواىا الحقيقي، ولذلؾ يجب أف نجّددىا "
 1 ."عامال تاريخيا لكي مفيميا، ثـ نظاما تربويا تطبيقيا لنشرىا بيف طبقات المجتمع

ى لنا تحديد مفيـو التربية عند مالؾ بف نبي والذي يدؿ عمى أنيا "عممية مف ىنا يتأت  
تثقيؼ متواصمة" وتتمثؿ عممية التثقيؼ ىذه في تمؾ العممية النفسية التي تقـو في أولى 
مياميا بتركيب عناصر ثقافة المجتمع في بنية شخصية الفرد أي في بنية إنساف ما بعد 

 الحضارة.
         بإنساف آخر  احتكاكوإذا كاف أىـ ما يميز اإلنساف عند  :عممية: التربية ك1ـ  1ـ  1

عدة ، و يتخذ ػ ىذا التفاعؿ ػ يف تقـو عمى أساسو عالقات مختمفةىو حدوث تفاعؿ مع
أشكاؿ مختمفة قد تكوف مرغوب فييا أو غير مرغوب فييا، أي أف مفيـو التربية يتعمؽ بتعميـ 

            سمكوف في المواقؼ االجتماعية المختمفة عمى أساساألفراد مف الجيؿ الجديد كيؼ ي
          اإلنسانيما يتوقعو منيـ المجتمع الذي ينشئوف فيو، أي أف التربية كعممية تيتـ بالسموؾ 

         و تنميتو و تطويره و تغيره. أي أف ىدفيا أف تنقؿ إلى أفراد الجيؿ الجديد الميارات 
و أنماط السموؾ المختمفة التي تجعؿ منيـ مواطنيف صالحيف في   اىاتاالتجو المعتقدات و 

مع الجماعة التي يعيشوف بينيا. أي أف التربية ىي "عممية تعميـ و تعمـ  متكيفيفمجتمعيـ 
  2".اإلنسانيمف السموؾ  ألنماط متوقعة

" و تغييره بي حوؿ" اإلنسافتدور فكرة الحضارة عند مالؾ بف ن ::التربية كمشكمة 2ـ  1ـ  1
مف طبيعة إلى حالة أخرى، فيو حجر الزاوية بالنسبة لألفكار التي ينادي بيا في كؿ 
            كتاباتو، فيو المعني مف التغيير مف إنساف ما قبؿ الموحديف إلى إنساف ما بعد الموحديف،

تحضر نيطت لو عممية الو ىو الذي أُ  ،لالستعمارو المختص بالتحميؿ في فكرة القابمية 
الفكرة فاعال و متمقي، و ىو المغير لمحركة التاريخية إذا ما دخؿ في حالة التوتر بفعؿ 

. فاإلنساف عف" شبكة العالقات االجتماعية "ال يمكف أف نتحدث  انسحابوو بدونو و  الدينية،
ىو المشكؿ إما أف مشاكمو تتعمؽ بحاجات غير مشبعة و ديناميكية مضطربة ػ في حالة مثمو 

    نساف البمجيكي ػ أو أف مشاكمو تتعمؽ بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة توازف خامد لإل
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في حاجة إلى مؤسسات، بينما  فالبمجيكيوف ة لإلنساف الجزائري.بالنسب تاـ.و خموؿ 
 الجزائريوف في حاجة إلى رجاؿ.

يصيب اإلنساف ذاتو،  " ال نواجو تغّيرا في النظاـ السياسي، بؿ أف التغّيرالمسمموف و نحف   
         اإلنساف المتحضر الذي فقد ىمتو المحّضرة، و ليس مف الصواب أف نبحث عف النظـ،
بؿ عف العوامؿ اإلنسانية المتمّثمة في عجز الناس عف تطبيؽ مواىبيـ الخاصة عمى التراب 

ا لمحياة و الوقت.إف التركيب األساسي نفسو قد تحمؿ، فتحممت معو الحياة. و أخمت مكاني
        1البدائية.

، في نفسية إنساف ما بعد الموحديف ، و دخولوخروج اإلنساف مف دورتو الحضارية إف   
جعمت أمر العممية التربوية معقد و مركب، إذ يتطمب في البداية عممية تصفية مف المورثات 

مدة ستة قروف لالستعمار و التراكمات التي جعمت منو يسقط في براثف التخمؼ و القابمية 
              ، و مناىج العمـ الحديث.اإلسالـ الحقةدوف تجديد لكياف اإلنساف طبقا لتعاليـ 

           ريخ دورة و تسمسال فيو تارة يسجؿ لألمة مآثر عظيمةو مف المالحظات االجتماعية أف لمتا
يا العميؽ. فإذا ما ، و ىو تارة أخرى يمقي عمييا دثارىا، ليسمميا إلى نومو مفاخر كريمة

أف ننظر  ػ تحتـ عمينا في حؿ مشكالتنا االجتماعية االعتبارأخذنا ىذه المالحظة بعيف 
و ما ننطوي  انحطاطو ما يعترونا مف عوامؿ  ، وأف ندرؾ أوضاعنا،مكاننا مف دورة التاريخ

عرؼ عوامؿ ، سّيؿ عمينا أف نا حّددنا مكاننا مف دورة التاريخفإذا مالتقدـ.عميو مف أسباب 
النيضة أو السقوط في حياتنا. و لعؿ أعظـ زيغنا و تنكبنا عف طريؽ التاريخ أننا نجيؿ 

حسابيـ ىذه  و لعؿ أكبر أخطاء القادة أنيـ ُيسقطوف مف النقطة التي منيا نبدأ تاريخنا،
و مف ىنا تبدأ الكارثة و يخرج قطارنا عف طريقو حيث يسير خبط  .المالحظة االجتماعية

  2.عشواء
باألرض و الزراعة و التراب منذ قروف ف األوروبي"بالحضارة الخضراء" اإلنسا ارتبطقد  و   

ع ىذه البيئة أو " ه و حيويتو و رّكب منيا عبقريتو و كّيؼ نفسو مءطويمة، و استمد غذا
الزمنية المتعددة مف السيطرة الرومانية الحقبات و لـ يستطع تعديميا خالؿ  " المجاؿ الحيوي

      محافظة عمى عاداتيا  األوروبيلإلنساف  االجتماعيةلى الزحؼ الوندالي، فقد بقت الحياة إ
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و تقاليدىا المستمدة مف تراثيـ المستميـ مف قيـ النيضة في أوروبا، ىذا المجتمع ػ ذو 
الفضائؿ الجذبية األثرة ػ الذي أودعت فيو المسيحية فكرة التوسع خارج النطاؽ لممشاريع 

 .الصميبيةو الحروب  عماريةاالست
وفي الجية األخرى كاف اإلنساف المتخمؼ في العالـ اإلسالمي مرتبطا مف الناحية   

" بمجالو  أرتبط، و فضيع جؿ وقتو في الحؿ و الترحاؿ بالرعي ال بالزراعة، االقتصادية
طا و الرعي. فمـ يكف يمارس نشا   الحيوي " القريب مف مضارب الخيـ و مساحات الكال

، تنعدـ فيو كثير مف األحياف، فيو عالـ منقسـمنتظما برغـ الجيد المضني المبذوؿ في 
في إطار عالقات  االجتماعيةو لـ يؤسس لنظاـ مف العالقات  االجتماعيةروابط الشبكة 

      الممكية العقارية و غريزة التجمع لديو، و ىو في نياية المطاؼ لـ يندمج النعداـالجوار، 
  اقتصادياجتماعي واضح خارج نطاؽ القبيمة و العشيرة، و بناء نسؽ سياسي و  في نظاـ

و ثقافي و اجتماعي متيف، ألف نظاـ الحياة الموروث لـ يتجاوز ضماف األكؿ و الشرب.  
 فإنسافيمتاز بالجمود إاّل ما كاف عمى طبيعة الكـر و اليياـ بالفخر و الشعر و الفروسية، 

ر العودة إلى حياة أسالفو البدو، و عمى أف يركف إلى حياة متحضرة. ما بعد الموحديف قد آث
فإذا نظرنا إلى الوضع نظرة اجتماعية ػ يضيؼ مالؾ بف نبي ػ وجدنا أف جميع األعراض 

، لـ يكف إاّل تعبيرا عف حالة مرضية يعانييا أو في صورة عمراف  يرت في السياسةالتي ظ
، و الذي ارة اإلسالميةحديف ػ الذي خمؼ إنساف الحضاإلنساف الجديد ػ إنساف ما بعد المو 

كاف يحمؿ في كيانو جميع الجراثيـ التي سينتج عنيا في فترات متفرقة جميع المشاكؿ التي 
يعود  ،لنقائص التي تعانييا النيضة اآلفمنذ ذلؾ الحيف. فا اإلسالميتعرض ليا العالـ 

    ،االجتماعيةيخ، فنحف نديف لو بمواريثنا وزرىا إلى ذلؾ الرجؿ الذي لـ يكف في طميعة التار 
، بؿ إنو ليس ذلؾ فحسب، جرينا عمييا في نشاطنا االجتماعيو بطرائقنا التقميدية التي 
     ، و ىو لـ يكتؼ بدور المحرؾ الخفي الذي دفعنا إلى ما ارتكبنايعيش اآلف بيف ظيرانينا

لـ يكتفي بأف  ؛ترؾ معنا في فعمناتنا، بؿ لقد اشمف خيانة لواجبنا، و أخطاء في حؽ نيض
           و االجتماعي و الفمسفيبّمغنا نفسو المريضة التي تخمقت في جو يشيع فيو اإلفالس الخمقي 

  1، فبمغنا ذاتو أيضا.و السياسي
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زمنية أنو ما زاؿ يعيش بذىنية الراىف في حقب  اإلسالميو مشكمة اإلنساف في العالـ   
في حياتو اليومية طقوس بالية تعود إلى فترة ما بعد الموحديف عف طريؽ  ، و يستعمؿقديمة
و يقـو بعممية  الميؿ نحو المحافظة يدؿ في أوروبا عف الكفاءة، ا ، فيذاجتماعيةوراثة 

التوازف المطبوع بالحركة، بينما في العالـ بالد اإلسالـ ينجذب نحو العطؿ والجمود، عاجزا 
، اني و األشياء الجديدة و تمّثمياالمع ابتكارجديدة عاجز عف  مراحؿ تاريخية اجتيازعف 

ليس إراديا بؿ افتقار و نقص. يقوؿ مالؾ بف نبي لمتدليؿ بأف الظاىرة  االنجذابفالميؿ و 
عامة تطبع محور طنجة ػ جاكارتا " و ليس مف قبيؿ المصادفة أف نرى )الحاوي( يجمع 

، إف معنى ىذه مشكمة و يموح ليـ بثعابينولو األطفاؿ في سمرقند و في مراكش، و ىحو 
نمافي أشكاليا السياسية أو العنصريةػ ال أقوؿ اإلسالمي واحدة العالـ  في جوىرىا  ، وا 

عميو  ؛ وينا وضع المشكمة في نطاؽ التاريخىذا الرأي يتيح لنا ، بؿ يفرض عماالجتماعي. 
        قرر أف العالـ اإلسالمي، بؿ مف الضرورة المنطقية أف نليس مف باب المعب باأللفاظ

  9631.1، بؿ في عاـ 9191ال يعيش اآلف في عاـ 
و التي جعمت لتفكير في إنساف ما بعد الموحديف، فالترسبات الماضية التي شكمت بنية ا   

يعيش في خرافاتو و طقوس شعائرية ال ترتبط بالديف إاّل بالجانب  لالستعمارمنو إنسانا قابال 
افي الذي يضمف الوالء أكثر مما يخمؽ فردا يدخؿ في الحركة التاريخية ليرمـ الجامد و الخر 

 انطالقاشرخ الثقافة منطمقا مف الفكرة الدينية، و ىذا ال يتأتى إاّل بإعادة صياغة اإلنساف ػ 
مف حؿ مشاكمو ػ  و إدخالو في مف جديد في أصؿ شبكة العالقات االجتماعية الذي يتيح 

دي عممو المشترؾ في التاريخ ػ و إنما يكمف في تخّمؽ تركيبو العضوي لمجتمع  معيف أف يؤ 
    2.يالتاريخ

الالـز اإلنساف ما قبؿ الحضارة خاـ فطري قابال لمتشكؿ إذا ما وجد التوتر الحيوي إف    
، و إعادة تربيتو بتجاوز المفاىيـ النظرية الجوفاء و األسس التي ليس ليا لوثبة الحضارية
      ، والتي ال تحتكـ إلى بحار مف العمـ اقع األفكار و األشخاص واألشياءو سمطاف عمى 

و المتعالميف العارفيف بالمعاجـ و الترجمات البعيدة عف تناوؿ الواقع بؿ أف ىدؼ التربية 
 في مشاكؿ اإلنساف الحقيقية التي تعيقو عمى التطور و التقدـ، فمما  االستثمارالمنشودة ىي 
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تماعي في جذوره ىو قيمة معينة محققة في واقع اإلنساف، و في اإلطار كاف كؿ واقع اج
المنظر اإلنساني، الذي يحوطو ػ و ىو شيء واحد ػ و إذف فأي تفكير في مشكمة الحضارة 
        ىو أساسا تفكير في مشكمة الثقافة. و مف الواجب أف نفكر مميا في ىذا المصطمحات، 

فميس األمر إذف أف نقوؿ: أف الثقافة  قر يبف اليديف.ال مف طريؽ االستعانة برأس مست
تحتوي بصفة عامة عددا مف الفصوؿ ىي: األخالؽ و الجماؿ والمنطؽ العمميف والصناعة 

كيؼ ينبغي أف ندركيا في صورة برنامج تربوي يصمح نية. لكف المر يقتضينا أف نتساءؿ:الف
زمنية معينة، أو إلبقاء اإلنساف لتغيير اإلنساف الذي لـ يتحضر بعد، في ظروؼ نفسية 

     1، و في مستوى أىداؼ اإلنسانية.االجتماعيةالمتحضر في مستوى وظيفتو 
ف معيـ   والتي ىي وسيمة فعالة لتغيير اإلنساف و تعميمو كيؼ يعيش مع أقرانو، وكيؼ يكوِّ

ف معيـ  ر شرائط الوجود نحو األحسف دائمامجموع القوى التي تغيّ  شبكة ، و كيؼ يكوِّ
  2.أف يؤدي نشاطو المشترؾ في التاريخ العالقات االجتماعية التي تتيح لممجتمع

يقترح مالؾ بف نبي مجموعة المفاىيـ و المصطمحات ذات  :التربية كمفيوم:3ـ 1ـ  1 
العالقة الترابطية أو التقاطعية مع مفيـو التربية، و كؿ واحد منيا يشتمؿ عمى معنى و داللة 

المعرفي التي نشأت فيو، فالتربية تستمد مشروعيتيا واستمراريتيا مف المجتمع ترتبط باإلطار 
و الفكرة الدينية التي تقـو بعممية تكييؼ المصطمح و نقده إذا حاد عف المبدأ األخالقي فيو 

             الدينية التي أظيرتو إلى الوجود،مف خالؿ الفكرة إف المجتمع يواصؿ تطوره يؤكد، 
كة روابطو الداخمية، بقدر امتداد إشعاع ىذه الفكرة في العالـ، فتنشأ المشاكؿ و تكتمؿ شب

         المحسوسة ليذا المجتمع الوليد نتيجة توسعو، كما تتولد ضرورات جديدة نتيجة اكتمالو. 
؛ فإما أف تتطابؽ اييس المستجدة تسمؾ منعطفا جديداو حتى تستطيع حضارة تمبية ىذه المق

كما نراىا بالنسبة إلى الدورة األوروبية، و إما أف تتطابؽ مع استيالء األموييف مع )النيضة( 
ىو منعطؼ  و في كال الحالتيف فإف المنعطؼ.حكـ كما ىو شأف الدورة اإلسالميةعمى ال

        ، وحينئذ تشرع الغرائزال يممؾ سيطرة الروح عمى الغريزةالعقؿ. غير أف ىذا العقؿ 
        ؛ إذ أخذت الروح تفقدة التي شاىدناىا في عيد بني أميةبالطريق مف قيودىا في التحرر
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الفرد. و مف الطبيعي أف  عمى الغرائز بالتدريج، كما كؼ المجتمع عف ممارسة ضغطو عمى
فإف التاريخ يكّؼ  1الغرائز ال تتحرر دفعة واحدة و إنما تنطمؽ بقدر ما تضعؼ سمطة الروح 

مف خالؿ  ة لممجتمع و يتوقؼ عف تعديؿ سموؾ األفراد، إذا يتضحعف تعديؿ البنية األخالقي
      ما سبؽ أف التربية )األخالؽ( شيء مرتبط بالتنظيـ االجتماعي العاـ لممجتمع خاصة 

متكاممة محكمة البناء رصينة التماسؾ ليا  إستراتيجيةفي مرحمة الروح و العقؿ، وىي 
        مف تغيير اإلنساف نفسو، ال تكتفي تعميـ الكتابة كؿ متغيرات المجتمع، وتنطمؽ  ارتباطاتيا

تعميـ اإلنساف قيـ  ىدفيا البعيد ىوعي واحد، و القراءة و إنما التفاعؿ داخؿ نسؽ مجتم
يا :" ليست التربية مجموعة مف القواعد و المفاىيـ النظرية التي ال سمطاف لالتحضر فيقوؿ

ألفكار، و عالـ األشياء. و ليس ىي مف إنتاج و عالـ ا ،عمى الواقع، عمى عالـ األشخاص
، الذيف يعرفوف جميع  تترجـ عنو  ، دوف أف يمّموا بماكممات المعاجـالمتعالميف و بحار العمـو

         أو أولئؾ الذيف يعرفوف جميع المبادئ ، خيرا كانت أـ شّرا، ىذه الكممات مف وقائع
تطيعوا تطبيؽ مبدأ أو تعميـ واحد لتغيير أف يس عاليـ التي جاءت في اإلسالـ، دوفو الت

: األشخاص، األفكار، االجتماعي أنفسيـ، أو تغيير بيئتيـ. فكؿ حقيقة ال تؤثر عمى الثالوث
األشياء، ىي حقيقة ميتة. وكؿ كممة ال تحمؿ جنيف نشاط معيف، ىي كممة فارغة ... وكؿ 

( المضموف االجتماعيةالتربية )كممة فارغة رنانة لو لـ تخمع عمىكممة )ثقافة( ليست سوى 
توى بصفة عامة الثقافة تح االضطالع بوظيفتيا المغيرة... إفالضروري، الذي يتيح ليا 

ية. لكف األمر : األخالؽ، و الجماؿ، و المنطؽ العممي، والصناعة الفنعددا مف الفصوؿ ىي
غيير اإلنساف : كيؼ ينبغي أف ندركيا في صورة برنامج تربوي يصمح لتيقتضينا أف نتساءؿ

الذي لـ يتحضر بعد، في ظروؼ نفسية زمنية معينة، أو إلبقاء اإلنساف الذي لـ يتحضر في 
. و يضيؼ تخصيصا ليذا الكالـ االجتماعية، و في مستوى أىداؼ اإلنسانيةمستوى وظيفتو 

 يعيشو مف أجؿ تحديد الشروط األولية اإلسالمية الذيعمى واقع البالد العربية و  إسقاطوو 
        " فينبغي أف نفكر في اإلنساف الذي لـ يتحضر بعد، ثقافة.التي تحقؽ لو ما يبتغي مف 

، أف نحدد شروط الفاعمية التي يمكف رة حضارتو في أزمة تاريخية معينةالذي خرج مف دو  أو
    2.أف تقـو عمى منيج لألخالؽ أو الجماؿ
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، الثقافة، الفاعمية، اإلنساف ػ نالحظ أف ىناؾ  و النظر إلى المفاىيـ السابقة الذكر ػ التربية 
عالقة تكوينية و ترابطية تجمع بينيـ لكي تؤدي وظيفتيا في التاريخ  و ىي قياـ الحضارة ، 

، ي في صورتو الحية الناصعة البياضىذه الحضارة ال يمكف ليا أف تتأسس دوف بعد ثقاف
، تحددىا عبقرية يا بروابط داخميةترابطة فيما بينيعمؿ في وحدة ذات أجزاء متماسكة وم

الشعب الذي وضعيا مطابقة ألخالقو و أذواقو و تاريخو. تمؾ العالقة التي تمثؿ فييا 
  الحضارة كوعاء لمتربية ػ و التربية كمبدأ أخالقي ػ تحدد شروط بقاء الحضارة و استمرارىا،

لمنطؽ العممي، و الصناعة و الثقافة ػ بما تحتويو مف تركيب متآلؼ لألخالؽ، و الجماؿ، و ا
، و يراقب ذاتو في بادئ األمر. تمؾ ىي نظرة فة التي تخمؽ اإلنساف الذي يراقبػ  تمؾ الثقا

، تمؾ ىي و عالـ الداخؿ بيف عالـ الظواىر الغزالي و باسكاؿ المذيف كانا يبحثاف عف تناسؽ
ياء التي ابتدعتيا ى األش، و أف يسيطر عمتسمح لإلنساف أف يسيطر عمى ذاتو النظرة التي

  1أف يتحضر. عبقريتو، أي بكممة مختصرة:
بأنو : نظاـ مف الحقائؽ  في التصور اإلسالمي يعرؼ المنيج : التربية كمنيج: 4ـ  1ـ  1

التي تقدميا  األساسيةو المعايير و القيـ اإلليية الثابتة و المعارؼ و الخبرات و الميارات 
رجات الكماؿ التي ىيأىـ إيصاليـ إلى د فييا بقصدميف مؤسسات تربوية إسالمية إلى المتعم

         عوف القياـ بحؽ الخالفة في األرض عف طريؽ اإلسياـ بإيجابيةي، و بذلؾ يستطا ليا
 و فاعمية في عمارتيا و ترقية الحياة عمى ظيرىا وفؽ منيج ا.

 :اثنتيف ىما بخاصيتيفو يتميز ىذا المنيج   
ف كاًل نظاـأف التربية أوال:  : أي أنو بمفيومو و خصائصو و أسس بنائو و عناصره يكوِّ

 متكامال، كؿ جزء فيو يتأثر ببقية األجزاء و يؤثر فيو.
أف ىذا المنيج بما أنو نابع مف التصور اإلسالمي لمكوف و اإلنساف و الحياة، فيو  ثانيا:

 2.منيج رباني
فكر و أصالتو و صفائو ى حصانة الو مف أبرز مميزات منيج مالؾ بف نبي حرصو عم    

إنو يريده فكرا فعاال منتجا حضاريا نموذجيا راقيا في الطميعة. كما يريده فكرا ناقدا ، و فعاليتو
 و مف خصائص التربية كمنيج عنده كذلؾ، أنو  شائبة،طميقا ال تْعمؽ بو عالقة و ال تشوبو 
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أي المجيوؿ ( L’autreيو )اآلخريتسـ بحساسية مرىفة تجاه أحابيؿ العدو الذي كاف يسم
       التي الفكرية التي يديرىا. كما يحرص عمى المغايرة المؤامراتالصورة و يْشتُـّ عف بعد 

. و مف خصائص منيجو أنو كاف لسموكية في بناء الشخصية الفكريةو التميز و الجدية ا
لمنيج النفسي الفمسفي كما كاف يستعمؿ ا يعتمد عمى التحميؿ الرياضي و المنطقي و

و إذا جاز لنا سرد نقاط رئيسية  ت القضايا الفردية و المجتمعية.االجتماعي الستجالء مكنونا
 : فيما يميلمنيجو المتميز عددنا أىميا 

 مف الحقائؽ اإلسالمية. االنطالؽ 
 .الربط العممي بالرسالة والدعوة 
  المناسبة دونما استطراد. نةكينو الشواىد القرآنية في االستدالؿ السنني و  استعماؿبراعة 
 القانونية مف مخبر التاريخ و الوعي الرىيؼ بصرامة السنف. االستفادة 
 بالحقؿ الرياضي الدقيؽ. االىتماـ 
 . التحميؿ بالواقعية و الصراحة و الموضوعية 
 النزعة التفاؤلية في أحمؾ الظروؼ و اختناؽ األزمة بحيث تنبثؽ منيا إمكانية العالج        

  1ارؾ األمور و تجدد الدور الرسالي لممسمـ.و تد
كوف التربية عممية تثقيؼ يكسبيا معنى المنيج الذي بواسطتو يتـ تشكيؿ وحدة الثقافة  و   

التي تعكس حضارة المجتمع وذالؾ عبر تشكيؿ العوالـ المؤلفة ليا وتوجيييا نحو الغاية التي 
شكيؿ عوالـ الثقافة ىذه وتوجيييا وذلؾ ترسـ ليا، ويزيد كسبيا لمعنى المنيج وضوحا في ت

مف خالؿ عممية التركيب النفسي لعناصر الثقافة )المبدأ األخالقي الجمالي البعد العممي 
لنفسو في شؽ  والجانب الفني( وترتيبيا وفؽ ما ينسجـ مع الوجية التي يختارىا المجتمع

ية اإلنساف البالغة بالنسبة عممية التركيب النفسي ىذه تدؿ عمى أىم و طريقو نحو الحضارة.
فيي تقـو بتغير نظرتو لنفسو وألحداث التاريخ فيتحدد بذلؾ  ،لعممية إعادة البناء الحضاري

إزاء وضعو المجتمعي ومصيره وبيذا تصيح ىذه العممية مرتبكة بنتاجيا  ومسؤوليتوموقفو 
 المتمثؿ في تغير السموؾ.
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ت ظرفية تتعمؽ فقط بمرحمة تاريخية معينة التي كونيا عممية متواصمة يدؿ عمى أنيا ليس و 
ىي مرحمة التخمؼ الذي يوصـ المجتمع المسمـ اليـو بؿ إنيا تتسـ بالديناميكية وعمى أنيا 
  تتطور بتطور المجتمع آخذة في االعتبار كؿ ما ينتج عف ىذا التطور مف تغير وتحوؿ 

 عمى مختمؼ األصعدة.
جا تربويا، يقوـ اؿ ػ  التربية بفكرة الثقافة لتصبح منياو يقرف مالؾ بف نبي ػ في ىذا المج

       ف األجياؿ تتحدد الثقافة بصفة عامة عندما تصبح تاريخا، فتتمثؿ ألعيبعممية التثقيؼ 
، غير أف القرف العشريف قد أدخؿ مقياسا في صورة معجزة إغريقية، أو إمبراطورية رومانية

لتي تحدد بيا الثقافة. فاإلنسانية قد دخمت عصر جديدا في روح المنيج و في الطريقة ا
         التخطيط منذ الحرب العالمية األولى، فإذا أردنا أف نفيـ الثقافة في ىذا العصر وجب

 أف نفيميا كمنياج قبؿ أف نحدد النتيجة.
الفرد لمجماعة  انتماءيتحقؽ  :لمقيم و انتظاميا في سموك الفرد لالتربية كتمث  :  5ـ  1ـ  1

واستميامو لمقيـ الثقافية داخؿ المجتمع  عمى مجموعة مف األسس كأف تحقؽ الثقافة التي 
     ،ي يتفؽ معيا في المعايير و القيـفي الجماعة الت كاالندماجينتمي الفرد حاجاتو الفردية 

يستعد الفرد لمقياـ بدوره كعضو في الجماعة مف خالؿ استجابات معينة مع اآلخريف،  أفأو 
ال يقـو بدوره  يثؽ الفرد أف فيمو لممعايير االجتماعية يشترؾ فيو مع اآلخريف فالفرد  أو أف

 .د عمى أساسيا األدوار االجتماعيةاالجتماعي دوف أف يستعمؿ المعايير المشتركة التي تحد
أف عممية التربية عممية نقؿ   « Charles William Barkley »"ولياـ سي  باركمي و قد كاف 
عمى الجذور الثقافية لممجتمع و التمسؾ بالقيـ و المثؿ العميا  ألساسي و المحافظةالتراث ا

  1و تقدمو.  يحوؿ ذلؾ كمو دوف تطور المجتمعاألساسية عمى أف ال
     ػ ىي كيؼ ينقؿ المجتمع ىذا التراث االجتماعيةاؿ مطروحا ػ مف الناحية و يبقى السؤ    

   انتماءهكيؼ ينتقي الفرد المقاييس الذاتية التي تحدد ػ  فرد؟  و ػ مف الناحية النفسيةإلى ال
         ال بناء عمى عممية واعية يجرييا عقمو إلى نمط ثقافة معينة ؟ و الواقع أف الفرد يختارىا

و تفكيره. و إنما ىو يستنشقيا في محيط حياتو، و في مجالو الروحي الذي يحوط وجوده 
 مجالو الحيوي الذي يحوط مجالو المادي. فأشياء الوسط  المعنوي، كما يتنسـ األكسجيف في
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         ، يتمثميا الفرد بواسطة نوع مف التحميؿ يدمجياتماعي و أفكاره التي تحوط بالفرداالج

، تماما كما تتجمع عناصر الوسط الحيوي التي تحوطو و تندمج في كيانو لروحيفي كيانو ا
   1المادي بواسطة التنفس و التمثيؿ.

بف نبي طابعا إيأخذ مفيـو التنشئة االجتماعية عند  :تنشئة اجتماعيةكالتربية : 6ـ  1ـ  1
مرحميا يأخذ باإلنساف و يحولو مف الكائف البيولوجي إلى شخص اجتماعي عبر جماعات 
اجتماعية متنوعة في نوعيا لكنيا مترابطة في وظائفيا. و تعني إكساب الفرد أدوارا اجتماعية 

مكانة موقعية في الجماعات التي يعيش في وسطيا و تمثؿ جسرا موصال لكي يشغؿ 
، و الخطوة الثانية عند مالؾ ىي أف يمارس الفرد ألدوار االجتماعيةبالمجتمع العاـ و الثقافة 

و يقـو  اجتماعية تطمبيا مواقع اجتماعية داخؿ الجماعات االجتماعية و األنساؽ البنائية.
، و مف ثـ يتاح لممجتمع الستعداداتو الفطرية و ميارتو المكتسبةشي بالدور االجتماعي المتما

أف يؤدي وظيفتو الحضارية في التاريخ " إف الطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية، ثـ يتولى 
ذي قصد إليو رسوؿ ا المجتمع تشكيمو، ليكيفو طبقا ألىدافو الخاصة، و ىو المينى ال

. فذلؾ سانو("عمى الفطرة، فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجّ : )كؿ مولود يولد ول)ص( في قو 
التكييؼ الذي يجعؿ الفرد أىال ألف يتخذ مكانو، ألف يقـو بدوره في المجتمع. أي إننا ينبغي 
إجماال أف نحدد العالقة التي يحتمؿ أف تكوف بيف مجموعة مف األفعاؿ المنعكسة المنظمة 

  2ت التي تتيح لمجتمع ما أف يؤدي نشاطو المشترؾلسموؾ الفرد، و بيف شبكة العالقا
 أىميةو قد ألّح ) إميؿ دوركايـ ( منذ إرىاصات تفكيره السوسيولوجي التربوي عمى     

           :"قرر في الكثير مف أعمالو العديدةالجوانب االجتماعية لمعممية التربوية، فالتربية كما ي
باستمرار، شروط حياتو  جتمع عف طريقيا وىي قبؿ كؿ شيء الوسيمة التي يجدد الم

في تحقيؽ عممية التنشئة االجتماعية المنيجية لألجياؿ  األساسيةو تكمف وظيفتيا  .الخاصة
  3.الجديدة"

و يذكر مؤرخو التربية الحديثة أف البشرية قد عاشت آالؼ السنيف و ىي تعرؼ التربية     
ا التي تعتر األوطاف المخصصة لممارسة في مدارسنا أو معاىدن المنظمة التي يمارسيا

                                                 
 .55،54، مشكمة الثقافة. مرجع سابق،ص ص،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .66، 65، ميالد مجتمع. مرجع سابق، ص،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   2
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عممية التربية. فإذا كانت التربية األولية أو البدائية ال تمارس في الحجرات الدراسية، فإنيا 
تمارس في واقع الحياة مف خالؿ الميارات التي يتعمميا الفرد عف طريؽ المحاكاة و التقميد 

الؿ المعمومات التي يتبادليا الناس مف خالؿ ممارسة الزراعة و الصيد و غيرىا، أو مف خ
  و لـ تكف تمؾ الميارات و المعمومات مف التعقيد بمكاف بالنسبة لبساطة الحياة  في حياتيـ،

 1و غير ذلؾ مف المكونات التراثية في حياة األمـ. و قمة الحضارة و بدائية الثقافة
يجسد في ذاتو واقعا نفسيا  فمكي يدخؿ الفرد في شبكة عالقات اجتماعية معينة ينبغي أف    

مف خالؿ عممية  االجتماعيةمعينا، ىذا الواقع ىو الذي يؤىؿ الفرد ليتـ قبولو داخؿ الحياة 
، و ىو في الوقت نفسو عممية جتماعية عممية تنحية. إف إدماج الفرد في شبكة االتنشئة
لمجتمع المنظـ أي في حالة ا العادية،و تتـ ىذه العممية المزدوجة في الظروؼ  انتقاء،

  2بواسطة مدرسة ػ و ذلؾ ما يسمى بالتربية.ػ
بف نبي عمى أف التربية عممية اجتماعية بحتة تبدأ منذ والدة اإلنساف حتى مماتو، إ يرى    

فيي عممية مستمرة تمقف الفرد و تعممو أبجديات الحياة، فيورد ىذه القصة:" سألني أحد 
 لدت لي ابنة ابني فالف، فكيؼ تشير عميَّ بتربيتيا؟أقاربي وقد ُوِلَدت لو حفيدة فقاؿ: و 

عف الحقيقة، فسألتو:  أدركت الموضوع فتعمدت استثارتو مداعبا، لكف مداعبتي كانت تنبئ  
منذ كـ ولدت؟ فقاؿ منذ شير. لقد تذّوقتيا كنكتة كما أراكـ تذوقتموىا اآلف، لكنيا في الحقيقة 

ي في زمف مبكر أكثر مما نتصور عادة، إذ مالمح ليست نكتة. فالطفؿ يبتدئ تكوينو النفس
 تكوينو النفسية تتكوف قبؿ ما تتصوره األسر التي نحف منيا.

فالطفؿ لديو طريقة لإلدراؾ ػ ليست كطريقة الكبار طبعا ػ إذ الطفؿ ال يفكر، و ال يختار   
ء باطني ىذا بشيء مف ال شعور أو بشي و ىذا غير محرؽ، لكنو يدرؾ  بيف الشيء محرؽ

    و عبر امتصاص نفساني، فكما أنو منذ نشأتو و خروجو مف بطف أمو، يتنفس فيفتح فاه 
يضرب أحيانا  و منافذه الستنشاؽ اليواء الضروري لحياتو منذ المحظة األولى حّتى أف الوليد

 ليفتح فمو كي ينطمؽ اليواء مف منافسو كذلؾ، فإف الطفؿ لو كياف نفسي منذ المحظة األولى 
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لمجيئو، فيو يبدأ ال شعوريا و دوف تدخؿ اإلرادة يتمثؿ األشياء و العناصر التي 
 1."نسمييا)العناصر الثقافية(

و النظـ ربية تيتـ بنقؿ القيـ و العادات لما كانت الت :التربية كظاىرة إنسانية :7ـ  1 ـ 1
         االستقراروعا مف اإلنسانية مف أجياؿ قديمة إلى أجياؿ حديثة، بكافة أشكاليا لتحقيؽ ن

         .نة و في كؿ العصور مف أجؿ البقاءو الثبات داخؿ الجماعات اإلنسانية في جميع األزم
، فيو و التصحيح و التطوي و التغيير إليو و الحذؼ منو  باإلضافةو يقـو كؿ جيؿ إنساني 

             ساف دوف غيره اإلنو عمى ىذا األساس تكوف التربية عمؿ إنساني، أي أف مادتيا ىي 
          ، قد لمحيوانات األخرى تدريب صغارىا لمتكيؼ مع البيئة الجديدةمف المخموقات األخرى

             و استمرارا مف نوع معيف بيف المستويات الحيوانية  اتصاالو ليس تربيتيـ، دوف أف ننفي 
 2.و المستويات اإلنسانية

           ، و ال يستطيع أيِّا كافاإلنسانينسانية تختص بالمجتمع و يعتبر الديف ظاىرة إ   
        أف يتجاوز و يستبعد الظاىرة الدينية مف حياتو، و دورىا في تنظيـ و إخضاع غرائزه 
إلى عممية شرطية تتولى تنظيميا في عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية. فكمما أوغؿ 

مراحؿ البدائية لإلنساف في األحقاب الزاىرة لحضارتو، أو في ال المرء في الماضي التاريخي
        3، وجد سطورا مف الفكرة الدينية.لتطوره االجتماعي

في المجتمع. فيو المقنف األوؿ لمقيـ و لممعايير  الرئيسيةو يعتبر مف القوى التربوية   
         ردا رئيسيا لممحتوى التربوي األخالقية فيو، ومف ىذه الزاوية يعتبر الديف مصدرا ىاما و مو 

و األخالقي الذي تنشئ المجتمعات عمييا أبناءىا.  لذلؾ فإف جانبا ىاما مف جوانب الفكر 
التربوي و ركنا أساسيا مف أركاف الممارسات التربوية يكوف مصدرىا الديف ػ كظاىرة إنسانية ػ 

و النشاط و القيـ االجتماعية المرتبطة في المجتمع، فالقيـ األخالقية و القيـ الخاصة بالعمؿ 
باألسرة و بالعالقات االجتماعية المختمفة تصاغ بشكؿ ما في إطار الديف. بيذا الشأف يقوؿ 

لقد أظير عمـ اآلثار دائما ػ مف بيف األطالؿ التي  كشؼ عنيا ػ بقايا آثار  إبف نبي:"
 شعائر؛ و لقد سارت ىندسة البناء خصصيا اإلنساف القديـ لشعائره الدينية، أًيا كانت تمؾ ال
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مف كيوؼ العبادة في العصر الحجري، إلى عيد المعابد الفخمة، جنبا مع جنب مع الفكرة 
في ظؿ المعابد كمعبد  الدينية التي طبعت قوانيف اإلنساف، بؿ عمومو، فولدت الحضارات

شات السياسية سميماف أو الكعبة. مف ىنالؾ كانت تشرؽ ىذه الحضارات لكي تجمي المناق
في برلماناتو. فقوانيف األمـ الىوتية في أساسيا، أما ما يطمقوف عميو قانونيـ المدني فإنو 

 1ديني في جوىره".
 االجتماعوىو مذىب عمماء النفس و  :: التربية كعممية تطبيع اجتماعي 8ـ  1ـ  1 

"  Socialisation"  المعنييف بنمو الطفؿ،  الذيف يروف في التربية عممية " تطبيع اجتماعي
حيث ترمز كممة التطبيع إلى تمؾ العممية التي بواسطتيا يتعمـ الفرد كيؼ يتكّيؼ وفؽ 
جماعتو، عف طريؽ اكتساب السموؾ االجتماعي الذي ترضى عنو تمؾ الجماعة. و يتفؽ 

األطفاؿ الذيف ال تتعرض قابميتيـ لتعويؽ قاس،  جميعأصحاب ىذا المذىب عمى القوؿ بأف 
      كوف في التفاعؿ االجتماعي، بيذه الصورة يكتسبوف أنماطا مف السموؾ االجتماعي،يشار 

    2و أف العممية المعروفة بالتطبيع ىي مف حيث الجوىر عممية تعّمـ.
        ، فالتربيةإنسانيالمجتمع كمنجز  الستمرارإذا كاف النقؿ الثقافي ضرورة اجتماعية     

مية يستطيع بيا األفراد أف يكتسبوا أنماطا مف السموؾ تيسر ليـ ىي الوسيمة ىذا النقؿ كعم
، و بذلؾ تكوف التربية ضرورة اجتماعية ال ع أفراد المجتمع الذي يعيشوف فيوالتعامؿ م

مناص عنيا، و يؤمف بعض األفراد الكبار في المجتمعات اإلنسانية بأف ىناؾ قيما و أعرافا 
مع استمراره و استقراره فيعمموف عمى توريثيا لألجياؿ و عادات و أنماط سموكية تحفظ لممجت

" تنتقؿ بموجبيا الصفات اجتماعي" عممية تطبيع . فالتربية بيذا المعطى تعتبرالالحقة
النفسية لشخصيتو عف طريؽ التربية، و بيذا تكوف  االجتماعية واإلنسانية ذات المكونات 

 ورية لممجتمع عمى حد السواء.  التربية عممية اجتماعية ضرورية لمفرد كما ىي ضر 
          لالنتماءيولد اإلنساف فردا قابال و محتاجا  :اكتساب خبراتالتربية كعممية : 9ـ  1ـ  1

، و مف جية ثانية لما تعود االندماج مف جيةإلى الجماعة اإلنسانية مف أجؿ التكيؼ و 
           النفسي، استقرارهأجؿ إلى جماعة تقبمو مف  االنضماـعميو مف فائدة مف خالؿ عممية 
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إلييا كعضو فاعال فييا بغية بناء  االنتماءالتي تؤىمو إلى   االتجاىاتالقيـ و  اكتسابو 
المجتمع و تماسكو. و ال يمكف أف يكوف ىناؾ بناء متكامؿ و تماسؾ وشيج يربط أعضاء 

   ،اتة بيف األفراد و الجماعالمجتمع الواحد إاّل إذا كاف ىناؾ قدرا كبيرا مف القواسـ المشترك
، و لكي متشابية بيف أفراد الجماعة جميعاخبرات  اكتسابعمى  االنتماءو فتقـو عممية 
       إلى جماعتو الكبرى ، و ىي األسرة  ثـانتماء الطفؿ إلى جماعتو الصغيرةتحقؽ التربية 
و الطمأنينة و التي  فالخبرات المختمفة التي تمده باألم اكتسابو، تعمؿ عمى و ىي المجتمع

 تتشابو مع غيرىا مما يكتسبو األفراد اآلخروف. 
الضبط نظاـ كوني تنتظـ بو العالقات  :: التربية كوسيمة لمضبط اجتماعي10ـ  1ـ  1

وتتحدد في ضوئو األدوار. ويشير مفيـو الضبط االجتماعي مف وجية نظر المنظومة 
        لمجتمع لمتأثير عمى أفراده ويستعيف بيا االجتماعية الى مختمؼ القوى التي يمارسيا ا

عمى حماية مقوماتو والحفاظ عمى قيمو ومواصفاتو، ويقاـو بيا عوامؿ االنحراؼ ومظاىر 
العصياف والتمرد، فينطوي مفيـو الضبط عمى تقرير العالقة بيف الفرد والنظاـ االجتماعي، 

 1ساليب التي يتـ بيا الضبط.وعمى كيفية تقبؿ األفراد وفئات المجتمع لمطرؽ واأل
         و تيدؼ التربية إلى لتحقيؽ نوعا مف السيطرة االجتماعية مف خالؿ فرض نظاما   

   السموؾ التي يمارسيا الكبار لمسيطرة عمى البيئة  أنماطمف القيـ و األعراؼ و الرموز و 
لسيطرة عمى المجتمع ػ  و ال يتأتى ذلؾ ػ ا عف طريؽ فرض القيـ و عمى استقرارىا و بقائيا،

ـ صوب الوجية التي يريدىا إاّل باكتساب الصغار ليذه القيـ و األنماط السموكية و توجييي
 .الكبار

عمى أىمية الضبط ػ  (كولي ) الذاتي ػ التي قاؿ بيا و ذىبت في ذلؾ نظرية الضبط  
ثمة بمجموعة مف الذاتي، القائـ عمى عنصر ميـ في واقع المجتمع ىو الحياة الروحية المتم

الرموز واألنماط السموكية الجمعية والقيـ والمثؿ الموجية لمعممية االجتماعية ولمتنظيـ 
 2.االجتماعي

د الفوضى داخؿ فالحرية كسموؾ اجتماعي ال يمكف ليا أف تكوف مطمقة إاّل إذا كانت تنش   
 و الطاقة الحيوية  ، فكؿ الديانات السماوية جاءت لترويض حالة التوترالتنظيـ االجتماعي
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التي أوالىا فقيمة الحرية ػ كقيمة تربوية ػ  لدى اإلنساف، وجعميا ميزة مف ميزات الحضارة، لذا
إياىا الديف جاءت لتوازف الحرية الفردية بيف حدود عمؿ المجتمع، و مقتضيات الحرية 

ينخرط  الخاصة بيذا المجتمع. ىذه المبادئ يجب أف ترسخ في نفس الفرد، و تعممو كيؼ
بحريتو و نشاطو الفردي داخؿ حرية المجتمع و النشاط المشترؾ بيف أعضائو، و  يمكف 
ليذه لحرية بالد أف تتأسس عمى ىكذا تقييد لمحرية الفردية، ثـ يبقى لمدولة أف تختار أي نوع 

           1الدولة عف الجميع. مصمحةمف الضبط و اإلكراه الحكومي الذي يقدـ 
ر: :  11ـ  1 ـ 1        و ليس المدنية مجموعة مف المنشآت و المباني التربية كعممية تحض 

و الطرؽ فحسب، كما أنيا ليست مجرد تجمع مف البشر في مكاف جغرافي واحد، لكف 
المدنية عبارة عف تفاعؿ حقيقي بيف اإلنساف و اإلنساف، بيف اإلنساف و المكاف، و ال يتـ 

عف صيرورة تاريخية لذلؾ  تعبر تكنولوجيةأطر فكرية و  ىذا التفاعؿ في فراغ ، بؿ تحكمو
  2المجتمع و ىذا المكاف.

، و كمنيج تربوي قابال لمتطبيؽ ارتباط التربية بالتحّضر كسموؾ اجتماعييؤكد مالؾ عمى  
، فالتربية يتأسس عمى فمسفة أخالقية تربوية و الممارسة ييدؼ إلى تجسيد معاني التحضر

مى عالـ اعد و المفاىيـ النظرية التي ال سمطاف ليا عمى الواقع، عليست مجموعة مف القو 
            سيمة فّعالة لتغيير اإلنساف،" و األفكار، و عالـ األشياء. بؿ ىي:األشخاص، و عالـ 

و تعميمو كيؼ يعيش مع أقرانو، و كيؼ يكّوف معيـ مجموعة القوى التي تغير شرائط الوجود 
يكّوف معيـ شبكة العالقات التي تتيح لممجتمع أف يؤدي نشاطو  نحو األحسف دائما، و كيؼ

  3في التاريخ".   المشترؾ
الكممات الجوفاء الفارغة ئ عف الوالدة الميتة و بإف التطبيؽ حقيقة الثقافة عمى الواقع لتن

      ، و لكفبد أف ال نستعيف بقاموس في اليد لتضطمع بوظيفتيا التغييرية كاف الو ، الرنانة
توي بصفة عامة ػ تحمالؾ إف الثقافة ػ يضيؼ  عف طريؽ االستعانة برأس مستقر بيف اليديف.

  لكف األمر ة.و الصناعة الفني الجماؿ و المنطؽ العممي، و :األخالؽعددا مف الفصوؿ ىي
كيؼ ينبغي أف ندركيا في صورة برنامج تربوي يصمح لتغيير اإلنساف يقتضينا أف نتساءؿ:
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بعد، في ظروؼ نفسية زمنية معينة، أو إلبقاء اإلنساف المتحضر في الذي لـ يتحضر 
  1مستوى وظيفتو االجتماعية، و في مستوى أىداؼ اإلنسانية.

 المورفولوجيةبمعنى أف اإلنساف يولد ضعيفا مف الناحية  : التربية كنمو لمفرد: 12ـ  1ـ  1
، و العناية بيما عف طريؽ التفاعؿ و النفسية االجتماعية ، فتعمؿ التربية عمى تنمية الجانبيف

اآلباء يستغموف ، و مرونتو مما يجعؿ د ىذا التعامؿ عمى عدـ نضج الطفؿمعيـ، و يعتم
فالنمو عممية  ػ االجتماعيةػ الجسمية و موصوؿ بو الى النضج مف الناحيتينىذه المرحمة ل

فرد بالغ قادرا  معيف و ىو الوصوؿ بالطفؿ إلى ىدؼمستمرة و متزايدة تتجو إلى تحقيؽ 
 التفاعؿ مع البيئة االجتماعية و المادية.عمى التعامؿ و التكيؼ و 

ىو" تحقيؽ صورة الكماؿ  Auguste Comteو إذا كاف ىدؼ التربية عند أوجيست كونت   
، و ة نمو متكاممة لمممكات اإلنسانية" عممي"كماؿ و تأخذ كممةند الفرد اإلنساني" الممكف ع

فقدر  . توازف إلى حدودىا القصوىفي داخمنا بشكؿ م ت و القوى التي توجدتنمية ىذه الممكا
          اإلنساف أاّل يكوف إاّل حيوانا مف غير الحضارة و الثقافة، و بالتالي فإف التعاوف االجتماعي

          اتالمغ فاألخالؽ و. لتي تتيح لإلنساف أف يصبح إنساناو التقاليد االجتماعية ىي ا
ياف و العمـو ىي أعماؿ جمعية و أشياء اجتماعية. فاألخالؽ ىي التي تشكؿ في و األد

 إمكانية، التي تتجاوز بو حدود الرغبة؛ و المغة ىي التي تعطيو إرادتو الداخميةاإلنساف 
اف بادئ . و في أحضاف األديإلى مستوى التفكير صة و تنتقؿ بو تجاوز النزعة الحّسية الخال

، تكونت المفاىيـ األساسية التي أدت إلى خمؽ التفكير الخاص لعمـوبدء، ثـ في أحضاف ا
في بنية  أوليبو. وبالتالي فإف الكائف االجتماعي ال يوجد كمعطى  االرتقاءباإلنساف و 

قمو و أودع فيو اإلنساف الفطرية، بؿ يعود وجود ذلؾ الكائف إلى المجتمع الذي كّونو و ص
، ال يحمؿ سوى طبيعتو الفردية و المجتمع يدخؿ إلى الحياةالتقوى األخالقية. فالطفؿ عندما 

لو أف يسجؿ عمييا خطوطو  يجد نفسو بالنسبة لكؿ جيؿ جديد، أماـ صفحة بيضاء، ينبغي
، كائنا آخر قادرا عمى التربية أف توجد في كؿ كائف، يولد مف جديد . و ىنا يتوجبمف جديد

. و بناء عمى ما تقدـ فإف دوركايـ يقترح عيةي الحياة األخالقية و االجتماعمى المشاركة ف
 " الفعؿ الذي تمارسو األجياؿ الراشدة عمى األجياؿ التي لـ ترشد عريفا لمتربية و التي ىي:ت

           و ىي تعمؿ عمى خمؽ مجموعة مف الحاالت الجسدية .بعد مف أجؿ الحياة االجتماعية
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و ىي الحاالت التي يتطمبيا المجتمع بوصفو  تنميتيا،و  و العقمية و األخالقية عند الطفؿ
  1.كاًل متكامال و التي يقضييا الوسط االجتماعي الخاص الذي يعيش فيو الطفؿ

 دوركايم فإذا كاف مصطمح التربية عند :التربية كعممية إدماج اجتماعي :13ـ  1ـ  1
 تي تمارسيايعطي عدة معاني و دالالت تتصؼ بطابع الشموؿ، و يشير إلى التأثيرات ال

الطبيعة أو الناس عمى عقولنا.فالطفؿ يدخؿ إلى الحياة، و ىو  ال يحمؿ سوى طبيعتو 
         الفردية، و ىكذا فإف المجتمع يجد نفسو دائما في مواجية أجياؿ جديدة يتوجب عميو 

، االجتماعي. و ىو مطالب أف يجعؿ مف الفرد كميا مف جديد أخالقيا و اجتماعياأف يش
          كائنا اجتماعيا جديدا قادرا عمى مواكبة الحياة األخالقية األولى،رى النور لممرة الذي ي

كف لنا أف نقدر و االجتماعية لممجتمع. وىنا تكمف الميمة الكبرى لمعممية التربوية و التي يم
ة الفردية المسجمة في فطر . و ىي في ىذا السياؽ ال تحاوؿ تنمية الممكات عظمتيا و أىميتيا

ىو  جديد،تسعى إلى تفجير القوى الخفية في داخمو، بؿ تسعى إلى خمؽ كائف  ، أواإلنساف
  2الكائف االجتماعي.

قائما بذاتو، في شمولية و تكاممية، ييدؼ  اجتماعيإف النظر لفكر مالؾ بف نبي كنظاـ     
        لمفرد يتكيؼػ كاف ال بد  االجتماعيةفي إطار البناء االجتماعي ػ العالقات و التفاعالت 

                       تتناسب اجتماعيةمع السياقات االجتماعية و يندمج فييا، ليتأىؿ لمقياـ بأدوار 
، و عممية التطبيع االجتماعي مف جية أخرى، فقد قامت االستعدادات الفطرية مف جيةمع 

كميثاؽ يربط بينيـ،  نصاراألالتربية في بداية تكويف المجتمع اإلسالمي بإدماج المياجريف و 
مع ساعة ميالده. و كاف بذلؾ شبكة العالقات ىي العمؿ التاريخي األوؿ الذي يقـو بو المجت

إف وحدة المجتمع ال تتمثؿ في الفرد، و لكف في الفرد المشروط. لقد عرؼ عمـ النفس 
مف ناحية التجريبي الفعؿ المنعكس الشرطي، حيف تناوؿ األشياء مف الناحية الوظيفية ال 

رد إف إدماج الف "اوليا ىنا مف الناحية االجتماعية. يقوؿ مالؾ بف نبي:التحميؿ. و نحف نتن
 ممية . و تتـ ىذه العانتقاء، و في الوقت ذاتو عممية في شبكة اجتماعية عممية تنحية
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ا ، أي في حالة المجتمع المنظـ ػ بواسطة المدرسة ػ و ذلؾ مالمزدوجة في الظروؼ العادية
     1يسمى تربية".

، وضعية أخرى و اإلدماج عند مالؾ بف نبي عممية تأىيؿ اإلنساف ليقـو بميمة تتناسب مع  
التي تستطيع أف تدمج الفرد الفكرة الدينية " ال يمكنيا أف تتشكؿ خارج حدود "  و ىذه العممية

          يتخذ مكانو،الذي يجعؿ الفرد أىال ألف  ىو التكييؼو يسجؿ نشاطو في التاريخ، فذلؾ 
و ألف يقـو بدوره في المجتمع. أي إنا ينبغي أف نحدد العالقة التي يحتمؿ أف تكوف بيف 

االجتماعية التي  العالقاتمجموعة مف األفعاؿ المنعكسة المنظمة لسموؾ الفرد، و بيف شبكة 
روؼ العادية ػ فكما أف الفرد و المجتمع ػ في الظ .المشترؾتتيح لمجتمع ما أف يؤدي نشاطو 

           الفردي و العالقة االجتماعية. االنعكاسنفسو، فإف ىناؾ تبادال بيف  االتجاهيعمالف في 
  2أف نتوقع تدخؿ الواقع الديني في الجانب الجديد مف المسألة.  و بفضؿ ىذا التبادؿ ينبغي

ىـ تؤدي إلى تعمـ أثر الماضيف و ترسـ خطا اقتفاءإف : التربية كعممية تعمم: 14ـ  1ـ  1
أنماط سموكية مختمفة ، فالطفؿ ينتقي مف المجتمع الذي يعيش فيو األفعاؿ و التصرفات 

ػ بمعنى أف الفرد يمر بعممية تعميمية يكتسب نتيجة  االستجابةالنمطية ػ في إطار المثير و 
أف ىذه . عمى المختمفةليا االستجابات السموكية المختمفة التي يواجو بيا مواقؼ الحياة 

المثيرات تختمؼ مف مجتمع إلى مجتمع و تختمؼ بذلؾ أيضا االستجابات التي تترتب عمييا، 
و  ىكذا تتخذ المثيرات الواحدة منيا معاني و مفاىيـ مختمفة باختالؼ البيئات االجتماعية 

 أي باختالؼ التربية التي تسود ىذه المجتمعات. 
في معرض  )إميل(في كتاب  Jean-Jacques Rousseau روسوجون جاك يقوؿ     

و ميمتيـ  أف الناس في الحالة الطبيعية سواسية. :"التربية و التعمـ لدى الطفؿ حديثو عف
 إلى الجيش االنضماـيكوف مصير تالميذي  أفالمشتركة أف يكونوا رجاال. و أنا ال يعنيني 

. و الحياة ةاة اإلنساني. فالطبيعة تندبو قبؿ كؿ شيء لمحياالشتغاؿ بالقانوفأو الكنيسة أو 
لف يكوف قاضيا أو جنديا أو . و حيف يتخرج مف بيف يدي إياهناىا يىي المينة التي أف ألق

، و سيعرؼ كيؼ شيء، بكؿ ما ينبغي أف يكونو اإلنساف، بؿ سيكوف إنسانا قبؿ كؿ قسيسا
يكونو عمى الوجو الصحيح و ميما غّيرت صروؼ األياـ مف وضعو، فسيكوف دائما في 

. و بيذا تكوف التربية الحقة الحقة ىي دراسة البيئة اإلنسانية.إف دراستنا موضعو الحؽ
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. فتربيتنا تبدأ أ بالتعميـ حيف يبدأ الحياة، فاإلنساف يبدمارسة أكثر مما تكوف ىي بالتمقيفبالم
، و لئف قاؿ األقدموف يعنوف بالتربية التغذيةمًعا، و معممنا األوؿ ىو حاضنتنا، و كاف 

دبو المؤدب و يثقفو معمـ المدرسة، ئموف أف القابمة تخرج الطفؿ فترضعو الحاضنة و يؤ قا
.إف المرء يجب ف يتولى قياده مرشد واحد أ ، و ينبغي لخير الطفؿفيذا التفريؽ ساء استعمالو

، ممو كيؼ يصوف نفسو حيف يضحى رجالأف يصوف طفمو، و ىذا ال يكفي. بؿ ينبغي أف نع
اقتضى  إفت القدر، و كيؼ يواجو البؤس والنعيـ، و كيؼ يعيش و كيؼ يحتمؿ ضربا

. فما مف الموت مف مفر. إف قيظ... و عبثا تحتاط حتى ال ييمؾاألمر في الزميرير و ال
  1واجبؾ أف تعممو كيؼ يعيش ال كيؼ يتحاشى الموت".

عالـ فإذا كانت الثقافة ىي تعمـ الحضارة، أي استخداـ الممكات الضمير والعقؿ في   
مف التربية ىو كيؼ نعّمـ ، فإف اليدؼ عمـ ىو في النياية نتائج الحضارةاألشخاص، و ال

     ، و كيؼ يكوف معيـ مجموعة القوى رانو: كيؼ يتحضر، وكيؼ يعيش مع أقاإلنساف
التي تغير شرائط الوجود نحو األحسف دائما، و كيؼ يكّوف معيـ شبكة العالقات االجتماعية 

 2جتمع أف يؤدي نشاطو المشترؾ في التاريخ.التي تتيح لمم
       يفيـ مف التربية عمى أنيا عممية دمج ثقافي :التربية كعممية دمج ثقافي:15ـ  1ـ  1
 ( Enculturation ) مف خالؿ العممية التعميمية، تتحقؽأي عممية تكييؼ واع أو غير واع 

كاف  اعية داخؿ ثقافتو. و قدلكفاية االجتمبحيث يكتسب اإلنساف طفال كاف أو راشدا ا
 في كتابو " اإلنساف 9194( مبتكر ىذا المفيـو عاـ Melville J. Herskovits )ىيرسكوفتس

"  و أعمالو" جوانب عممية التعميـ التي :"الدمج الثقافي" عمى النحو التاليو قد عّرؼ مفيـو
كفاية االجتماعية في يستطيع أف يكتسب ال وتمف المخموقات األخرى، و بواسط افتمّيز اإلنس

ثقافتو، تمؾ الجوانب يمكف أف تسمى بالدمج الثقافي، و ىو ػ مف حيث الجوىر ػ عممية 
تكييؼ واعية أو غير واعية تمارس ضمف حدود معترؼ بيا مف مجموعة التقاليد "و ىي 

الذي و ترتبط التربية عند مالؾ بف نبي بالمفيـو العممي الثقافة   3عممية مستمرة مدى الحياة.
       يؤكد 
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عمى أنيا " مجموعة مف الصفات الخمقية و القيـ االجتماعية التي يتمقاىا الفرد منذ والدتو، 
  1بوصفيا رأس ماؿ أوليا في الوسط الذي يشّكؿ فيو الفرد طباعو الشخصية ".

 و المجتمع:  اإلنسانالتفاعمية بين  التربوية العمميات:  2ـ  1
        عف التفاعؿ مع الفكرة الدافعة، ناتجة: التوتر ىو حالة نفسية ويةالطاقة الحي :1ـ  2ـ  1

           إلى تحرر الطاقات الكامنة في األنفس نحو الفاعمية و النشاط، و يفضي ىذا التوتر
يطمؽ  انفجارو مف خالؿ ىذا التوتر " ينطؽ الفرد الذي يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسو، 

و مصدر ىذا التوتر ىو الفكرة الدينية  التي رافقت  2ر وجو التاريخ"طاقتو المكبمة فتغي
الحضارات منذ أمد بعيد " فالديف وحده ىو الذي يمنح اإلنساف ىذه القوة، و بيذه  انبعاث

  3القوة يشعر المسمـ عمى الرغـ مف فاقتو و عريو اآلف بثروتو الخالدة.
ة حينما يعبر كتسب مشروعيتيا المنيجيإف كؿ فكرة توضع لمجابية مشكمة ما، إنما ت   

              و الصدؽ، و تكوف مفرغة منيا عندما يعبر عنيا بمغة العاطفة، عنيا بمغة الفاعمية
و ىو التعبير الناتج عف عدـ تقديرنا لحوادث التاريخ كأفعاؿ و ردود أفعاؿ بيف عوامؿ 

           4ؽ و دراستيا دراسة مدققة.اجتماعية و نفسية معينة توجب عمينا فحصيا بالجيد الدقي
أف نصحح معنى إلى جانب ىذا الشرط الجوىري في تحقيؽ فاعمية األفكار، عمينا أيضا 

 : فيوو ذلؾ بالنظر إليو مف قيمتيف جوىريتي  اإلنساف   في أذىاننا
  طبيعتو األولى بما فييا مف تكريـقيمة ثابتة تمثؿ حقيقتو كإنساف و ىي قيمة توىب لو 

 حسف تقويـ . و
 شيالئؽ االجتماعية في المستوى المعيقيمة متغيرة و اجتماعية مكتسبة نتيجة الع       

 . و األخالقي و السياسي
إف عناصر الفاعمية عند مالؾ بف نبي مرتبطة باإلنتاج الذي يمعب فيو التوتر دور       

لكيفيات الممنيجة في المكثؼ، و إف كؿ بناء حضاري يقـو عمى الطاقة الحيوية، و عمى ا
إنفاقيا، وعمى مدى تكيفيا، مع مرحمة مف مراحؿ ما قبؿ التحضر ليا طاقة حيوية، و لكنيا 

 و التوجيو، و ىذا ما يجعمنا نرّكز  االرتباطتصرفيا  تيورا، ألنيا تخضعيا لمبدأ التكيؼ و 
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        يعتري اإلنساف عمى أىمية و مكانة مقولة التوتر في البناء المجتمعي، ألف التوتر عندما
و يغمره فإنو يتحوؿ إلى طاقة و فعالية مكثفة تمكنو مف تجاوز طبيعتو و مف تغييره 

، فيتحوؿ إلى فعؿ يدؿ عمى عالقات جدلية بيف تمرار، فيصدر كالمو حينئذ بإرادةباس
 الكممات و الحاؿ و المآؿ. و لعؿ مف المفيد ىنا أف أشير إلى أف معضمة الواقع اإلسالمي

مف جية، و الحاؿ و المآؿ  اليـو تكمف في ىذه النقطة بالذات، أي في القطيعة بيف الكممة
، و ىو مقياس نحّدد مف خاللو طاقة فعالة لضماف القوة و النشاطمف جية أخرى، فالتوتر 

تبايف المجتمعات في فعاليتيا ألف قوة التوتر وحدىا كفيمة باستحداث قانوف معادلة و متجاوزة 
شاىد مف تاريخ ركات اليد إلى فاعمية ترتبط بدرجة التوتر، و يمكف أف نقؼ عمى لعمـ ح

         ، و في تاريخ الجاىمية قبميا، إذ يمكف أف نالحظ أف اإلنتاج الفكريالحضارة اإلسالمية
، و ذلؾ رغـ إمداد ىذا التاريخ عمى مدى أربعة معمقاتفي الجاىمية لـ يتجاوز ما يعرؼ بال

و المادية  و الذي لـ تختمؼ تركيبتو البشرية اإلسالميي حيف أف المجتمع سنة، فآالؼ 
لذي جاء إطالقا ػ و عندما إنضاؼ إليو ػ في المستوى النفسي و االجتماعي عنصر التوتر ا

، استطاع أف يؤسس بواعث حضارة متكاممة في مدى ال يتجاوز ركيزة أساسية في اإلسالـ
 الخمسيف سنة.

التأسيس أف نصؿ مع مالؾ بف نبي إلى رسـ القانوف الثاني في و مف ىنا يمكف    
          ، وىو أف الفاعمية الحضارية مشروطة بقوة التوتر و بدرجتو، و ىذا ما يمكفالحضاري
المقارنة بيف مرحمة الجاىمية و مرحمة المجتمع الحضاري  التاريخية االستعداداتأف تثبتو 
 .  اإلسالمي

تندرج فكرة الفاعمية عندبف نبي ضمف منظومة فكرية عامة : فاعميةتوجيو ال :2ـ  2ـ  1
        في مشكمة الحضارة بأبعادىا الشاممة السياسية و الثقافية و االجتماعية  التي حّددىا

ال تتجزأ، و أي تجزأ ليا يقود إلى طرح   و االقتصادية و األخالقية، فمشكمة الحضارة عنده 
و ىكذا يرى   ف ثـ يؤدي إلى تحديد وسائؿ خاطئة لعالج،المشكالت طرحا خاطئا، و م

مالؾ بف نبي أف العالـ اإلسالمي أضاع وقتا طويال و جيدا كبيرا بسبب عدـ التحديد 
المنيجي الصحيح لممرض و ذلؾ راجع لمتجزئة التي عزلت القضايا عف بعضيا و نظرت 

 إلى كؿ مشكمة منفردة.
  
 



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

051 

 

       ألمة فاعميتيا التي فقدتيا منذ فترة ليست بالقصيرة بف نبي أف يعيد لإو قد أراد    
          في الوقت الذي تتقدـ فيو الحضارة الغربية و ىي ال تممؾ  عمى مستويات متعددة

مف مقومات الفاعمية و مصادرىا ما تممكو أمة اإلسالـ. فوجد أف الفاعمية ىي إحدى 
و التي ال يمكف النظر  1بدأ الفاعمية.خصائص العقؿ الغربي، و أف ىذا العقؿ يخضع لم

إلييا بمعزؿ عف المرحمة الحضارية التي يعيشيا الغرب، و ال يمكف فصميا عف إطارىا 
الحيوي، فيي خاصية ناتجة عف نمط الثقافة الغربية التي تركز عمى القوة و منطؽ الحسـ، 

و مدى تحقيقو ألكثر كما أنيا نتاج معادلة اجتماعية تجعؿ مف حركة اإلنساف في التاريخ 
ية لإلنساف و قد توفرت خاصية الفاعم لمفاعمية.النتائج عمى المستوى المادي ىي المقياس 

كؿ أفعالو و إنجازاتو في  تصبغو صارت  ،الغربي عمى المستوييف: الفردي و االجتماعي
 جتماعيةرة عمى توليد ديناميكية اإطار التاريخي، كما أنيا عمى المستوى االجتماعي ىي القد

مف خالؿ وضع المعادلة االجتماعية في الحسباف و معرفتيا بدقة، و بالتالي الدخوؿ في 
ىي نتاج لتركيب ثقافي فالفاعمية    2تخطيط منيجي ال يحتوى خميطا مف األفكار المتناقضة.

 و تقـو  ، و ليس شيئا فطريا مركبا في فطرة الرجؿ الغربي.يف متحرؾ في إطار التاريخمع
الدينية " الفكرة و تتمثؿ فيبدأ أساسي و محوري في بناء المشروع الحضاري التربوي عمى م

، واعتبرىا المركب الضروري لمقيـ الحضارية و الذي بفضمو "التي منحيا أىمية قصوى
  3.ؿ تركيب العناصر األولية لمحضارةيحص
        مية و تحّفز اإلنسافالنفسية التي توّلد الفاعىي أولى البواعث عنده  الدينيةفالفكرة     

و تشحذ اليمـ، و يتجاوز مف خالليا اإلنساف أسباب الخور و العجز فالديف  عمى النشاط 
، كما أنو التي فطرت عمييا النفس اإلنسانيةفي فكر مالؾ ىو قانوف مف قوانيف ا تعالى 

أحط الوثنيات مف اإلنساف الموحد إلى  لفكر الذي يطوؼ في مدارات مختمفةقانوف خاص با
جتماعية ، يدخؿ في عالقة تفاعمية بيف الوحدات االو الديف كظاىرة اجتماعية 4.البدائية

و بذلؾ ال يقتصر مفيـو الديف في نسؽ مف األفكار الغيبية  األخرى المكونة لممجتمع.
فحسب، كما ال يقتصرىا عمى الديف السماوي، بؿ ىو عنده قانوف يحكـ فكر اإلنساف و يوجو 

ه نحو أفؽ أوسع و يروض الطاقة الحيوية لإلنساف و يجعميا مخصصة لمحضارة. و لقد بصر 
                                                 

 .19جع سابق، ص، الفكرة األفروأسياوية، مر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1
    .115، ص2000، مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي، تر: بسام بركة و أحمد شعبو، تقديم كامل مسقاوي، دار الفكر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .59، شروط النيضة، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .  59الظاىرة القرآنية، مرجع سابق، ص ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

059 

 

ا اإلنساف أظير عمـ اآلثار دائما ػ مف بيف األطالؿ التي كشؼ عنيا ػ بقايا آثار خصصي
دة سارت ىندسة البناء مف كيوؼ العبا ، أيا كانت تمؾ الشعائر؛ و لقدالقديـ لشعائر الدينية
لدينية التي طبعت إلى عيد المعابد الفخمة، جنبا إلى جنب مع الفكرة ا في العصر الحجري،

             ، بؿ عمومو فولدت الحضارات في ظؿ المعابد كمعبد سميماف أو الكعبة. قوانيف اإلنساف
              ، و تزدىر جامعاتو و معاممو،رؽ ىذه الحضارات لكي تنير العالـو مف ىنالؾ كانتا تش

              جمي المناقشات السياسية في برلماناتو، فقوانيف األمـ الىوتية في أساسيا،بؿ لكي ي
            اشتؽ، و السيما في فرنسا فقد نونيـ المدني فإنو ديني في جوىرهما يطمقوف عميو قا أما

  1مف الشريعة اإلسالمية.
 الشخصية ثوابتيف ثابت مف ، ليجد أف الدإلى التاريخ ليمحص ىذه الفكرةو يرجع مالؾ     

. و ىذا القانوف كاف مف وراء كؿ المنجزات البشريةاإلنسانية  ليس ىذا فحسب، بؿ أنو 
الدافع لمحضارة نجده في الحضارتيف اإلسالمية و الغربية فقط، بؿ يتعداه إلى بقية 

 بف نبي عمى دعامتيفإو ترتكز الفاعمية عند البشرية. الحضارات التي سجميا تاريخ 
 ىما:أساسيتيف 

          إذ يعتبر اإلنساف ىو محور الفاعمية الحضارية، فاإلنساف يجب أف يشرب اإلنسان: أوال:
و يكافح مف أجؿ استمرار النوع. و لكنو يجب أف يراقب ىذه  يممؾ،و يأكؿ و ينسؿ و 

شترؾ ي األعماؿ األولية جميعيا، و أف يوجييا لغايات تتفؽ و تقدـ النوع. و بيذه الطريقة
رنا إلى األمر مف الوجية ، و مع ذلؾ فيو محكـو ػ إذا ما نظواقعيا في عمؿ ا عز و جؿ

المنوط بتكميفو الديني، أعني تبعا لخضوعو لقانوف التقدـ  االشتراؾػ تبعا ليذا الدينية 
األخالقي، فإذا ما حممتو طبيعتو عمى العمؿ فإف ضميره ىو الذي يعطي لعممو معنى 

  2أخالقيا. تاريخيا و
ه ال تتأتى و تتولد في نفسية ، و ىذة مرتبط بإرادة اإلنساف الحضاريةإف قياـ الحضار  

عمى األقؿ ، فنفسية الفرد في المجتمعات التاريخية إاّل إذا تشّرب عقيدتو و آمف بيااإلنساف 
عرؼ جعؿ عمـ االجتماع ي امف طبيعتو، و ىو م ، تمؾ التي تعد جزءمفعمة بالنزعة الدينية
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مف األساس النفسي العاـ في أفراد  و ىو بذلؾ يحدد جانبا ،(إنو )حيواف دينياإلنساف: 
  1النوع، و كؿ فرد يبني شخصيتو الخاصة عمى ىذا األساس.

        و ال يعمؿ التفاعؿ  ف خاصية يطمؽ عمييا بحالة التوترو تنتج الفاعمية ع: التوتر ثانيا:
 إاّل إذا تفاعؿ معيا العامؿ النفسي الموسـو بالتوتر أي توترو اإلنساف  و الزمف بيف التراب

ريخ عمى أنيا و ىو حالة نفسية اجتماعية دؿ التا ،أخالقي و اقتصادي و عممي و نفسي
   ، تكوف فييا المبررات التي تكّوف الدوافع النفسية التي تدفع النشاط تنشأ في ظروؼ معينة

عمـ النفس  أف العنصر الديني يتدخؿ في تكويف و يظير لنا مف وجية  2إلى أعمى قمتو.
الطاقة النفسية األساسية لدى الفرد. ثـ في تنظيـ  الطاقة الحيوية الواقعة في تصّرؼ )األنا( 
الفرد، ثـ في توجيو ىذه الطاقة تبعا لمقتضيات النشاط الخاص بيذه )األنا( داخؿ المجتمع، 

   3.تبعا لمنشاط الذي يؤديو المجتمع في التاريخ
         التوجيو"، و يعودرح مالؾ بف نبي فكرة "و لتحقيؽ الفعالية النيضوية لإلنساف يقت   

        : بفكرة و عممو نو يؤثر في المجتمع بثالث مؤثراتإلى مشكمة الفرد و توجييو فيقوؿ أ
        ، و مف ىنا يجب أف يوجد توجيو لمثقافة و توجيو لمعمؿ و توجيو لرأس الماؿ.وو مال

    ، فكـو وحدة في اليدؼ توافؽ في السير و التوجيو عند مالؾ بف نبي  قوة في األساس و
          مف طاقات و قوى لـ تستخدـ ألننا ال تعرؼ كيؼ نكتميا، و كـ طاقات و قوى ضاعت

، نفس المصدر متجية إلى نفس اليدؼ فمـ تحقؽ ىدفيا حيف زحمتيا قوى أخرى صادرة عف
           و إدارة مالييف السواعد  العاممة والعقوؿ المفكرة في أحسف الظروؼ الزمنيةفالتوجيو ى

و اإلنساف و اإلنتاجية المناسبة لكؿ واحد مف ىذه المالييف، و في ىذا تكمف أساسا فكرة توجي
: الذي يكسب مف فكرتو الدينية معنى اع، و بمغة عمـ االجتمالذي تحركو دفعة دينية

 عنى )الكفاح(.  )الجماعة( و م
يركز مالؾ بف نبي في كثير مف كتاباتو عمى أف الجانب  :: الذوق الجمالي3ـ  2ـ  1

الجمالي ال يتأتى بكثرة المواد و بتنوعيا، و إنما ىو عممية عقمية سميمة و توظيؼ الوسائؿ 
المتاحة عمى قمتيا بميارة، و يستشيد بذلؾ بأمثمة كانت تحضر في ذىنو باستمرار خاصة 

        " إنيا تصنع بيدىا آيات مف الذوؽ ببعض الخشب لزوجيف في الريؼ الفرنسي حيف قاؿ:ا

                                                 
 .69، المرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .34، تأمالت ، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
  . 72، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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       ثـ يبّيف كيؼ أّثر ذلؾ في حياتو 1 "مزركش مف نوع كريتوف الرخيص جدا و بعض قماش
و سموكو و تصرفاتو، إنني أذكر ىذه التفاصيؿ أنني أعتبرىا دالة عمى التطور النفسي الذي 

أشد الناس نفورا لكؿ ما يسيء لذوؽ الجماؿ، و ألنيا تفسر ثورتي عمى بعض  سيجعمني
  2جوانب تخمفنا.

في النفس البشرية،  االشمئزازإف التدليؿ عمى أىمية الذوؽ الجمالي، و عمى كؿ ما يثير    
و ىذه الثورة عمى تخمفنا في الرؤية الجمالية تفسر لنا إصرار مالؾ بف نبي عمى اعتبار 

         الجماؿ عنصرا أساسيا في صياغة مفيـو الثقافة و في بناء الحضارة التيموضوع 
ىي تعبير صريح عف رقي اإلنساف و تقّدمو و تطوره. إذ يشير في تعريفو لمثقافة كؿ عالقة 
    3ىي في جوىرىا قيمة ثقافية يمّثميا القانوف الخمقي و الدستور الجمالي الخاص بالمجتمع.

ػ في بناء اإلنساف ػ عمى التطور النفسي الناتج عف تذوقو لمجماؿ كإحدى يده و ىكذا نرى تأك
و يقترح أف يكوف كؿ برنامج تربوي " يصمح لتغيير قيـ األساسية في الرقي و التحضر، ال

اإلنساف الذي لـ يتحضر بعد في ظروؼ معينة، أو إلبقاء اإلنساف المتحضر في مستوى 
                األىداؼ اإلنسانية، أف يحتوي عمى األخالؽوظيفتو االجتماعية و في مستوى 

و يضيؼ مالؾ بف نبي توضيحا و تدقيقا  4و الجماؿ و المنطؽ العممي و الصناعة الفنية.
: " بالذوؽ الجمالي الرقي االجتماعي و الحضاري فيقوؿلمذوؽ الجمالي كواحد مف مكونات 

فسو نزوعا إلى اإلحساف في العمؿ، و توخيا في ن نطبع فيو فكر الفرد، يجد اإلنسافالذي ي
ما اعتبرناه المنبع الذي تنبع منو  إذالمكريـ مف العادات. و الشؾ أف لمجماؿ أىمية اجتماعية 

  5تمؾ األفكار أعماؿ الفرد في المجتمع". بواسطةاألفكار و تصدر عنو 
بيف  االندماجمة بف نبي قتعكس فكرة الحؽ و الواجب عند إ :: الحق و الواجب4ـ  2ـ  1

و االجتماعية،  االقتصاديةو التماىي فيو، في شتى المجاالت السياسية و  الفرد و المجتمع
و ىي نقطة البداية التي يكتب فييا المجتمع المتخمؼ حضوره في مشيد التاريخ، ألف 

تاريخ ال يبدأ مف مرحمة ، فالاالندماجخطوات  لحقوؽ ػ و أف بدت بسيطة ػ فيي أولىا
، بؿ مف مرحمة الواجبات المتواضعة في أبسط معنى لمكممة، الواجبات الخاصة بكؿ وؽالحق

                                                 
  .105، مذكرات شاىد القرن، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .105، المرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .45، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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، بكؿ ساعة، بكؿ دقيقة، ال في معناىا المعقد، كما يعقده عف قصد أؤلئؾ الذيف يعطموف  يـو
           جيود البناء اليومي بكممات جوفاء و شعارات كاذبة يعطموف بيا التاريخ بدعوى

          و قد أّكد في أكثر مف موضع 1ساعات الخطيرة و المعجزات الكبرى.أنيـ ينتظروف ال
أف الواجبات تعمو فوؽ الحقوؽ، و بّيف أف أداء المسؤولية االجتماعية يجب أف يتقدـ 

ؽ و الباطؿ ىي عالقة تكوينية " الحؽ العالقة بيف الحمطالبة بالحؽ، فيقوؿ مالؾ بف نبي: ال
 ، و ىو يعدمكف أف نتصورىا منفصمة عف الواجبتمؾ التي ال يلنا نشأة الحؽ ذاتو،  تفس

         (. فالسياسة التي ال تحّدث الشعبؿ عمؿ قاـ بو اإلنساف في التاريخفي الواقع ) أو 
، و إنما ىي )خرافة(، ب لو عمى نغمة حقوقو، ليست سياسةو تكتفي بأف تضر  عف واجباتو،

و شعارات، بؿ  أف نعمـ الشعب كممات  ، و ليس مف ميمتناي الظالـأو ىي تمصص ف
  2و فنونا. نعممو مناىجا

لواجباتو و ما يمميو  و يندمج اإلنساف في شبكة العالقات االجتماعية مف خالؿ تمثؿ الفرد   
عمؿ يؤديو مجتمع  فأوؿ، فتفكؾ العالقات االجتماعية ىو إذانا ليالؾ المجتمع، عميو ضميره

، و عمى ىذا نستطيع باكتماؿ شبكة عالقاتو االجتماعيةط معيف في طريؽ تغيير نفسو مشرو 
لذي يقوـ بو المجتمع ىي العمؿ التاريخي األوؿ ا االجتماعيةأف نقرر أف شبكة العالقات 

ىو الميثاؽ الذي  اإلسالمي. و مف أجؿ ذلؾ كاف أوؿ عمؿ قاـ بو المجتمع ساعة ميالده
 ، ال ألنيا قطة البداية في التاريخ اإلسالميو كانت اليجرة ن المياجريف.و  األنصاريربط بيف 

مع أوؿ عمؿ تتفؽ مع عمؿ شخصي قاـ بو النبي صمى ا عميو و سمـ، و لكف ألنيا تتفؽ 
، أي مع تكويف شبكة عالقاتو االجتماعية حتى قبؿ أف تتكوف تكونا قاـ المجتمع اإلسالمي

ألشياء، عالـ األفكار(. فالمجتمع )عالـ األشخاص، عالـ االثة:واضحا عوالمو االجتماعية الث
المياجريف  اتجاهاإلسالمي الفتي ػ ممثال في األنصار ػ كاف أوؿ عمؿ يقـو ىو واجباتو 

ليضرب مثال ناصعا في األخوة، و يؤسس مف خالؿ واجباتو أرقى صور التضامف بؿ بناء 
 المجتمع الذي تأسس في المدينة.

ب و تجعمو تابعا ال متبوعا، و خاصة في المجاؿ فالمطالبة بالحقوؽ تنفي مسيرة الواج    
)الفاروقية( مف األسطوانات و األشرطة السينمائية مف مصر استجمبناهالسياسي، وما 

منيا أيضا أساسا لسياستنا تقـو عمى األفكار  استجمبناالمجافية لمفف و األخالؽ، فإننا قد 
                                                 

 .78، في ميب المعركة، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .143، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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)الدروشة السياسية(  اتخذتياحيث  تضّمؿ العقوؿ البسيطة، كاف ليا أسوأ تأثير في حياتنا،
شعارا ليا و مبدأ، و كّررتيا عمى مسمع مف الشعب الذي رّددىا معيا سنيف طويمة صباح 
مساء:" إف الحقوؽ تؤخذ و ال تعطى" لحاىا ا مف كممة تطرب و تغري، فالحؽ ليس ىدية 

ما متالزماف، و و إنما ىو نتيجة حتمية لمقياـ بالواجب، في ُتعطى و ال غنيمة ُتغتصب،
  1الشعب ال ينشئ دستور حقوقو إاّل إذا عّدؿ وضعو االجتماعي المرتبط بسموكو النفسي.

وحديف كائنا عمى صورة : "خمؽ مجتمع ما بعد المتحميمو لفكرة الحؽ و الواجبو يواصؿ    
د" ليقنصيا، ثـّ كائنا ُمتبّطال يتسّكع، حتى إذا رأى فريسة ىينة أبرز إلييا ما ُيشبو "الي"األميبا":

ييضميا في ىدوء. ولقد شاءت المصادفة أف ُتمّده بفرائس أشبعت حاجاتو المتواضعة، فدرج 
عمى عناية السماء لترزقو، حتى إذا جاء  عمى ىذا النحو خالؿ قروف خمت اّتكؿ فييا

االستعمار اختطؼ منو ما كاف يطعـ، حتى لـ يدع لو شيئا يتبّمغ بو، وكاف مف نتيجة ذلؾ 
إلى فريسة وىمية أطمؽ عمييا لفظة  ره األميبي، أعني معدتو، فمّد"شبو اليد"تحّرؾ ضمي أف

، فإّف عمى حداأو)بالواجب( ( عمى حدا،إلى نظرية تيتـ)بالحؽلسنا بحاجة "وُيتابع: 2.الحؽ"
ال يفصميما، بؿ يقرنيما ويربط بينيما في صورة منطقية أساسية، ىي التي  الواقع االجتماعي

          مع ذلؾ فينبغي أاّل يغيب عف نظرنا أّف ) الواجب ( يجب أف يتفّوؽ ركب التاريخ. وُتسّير 
عمى )الحّؽ( في تطّور صاعد، إذ يتحتـّ أف يكوف لدينا دائما محصوؿ وافر. أو بمغة 
      االقتصاد السياسي )فائض قيمة( ىذا )الواجب الفائض( ىو أمارة التقّدـ الخمقي والمادي

مجتمع يشّؽ طريقو إلى المجد. وبناء عمى ذلؾ يمكننا القوؿ بأّف كّؿ سياسة تقـو في كّؿ 
و تقـو التربية في تكريس  .(يست إاّل ضْربا مف اليرج والفوضىعمى طمب )الحقوؽ( ل

 الواجب بدؿ الحؽ و ذلؾ مف خالؿ المجاالت التالية:
   بالعمؿ عمى محو و  األصعدة،تنمية الشعور بالواجب كقيمة أخالقية عمى مختمؼ

أولوية تقديـ الواجب  بترسيخالعادات و األفكار التي تتجو لممطالبة بالحؽ قبؿ الواجب، و 
 عمى المطالبة بالحؽ.

 ت، و عوامؿ العمؿ عمى تثقيؼ طرائؽ التفكير و العمؿ و النشاط و محو كؿ الخرفا
لة، الذي يستسيغ وراء منطؽ السيو  االنسياؽ، و تحرير الحقوؽ مف كؼ النشاط و الفاعمية

 نغمة الحقوؽ و ينسى الواجبات.
                                                 

 .       35، شروط النيضة، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .160مي ، مرجع سابق، ص، وجية العالم اإلسال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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  التأكيد عمى أف أداء الواجب أعظـ أثرًا مف نتائجو مف تقديـ المطالبة بالحؽ، و العمؿ
  1عمى تكويف الوعي الشعبي و اإليماف القومي في ىذا السبيؿ.

بعدا  يكتسي مفيـو شبكة العالقات االجتماعية: االجتماعيةشبكة العالقات : 5ـ  2ـ  1
          المجتمع و تطوره استقرارمحور في تحميؿ فكر مالؾ بف نبي الحضاري، و دوره في 

و تماسكو، و يقّدـ طرحا غنيا متعدد األوجو لمفيـو شبكة العالقات االجتماعية، و يتدرج ىذا 
الطرح مف العمومية و التجريد إلى التخصيص و التحديد، و يمكف أف نفيـ شبكة العالقات 

سو عمميا عمى شكؿ عالقات جتماعية كصيغة جينية مغروزة في كينونة المجتمع و يتـ عكاال
تحفظ شخصيتو و دوره و  استقراره، و بعبارة مالؾ )صفات ذاتية( لممجتمع تضمف و روابط

ي تربط أفراد المجتمع فيما " في شبكة العالقات االجتماعية التو يتجسد األمر عبر التاريخ،
   2".شاطيـ المختمفة اتجاه وظيفة عامة، ىي رسالة المجتمع الخاصة بوألواف ن، و توجو بينيـ

و تكمف محورية شبكة العالقات االجتماعية في أنيا تشّكؿ القاعدة التي تمكف مصادر    
صناعة التاريخ " و في أنيا تتشكؿ مف تأثير مف العمؿ والتأثير في " الفعؿ اإلنساني الثالثة 

و عالـ األفكار، التي ال تعمؿ متفرقة بؿ  ،ـ األشخاص، عالـ األشياءثة : عالعوالـ ثال
تخضع  يسّيرىا و يفّعؿ عمميا عالـ رابع ىو شبكة العالقات االجتماعية. ففاعمية األفكار

     األشخاص ف نتصور عمال متجانسا مف إننا ال يمكف أ لشبكة العالقات االجتماعية، أي
. و كمما كانت شبكة العالقات االجتماعية لعالقات الضروريةشياء دوف ىذه او األفكار و األ

    3أوثؽ ، كاف العمؿ فعاال و مؤثرا.
، و تكمف ميمة ىذه ارتباط أينماو ترتبط شبكة العالقات االجتماعية بالفكرة الدينية    

             ببعض، و يؤكد مالؾ بف نبي أف العالقة الروحية بيف ا بعضيـاألخيرة في ربط األفراد 
و ىذه بدورىا تربط ما بيف اإلنساف و أخيو  ىي التي تمد العالقة االجتماعية،و اإلنساف 

          رسوؿ )ا صمى ا عميواإلنساف بحيث يصبح صورة المجتمع بعض ما يوحي بو قوؿ 
التي  الدينيةو ىذه الفكرة  4" المؤمف لممؤمف كالبنياف المرصوص يشّد بعضو بعضا".و سمـ(:

تصنع شبكة عالقات اجتماعية متينة بيف أفراد المجتمع تجعؿ المجتمع يؤدي نشاطو 
، و عبادة ا التي خمؽ بذلؾ أىداؼ السماء بضرورات األرضالمشترؾ بكؿ فعالية و يربط 
                                                 

 . 192عبد المطيف عبادة، فقو في التغيير في فكر مالك بن نبي، مرجع سابق،  ـ   1
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لمضموف الجوىري لمكياف االجتماعي، إذ ىو و ىذا العنصر الثابت ىو ا الناس مف أجميا.
أف يوجو لو أف يواجو ظروؼ  لو ، و استقراره عبر الزمف و يتيحجتمعالذي يحدد عمر الم

بط ر تاريخو جميعا. و ىو الذي يتجّسد في نياية األمر في شبكة العالقات االجتماعية التي ت
، ىي رسالة اتجاه وظيفة عامةفيما بينيـ، و توجو ألواف نشاطيـ المختمفة في  أفراد المجتمع

ىذه الشبكة و لو في مرحمة ابتدائية ىو الذي يعبر عف حدث المجتمع الخاصة بو.فتكّوف 
أما إذا كانت العالقة بيف اإلنساف و المجتمع مريضة فيذا   1)ميالد مجتمع( في التاريخ.

يعني أف شبكة العالقات االجتماعية لـ تكف لتؤدي دورىا في نفسية اإلنساف أوال ، ثـ في 
في ظاىره ميسورا ناميا، ضارة، فقد يبدو المجتمع ط بالحصياغة مكونات اإلنساف األوؿ المنو 

ىذا المرض االجتماعي في العالقات   بينما شبكة عالقاتو االجتماعية مريضة، و يتجمى 
مف  ألنا( عند الفردفي العالقات بيف األفراد. و أكبر دليؿ عمى وجوده يتمثؿ فيما يصيب )ا

، عندما يختفي )الشخص( أو رديةالفإلى تحمؿ الجسد االجتماعي لصالح )تضخـ( ينتيي 
      2خاصة عندما يسترد )الفرد( استقاللو و سمطتو في داخؿ الجسد االجتماعي.

 
 :  التربية عند مالك بن نبي أىدافـ  2
        المؤمف و تدعـ القيـ الروحية اإلنساف إعدادتتمثؿ في  :أىداف دينية و روحية: 1ـ  2

ة مف الصفات و المتغيرات التي يجب تنميتيا مف أجؿ و ىي جمم ،اإلنسافو الدينية في 
في منظومة أخالقية و اجتماعية تيدؼ إلى إخراج  االنخراطبناء كياف إنساني قادر عمى 

عد بو عف عوالـ القابمية ى شخص مكيؼ منوط بعممية التحضر تبالفرد مف صفاتو الوراثية إل
 ومف جممة ىذه المتغيرات نذكر: لالستعمار

حيف ينجب الرجؿ أبناءه و ينفؽ عمييـ ليغذوىـ، فما يقـو  : النمو الكامل لمفرد:1ـ  1ـ  2
، و أف يقدـ لمجتمعو أعضاء ألنو مسؤوؿ أف يقدـ لنوعو رجاالبيذا إاّل بثمث واجبو نحوىـ.

فيو، و أف يقدـ لدولتو مواطنيف، و أيما رجؿ قادر عمى الوفاء بيذا الديف الثالثي  اجتماعييف
تيدؼ التربية إلى تكويف اإلنساف الكامؿ المثالي   3.و ، فيو مذنب و مقصرو تقاعس عن

أو إنساف الحضارة، مف خالؿ التغيير اإلرادي النفسي، لذا  الذي تجّسدت فيو قيـ الحضارة،
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 .43جون جاك روسو، إميل تربية الطفل من الميد إلى المحد، مرجع سابق، صـ   3
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فالمسمـ ال يستطيع أف يغير ما حولو إف لـ يغير أوال ما بنفسو، فيذه حقيقة عممية يجب أف 
يا وضعو ا عز وجؿ في القرآف، سنة مف سنف ا التي تسير عمييا قانونا إنسان نتصورىا

   1حياة البشر.
        كاف يتشكؿ وفؽ منظومة حياتية تجعؿساف الكامؿ في الحضارات الماضية إف اإلن

           منو بيدقا في يد مف صنعوه ليحقؽ في النياية أغراض الحاكـ في الدفاع عف الرعية
اإلنساف الذي كاف يراه ىو شرطا ضروريا لقياـ الحضارة و سببا و ىدفا ليا و الحكـ، بينما 

  2.إف تغيير ما بنفس الفرد، ىو الشرط الجوىري لكؿ تحوؿ اجتماعي
، و تطمع إلى النظاـ و التنظيـ،  يتأتى إاّل إذا تخّمى عف فوضاهإف النمو الكامؿ لمفرد ال   

         :االجتماعيوتفسير ذلؾ في اإلطار  ستعمارلالدخؿ إلى الحياة المنتجة غير القابمة 
مف الحضارة تتسـ بتركيب أصيؿ لعبقريتو  أـ مجتمع ما بعد الموحديف يسعى نحو مرحمة

 اإلسالمية الخالصة مع العبقرية "الحديثة".
مف خالؿ عممية تربية  االجتماعيةمشروعيتو األخالقية و و يستمد المشروع التربوي     

، و لكي يضطمع بياتو المياـ ينبغي أف نعرؼ لكماؿ ليضطمع بميامو الحضاريةى االفرد عم
، و ذلؾ أمر ال يتيسر لقادة العالـ اإلسالمي، إاّل إذا ما قاموا بعممية استبطاف دقيؽ أنفسنا

ختبار قاس لضمائرىـ ... فكذلؾ الحاؿ إذا ما أردنا أف نعرؼ اإلنساف مف حيث  لذواتيـ ، وا 
، فيمزمنا قدر ط ىي الشروط، في اإلطار اإلنساني، فالشرو االجتماعيةياة كونو "محركا" لمح

كبير مف الدرس الواعي، فيو وحده الكفيؿ بالكشؼ عف العالقات الخاصة التي تمثؿ 
     3التماسؾ داخؿ الشخصية اإلنسانية في حركتيا و في نشاطيا.

كانت التربية   إذا: صالحالصالح إلى تكوين اإلنسان المن تكوين المواطن :  2ـ  1ـ  2
، لدييـ روح العمؿ الجماعي المشترؾو إلى أف تخمؽ  االجتماعيةالحديثة تّعد الطالب لمحياة 

         الحديثة مف ضمف أىدافيا  بأف نعّد مواطف الغد  و أف نبدأ بالتالي فقد تضمنت التربية
 يوىان جوتميب األلماني بأف ندنيو مف المجتمع الذي عميو أف يدخمو. و قد قرر الفيمسوؼ

ة تساعد عمى بعث األمة ضرورة قياـ تربية قومي"  Johann Gottlieb Fichte "فيختو
و مف ىنا دعا إلى تربية عامة مشتركة بيف جميع أبناء الشعب، رغبة منو في  .األلمانية
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 سوؼالفيمكما ذىب إلى ذلؾ مواطنو  في األسرة. الحياةمحاربة األنانية التي تشجع عمييا 
الذي دعا إلى تكويف المواطف الصالح مف خالؿ المدارس  " Imanial kant"إمانيوؿ كانط 

 أفو تنطمؽ التربية عنده مف المساواة في التعميـ، و يرى  العمومية و ليست الخاصة.
 ىو النواة المركزية لمتربية .  الضبط الذي يتولد عنو الخضوع و بذؿ الجيد

       اذج الغربية التي تكممت عف تكويف المواطف الصالح، إما ىذا بالنسبة لبعض النم    
، فقد ركزت عمى المدارس الخاصة و رأت امغاير  اجتيادافي المنظومة اإلسالمية قد كاف 

          فييا أف ما تقدمو لمفرد في بداية حياتو عمى أساس ديني عقدي يكوف ىو المبنة األولى
          فإذا كاف اليدؼ مف خمؽ اإلنساف .فرد المواطفية الفي تشكيؿ نفسية و بناء شخص

          ىو عبادة ا و التعمير في األرض، فإف مف أسبابيا ىو اإلصالح و اإلخالص لموطف
 و أف يتصؼ بالتقوى والصدؽ وو التضحية مف أجمو بالماؿ و الروح،  و الذود عف كيانو

التربية في اإلسالـ ينمي اإلنساف ػ ال  فمنيج .األمانة وغير ذلؾ مف الصفات الحميدة
محصور المواطف ػ الصالح الذي يستطيع أف يعيش في كؿ مكاف... و ليس فقط المواطف ال

       بية المواطف، و تربية اإلنساف ليس فييا بالطبع إغفاؿ تر في حدود )المواطنة الضيقة(
، و لكف الخوؼ ف مف اإلنسافأبدا عمى المواط ، فالحقيقة أنو ال خوؼو لكنيا أشمؿ و أكمؿ

فكره و انتماؤه و سموكو داخؿ حدود  انحصركؿ الخوؼ عمى اإلنساف مف المواطف الذي 
اف الصالح( )اإلنس إعدادىو تكويف و  اإلسالميلذا نجد أف ىدؼ الفكر   جغرافية لوطنو.

وىره ، اإلنساف بجف الشامؿ، اإلنساف عمى إطالقو بمعناه اإلنسابدؿ )المواطف الصالح(
ال مف حيث ىو مواطف في ىذه البقعة مف  ،أعماقو، اإلنساف مف حيث ىو إنسافالكامف في 

 فيذا العالمة "إبف خمدوف" يصؼ مجتمع تسوده روح اإليثار و 1األرض أو في ذلؾ المكاف.
تترسخ جذوره حينما ييب أفراده لمساعدة بعضيـ البعض، مجتمع تتعزز وحدتو بيويتو 

جع روح المحاسبة والمسؤولية، مجتمع مدني يسعى نحو تشجيع المزيد مف اإلسالمية التي تش
 .االنخراط في العمؿ المدني ويعمؿ عمى ترسيخو عف طريؽ المشاركة الجماعية الفاعمة

      باعتبارىا عممية إعداد لإلنساف الصالح الذي يستطيع التكيؼإف التربية في منظوره     
اجتماعية  وصية اإلنسانية في أدوار سياسية خمع مجتمعو تعمؿ عمى تشكيؿ الش

عاد العممية واقتصادية، لذا البد مف أف يحدد اإلطار الثقافي الذي يقـو عميو المجتمع أب
، بحيث ال تخرج التربية عف ىذا اإلطار إال تطويرا لو ، وتقدما بو في التربوية واتجاىاتيا

                                                 
 .45إلسالمي، مرجع سابق، ص عمي أحمد مدكور، منيج التربية في التصور اـ   1
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ى ىذا األساس فإف القيـ االجتماعية آخذة بيد المجتمع نحو مستوى أفضؿ وعم زيادةعممية 
             تحتؿ مركزا أساسيا في توجيو العممية التربوية ، فالقيـ ىي نتاج المجتمع وليا
مف الموضوعية ما يجعميا تؤثر في السموؾ فتعمؿ عمى توجييو بما يتفؽ مع السموكيات 

نع نسيج الشخصية ىي التي تمثؿ مجموعة األخالؽ التي تص االيجابية في المجتمع. و
وتجعميا متكاممة قادرة عمى التفاعؿ الحي مع التوافؽ مع أعضائو ، وىي قيـ ايجابية كمؼ 

 ا الناس التحمي بيا والتمسؾ بمقتضياتيا.
 المؤسساتو يعزي الكثير مف الباحثيف إلى أف تكويف المواطف الصالح تتضافر في تنشئتو  

            ؿ ليكوف مواطنا صالحا ثـ سرعاف ما يتحوؿالعمومية و الخاصة، األسرة تييئ الطف
ثـ مرحمة التعميـ المتوسط التي يتمقى فييا قوانيف السموؾ والحياة  االبتدائيةلى المدرسة إ

 ثـ يمر لتكويف شخصيتو في المرحمة الثانوية. االجتماعية
في األسرة، و تعده  اابنيو يرجع مالؾ تكويف المواطف الصالح إلى األمـ التي تبدأ بتربية    

ليندمج في المجتمع ليكوف عضوا في شبكة العالقات االجتماعية، فيندمج معيـ و يكّوف 
         شخصيتو، بالنسبة إلى مجتمع تاريخي، فإف دفاعو عف أسموب حياتو، ىو دفاع 

وف . و تحديد عالقاتيـ بو بحيث يصبحو عف مبدأ إدماج أفراده في نطاقوعف شخصيتو، 
             ،االجتماعيالمعّرؼ ليـ، فاإلرغاـ  بمثابةبو، كما يصبح مجتمعيـ ة التعريؼ بمثاب

و الموقؼ النقدي لمفرد ػ سواء كاف ىذا الفرد واعضا في جمعية إرشاد أو صحفيا في جريدة 
ناقدا سياسيا أو قاضيا  أسبوعية أو شاعرا ىزليا أو فنانا ميتما بالجماليات أو ناقدا أدبيا أو

  1ليا ػ ىما المظيراف األساسياف لثقافة معينة في وظيفتيا االجتماعية.عد
لتعزيز تضامف البناء االجتماعي، فإننا المجتمع في حاجة إلى التبكير في تشجيع  و   

المشاركة اإليجابية )بمعنى االنتماء( في تنمية المجتمع، ومف الضروري أف تغرس في أذىاف 
معاتنا ليست مسؤولية الدولة وحدىا أو أي جياز مف أجيزتيا أفراد المجتمع بأف صيانة مجت

ولكنيا مسؤولية تقع عمى عاتؽ كؿ واحد منا، كما أف عمينا ترسيخ فكرة أف المواطنة ال تعني 
و تتحوؿ الثقافة داخؿ المجتمع  .فقط األخذ مف الدولة ولكنيا تعني كذلؾ العطاء لممجتمع

اد، فالثقافة ػ بما تتضمنو مف فكرة دينية نظمت إلى سموؾ االجتماعي يدافع عنو األفر 
             ،سوغ أف نعد عممًا يتعممو اإلنسافالممحمة اإلنسانية في جميع أدوارىا مف لدف آدـ ػ ال ي

طار يتحرؾ داخمو، يغّذي الحضارة في أحشائوبؿ ىي  ؛ فيي الوسط الذي محيط يحيط بو، وا 
                                                 

 .84، القضايا الكبرى، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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مف جزئياتو، تبعا  ، و تتشكؿ فيو كؿ جزئية تتكوف فيو جميع خصائص المجتمع المتحضر
              لمغاية العميا التي رسميا المجتمع لنفسو، بما في ذلؾ الحداد و الفناف و الراعي و العالـ

ميمة تربية اإلنساف الصالح مسؤولية تمقى عمى عاتؽ  إف 1و ىكذا يتركب التاريخ. و اإلماـ 
في بنائو، فاألـ التي  االجتماعيةف تسيـ جميع القوى الجميع فيي ػ كواجب وطني ػ ، يجب أ

تؤدي ىذا الواجب ىي مواطنة صالحة، وكذا األب الذي يرعى أبناءه ويحسف تربيتيـ ويعدىـ 
عدادًا صالحًا لمحياة ىو أيضًا إنساف صالح، وأفراد األسرة جميعيـ الذيف يحرصوف عمى حب 

 .سف وتعاليـ اإلسالـ ىـ مواطنوف صالحوفالخير والمبادئ السامية والفضمية والخمؽ الح
ال يمكف لإلنساف أف يواصؿ في تأدية مياميا : : تصفية التراث من الرواسب3ـ  1ـ  2

التربوية دوف إعماؿ عممية النقد في ترسبات الماضي القديـ والحاضر الجديد، خاصة فيما 
فقد كّرس إنساف ما بعد ، ر بيا الثقافة العربية اإلسالميةيتعمؽ بقضية التراث الذي تزخ

الموحديف سموكات سمبية فردية كالذرية و التزمت، النزوع إلى المديح، وأخرى جماعية 
الماضي الشيء الذي أثقؿ كاىؿ  بأذياؿ، و التشبث ؿكالجدؿ و الحرفية والتحميؽ في الخيا

لمتأنية اإلنساف المسمـ تحت أوزار قروف مف العادات و المتخمفة المتراكمة. إف القراءة ا
 لمتراث لمحاولة استمياـ القيـ التربوية والمجتمعية و غربمة الموروث الثقافي.

        ، إذا كاف التراث ػ في مفيـو حسف حنفي ػ  ىو نقطة البداية كمسؤولية ثقافية و قومية   
الجديد. و األصالة ، فالقديـ يسبؽ تفسير التراث طبقا لحاجات العصر و التجديد ىو إعادة

           ، و الوسيمة تؤدي إلى الغاية . التراث ىو الوسيمة و التجديد ىو الغايةاس المعاصرةأس
و ىي المساىمة في تطوير الواقع، و حؿ مشكالتو، و القضاء عمى أسباب معوقاتو، و فتح 

         يتصؿ ما  فإف مالؾ أولى لقراءة التراث و كؿ 2مغاليقو التي تمنع أي محاولة لتطويره.
ثقافة( موروثة نريد تصفيتيا، بميالد المجتمع الجديد كاف بظيور الفكرة الدينية التي بال )

 أرست دعائـ البناء و شّدت أواصر األفراد في إطار شبكة عالقات اجتماعية متينة، لكف ىذا
و الحمـ و األناة و الفروسية ما أنتخبو لكوف حامؿ الرسالة  ؽالمجتمع البدائي فيو مف األخال

، األخالؽ دليؿ عمى وجودىا مف قبؿ مكاـر ألتمـ جئتلجديدة لمبشرية، وفي تفسير حديث ا
و التراث في عمومو  قابؿ  و زيادة. تكممةو إنما فييا بعض النقائص و ىي في حاجة إلى 

التاريخية لكي يؤدي ميمتو  اتجاهلمتصفية لكي يتماشى مع معطيات العصر و يتوحد و في 
                                                 

 .92، شروط النيضة، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   1
 .13،ص1992،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ، بيروت،لبنان،  4التجديد ـ  موقفنا من التراث القديم ـ ط حسن حنفي، التراث و ـ   2
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 لالستعماروالقابمية  االستعماربف نبي لو وجب أف نميز بيف إ. يقوؿ ياؿالتواصمية بيف األج
  الفئةلقمنا أف " األفكار الميتة" التي ورثناىا مف عصر مات بعد الموحديف، أخطر عمينا مف 

في معرض تحميمو لألفكار إلشكالية التراث في واقع المجتمع  و يضيؼ مالؾ األخرى.
صنع بنفسو األفكار التي ستقتمو، و لكنيا تبقى بعد ذلؾ الجديد في وضوح إف كؿ مجتمع ي

، و تفعؿ مفعوليا في مع عاداتيا إذ األولى تظؿ منسجمة ) أفكارا ميتة (االجتماعيفي تراثو 
كيانو الداخمي، إنيا تكوف ما لـ نجر عمييا عممية تصفية تكوف الجراثيـ الموروثة الفتاكة التي 

 1.، و ىي تستطيع ذلؾ ألنيا تخدع قوة الدفاع الذاتي فيوؿتفتؾ بالكياف اإلسالمي مف الداخ
: فيي إما أف تؤثر حياة مجتمع معيف تتجمى في صورتيفكانت أىمية األفكار في  فإذا   

في عكس ذلؾ ، بوصفيا عوامؿ ، و إما أف تؤثر االجتماعيةبوصفيا عوامؿ نيوض بالحياة 
بف نبي في ىذا الصدد بأف لكي ، تجعؿ النمو صعبا و مستحيال. فيشير مالؾ ممرضة

و توجيييا نحو مستوى أرقى  يتمكف مجتمع ما مف التقدـ و التطور و تنظيـ حركة التاريخ
              لتحقيؽ الحضارة و المدنية يجب أف ييتـ بتصفية التراث مف كؿ ما يعيؽ الحركة

نية اإلنساف الكامؿ، و يجعؿ عممية التغير االجتماعي تسير نحو أىداؼ نبيمة و تحقيؽ إنسا
و فوضاه و خموده و ركوده، كؿ ىذه األمور ذات  إف تنظيـ المجتمع و حياتو و حركتو، بؿ

       ؛ فإذا ما تغير النظاـ بطريقة األفكار المنتشرة في ذلؾ المجتمععالقة وظيفية بنظاـ 
األفكار نفسو، إف  االتجاهأو بأخرى فإف جميع الخصائص االجتماعية األخرى تتعدؿ في 

تكوف في مجموعيا جزءا ىاما مف أدوات التطور في مجتمع معيف، كما أف مختمؼ مراحؿ 
مراحؿ تطوره ىي في الحقيقة أشكاؿ متنوعة لحركة تطوره الفكري؛ فإذا ما كانت إحدى ىذه ال

، فإف معنى ىذا أف المجتمع في ىذه المرحمة يتمتع بنظاـ تنطبؽ عمى ما يسمى بالنيضة
    2فكار، و أف ىذا النظاـ يتيح لكؿ مشكمة مف مشاكمو الحيوية حال مناسبا.رائع مف األ

وؿ خاوية، أي محشوة بأفكار ميتة، و ضمائر إذ ال يستطيع مجتمع أف يتابع مسيرتو بعق   
. و ال ينسب مالؾ بف نبي مشكمة روابط المتدىورة ليس تجمعيا وحدةمف ال ، و شبكةحائرة
كار الوافدة مف الغرب أو ما يسمييا " باألفكار المميتة" بؿ العطب إلى األف اإلسالميالعالـ 

        األجياؿ دوف نقد أو إعادة قراءة  رِّ كؿ العطب في تمؾ األفكار التي بقيت تتوارث عمى مَ 

                                                 
 .13، في ميب المعركة ، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 .13، مشكمة الثقافة، مرجع سابق، ص ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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        عف " األفكار القاتمة " يكفينا المسئوؿ، إف يا بعد أف مر عمييا زمف الصالحيةو تصفيت
 اإلسالمي. ، في التاريخ فقتمت المجتمع قائمة األفكار التي فعمت فعمتيا مىأف نمقي النظر ع

          ،ػ تكّوف الجانب السمبي في نيضتناإف ىذه األفكار التي مازالت ػ باعتبارىا أصبحت ميتة 
            ؿ الذي مر قيقر و األفو تأو )القتاؿ( في عيد ال و قد كانت تكّوف الجانب اإليجاب

تصبح ميتة ، ىذه األفكار إذف كانت قتالة في مجتمع حي قبؿ أف حضارة اإلسالميةعمى ال
             غير أنيا بكؿ تأكيد لـ تولد بباريس أو لندف بؿ ولدت بفاسفي مجتمع يريد الحياة، 

مدرجات أكسفورد و السربوف ... و لكنيا نشأت  و تونس و القاىرة... لـ تنشأ في  و الجزائر
  1.و في ظؿ صوامعو اإلسالميوامع العالـ تحت قباب ج

مف األىداؼ التربوية التي يجب أف تقـو التربية بغرسيا  :: غرس الروح اإلسالمية4ـ  1ـ 2
في النشء ىي ذلؾ الجانب المتعمؽ بالروح اإلسالمية، إذ أف بداية نشأت ىذه الحضارة 

انبثقت عنيا، و لكي تستمر التي غرست في حامؿ ىذا الديف األوؿ و  الدينيةكانت بالفكرة 
           سانيةعف حاجات النفس اإلن الحضارة يجب أف ال تخبو جذوة الروح فالفكرة الدينية تعبر

           نو كما صح أف يعّرؼ اإلنساف بأنو:)حيواف مفكر(، حتى أفي مختمؼ ممكاتيا ومظاىرىا
   2.)حيواف متديف بطبعو( )حيواف مدني بطبعو(  يسوغ لنا كذلؾ أف نعرفو بأنوأو أنو:

 انعطفتلما  الالوعيو قد تأثرت التربية في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة بالوعي أو    
إليو التربية في عالمنا المعاصر بسبب غياب ىذه النظرة اإلسالمية إلى اإلنساف و إلى تربيتو 

، برازه ألنفسنا، و لغيرناو إ استيعابوعمى   مف فكرنا التربوي المعاصر، و بسبب عدـ قدرتنا
فقد وجدنا أنفسنا نعيش عالة عمى فكر غيرنا، و ممارساتو التربوية مما أوحى إلى البعض 
         ىنا ممف لـ يقتربوا منو و إلى غيرنا مف مفكري الغرب التربوييف بأننا ال نممؾ شيئا نقولو

الفكر وما يوحي إليو مف أو نمارسو في مجاؿ الفكر و الممارسة التربوية، و إبراز ىذا 
 3و تطبيقاتو التربوية. اإلسالميممارسة في دحض ليذا الغبف الذي تعرض لو الفكر التربوي 

، ىذا االجتماعيإف  غرس الروح اإلسالمية في نفس المسمـ تمكف الديف مف لعب دوره    
إلى وضع الدور منحصر في القياـ بتركيب ييدؼ إلى تشكيؿ قيـ تمر مف الحالة الطبيعية 

، و ىذا التشكيؿ يجعؿ مف )اإلنساف( ي، ينطبؽ عمى مرحمة معينة لحضارةنفسي زمن

                                                 
 .130، في ميب المعركة، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .100محمد عبد اهلل دراز، الدين، بحوث مميدة لدراسة تاريخ األديان. مرجع سابق، ص ـ   2
 . 120، مصر، ص 1981، دار حسام لمنشر و الطباعة و التوزيع، القاىرة، 1ـ محمد السيد سمطان، قضايا في الفكر التربوي المعاصر، ط  3



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

020 

 

    دة زمنية مقدرة، و يجعؿ مف) الوقت( ػ الذي ليس سوى ماجتماعيةة مرحمالعضوي 
ػ الذي يقدـ بصورة فردية مطمقة غذاء اإلنساف في صورة استيالؾ بسيط )بساعات تمر( ػ 

الكثيرة تبعا لظروؼ عممية  االجتماعية، يسد حاجات الحياة يفا فنيامجاال مجيزا مكيفا تكي
  1اإلنتاج.

تييئ التربية الوسائؿ المختمفة لتحقيؽ إمكانيات النمو  :مفردالنمو الكامل ل:5ـ  1ـ  2
لإلنساف عقميا واجتماعيا وجسمانيا، والبيئة ىي الوسط التربوي لذلؾ فالنشء يعتمد عمي 

خبرة الالزمة لتكيفو وتفاعمو مع اآلخريف وتكتسب ىذه الخبرة بتكويف الكبار في إكسابو ال
العادات اإليجابية التي يسيطر بيا الطفؿ عمي بيئتو ويستخدميا في تحقيؽ أىدافو . و إذا 

كويف كانت التربية الحديثة التي تدعو إلييا الفمسفة األوروبية ىي توجيو عناية أشمؿ إلى ت
قط، بؿ أكثر نضجا و نموا ، بحيث ال يغدو أكثر عمما و معرفة فقاالطفؿ تكوينا متكامال متس

لوسائؿ التعميـ و أدواتو. فالتربية  امتالكا، وأكثر اة، وأقدر عمى التفكير و المحاكو تفتحا
و تربية الجسد و التربية الجمالية و التربية  الحديثة أّكدت عمى أىمية العناية بتربية الفكر 

 مينية و سواىا مف جوانب تربية الشخصية.الخمقية و التربية ال
، الالتيني، و يعني التكديس « Struere »في الفرنسية يشتؽ مف فعؿ  Instruireإف التعميـ  

" لمعمومات في الفكر تعتبر و ىو في مفيومو الحرفي الضيؽ ال يعدو إذا أف يكوف " تكديسا 
         ميمو. أما عمؿ التربية فأعمؽ تجييزه تجييزا خارجيا بمعارؼ ال تنفذ إلى ص ، أومفيدة

الكامنة  في الالتينية( ممف نربيو جميع ضروب الغنى Ducereو أنفذ. إنيا تعني أف نخرج )
. و المربي الحقيقي ىو الذي يساعد الطفؿ فيو، و نظيرىا بعد خفاء، و نفّتحيا حتى مداىا

عمى حد تعبير ف ىو " أف و شخصية ذات وزف، و أف يكوف "مإنسانا ذا ش يغدو أفعمى 
    2نتشو، أي أف يستخرج قواه الذاتية و طاقاتو المبدعة الخالقة حتى أقصى مدى ممكف.

          فالنمو الكامؿ لإلنساف يتطمب مجتمع يقـو بوظيفتو التاريخية لكي يتجسد ىذا النمو     
فإنو ال بد أف نفيـ  رد،الفنحو الفرد و يحقؽ راحة  بوظيفتوو ىذا الكماؿ. المجتمع الذي يقـو 

نما ىو شيء  دقيقا.معناه فيما  ىو بنياف و ليس  خاص،فيو ليس عددا مف األفراد، وا 
 ، بنياف فيو أشياء مقدسة متفؽ عمييا، فقبؿ أف تتجمع األفراد تكوف ىناؾ فكرة ألفرادتكديسا ل
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 .506، تاريخ التربية. مرجع سابق، ص عبد اهلل عبد الدائمـ   2
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       الصالت . فإذا فقدت ىذه الفكرة فقد فقدت ىي التي تؤلؼ بيف أفراد المجتمع عامة

 1بيف األفراد، و تفكؾ المجتمع و ضاعت المصمحة التي كانت تتمثؿ فيو.
إف الوضعية التي خّمفيا واقع ما بعد الموحديف عمى مستوى  :: تربية اإلرادة 6ـ  1ـ  2

التراكـ النفسي لإلنساف، خمقت منو إنسانا مشوىا غير قادر عمى مواجية الواقع بكؿ تعقيداتو 
           ، و أصبح ىذا المرض يفتؾ بالجسـ اإلجتماعي إلى أف أصابو الخورو تمفصالتو

          في المغرب، و الضعؼ، إف ىناؾ داء واحد ينيش الشعوب العربية في كؿ مكاف،
         : فقداف الثقة بالنفس، و ما طبع أخالقنااألوسط، منذ قروف، ذلؾ الداء ىو في الشرؽ
، و تممؽ الرؤساء، و في كممة واحدة: ىذا و عبادة التشريفات و التشيير، ة،مف الوشاي

    و األباطرة و األمراء العرب عمى فرض نظاـ صاـر  التردي المزمف الذي حمؿ الخمفاء 
، وكاف ىذا حتى أو بالتقدـ االجتماعي بالتربية عمى ىذا الشعب، ال ينطوي عمى أدنى اىتماـ

  2.ذه النقائص كسالح فتاؾ في الشرؽ أو في الغربقبؿ أف يفكر االستعمار في استغالؿ ى
 االستعمارو قد أولى مالؾ عناية كبيرة لمفيـو " اإلرادة" فيي ضد اإلرجاء الذي يمارسو   

          أفالمادية و البشرية. و قد أقر  ضد الشعوب المقيورة ليطيؿ بقاءه، و يستنزؼ طاقاتيا
و أبعد التصورات عما أعطاه ا سبحانو و تعالى  بؿ مف أدؽ ال تنمية دوف إرادة التنمية،

         حصوؿ التغيير بإرادة الإلنساف مف طاقات إرادية تكاد تكوف مطمقة، عندما جعؿ 
ِإنَّ اللَّـَه  ﴿ ى:ال يتحصؿ و ال يجيء إاّل ثمرة إلرادة التغيير عند اإلنساف، لذلؾ يقوؿ ا تعال

ى، أما ( تعود  سبحانو و تعالال يـَُغيـِّرُ فمعنى ) 3.﴾ يـَُغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى
روا( يعود لمبشر، فأية فاعمية إرادية حضارية أكبر مف ذلؾ، و أي تكريـ يصؿ إلى ىذا )يغيّ 

المستوى، فياتو اآلية التي بنى منيا مشروعو الحضاري، ففي التفسير الفيمولوجي لمعنى 
و ال يكوف لو ذلؾ إاّل إذا  ،بدأ باإلنساف مف الناحية النفسيةالتغيير اإلرادي الذي يىو  يغيروا

 إلى قسميف:عي. و قد جاء تعريؼ الحضارة مقسـ الديف في سموكو اإلجتما استشعر
 ." الشروط المادية"، ىي اإلمكاف الحضاري الجانب المادي  أوال :

 ."، ىي اإلرادة الحضارية" الشروط المعنوية الجانب المعنوي:  ثانيا :

                                                 
 .  157، تأمالت. مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .137، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2
 .11الرعد، اآلية : ـ سورة  3
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بف نبي مف خالؿ ربط منطؽ الفكرة بمنطؽ إفي تفكير  محوريةو تعتبر اإلرادة عممية  

         العمؿ، و كوف اإلنساف ىو وسيمة التغيير الحضاري، و إرادتو و اختياره ىو األساس
و الحرية و المرتكز في ىذا التغيير، فإف ذلؾ ال يعني التضاد و التصادـ بيف السنف 

اإلنسانية، فالذي أراد لو أف يريد، و أف تكوف إرادتو في التغيير الحضاري ىي أساس 
 التغيير، فا أراد لإلنساف أف يريد، و تصبح إرادتو مف الفاعمية في التغيير الحضاري. 

قابمة لمتحقؽ في المجتمع التربية في فكره عنده ف إ :: مساعدة الفرد عمى التكيف 7ـ  1ـ  2
بمختمؼ المناىج والوسائؿ والطرؽ، وتتكيؼ مع مختمؼ األحواؿ واألزماف واألمصار دوف أف 

نما أمرت  جاىزة،لذلؾ لـ يكف لمتربية قيـ و قوالب منظمة  و يؤثر ذلؾ في جوىرىا. وا 
بضرورة تحقؽ أىدافيا بأشكاؿ مختمفة تستجيب لحاجات الزماف والمكاف واألحواؿ، فقد تأخذ 

 مفيـو التكافؿ و الزكاة تارة أخرى. تأخذاألمانة تارة، و قد  معنى اإلنفاؽ، و
              ؛ قابميتيا لمتداوؿ مع كؿ األنماطبف نبيإمف مظاىر التكيؼ في التربية عند  و   

، و مع كؿ وسائؿ و الوسائط التربوية. و كذلؾ االستجابة لحالة االجتماعيةو السياقات 
، فالمربوف الناقموف وجدانية والعقمية، فمكؿ أسموبو وطريقو ومنيجوية والنفسية والمتمقييا العمر 

؛ وليذا لـ يكف تعمموف ليـ قدرات وطاقات أيضاً ، والممقيـ اإلسالمية ليـ قدرات وطاقاتل
نما يتنوع خطابيا بفعؿسالمية الحاممة لمقيـ خطاب واحدلمنظرية التربوية اإل مرونتو  ، وا 

سياسة أنتجو العمماء في أدب العالـ والمتعمـ يختمؼ مف  ، فماويتكيؼ مع مختمؼ الحاالت
، فسياسة مف قوي عوده وعـز عمى طوؿ الرحمة والطمب والتفرغ الغمماف إلى سياسة الصبياف

 ذا.لمعمـ تختمؼ عف غيرىـ وىك
د مالؾ بف نبي حيزا مقولة الشعور بالذات عن استأثرت: تنمية الشعور بالذات: 8ـ  1ـ  2

         "ىذه المقولة بفكرة " الوعي ارتبطتمف كتاباتو حوؿ مشكمة الحضارة، و قد  كبيرا لنفسيا
في الحياة أف تتجسد الفكرة الدينية في حياتو كسموؾ  و ىي أف يعرؼ اإلنساف أف دوره 

اجتماعي، وأف يرتقي في سمـ الكماؿ ... و تمؾ ىي غايتو ودأبو، و إذا ألمت بو ظروؼ 
ف بعض ذرى الكماؿ التي وصمت إليو، يجد نفسو ض عميو الراجع ع، و تفر ارتقائوتحد مف 

 يبقيو دائما ضمف منيج يحفظ لو توازنو النفسي و الفكري و السموكي، و يتراجع وفؽ خطة و 
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        ، ميما استمر تدنيو و تراجعو، ماداـ قصده سميما واضطراره لذلؾ قائما،دائرة المشروعية

  1و إرادتو لمكماؿ متحفزة.
يتمثؿ الشعور بالذات في فقو الحضارة عند مالؾ بف نبي في أف يعرؼ اإلنساف   

عده الحضاري، و طبيعة الصراع بيف  األمـ و الشعوب و ما ىي خصوصيتو الثقافية و بُ 
، و معرفة االستعماريةوسائمو و أىدافو، الشيء الذي يفضي إلى وعي كامؿ بالمشاريع 

واعية بأساليب التنمية و التطور. و التخمؼ، و رؤية شاممة منيجية لطرؽ الخروج مف بوتقة 
لمحضارة و التحضر قد أسس منيجا  ممحصفمالؾ بف نبي بما يممكو مف نظرة ثاقبة و فكر 

إلى مجتمع متحضر بدايتو مف بالمجتمع المتخمؼ  االنتقاؿو معرفيا مستقال غرضو  فكرا
دخؿ إلى حركية التاريخ، فالحضارة تربية " في ذىف اإلنساف الذي ما لـ يغرس "مقولة الوعي

 المفتاحيةو تنمية و وعي و فكرة دينية و واجب ومسؤولية ... و غيرىا مف المفاىيـ األخرى 
، فقد حاوؿ مالؾ بف نبي ػ إلنساف إلى فيـ الواقع المحيط بوالتي يدخؿ بيا و مف خالليا ا

 ػ االستعماريو، و يعرفيـ بأساليب في جؿ كتاباتو ػ أف يبيف لمناس بواقعيـ الذي يعيشوف ف
التي لـ يعد ليا  ػ في السيطرة عمى الشعوب الضعيفة و المتخمفة باالستقالؿالتي ال تنتيي 
الذي خرج  اإلسالمي، فقد عاني المسمـ عمى العمـو مؤثرات تقيقر المجتمع دور في التاريخ

ال يزاؿ  اإلنساف. ىذا نيةذىمف وجية النظر ال مف حضارة، وكابد مؤثرات ىذا التقيقر حتى
األشياء(؛ في ىذه السف يكوف المجتمع مجردا مف ثقتو في نفسانية المتطابقة مع)السّف ال في

  2)األفكار(.
، و أف يغرس فيو"القابمية ف نفسية الشعوبمف أىدافو أف تنزع الثقة م االستعمارألف     

" تأسيسا لوعي عمى المستوى األفكارمشكمة لالستعمار" لضماف الوالء، و يعتبر كتاب "
   ، و تبياف ألساليبو الخبيثة االرتباط مع المستعمرالفكري و العقدي لإلنساف المتطمع لفكر 

ي بمقتضى الفرنسي مف تفكيؾ المجتمع الجزائر  االستعمارفي البقاء عمى األرض، فقد تمكف 
أجؿ الذات، إلى أف تـ . و غرست فيو مبدأ الحياة مف المبدأ الروماني الذائع: )فّرؽ تسد(

. إلى أف ى كؿ عمؿ مشترؾ يؤلؼ بيف الجماعةتجريد الفرد مف إنسانيتو و القضاء عم
 جاءت الثورة لتعيد بعث اإلنساف و المجتمع مف جديد ليقيـ صالت اجتماعية لخدمة قضيتو، 

                                                 
 .38،ص2004، دار قرطبة لمنشر و التوزيع،المحمدية، الجزائر،1الطيب برغوث، حركة تجديد األمة عمى خط الفعالية االجتماعية،  طـ   1
 .  125، القضايا الكبرى، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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         االستقالؿػ و يضيؼ مالؾ بف نبي ػ في إطار تنمية وعي اإلنساف بالثورة و ما بعد 

بالوظائؼ التي تدر دخال كبيرا،  االستئثارأف الفردية قامت بتقويض أىداؼ الثورة مف خالؿ 
خط  اجتيازالباقي ػ قبؿ أف يجؼ حبر مشروع طرابمس ػ لبوس المحرريف و  ارتدىفي حيف 

         ."طة  دولة لـ تخرج بعد مف أقماطياموريس عف طريؽ تونس ليتـ اإلستالء عمى سم
بعض الذئاب أثناء مغادرتيـ لممقاومة باألدغاؿ رائحة الوليمة )الزردة( تحّدروا  اشتـا و عندم

بعض  اتجوو عمى النقيض مف ذلؾ  .الغتصاب كؿ ما يقدروف عميومف الجباؿ إلى المدف 
روا ثانية مف ىناؾ الّضباع في بّزة )الحركييف( أو زي المدنييف صوب شعاب الجبؿ لكي ينحد

بعد أف أنسوا غيرىـ أنيـ قد شبعوا حّتى البطنة طواؿ سبعة سنوات مّما ، في صورة أبطاؿ
  1مف لحـ الشعب و ما امتصوه مف دمائو. نيشوه 

ىذا النوع مف الوعي الذي حاوؿ أف يغرسو في نفسية اإلنساف الجزائري لكي ال تسرؽ منو    
غالي و النفيس، فالتربية ثورتو و ال تسفو أجياال مف الرجاؿ قّدموا لموطف الماؿ و الروح، ال

، و تنمية الوعي لدى الفرد ليكمؿ الطريؽ. فإذا أسموبيا و منيجيايجب أف تشتؽ مف التنشئة 
        فقد االستعمار طريقا لمسيطرة عمى مستعمراتو ػ فيو كالحاوي ػ يخرج مف صندوقو خطة

عمييا ، فعمى شعب  ، و يعيد السيطرة مف جديدرى يميي بيا الشعوب ليتـ توريطياو لعبة أخ
؛ كما يتعيف عمى ىذه أنؼ سيره مجّددا نحو مرامي جديدةالجزائري ػ عمى حد تعبيره ػ أف يست

لذي ا، و)القاسـ المشترؾ(المعمّمة الجديدة لنشاطو المشترؾالمقاصد أف تمّده بالبواعث 
شاطات ؛ سواء منيا نشاطات الميتـ بالشؤوف الفكرية أو نسيعضد سائر النشاطات الفردية

يا المشاكؿ تِ فاوَ طُ التاجر أو العامؿ أو الفالح، فقد تقّشعت اليـو اليالة التي كانت تحجب بِ 
  2تيا المظمّمة.المَ مف ظُ 

إف انييار العالقات االجتماعية بيف أفراد  : رأب التصدع في عالم األشخاص:9ـ  1ـ  2
شخاص. فالعالقات الفاسدة المجتمع تتولد عنو عقدا كفيمة بأف تحبط العمؿ المشترؾ بيف األ

. و السقوط االجتماعي الذي يصيب )عالـ لـ األشخاص( و في )عالـ األشياء(في )عا
 األشخاص( يمتد ال محالة إلى األفكار و إلى األشياء، في صورة افتقار وفاقة. فيناؾ أفكار 
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         "،رة الدمويةميالدي، كفكرة " الدو  الرابع عشر رأت النور في المجتمع اإلسالمي في القرف

    1و مع ذلؾ فقد ظمت غائبة عف )عالـ األفكار( ألف شبكة عالقاتو كانت قد تمزقت.
االستحالة و عدـ عالـ األشخاص يضع  عالمي األشياء و األفكار في دائرة  افتقادإف      

ال يبقى يعني  إيذاف بيالؾ المجتمع، و حينئذ  االجتماعية، وتفكؾ شبكة العالقات الواقعية
تخضع لشبكة العالقات  منو غير ذكرى مدفونة في كتب التاريخ، إف فاعمية األفكار

شياء ، أي إننا ال يمكف أف نتصور عمال متجانسا مف األشخاص واألفكار و األاالجتماعية
  2. و كمما كانت شبكة العالقات أوثؽ، كاف العمؿ فعاال مؤثرا.دوف ىذه العالقات الضرورية

تو ئَ يِ بْ بناء عالـ األشخاص يبدأ مف إعادة تكييؼ اإلنساف مع مقتضيات الواقع و تَ  و إعادة   
           بعيدا االجتماعيةليضطمع بميامو الحضارية مف خالؿ تجسيد الفكرة الدينية في حياتو 

ناميا، . فقد يبدو المجتمع في ظاىره ميسورا االقتصاديعف إكراه الراىف في بعده السياسي و 
         .جتماعي في العالقات بيف األفراد، و يتجمى ىذا المرض االشبكة عالقاتو مريضة بينما

ؿ و أكبر دليؿ عمى وجوده يتمثؿ فيما يصيب )األنا( عند الفرد مف )تضخـ( ينتيي إلى تحم
أو خاصة عندما يسترد )الفرد( الجسد االجتماعي لصالح الفردية، عندما يختفي)الشخص(

  3في داخؿ الجسد االجتماعي. استقاللو و سمطتو
  المعرفية:األىداف األخالقية و  :2ـ  2
فإذا كاف لكؿ حضارة نوازعيا و طاقاتيا، و أف تمؾ اليوية المميزة لكؿ حضارة ىي التي    

تسيطر و توجد جميع نتائج الحضارة مف فكر و أدب و فف و عمـ، فإف الوعي بالذاتية 
المكّوف الحقيقي لشخصية الحضارة اإلسالمية و المقّوـ  و بجوىرىا ىواإلسالمية الحضارية 

عمى خمؽ عظيـ وتدعيـ  اإلنساف إعداد، و تتمثؿ في اإلسالمياألساسي لمبناء االجتماعي 
 : و ذلؾ مف خالؿ المتغيرات التالية و المعرفية التي تشكؿ التربية، األخالقيةالقيـ 

ي أبعد أىدافيا إلى تحقيؽ النمو المتكامؿ ترمي التربية ف :: تكوين الذوق العام1ـ  2ـ  2
التي ُتحقؽ التوازف بينو وبيف المجتمع االجتماعية والنفسية و الجسمية  لإلنساف في النواحي

           فف كما يظف البعض،ال يقتصر عمى ال الذي يعيش فيو؛ و الجماؿ بمعناه الشامؿ
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لرحـ جمالية.فالبيئة تعد بمثابة ا أوجده الخالؽ،  كميا تتضمف مقومات بؿ يتضمف كؿ شيء

. األمر الذي يمكننا ضمف تعريؼ إجمالي، مف أف نعتبر الثقافة بالنسبة إلى القيـ الثقافية
نفسيا بيئة مكونة األلواف و األصوات و الروائح و الحركات و األشكاؿ و الصور. فيي بيئة 

لذي يتشكؿ داخمو الكياف و عمى العالـ سواء. و ىي الوسط ا تمارس مفعوليا عمى الراعي
النفسي لمفرد، بالصورة نفسيا التي يتـ بيا تشكؿ كيانو العضوي داخؿ المجاؿ  الجوي 

       ميا بالطريقة نفسيا مثّ تَ ، و إنما نتنفسيا و نَ ينتظمو. فنحف ال نتمقى الثقافةالحيوي الذي 
  1التي يتـ بمقتضاىا تنفسنا ألكسجيف اليواء.

" و نورد المعني الحقيقي اـ الغزالي في "التوجيو الجماليبف نبي باإلم مالؾ استشيدو قد    
لي المعنى الحقيقي لمجماؿ قائال:"كؿ كما ذكره في مصدره عف الجماؿ، فقد بّيف اإلماـ الغزا

جمالو وُحْسنو في أْف يحضر كمالو الالئؽ بو الممكف لو، فإذا كانت جميع كماالتو  شيء
ْف كاف الحاضر بعضيا فمو مف الُحْسف والجماؿ الممكنة حاضرة فيو في غاي ة الجماؿ، وا 

بقدر ما حضر، فالفرس الَحَسف ىو الذي جمع كؿ ما يميؽ بالفرس مف ىيئة، وشكؿ، ولوف، 
الخط الَحَسف كؿ ما جمع ما يميؽ بالخط مف تناسب  وُحْسف َعْدو، وَتّيسر َكرٍّ وَفرٍّ عميو. و
و وقد يميؽ كماؿ يميؽ ب وُحْسف انتظاميا ولكؿ شيء ا،الحروؼ، وتوازييا، واستقامة ترتيبي

في كمالو الذي يميؽ بو. فال يحسف اإلنساف بما يحسف بو  بغيره ضده، فحسف كؿ شيء
الفرس، وال يحسف الخط بما يحسف بو الصوت، وال تحسف األواني بما تحسف بو الثياب، 

 وكذلؾ سائر األشياء.
 :رتربوي الذي يتألؼ مف أربعة عناصعناية كبيرة لمجانب الجمالي في البرنامج ال و قد أولى 
 .عنصر األخالؽ لتكويف الصالت االجتماعية 
 .عنصر الجماؿ لتكويف الذوؽ العاـ 
 .منطؽ عممي لتحديد أشكاؿ  النشاط العاـ 
    مدوف.الفف التطبيقي الموائـ لكؿ نوع مف أنواع المجتمع، أو )الصناعة( حسب إبف خ 
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قيفية ترمي إلى خمؽ واقع تث إسقاطفإذا كانت التربية عند مالؾ بف نبي ىي عممية    
فإف المجتمع ينتج ػ ميما تكف درجة تطوره ػ بذور أخالقية و جمالية   1،لـ يوجداجتماعي 

نجدىا في عرفو و عاداتو و تقاليده. أي فيما نصطمح عمى تسميتو بػ )ثقافتو( في أوسع 
     ىذه الكممة. و طبيعي أنو بقدر ما تكوف ىذه )الثقافة( متطورة فإف البذور األخالقية معاني

و الجمالية تكوف أقرب إلى الكماؿ، حتى تصبح بالتالي القوانيف المحددة التي يخضع ليا 
  2.نشاط المجتمع و الدستور الذي تقـو عميو حضارتو

وؽ الجمالي وتقديره في كؿ مظاىره، وتربية و تيتـ التربية في الوقت الحاضر بتنمية الذ  
الذوؽ خير ما يقدـ إلى الناشئ حتى مف ناحية تقويـ أخالقو، فإفَّ الذوؽ الجمالي إذا شاع 
ْف انعدـ          في مكاٍف شاعت فيو السكينة والطمأنينة ونعومة المعاممة وجماؿ السموؾ، وا 

 .عصاب واضطرابيافي مكاف خشنت المعاممة وساء السموؾ وكثر ىياج األ
في تيذيبو لمنفس البشرية بألواف عدة مف أنماط التربية؛ وُيَعد  اإلسالميالتصور  ارتكزو    

طرابًا ليا، تيش لو بفطرتيا وتمتقي روحيا  الجماؿ مف أكثر أنماط التربية تأثيرًا عمى النفس وا 
" و عميو فإف ي:في تحديده لدور الذوؽ الجمال يبف نبإ بروحو في ألفة ومحبة، ويضيؼ 

، و لكنيا تدخؿ ضمنا فقد عمؿ فردي أو إرادي في وسط متحضر فكرة المحيط تدخؿ في كؿ
نتحدث عف أحد مقومات الثقافة ىو:  ال عمى وجو التحديد، الذي نريد القياـ بو ىنا حيف

، بؿ إف الجماؿ ىو اإلطار ي بكؿ محتوياتو متصؿ بذوؽ الجماؿو اإلطار الحضار  الجماؿ،
          ، و أف نتمثؿ في شوارعنافينبغي أف نالحظو في نفوسناتتكوف فيو أية حضارة، الذي 

         و بيوتنا و مقاىينا مسحة الجماؿ نفسيا، التي يرسميا مخرج رواية في منظر سينمائي
          ، فمنحفظ وجينا لكي نحفظ كرامتنا،ف الجماؿ ىو وجو الوطف في العالـإ أو مسرحي..

 3نفسو. باالحتراـاحترامنا عمى جيراننا الذيف نديف ليـ  و نفرض

، بؿ مف مرحمة التاريخ ال يبدأ مف مرحمة الحقوؽ :: تقديم الواجب عن الحق 2ـ  2ـ  2
، بكؿ ساعةفي أبسط معنى لمكممة، ال الواجبات المتواضعة ، بكؿ واجبات الخاصة بكؿ يـو

 قصد أولئؾ الذيف يعطموف جيود البناء دقيقة، ال معنى في ىذا المعقد، كما يعتقده عف 
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، و شعارات كاذبة يعطموف بيا التاريخ، بدعوى أنيـ ينتظروف الساعات بكممات جوفاء اليومي
  1الخطيرة و المعجزات الكبيرة.

ينفر الفرد مف القياـ بواجباتو و يميؿ بطبيعتو إلى نيؿ حقوقو، واألمة التي تصاب بمرض 
         ف التخمؼ، فإف مف أىوف األشياء عمييا التي ال تكمفيا كثيراً )السيولة( وعاشت قرونًا م

ىو المطالبة بالحقوؽ، ونسياف الواجبات، فيي تشبو الكائف )األميبى( المتبطؿ، حتى إذا رأى 
بقى ىذا الكائف يأكؿ  و ،في ىدوءفريسة ىينة ابرز إلييا ما يشبو اليد ليقنصيا، ثـ ييضميا 

حتى إذا جاء االستعمار لـ يدع لو شيئًا فتحرؾ ضميره )أي معدتو( مف حاجاتو المتواضعة 
 2)الحؽ(.إلى فريسة وىمية أطمؽ عمييا لفظةفمد يده 

ويمعبوف بمفتاح )الحقوؽ(  وعندما يستغميا الزعماء الميرجوف لتجميع الغوغاء مف الشعب    
       جداء حقوقيامف الصعب أف يستخدموا مفتاح الواجبات وتتحوؿ األمة إلى است فسيكوف

مف األمـ المتحدة ومجمس األمف والرأي العاـ العالمي ولكف ما مف مجيب، ألف ىذه األصناـ 
         ما نصبت إال لتخدير الشعوب و الزج بيـ في طريؽ السيولة الذي يقود إلى الكوارث

  و الواجب   تناسوا أف العالقة التي تربط بيف الحؽ و إلى المغامرات السياسية،و نسوا أو
        ال يمكف أف نتصورىا منفصمة ر لنا نشأة الحؽ ذاتو، تمؾ التي ىي عالقة تكوينية تفس

فالسياسة التي ال تحدث الشعب عف واجباتو، و تكتفي  و ىو يعيد في الواقع عف الواجب،
        رب لو عمى نغمة حقوقو، ليس سياسة، و إنما ىي)خرافة( أو ىي تمصص بأف تض

  3و أشعارا، بؿ نعممو مناىج و فنونا. س مف ميمتنا أف نعمـ الشعب كممات، و ليظالـفي ال
وعمى الصعيد السياسي فإف كممة الواجب توحد وتؤلؼ بينما كممة الحؽ تفرؽ وتمزؽ،    

   وىكذا ما خرجت دولة مف دوؿ العالـ الثالث مف ربقة االستعمار إال وتناحرت أحزابيا 
       تساـ الغنيمة، بداًل مف أف يتكمموا عف الواجبات، وىذا ما حصؿعمى المطالبة بحؽ اق

 4في الجزائر، واليمف الجنوبي، ونيجريا، والكونغو.
)شاىدت خالؿ بعض المواقؼ مالؾ حوؿ ىذا الموضوع:ومف األمثمة التي تروييا ذاكرة    

 لمشعب الجزائري و السياسية في الجزائر جياًل مف السياسييف يقفوف مف قضية ميمة بالنسبة
ىي قضية األمية، يقفوف منيا موقفًا جديرًا بالمالحظة، فقد كتب ىؤالء السياسيوف المقاالت 
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في حياة الفرد، وىـ  الطويمة لشرح ىذا المرض االجتماعي الخطير، موضحيف نتائجو المنكرة
ا يستمروف في ىذا كمو يياجموف االستعمار في خطب ممتيبة بالحماس متقدة بالوطنية، وىكذ

   في خطبيـ ومقاالتيـ حتى تتقطع أنفاسيـ عف الكالـ، وتمر األعواـ تمو األعواـ والمشكمة
لقد أصدرت  ال تجد في مجيوداتيـ حميا، ذلؾ أنيـ لـ يدخموا إلى المشكمة مف طريؽ حميا،

و قوانيف استثنائية قاسية حوؿ تنظيـ التعميـ في مختمؼ مراحم  9191الحكومة الفرنسية عاـ
بالنسبة لمطائفة الييودية )مسايرة أللمانية اليتمرية( وشعرت الطائفة بأف أطفاليا قد أصبحوا 
ميدديف باألمية غير أنيا لـ تكتب مقالة واحدة تستنكر ىذا اإلجراء، ولـ يمؽ واحد منيا 
نما اجتمعت النخبة فييا ودرست المشكمة لكي تحدد موقفيا منيا،  محاضرة عف ىذا األمر، وا 

        نده مف العمـ، وىكذا أصبح كؿ بيتددت موقفيا بأف يتطوع كؿ ذي عمـ بقدر ما عوح
مف بيوت المتعمميف مدرسة في ساعات معينة، وال نستطيع أف نبرر ىذا بتفوؽ الييود المادي 

ال نستطيع أف نفترض أف الدكتور أو الصيدلي أو المحامى الييودي أغزر   أو العممي ألننا
        1مو الجزائري، فاالختالؼ ىو في الموقؼ االجتماعي إزاء مشكمة معينة(.عممًا مف زمي

       ىذا المرض ال يزاؿ مسيطرًا عمى العقوؿ، فكثيرًا ما نسمع في قرية مف القرى أو حي و
مف األحياء المطالبة بحقيـ في فتح طريؽ أو تنظيؼ شارع أو فتح مدرسة، وكاف بوسعيـ 

ثؿ ىذا العمؿ. و تغيير وجية الناس مف المطالبة بالحقوؽ إلى تأدية أف يتعاونوا إلنجاز م
الواجبات عممية مضنية ألنيا تتعمؽ بالتربية التي تتطمب وقتا لمتنشئة، عامال يتخذ مف الزمف 

       ( ليس باألمر الذي يأتي عفويادا تربويا، ألف تحويؿ التركيز مف) الحؽ ( إلى)الواجببع
تحويؿ لعادات و طبائع منسجمة مع ما في اإلنساف مف ميؿ طبيعي أو بالمصادفة، ألنو 

األنا ( وثنا جديدا وجيا القرف العشريف التي نصبت مف)، مدعما مف ديماغى منطؽ السيولةإل
         باسـ الحقوؽ، االقتصاديو في المجاؿ  ،د في المجاؿ السياسي باسـ الحريةيعبده الفر 

. فتحويؿ التركيز )األنا( المجسـ في مالعب الرياضةو حتى في المجاؿ الرياضي يعبد 
رات التي تنمي األنانية الموروث ليس إذف باألمر السيؿ بؿ ال يأتي إاّل بصراع مع كؿ التيا

 2.و النحف األنابشكمييا:
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إذا كاف مف الحكمة أف ينتحي : االستحالة:التخمص من ذىان السيولة و  3ـ  2ـ  2
" فإف يفالفضيمة بيف رذيمتفضيمة القائؿ "ال إفراط و ال تفريط" أو "في حياتو مبدأ ال اإلنساف

       تماعي يتمثؿ مف الخمؿ الفكري الذي يصاب بو اإلنساف و يعيؽ حركة التغيير اإلج
        : إما أف ينظر اإلنساف لألشياء بعيف تستسيؿ عميو األمور، فييفي نوعيف مف األمراض

        كد و التعب، و ما يقابميا في تكويف اإلنساف نفسيا ىي الجسارةال تحتاج إلى بذؿ الجيد و ال
         يضرب لنا مثال )ذىاف السيولة(، و ييا مالؾ بف نبي بػ ، و يسماألدبية و الشجاعة

فمسطيف( التي قيؿ حينيا أوصاؿ شبكة العالقات االجتماعية)قضية  فيعمى نوعية التراخي 
رؼ كؿ الشعوب العربية و العويؿ، ففي نفخة واحدة مف ط تيويؿأف العممية ال تستحؽ ىذا ال

منثورا، فالقصائد العصماء و الخطب الرنانة ال تصنع الشجعاف و ال نكتشؼ  لصاروا ىباء
         مف خالليا مواىب البطولة و البسالة. فاإلنساف المصاب بداء السيولة يتممكو الخور 

و النيوض إليو  تشاؤمية تجعؿ بيف تحقيؽ الشيء و اليشاشة و التسويؼ، و تعتميو نزعة
 االنزواء و انزالقاته إلى متاىات جرّ  إلى السكوف و الضعؼ. و سيالً  حاجزا نفسيا يقود

عميو نحو السيولة ميسورا  االنزالؽالالجدوى التي " تميؽ جدا لتشحيـ المنحدر حتى يكوف 
  1".جدا
(، و ىو مركب االستحالةالموسـو بػ )ذىاف  و في مقابؿ ذلؾ يوجد المرض الفكري اآلخر   

نفسي يجب مف الصعوبة مشجب يعمؽ عميو نقائصو النفسية و أكمة يختفي مف ورائيا 
          لقصوره و عجزه. و ىو نقيصة تقود إلى تعطيؿ و النكوص، و تقتؿ مواطف الرجولة

المتخمفوف عف ، فكاف االستعمارو األنفة، و تجيز عمى قيـ التحرر و اإلنعتاؽ مف 
الصفوؼ، و الفاروف مف الزحؼ أثناء اإلستعمار ينظروف إلى كؿ مف حمؿ السالح ضد 
اإلستعمار ىو ضرب مف الجنوف، و فعؿ ال طائؿ مف ورائو يرجى، ألف فرنسا تمتمؾ كؿ 

، و مف ورائيا الحمؼ األطمسي يمّدىا بكؿ ما تحتاج إليو صناؼ األسمحة المتطورة و الفتاكةأ
لشعب الجزائري. فيذه الذىنية المنسحبة مف الفعالية اإلنسانية ىي مرض أصاب إلبادة ا

و مناحييا، حيف   البناء و في كؿ زوايا الحياةاإلنساف أثناء فترات الحروب و مخططات 
فتكاؾ الفرد بالشمؿ و عدـ القدرة عمى ا يتسرب إلى النفس البشرية ذىاف الصعوبة يصاب

ترسبات ذىنية ما بعد  أنقاضطمر المجتمع تحت فيُ  مصيره مف نفسو و مف أعدائو.
لذي بات القيـ المادية مف المجتمع الغربي او الميتة، أو بفعؿ تشرّ  و أفكاره المميتة الموحديف،
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أف مجتمعاتنا ال تمكف العدة و العتاد لمواجية  تأثر بالفكر الواقعي منذ عيد" أرسطو" فيرى
و المتشربيف لقيـ الحداثة   الدارسيف في مقاعد الدراسة الترسانة الحربية الفرنسية، ىؤالء مف

" العمـ في األعـ األغمب لـ يكف آلة لمنيضة، بقدر ما كاف االغتراب ىؤالء يرووف أّف:و 
لفكر لـ يكف حركة و عمال زينة و أسموبا و ترفا. و لقد رأينا في بالدنا )الجزائر( كيؼ أف ا

         كاف حمية ال تدخؿ في سمؾ القانوف، ؛ لتجّمؿؿ كاف زخرفا يؤخذ مف باب ا، بإيجابيا
و إذا ظؿ ىذا بعد الموحديف... ، و إنما تخضع لذوؽ ماو ال تخضع لمنطؽ نظري و عممي

        عمى الضحؾ و الرثاء، يبعثالفكر متبطال منعدـ التأثير بقي النشاط حركة فوضى، وتزاحما 
     1عي".و ليس ىذا سوى شكؿ مف أشكاؿ الشمؿ االجتما

فكؿ األعماؿ والممارسات داخؿ المجتمع تستند إلى جانب فكري يؤسس و يوضح الطرؽ    
ذا مات يا لموصوؿ لمحقيقةالتي يجب السير عمييا و انتكاب ىذه العالقة أصيب  انعدمت، وا 

، فيصبح العمؿ داخؿ اب ، و أصبح جيدا يبذؿ بال مقابؿالعمؿ اإلنساني بالعمى و االضطر 
، حيف ينزع اإلنساف باالختالؿفي إطار الشبكة االجتماعية مستحيال و يصاب المجتمع 

          بعيدا عف لغة الحوار لمذاتية في تقدير األشياء بعيد عف التشاور و األخذ بالنصح و
          ، و ىي ػ الذاتية ػ خيانة لطبيعة األشياء و غمط ألىميتيا و غموا في تقويمياو المناقشة

 مف قيمتيا. ًطاأـ حَ 
 لقد قاـ ذىاف اإلستحالة في الجزائر عمى ثالثة قواعد مف الواجب ذكرىا :      
   .لسنا بقادريف عمى فعؿ شيء ألننا جاىموف 
  .لسنا بقادريف عمى أداء ىذا العمؿ ألننا فقراء 
   .لسنا بقادريف عمى تصور ىذا األمر ألف اإلستعمار في بالدنا 

سنو النوايا ليفسروا بيا عجزىـ، بيا حَ و األىازيج الغنائية التي تنكّ فيذا الشريط المشروخ     
وامتطاىا الدجالوف و المشعوذوف ليدلفوا بيا إلى المشاريع المربحة، و االستعمار قرير العيف 

         ـ تمؾ المخاتمة بيف أعضاء المجتمع ليزرع الفتنة و التفرقة.يِّ طَ يرقب المشيد مف بعيد و يُ 
 :ستحاالت( وقائع مادية نذكر منياتمؾ )اال و قد ولدت

ىو واقع فرضو اإلستعمار، و عجزت الدوائر المثقفة عف تفعيؿ سالح  :أوال: أسطورة الجيل
ييتموف بطائفتيـ أثناء الزحؼ األلماني،  اإلسرائيمييففي حيف كاف المثقفوف   محاربة األمية،

ة شعبو و توجيييـ. و كاف الشعب و ىي سنة الحياة دائما يقـو المثقؼ بدوره في توعي
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الجزائري في ذلؾ الحيف ال يفكر في تربية أمتو، فقد كانت الفئة المثقفة تطالب بزيادة عدد 
، و ال يكف لتعميمو أثر يؤثر في مجتمعو المدارس عوض إصالح التعميـ. فالمثقؼ الذي ال

مي مشكمة أعمؽ ، فيختفي خمؼ اإلنساف األاجتماعي، فإف )أسطورة الجيؿ( تصبح خطيرة
 إلنساف ما بعد الموحديف.

لقد زاد أغنياء العرب عمى الفقراء الكثير مف العطؿ رغـ وفرة الثروات،  :ثانيا: أسطورة الفقر
فعوض أف يذىب ماؿ الفرد الثري إلى زيادة الفاعمية االجتماعية اإلنساف و تطوير طاقاتو 

نراه أف الماؿ و الثروات ال تذىب الكامنة و تفجيرىا مف أجؿ العمؿ و الكسب، لكف ما 
ال يستثمروف أمواليـ في المشاريع  تنفع الفرد و المجتمع، فاألغنياءصوب الوجية التي 

التربوية العممية و الفنية حتى األفراد نفسيـ ال يممكوف تمؾ الروح الجماعية فينفقوف أمواليـ 
     كبيرة  ال عالقة ليا بالتربية في عادات كالمآتـ والزواج و الختاف ال تستنزؼ طاقات مالية

و العمؿ الجماعي المشترؾ الذي يعود بالخير لمصالح العاـ كتدعيـ صناديؽ الزكاة و بناء 
   الجيؿ و الفقر معا. لمحاربةو مدارس   مؤسسات و جمعيات خيرية

و يرجع مالؾ بف نبي قضية اإلستعمار إلى عامؿ خارجي يتعمؽ  :االستعمار ثالثا: أسطورة
     و السياسية مف جية و إلى العامؿ الذاتي الناتج  األخالقيةبأعماؿ المخاتمة و االحتياؿ 

ليس ىو  فاالستعمارالمتعمقة بأذواؽ الناس و أفكارىـ و عاداتيـ."  لالستعمارعف القابمية 
. و لكي نصدر حكما و خموليـ في مختمؼ بالد اإلسالـ السبب األوؿ الذي عجز الناس

نتفؽ أماـ  ذا المجاؿ ينبغي أف نتقصى الحركة االستعمارية مف أصوليا، و الصادقا في ى
         وصفنا رجاؿ سياسة، ؛ أي إف عمينا أف ننظر إلييا بوصفنا عمماء اجتماع ال بحاضرىا

عامال مناقضا يعنيو ؿ في حياة الشعب المستعمر بصفتو أف اإلستعمار يدخ و سندرؾ حينئذ
و لو، حتى إف ىذه القابمية التي يقـو عمى أساسيا االستعمار، تنقمب عمى التغمب عمى قابميت

و ليس تاريخ العالـ  إلى رفض لذاتيا في ضمير المستعمر، فيحاوؿ جيده التخمص منيا.
نصؼ قرف، سوى النمو التاريخي ليذا التناقض، الذي أدخمو  أكثر مفاإلسالمي منذ 

 1و اتسمت بيا". القابميةاالستعمار عمى األوضاع التي تخمقت في ظميا 
تربوي في إطار معالجة إف الوجية األخالقية التي يجب أف تقـو بيا الثقافة كمشروع   

" و بما تتضمنو مف فكرة دينية نظمت الممحمة اإلنسانية في جميع أدوارىا مف لدف "الذىانيف
ؾ داخمو، إطار يتحر آدـ ػ ال يسوغ أف ُتَعد ِعْممًا يتعممو اإلنساف، بؿ ىي محيط يحيط بو، و 
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فيو جميع خصائص المجتمع  ؛ فيي الوسط الذي تتكوفيغذي الحضارة في أحشائو
، تبعا لمغاية العميا التي رسميا المجتمع و تتشكؿ فيو كؿ جزئية مف جزئياتو، المتحضر
  1في ذلؾ الحداد والفناف و الراعي و العالـ و اإلماـ و ىكذا يتركب التاريخ. لنفسو، بما

ي التربية الوطنية الت يركز عمىذا كاف المبدأ الديمقراطي الذي تبناه الشعب الجزائري فإ    
أو عدـ  ظة المفرطة التي تؤدي إلى التحجرالمحاف تركز عمى الحرية المتأرجحة بيف

 انفجارو األفكار، و بالتالي إلى  و األشياء المحافظة التي تؤدي إلى فوضى األشخاص
متا الحالتيف يوجد نوعيف مف المجتمع، المجتمع المتراصؼ الّنضد اإلطار السياسي، و في ك

كما كاف  كما ىو المجتمع الصيني و اليندي، أو إلى المجتمع المذرذر )المفكؾ الذّرات(
        عمؿ جماعي مشترؾ. يضيؼ مالؾ بف نبي أداءالعاجز عف  المجتمع العربي الجاىمي

ىناؾ)شيء  بأّف: ليسفي تبصيرىا لنا  نما تتمثؿإ ،ميمة التربية الشعبية و المدرسيةأف 
و إنما لكؿ مشكمة واقعية حميا الذي تنحصر القضية في تطبيقو  و الشيء مستحيؿ( سيؿ،

يع ضروب العطالة التي توقؼ بالجيد الذي يستمزمو. لقد حاف األواف لكي نتحرر مف جم
    2، و مف سائر أعذار العطالة التي تبّرر كسمنا.الجيد

         تميز إنساف ما بعد الموحديف بمجموعة: تنقية الثقافة من السمات اليدامة: 4ـ  2ـ  2
   مف الصفات السمبية تنكبت بو عمى حافة الحضارة، و األخذ بمظاىر األشياء دوف روحيا، 

      و التبريرية و الجدؿ و التعالـ  المفظيةو كاف مف جممة ىذه اآلفات الذرية و الشيئية و 
منذ بضعة  اإلسالميلرومانسية، لقد عانى المسمـ عمى العمـو مؤثرات تقيقر المجتمع و ا

وجية ابد مؤثرات ىذا التقيقر حّتى مف قروف، فيو اإلنساف الذي خرج مف حضارة، و ك
؛ و في ىذا لنفسانية المتطابقة مع )األشياء(النظر الذىنية. و ىذا اإلنساف ال يزاؿ في السف ا

يا لديو كوسيمة لمنشاط فالفكرة ال يتـ تقييم)األفكار(؛مع مجردا مف ثقتو فيف يكوف المجتالس
أو االقتصادي باعتبارىا الشبكة العقمية التي ُينسج عمييا ىذا  أو السياسياالجتماعي 

  3النشاط، و إنما ىي مجرد حمية لمفكر المتميز، و ترؼ زائد.
( عمى وجو التحديد،  أو النخبة )المثقفة كاف قد وجو نقده لمطبقة و يبدو أف مالؾ بف نبي    

 ليذا المجتمع فقد رأى أف المسّير الذي يتمثؿ الثقافات األخرى و المغترب الذي ال يرى حاًل 
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بعيدا عف الرؤى الوافدة مف الغرب، يجب عمى ىذا األخير أف يقـو بتصفية ثقافتو، فالعالـ 
و أجالب ثقافية حديثة جاء  ،وحديفموروثة عف عنصر ما بعد الم اإلسالمي خميط مف بقايا

            صدر عف توجيو واع، ، و ىو خميط لـ ير اإلصالح و تيار الحركة الحديثةبيا تيا
            إنما ىو مجموعة مف رواسب قديمة لـ تصؼ مف طابع التقدـ،  أو تخطيط عممي،

، و مف ثقافات متباينة، و مستحدثات لـ يتـ تنقيتيا. ىذا التمفيؽ لعناصر مف عصور مختمفة
و قدماه  9191دوف أدنى رباط طبيعي أو منطقي يربط بينيا ػ فقد أنتج عالما رأسو في عاـ 

، و ىو يحمؿ في حشاه ما حممت العصور الوسيطة؛ عالـ متضارب منطِو 9631في عاـ 
عمى ألواف مف التناقض و التنافر التي تجمعت و تراكمت في ىيئة فوضى، و جعمت أحد 

ار المفكريف و ىو إقباؿ بعد أف كاف محافظا فيما يتصؿ بمشكمة المرأة، جعمتو يستودع كب
" أشد ما يحزنني اضطياد المرأة، و لكف الحزيف المتردد في نياية حياتو: قمقو ىذا البيت 

            1مشكمتيا معقدة، ال أرى ليا حال".
يتيا مف الرواسب البالية و األفكار فعمى الثقافة  أف تقـو ببناء المجتمع مف خالؿ تنق   

اليدامة ،فكؿ ثقافة يجب أف تتولى الدفاع عف تراثيا و ذلؾ بأف تضع أواًل بيف الجسـ 
االجتماعي و الفرد ذلؾ التبادر الذي يقّوـ  األخطاء مف حيثما تأتت و ميما يكف مصدرىا. 

؛ بالصورة االجتماعيبالجسـ إاّل أف ىذه المبادلة ال يمكف أف تمارس إاّل إذا تـ ربط الفرد 
 ىذه المحمة االجتماعية أواًل و بالذات.،

بف نبي في مجاليا إتيدؼ التربية عند  :تنمية  الروح العممية و البحثية : 5ـ  2ـ  2
المعرفي و الثقافي إلى تنمية الروح العممية لدى الفرد و المجتمع عمى حد السواء، و ال تكوف 

إذا كانت ىناؾ فعالية في نفس اإلنساف الذي يريد أف يخرج مف  ىذه التنمية ذات قيمة إالّ 
بوتقة اإلستعمار و التخمؼ، فكؿ المجتمعات الحديثة التي قطعت أشواطا كبيرة في مجاؿ 
           التقدـ كاف العمـ ىو األسموب األنجع لذلؾ.إف اإلنقاص مف عدـ فعالية الفرد، يعني اإلنقاص

أنو يتبقى لنا أف نعقد الصمة بيف الثقافة و الفعالية باعتبارىا صفة  مف تخّمؼ المجتمع ... إالّ 
مالزمة لإلنساف المتحضر. فنتيجة الفعالية أمر مؤكد بصورة إجمالية في الوضعية 
االجتماعية و االقتصادية لمجتمع معيف، باعتبار أف حضارتو ليست إاّل التعبير عف مستوى 
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              في كؿ نتاج مف منتجاتيا، جميعيامتضمنة معيف لإلنساف و التراب و الزمف، ال
  1و في تركيبيا  األصيؿ بصورة عامة.

البحث عف الحقيقة  و إذا كاف العمـ في أبسط معانية ػ كما يقوؿ مالؾ بف نبي ػ ما ىو إالّ    
في األخالؽ، في التشريع، في االجتماع، في الطب في الطبيعة، فقد قامت  في كؿ ميداف،

لحضارات السابقة عمى التممي و النظر و التدقيؽ في األشياء مف خالؿ تكريس العمـ، كؿ ا
            فاإلنساف الذي يحاوؿ دوما أف يكّوف نفسو و يثقفيا مف خالؿ العمـ و القراءة و التتبع

 تْ نَ ىو إنساف خارج ال محالة مف طور التخمؼ إلى فضاء التحرر و اإلنعتاؽ، فبالعمـ بَ 
ات األوروبية مجتمعاتيا و ثـّ دوليا و نظميا بكؿ أصنافيا. بينما ما زاؿ مجتمعات المجتمع

و تسّير  ديرالعالـ الثالث تستورد الخبرات العممية مف الغرب دوف تكويف كوادر تستطيع أف تُ 
ىذه التقنية و يكيفيا، بينما نرى الغرب مف عقود ليست بالقصيرة تعيد تكيؼ العمـ المنتج في 

اإلسالمية مع خصوصيات مجتمعاتيـ، لقد رأينا )الفارابي( و مدرستو في ميداف  الحضارة
بعد أف  العمـ و المعرفة ينقموف فمسفة أرسطو المادية إلى الفكر العممي اإلسالمي، و لكف

( ينزع فمسفة أرسطو طابعيا رأينا مف بعدىـ )توماس اإلكويني ، و كماطبعوىا بطابع إسالمي
  2.االرتقاءيا عمى المجتمع المسيحي الذي كاف يتييأ بدوره لمنشوء و اإلسالمي كيما يطبق

حّتى اآلف  اإلسالميا ىو الجانب التربوي التطبيقي لمعمـ، فميس لدى العالـ و ما ييمنا ىن   
مجامع فكرية تشرؼ عمى توجيو الحياة األدبية و عمى توثيؽ الصالت و تغذية المناظرات 

بيف مدرسة الغزالي و مدرسة ابف رشد، فاألمور  كاف ذلؾ قديما  بيف المدارس المختمفة، كما
" فالعمـ إذا تجّرد مف األخالؽ وني إاّل الدافع الشخصي األخالقيال، دوف رقيب قانمَ يْ بَ تسير سَ 

             3".لألخالؽفإنو يجّر حتما إلى وضع اقتصادي مناقض 
ر التكويف الرياضي و التخصص أثّ تكريس المنطق الرياضي لدى الفرد: :  6ـ  2ـ  2

االجتماعية و النفسية، فقد جاءت جؿ كتاباتو مشبعة  تحميالتونبي عمى أغمب  بفالالعممي 
 منيجا يجمع بيف: اتبعبالروح العممية حتى أنيا تقّدـ لقرائو عمى أنيا أفكارا يقينية، فقد 

  الغزالي.الجانب العقمي الديكارتي و الذي ىو آخر المطاؼ مستوحى مف فمسفة 
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  المستوحى مف المنيج الرياضي الذي كاف مالؾ بف نبي مغرما بو االستدالليالجانب        
. وكاف حريصا عمى صياغة النتائج التي في أبحاثو و تحرياتو العمميةو حريصا عمى تطبيقو 

 يتوصؿ إلييا في شكؿ قوانيف رياضية.
 يزيائية و الطبيعية.الجانب التجريبي االستقرائي المستوحى مف العمـو الف 
 .الجانب الحدسي المستوحى مف التصوؼ 
بف نبي عمى شكؿ معادالت رياضية الغرض منيا إعطاءىا صفة إ و جاءت تحميالت   

اليقيف، فقد صاغ الحضارة و تطورىا و أفواليا، و المعادلة النفسية و االجتماعية عمى شكؿ 
 منطؽ رياضي يعصـ الفكر مف الخطأ و الزلؿ.  

و ترتبط مشكمة التربية في جانيا األخالقي بالمنطمؽ الرياضي ألف العمـ في جوىره     
فالغوص في كنو األشياء و تجاوز  1الجيد الذي يبذلو اإلنساف مف أجؿ اكتشاؼ ما يجيؿ.

ألف  ىو مف خصائص العمـ، و البحث فييا ض الذي يعتري الظواىر االجتماعيةالغمو 
ية بالمنطؽ الرياضي يسبغ عمييا نوعا مف الصحة و القبوؿ في العمـو االجتماع االستدالؿ

بعد درجة تحديد  اإلنسانيةلـ تبمغ العمـو  "قارئ، وفي ىذا يقوؿ مالؾ بف نبي:للدى ا
، فإف عمـ االجتماع بعض المفاىيـ التي تبدو عامة، كما يحدث لمعمـو الطبيعية مصطمحاتيا

، حيث نجد أف المغات المحمية لما إلسالميةافي ذىف القارئ في البالد  أحيانا غير محددة
         تتمثؿ تماما المصطمحات الحديثة، و قد يؤدي تعقد المصطمحات إلى مناقشات أقرب
إلى الطابع األدبي منيا إلى منطؽ العمـ، كتمؾ المناقشة التي ثارت و تثور غالبا حوؿ 

ت ال تعيف عمى جالء ، بيد أف المناقشاحضارة و مدنية في البالد العربيةمصطمحي 
    2الموضوع بؿ تجعمو أكثر صعوبة.

 : اقتصاديةاجتماعية و  أىداف:  3ـ  2   
 ميدافتكتسب القيـ الخمقية المنبثقة عف الرؤية اإليمانية و الحس الديني موضوعية في   

         سمبا و إيجابا بثبات القيـ الروحية الحضاريالعالقات االجتماعية و تسيـ في الدفع 
         األسس مف المنظور االجتماعي إلى إرساء و األخالقية واالجتماعية، و تيدؼ التربية

، تتمثؿ في بناء ةو القواعد ليتشكؿ مف خالليا النظاـ االجتماعي في حركة شمولية متكامم
  .التعاوف والتكافؿ االجتماعي وتدعيـ القيـ االجتماعية  أسسالمجتمع المسمـ عمى 
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 بإدخاؿال تتـ عممية توجيو الثقافة التي يقدميا مالؾ بف نبي إاّل :المنطق العممي:1ـ  3ـ  2 
ارتباط العمؿ بوسائمو ومعانية" بطريقة المنطؽ العممي، والذي يعني" عنصر ثالث ميـ يسميو

أي إنو   1يتمكف اإلنساف بيا "مف استخراج أقصى ما يمكف مف الفائدة مف وسائؿ معينة"
. والذي يفترض أف يكوف مصدر الفاعمية النفعي المحكـو بالمبدأ األخالقيي المنطؽ البرغمات

التي ىي أحد الشروط التي تييئ المجتمع لمواجية مشكالت التخمؼ، و تعديؿ أسموب الحياة 
بطريقة تأخذ في حسابيا الوسائؿ المتوفرة و الزمف المحدد. و المنطؽ العممي يعممنا " كيفية 

مقاصده، و ذلؾ حتى ال نستسيؿ أو نستصعب شيئا دوف مقياس يستمد و  ربط العمؿ بوسائمو
. إنو ليس مف الصعب عمى الفرد إمكانياتمعاييره مف الوسط االجتماعي و ما يشتمؿ مف 

  2المسمـ أف يصوغ مقياسا نظريا يستنتج بو نتائج مف مقدمات محددة.
 اتجاهكؿ موقؼ الفرد و و الفاعمية ىي روح المنطؽ العممي ألنيا ىي التي تحدد و تش 

 اكتشاؼو صعوباتيا و تمكنو مف إدراؾ أسبابيا و نتائجيا، و تساعده عمى  مشكالت حياتو
و ذلؾ بما تبعثو فيو مف إرادة لتغيير األشياء  الظروؼ تغييرا  الطريقة التي يسيطر بيا عمييا

في صياغة ػ ال تخطئ  نبيينشط وظيفتو االجتماعية. و الحياة ػ كما يؤكد مالؾ بف 
 3.؛ ألف النتائج التي تتمخض عنيا تكوف حتما مطابقة لممسبباتالمشكالت

بيقي الذي إف ىذه الفاعمية التي ىي روح المنطؽ العممي مف شأنيا أف تنتج لنا العقؿ التط   
        ،مف أجؿ تحصيؿ عمـ و اكتساب ميارةو بذؿ الجيد و المثابرة عميو  يتجسد في اإلرادة

       نمية العقؿ و تفتيح الذىف و تحقيؽ األىداؼ. فإذا ركّزنا في التربية الدينية و مف أجؿ ت
عمى إثبات وجود ا ألناس يؤمنوف بو و أىممنا الحديث عف الوظيفة االجتماعية لديف نكوف 

           ،و وسائميا ذي يربط بيف عمؿ و صدقو، و سياسةعف المنطؽ العممي ال ابتعدناقد 
نا في خضـ العقؿ التجريدي ، و نكوف قد غرقو مثميا، و بيف الفكرة و تطبيقيافة و بيف ثقا

           ـ المشكالت وقوفا يبتعد بيا. إف التربية عمى المنطؽ العممي تفترض أيضا الوقوؼ أماالحالـ
  4أو المستحيمة بؿ يفترض أف تصاغ بالحدود الموضوعية.  عف الصياغة السيمة

إف الصناعة لمفرد وسيمة  ام بالتكوين الفني و الميني )التربية المينية(:: االىتم2ـ  3ـ  2
لكسب عيشو، و ربما لبناء مجده؛ و لكنيا لممجتمع وسيمة لممحافظة عمى كيانو واستمرار 
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، فيي لدور التاريخي إلنساف في المجتمعو الصناعة مف حيث ىي طرؽ فنية لتفعيؿ ا 1نموه.
خداـ طاقاتو المتاحة بطرؽ عممية منيجية تحقؽ الدرجة القصوى الذاتي و است االكتفاءتحقؽ 
. و كاف مالؾ بف نبي ينتقد التعميـ النظري ػ الذي يعتبره اإلتقاف الميني و الميارة الفنيةمف 

مشكمة خطيرة ػ إذا لـ يقترف بالعمؿ و الصناعة، فمف خاللو يمجأ رجؿ الفطرة و رجؿ القمة 
 فقط بالعمـ الذي نتعممو في االكتفاءأما يدلؼ داخال... لى باب الحضارة وإ )المدينة(

وما تعدنا إاّل   ، االنتخابيةأو ما تعدنا بو السياسات  ،المدارس الرسمية أو غير الرسمية
 2غرورا.
العممي و الصناعي  االبتكارإف تنمية التفكير العقمي و توفير فرص العمؿ و اإلبداع و  
.. فكؿ موجبة.، بما فيو مف عناصر تربوية سالبة أو الثقافيإلى حد بعيد عمى المناخ  يتوقؼ

لمتنفس العقمي تؤدي إلى تكويف العقؿ المنطمؽ  عممية تتيح الحرية الفكرية ػ بعيدا عف الخنؽ ػ
   .اـ في أي عممية لمتغيير و البناءالذي يزيؿ المعوقات الثقافية أماـ ذلؾ أساس ى

عمؿ في مرحمة التكويف االجتماعي عامة يعني سير إف توجيو ال :توجيو العمل :3ـ  3ـ  2
         في اتجاه واحد، بما في ذلؾ جيد السائؿ و الراعي و صاحب الحرفة، الجيود الجماعية

و التاجر و الطالب و العالـ و المرأة و المثقؼ و الفالح، لكي يضع كؿ منيـ في كؿ يـو 
  بجدية عمؿ، وتقبؿ ىذه الحروؼ عمؿ، لبنة جديدة في البناء. فإعطاء ثالثة حروؼ في األ

و إزالة أذى عف الطريؽ عمؿ، و إسداء نصح عف النظافة أو الجماؿ ػ دوف أف يغضب 
 الناصح حيف ال يصغى لنصحو ػ عمؿ، و غرس شجرة ىنا عمؿ، و استغالؿ أوقات فراغيا

          رو نحف نعمؿ مادمنا نعطي أو نأخذ بصورة تؤث في مساعدة اآلخريف عمؿ، و ىكذا.
  3في التاريخ.

ع، و قد جعؿ مالؾ كؿ عمؿ يقـو بو اإلنساف في المجتمع يسير وفؽ الخطة العامة لممجتم 
و دائرة بناء و تنشأ شبكة العالقات االجتماعية التي تعطي لمجانب في إطار العمؿ المشترؾ 

ظيفتو داخؿ النسؽ ففي المبدأ القائؿ أف كؿ فرد يقـو بو و اجتماعيا. العممي بعدا أخالقيا،
الواحد لكي تكتمؿ الوظيفة الكمية لممجتمع، جعؿ مف عمؿ يقـو بو كؿ فرد ىو لبنة داخؿ 
نسؽ ميما كانت طبيعة العمؿ معنوي أو يدوي، و مكانة العامؿ. ففي المجتمع الجديد يفقد 
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           .ف العماؿ ال عالقة لو بصاحب عممو، و لكف بجماعة أو عشيرةمفيـو األجر معناه أل
ه، فيو يعني سير الجيود بف نبي مف حصر مفيـو توجيو العمؿ وتحديد معناإو ىكذا يتمكف 

        واحد ليضع كؿ مواطف في كؿ يـو لبنة جديدة في البناء وتأليؼ اتجاهفي  الجماعية
إذا كاف يضمف كسب لقمة العيش لكؿ مواطف.  كؿ الجيود لتغير وضع اإلنساف الشيء الذي

ده ىو الذي يخط مصير األشياء في اإلطار االجتماعي . و عمى الرغـ مف أنو العمؿ وح
ليس عنصرا أساسيا كاإلنساف و الزمف، إاّل أنو يتولد مف ىذه العناصر الثالثة ال مف الخطب 

  1االنتخابية أو الوعظية.
            فالعمؿ المشترؾ داخؿ المجتمع يؤدي إلى بروز قيـ تربوية و عمميات جديدة تجعؿ
    مف استمرارية البناء مشروعية و واقعية كالتعاوف و اإلخاء و المساعدة و النصح و الوحدة
و غيرىا مف المفاىيـ التي ينتجيا المجتمع الناشئ بعيدا عف تمؾ التي تنشأ بيف صاحبى 

نظيـ محكـ و تنسيؽ جميع العمؿ و العامؿ، فالعمؿ المشترؾ يستمـز بالضرورة وجود ت
         ، و خاصة حضور عالـ األفكار الذي يقـو بالنيوض بالنشاطات الفردية.تالمعطيا

    تنتج ، إذ المجتمع لما يتخط مرحمة التنظيـ العمؿ باألجر قد يكوف مضرا في اختالطإف 
         ينشأ عنيا ، تصيب الذي ال يجد مف يشتري ساعات عممو،عنو موجو مف الكسؿ والتفريط

               ،في المجاؿ النفسي عبودية أخالقيةكما ينشأ عنيا  اعي)البطالة(،في المجاؿ االجتم
بو، إاّل  التزامادرجة ال يتصور معيا لنفسو قدرة عمى العمؿ أو  الفردو ذلؾ عندما يبمغ 

  2تصور معيا مستغال يدفع لو أجره عف ساعات عممو.
         لمجتمع و فاعميتيا ترتكزالفرد با ارتباطإف قضية  : توجيو رأس المال :4ـ  3ـ 2

 في األساس عمى توجيو النواحي الثالثة و ىي :
 .توجيو الثقافة 
 .توجيو العمؿ 
 .توجيو رأس الماؿ 

،ينطمؽ مف مقاربة ""توجيو رأس الماؿو ىوأىمية كبرى   ىذا العامؿ الثالث الذي ينيطو   
  اعية إلى جعمو آلة سياسية" أف يبعد بو مف كونو آلة اجتم"كارؿ ماركسف خالليام حاوؿ
            روليتاريا(.و تضطيد بو طبقة العماؿ أو )البأيدي الطبقة البرجوازية لتسيطر  بيف
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ي إطارىا ف مف الناحية التاريخية   انتفتو في مقابؿ ذلؾ فالقضية في البالد اإلسالمية 
سياسية في يد فئة  ةأدا تنيض بالتقدـ المادي ال اجتماعية المالي، فالماؿ يعتبر أداة

 رأسمالية. 
            ب بصاحبيا، ، فالثروة تمقِّ ز بيف " الثروة " و" رأ س الماؿ"في إطار التمييو يعرج بنا     

أما رأس الماؿ فإنو ينفصؿ اسما عف صاحبو، و يصبح قوة مالية مجردة. والثروة ال ترقى 
خاص لسد حاجات صاحبيا  في إطار إلى مستوى رأس الماؿ، فيي شيء بسيط يستخدـ

           ،الماؿ فيتميز بالحركة و الدوراف ، أما رأسالورشاتالمحدودة كالعقارات و األراضي و 
 و يتسع مف الناحية االجتماعية بمقتضى النمو ليباشر وظيفتو االجتماعية في نطاؽ يضيؽ

ة في إطار شبكة بو مجاؿ الفرد ليشمؿ كؿ مناحي الحياة، ليمبي حاجات المجتمع المتعدد
  و المتنوعة باختالؼ أىداؼ األفراد داخؿ المجتمع. فالثروة عالقاتو االجتماعية المختمفة

لنسبة لممركز االجتماعي : بامف ناحيتيف حسب مالؾ بف نبي يمكف فيميا في بالدنا 
            ؛ؿ صاحبياأو بالنسبة الستعما ،، صاحب ضيعة(صاحب ماشية )فالح،لصاحبيا،

يستعمميا في إطاره الذي تقتضيو حرفتو المحمية. و في كمتا الحالتيف تظير الثروة  و ىو
معرفة لنا بطابع مكاسب الشخص غير المتحركة غير الداخمة في الدورة الحضارية، فيي 
شيء محمي مستقر في حقؿ صاحبيا أو داره أو حوؿ خيمتو، و ليس ليا عمؿ مستقر 

                  ، أو تجارة التصديرلصناعات و تمويمياتدخؿ في بناء ابوصفيا قوة مالية 
       1الماؿ. في رأ س ىو الشأف، كما  االقتصاديةمف المياديف  ذلؾ، أو في االستيرادو 
اجتماعية كبرى بالنسبة  ، يكتسي أىميةأس الماؿ ال يزاؿ في طور التكويفو توجيو ر   

لية متحركة متنقمة تخمؽ العمؿ و النشاط، ، ألف الميمة األولى أف يصبح قطعة مالإلنساف
أما الدور الثاني دور التوسع و الشموؿ ليضطمع بتطور المجتمع بالبناء الحضارية.و يستدؿ 

مواؿ تسير حسب مقتضيات األسموب بالتجارة عند العرب القدامى في الحجاز أيف كانت األ
         رحمة الشتاء و الصيؼ(مالي السائد في ذلؾ الوقت في إطار ما كاف يعرؼ بػ ) الرأس

         تكديس ثروة، و لكف ليستالتي كانت تسيرىا قريش و تسيـ في تزويد الرحمة. فالقضية 
، و ذلؾ بتحويؿ معناىا االجتماعي يطو، بتوجيو أمواؿ األمة البسيطةفي تحريؾ الماؿ و تنش

 اة في البالد.مف أمواؿ كاسدة إلى رأس ماؿ متحرؾ، ينشط الفكر و العمؿ و الحي
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، و ال مكاف االقتصاديةفالقضية تتعمؽ بمنياج يحدد لنا تخطيطا مناسبا نبني عميو حياتنا 
    ، تستغؿ السواد األكبر مف الشعب، بؿ يجبرؤوس األمواؿ في أيدي فئة قميمة فيو لتركيز

، المجتمعالتعادؿ بيف الطبقات في  ، و بذلؾ يتـإسياـ الشعب ميما كاف فقيراأف يتوافر فيو 
      1و تنسجـ مصمحة الجماعة مع مصمحة الفرد.

          محورا ىاما االقتصاديةشكمت أفكار مالؾ بف نبي  :االرتباط مع الغربفك : 5ـ  3ـ  2
بيف العالـ  االرتباطفي تطور نظرية التنمية في العالـ الثالث، و تركزت كؿ محاوالتو في فؾ 

قوي يعتد  اقتصاد، و إعادة بناء المستعَمرلثالث المتخمؼ الرأسمالي المستعِمر و العالـ ا
إلى الفعالية  لالستعمارو إخراجو مف القابمية  عمى الذات وتطوير اإلنساف

قبؿ أف يكوف قضية تشييد مصانع و بناء بنوؾ، ىو قبؿ كؿ شيء  فاالقتصادالحضارية.
  2.و إنشاء سموكو الجديد أماـ كؿ المشكالت   تشييد إنساف

الدوؿ  باقتصادالدوؿ الفقيرة  اقتصاديعني بالدرجة األولى أف ال نربط  االرتباطؾ و ف
            ، االستفادة مف الخبرات و المنجزات، و التعاوف بيف الدوؿالمتطورة، و ىذا ال يعني عدـ 

 في المجتمعات األوروبية أخذت في حسبانيا  و لكف المشاريع االقتصادية  الكبرى التي تمت
و الفالسفة الذيف   يزات المجتمع و خصائصو الثقافية و رجاليا مف العمماء و المفكريفمم
نيطت ليـ ميمة البحث و التقصي ألف المبادئ االقتصادية ال يمكف ليا أف تؤثر و تكوف أُ 

 ليا القدرة عمى التأثير إاّل في الظروؼ التي يتفؽ فييا مع تجربة اجتماعية معينة.
ـ يبرز مف األحداث االقتصادية بعممية تجريد صرفة، وفقا لمطريؽ ل االقتصادإف عمـ 

ظير إلى الوجود )بنظرات(  إنو. بؿ دسة عندما وضعت مسممتيا األساسيةالذي اتبعتو الين
( فػ )آدـ سميث( قد وضع لو )نظارتيعينو عمى الرغـ مما يدعيو أىمو. وضعيا عمى

       ماركس( )نظارتي( التسيير السمطاني، كما وضع لو )المصمحة الفردية و حرية التصرؼ
   3و الصراع الطبقي.

إف فؾ االرتباط مف المنظور الثقافي عند مالؾ بف نبي أف نقطع حبؿ الوتيف بيف اإلنساف   
عمى مستوى الفكر و الممارسة، عمى عوالـ األشخاص و األشياء  لالستعمارالمتخمؼ القابؿ 

، والنتائج السمبية لإليديولوجية، و التبعية لبائدة و المبتورةمف التقاليد ا و األفكار، و التخمص
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األفكار و النظـ و المذاىب التي تشكؿ خطرا كبيرا عمى الشعوب،  استزادو  اقتصاديةلكتمة 
، بؿ ىي قبؿ و تنظيمي ال ترتبط فقط بأجيزة ذات طابع فني و مالي االقتصاديةألف الحياة 

في الخطط  في المعادلة الشخصية لدى الفرد الذي يفكر ذلؾ مرتبطة بأجيزة نفسية موجودة 
" ميما قات"التبعيةالحقيقي، يقتضي ببتر كؿ عال لالستقالؿو الذي ينفذىا. فالطريؽ الوحيد 

عندما يرشد و يتحمؿ كامؿ  اإلنساف، و تقبؿ سائر الصعوبات التي تواجو كاف نوعيا
  1.مسؤوليتو

لبسيطة التي نجدىا تمقائيا في الجياز الميكانيكي و ىذه المعادلة ليست مف المعطيات ا  
، و لكنيا شيء مكتسب، جنبا إلى جنب مع تكويف و نمو الثقافة. لتجييز مصنعالذي نقتنيو 

و فؾ التبعية  بناء نظرية تنموية متكاممة ال يجب قبؿ كؿ شيء أف ال يتعارض مع المعادلة 
فيو، و لكي تؤدي نظرية اقتصادية دورىا الشخصية السائدة في الوسط الذي يريد أف تطبيقو 

التأثيري في المجتمع ،يجب أف تبقى حبيسة مدرجات الجامعة كأفكار مجردة بوصفيا عمما 
وقفا عمى بعض المتخصصيف، بؿ يجب أف يطبؽ ىذه العمـ عمى التجارب الجامعية التي 

ـ المتخصصيف مقدما بذلؾ لعم ،د و إدراكو أماـ المشاكؿ الماديةتقؼ فييا وعي كؿ فر 
عمى الذات و  االعتمادو يضيؼ في معرض حديثو عف وجوب  ظروؼ صالحيتو لتأثير.

، ليس مف المقبوؿ أف متيف يرتكز عمى المقدرات المحميةالتخطيط مف خالليا لبناء اقتصاد 
بؿ عمينا أف نستثمر ما  .تى بالوسائؿ التي ىي في يد الغيرنستثمر ما نرغب فيو و نريده ح

في  الفكرة قمة ما يصبو إليو مفكرنا كانت ىذه 2الوسائؿ الموجودة فعال في أيدينا.نستطيع ب
 ألف الميـ أف تكوف األفكار متصمة بالواقع الذي سوؼ تطبؽ فيو. االرتباطقضية فؾ 

الذاتي  االكتفاءينطمؽ مالؾ بف نبي في تحميمو لفكرة : :تحقيق الكفاية اإلنتاجية 6ـ  3ـ 2
 االستعمارث مف المقاربة التي طرحتيا اإلمبريالية في عيد تصفية في دوؿ العالـ الثال

          كطريقة لتعويض السيطرة العسكرية تخوؿ لو البقاء في مستعمراتو القديمة، بجانب
مف الترحيب و القبوؿ و الرضا بدؿ الرفض و المعارضة، و كانت فكرة " الوحدة " مجسدة 

          أجؿ الزحؼ الصميبي، و في القرف التاسع عشر في أوروبا منذ القرف الحادي عشر مف
ػ و التكتؿ  9449في برليف العاـ  "بيسمارؾ"ػ تحت إشراؼ  االستعماريمف أجؿ الزحؼ 

الجديد الذي يجمع أوروبا في طابع إقتصادي و المعروؼ بػ " السوؽ األوروبية المشتركة " 
                                                 

 .140، المرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .157، القضايا الكبرى، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

011 

 

          و الطيني، و باطنو زيادة الحضور الذي ظاىره مواجية االقتصاد األمريكي و الياباني
. لذا المنطمؽ دعائـ تواجد جديد بطرؽ اقتصادية في المناطؽ االستعمارية القديمة لترسي

األوؿ الذي تراىف عميو الدوؿ المستقمة حديثا ىو التكتؿ في إطار اقتصادي جديد يكفؿ ليا 
التوزيع فيما يعرؼ بمحور "  التعامؿ و التبادؿ بطرؽ متساوية و عدؿ في المعامالت و

 " الذي يحقؽ معدالت في التعميـ والرعاية، و الصحة و العمؿ .  جاكرتاطنجة ػ 
           لمنطؽ العممي" و "الحؽالذاتي في أي مجتمع بقضية " ا االكتفاءترتبط قضية     

عالقة  قوقيـ تترى تباعا في"، فمتى كانت األفراد يقوموف بواجباتيـ، كانت حو الواجب
)الحؽ( في كؿ تطور تفوؽ عمىفينبغي أاّل يغيب عف نظرنا أف )الواجب( يجب أف ي .سببية

             ، أي بمغة االقتصاد السياسيأف يكوف لدينا دائما محصوؿ وافر صاعد، إذ يتحتـ
. و ىذا )الواجب الفائض( ىو إمارة التقدـ الخمقي و المادي في كؿ مجتمع فائض القيمة()

األخالقية مف  االقتصاديةأروع نماذج العالقات  اإلسالـو قد صاغ  1.ريقو إلى المجديشؽ ط
ؿ يده. في إطار حؿ عمى الرجؿ بأف يأكؿ مف عم و أشار ليحتطب،خالؿ توجيو الفقير 

و  األخالقي". ىذا التوجيو اإلنتاجنطاؽ "  الواجب فيعمى محور الحؽ و  أزمة اجتماعية
آخر و يتكرر عدة مرات، و يأتي ىذه المرة في صورة واضحة االقتصادي يعطى في موقؼ 

". و يضيؼ مالؾ بف نبي إف العالقة اليد العميا خير مف اليد السفمى إف"جمية فيقوؿ لطالب: 
عالقة اقتصادية أخالقية نستطيع النظر في احتماالتيا  بيف اإلنتاج و االستيالؾ، الجبرية

 جتمع إحداىا حسب اتجاىو الثقافي.فنراىا تدؿ عمى حاالت ثالث، يحقؽ الم
المقبمة فيو  الميزانياتفي العمميات و  إنتاجويستطيع المجتمع استثمار فائض  األولى:الحالة 

 مجتمع ناـ.
، فيو ال يصعد و ال ييبط، فيو متساويافميزانو متعادلتاف  كفتيْ كانت فإف  الحالة الثانية:
 مجتمع راكد.

  2.أرجح ال يصعد و ال يستقر، فيو مجتمع ينيار الحالة الثالثة: فكفة استيالكو
الذاتي عممية أخالقية  تربوية بالدرجة األولى تستيدؼ بناء الكياف  االكتفاءو عممية    

النفسي إلنساف ما بعد الموحديف ليوضع في الحركة التاريخية لممجتمع، فالتاريخ ال يبدأ فقط 
، ا ، فالواجبات المرتبطة بكؿ ساعةرىفي أبسط صو  مف مرحمة الحقوؽ، بؿ مف الواجبات

                                                 
 .143، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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رىاف الواجبات، حيف دعوا الناس  ارتضوابكؿ دقيقة ال في معناىا المقعد، فاألنبياء جميعيـ 
 إلى طريؽ بذؿ الجيد و الكفاح و الكماؿ و التقدـ. 

في إطار حمقة  االقتصاديةإف عمى البمداف العربية أف تعيد النظر في تنظيـ حياتيا      
االجتماعي شرطا ضروريا لإلقالع الحضاري في إطار إقميمي  االستثمارػ تتخذ مف كاممة 

                خارج حدود الوطف الواحد فالرقعة العربية إذا ما توحدت بقدر ما تجّمع إمكاناتيا
و حاجاتيا.)تراب ليبيا، موارد مصر البشرية، و أمواؿ الكويت( ، فاألولوية في العالـ العربي 

يد لمتراب وظيفتو االقتصادية و شد العزائـ و رفع اليمـ مف خالؿ استعادة العقوؿ أف نع
          العربية المياجرة ثقافيا، في إطار مشروع شامؿ تتحد فيو األيدي و العقوؿ و األمواؿ

التكاممي، حتى  االقتصادفي الرقعة العربية أو في أكبر جزء منيا بقدر ما تكتمؿ فيو شروط 
العالمية في إطار  االقتصاديةاس أف التكتؿ حتمية و ضرورة لمواجية الظروؼ يعرؼ الن

       و حسنا  عوامؿ اجتماعية صرفة تضفي عمى األفكار المطبقة أكثر أو أقؿ صالحية.
أف نقوؿ إف األسباب التي تطبع سموؾ المسمميف لتكوف أفكارىـ أقؿ فعالية في الحقؿ 

، أعني مالزمة لممرحمة التاريخية التي أنيا أسباب مرحمية غيرىـ، نقوؿ مف أفكار االجتماعي
.ي          و حاجاتيـ   و عمى المسمميف أف يوحدوا إمكاناتيـ مر بيا المجتمع اإلسالمي اليـو

 أي الحمقة االقتصادية ( Lantarcie) حتى يحققوا في أسرع ما يمكف شروط االكتفاء الذاتي
 1.و الخارجية ذلؾ  إذا ما اقتضت الضرورات الداخمية، التي تستطيع االنغالؽ عمى نفسيا

 
 :ـ أبعاد التربية عند مالك بن نبي 3
رسي المشروع التربوي لمثقافة مبدأ الجماؿ كإحدى الركائز يُ  :: البعد الجمالي لمتربية1ـ  3

        األساسية لبناء الحضارة، و كانت تحميالت مالؾ بف نبي تبدأ  منذ خمؽ ا اإلنسانية 
في ذلؾ الحوار الرمزي بيف حواء و آدـ، فالمرأة تميؿ لمجماؿ في مظيرىا، بينما يجنح الرجؿ 

اإلطار  ىو الجماؿ، بؿ أف الجماؿلمقوة، و أف اإلطار الحضاري بكؿ محتوياتو متصؿ بذوؽ 
في شوارعنا و بيوتنا  ، و أف نتمثؿنفوسنا، فينبغي أف نالحظ في الذي تتكوف فيو أي حضارة

 2اىينا مسحة الجماؿ نفسيا، التي يرسميا مخرج رواية في منظر سينمائي أو مسرحي.و مق
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      و منو فإف المبدأ األخالقي و الجمالي ىما الركف الركيف في أية حديث عف الثقافة    
األوؿ عف الثاني مختمفة مف حضارة إلى أخرى،  أسبقيةو مف ثـ عف الحضارة، تبقى قضية 

   و الذي يعطيو أىمية قصوى يتحدد رة الغربية الييمينية بالمبدأ الجماؿفبينما تقوؿ الحضا
ػ األخالقي، فالذوؽ الجميؿ الجانب  اإلسالميةمف خالليا النشاط االجتماعي، تبرز الحضارة 

         كما يقوؿ مالؾ بف نبي ػ الذي ينطبع فيو فكر الفرد، يجد اإلنساف في نفسو نزوعا
، ال و ال شؾ أف الجماؿ كقيمة إنسانية و توخيا لمكريـ مف العادات. إلى اإلحساف في العمؿ،

يمكف أف يولد مف نفوس خبيثة، أو أفكار قمئة تشمئز منيا النفوس و تتقزز منيا األبداف بؿ 
الحضارة و التحضر كمبدأ و مشروع حياة، و عالـ أفكار مطبوعة  احترفتىو وليد ذىنية 

ىامة، إذا ما عددناه المنبع الذي تنبع  اجتماعيةاؿ أىمية في النفس الخيرة، ال شؾ أف لمجم
  1منو  األفكار، و تصدر بواسطة تمؾ األفكار أعماؿ الفرد في المجتمع.

بناء عميو فالتوجيو الجمالي في مجتمعاتنا يقتضي أولية المبدأ األخالقي كمحور تراعيو    
مف تصوير الجسد  الغربية مثال ال يمنعالتربية الجمالية. فإف كاف التوجيو الفني في الثقافة 

، فإف القيمة األخالقية المستمدة مف اإلسالـ ال تتيح لمتربية الجمالية أف تنيج ىذا العاري
، و إذا كاف الزي النسائي في المجتمع األوروبي يكشؼ عف جماليات الجسد عبر االتجاه

        األخالقي، كما أف الفنوفال تتجاوز مبدأىا  اإلسالميموضات مختمفة، فإف جمالية الزي 
         و في كؿ صور التوجيو الجمالي و التربية الجمالية ال بد أف تتقيد بيذا المبدأ الذي

  2ىو أساس في بناء الفرد و المجتمع.
          تبقى التربية مجرد فمسفة أف لـ تتحوؿ إلى واقع ممموس: : البعد العممي لمتربية2ـ  3

تماعي تعالج مشكمة اإلنساف و يحيط بو مف ظواىر سمبية، أو تتحوؿ إلى قيـ في البناء االج
         االنحالؿمف السقوط في مياوي الزلؿ أو  أخالقية تقي المجتمع كضوابطمجتمعية تعمؿ 
 التفكيرفي جمود  فكر و العمؿ ليس ىو السبب الوحيدبيف ال االنفصاؿو التفكؾ. إف 

          في بداية الحركة الفكرية  االختالطفيو يعود أيضا إلى ف نبي ػ سالمي ػ كما يقوؿ مالؾ باإل
في المجتمع اإلسالمي الحديث، فمـ يكف العمـ الذي اقتبستو مف جامعات الغرب وسيمة 

ذلؾ العمـ )استبطانا( لحاجة المجتمع يريد  يكف)لإلسعاد( بؿ كاف طريقا في )المظيرية(؛ لـ 
بؿ لـ يكف )استظيارا( لبيئة نبحث عنيا لنغيرىا، فيو قانع منطِو معرفة نفسو لحدث تغييرىا، 
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 .200مرجع سابق، ص عمي القريشي، ـ    2
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فاعمية ىذا العالـ  انعداـعمى ذاتو، حبيس في صوره و أشكالو المألوفة، و أقرب دليؿ عمى 
في تاريخ  ، يبرزاآلف وجيا مف تمؾ الوجوه الخالدةاإلسالمي، فيو أننا لـ نر فينا حّتى 

  1الي.المعرفة اإلنسانية في القرف الح
يا آداب و السموؾ و تتمثؿ الوظيفة االجتماعية لمتربية في العممية االجتماعية  التي تنتقؿ ب 

و المعاني و األنماط الثقافية مف جيؿ إلى جيؿ، و تحدث ىذه العممية  العامة و القيـ
و التفكير و المشاعر مف الكبار و الصغار، ذلؾ  االجتماعية في صورة نقؿ أنواع النشاط 

نو بدوف نقؿ اآلماؿ و المستويات و اآلراء مف الكبار الراشديف إلى األجياؿ الوافدة فإف أ
    االختالؼالحياة االجتماعية تنقطع في وجودىا و تطورىا. فطبيعة حياة األفراد مف حيث 

بعضيـ و ظيور بعضيـ اآلخر في الوجود، تجعؿ عممية النقؿ عممية  اختفاءفي األعمار و 
يستمر النسيج االجتماعي عبر نقؿ الستمرار النسيج االجتماعي. و ورية اجتماعية ضر 

أفكار الجميور الشعبية و أفكار القادة الفنية، و ىذاف العنصراف ىما المذاف يغذياف عبقرية 
  2الخالقة. و بمقدرتياالحضارة فيي تديف ليما بدفعتيا، 

" الذي يجّسد "العقؿ التطبيقي و يدخؿ ضمف الجانب العممي لمتربية المنطؽ العممي أو   
، فالعقؿ التطبيقي بيذا المعنى ىو عكس العقؿ المجرد، الذي يواجو الفعالية في النشاط

          المشاكؿ بنزعات المديح أو الرومانسية أو المفظية أو الذرية .. فالتربية الدينية مثال 
ع مؤمف ال يحتاج بطبيعتو و ىي تركز عمى تمقيف النصوص أو إثبات وجود ا ػ في مجتم

          إلى مثؿ ىذا اإلثبات ػ  تيمؿ في الوقت نفسو الوظيفة االجتماعية لمديف، و ىذا راجع
    إلى " الضابط الذي يربط بيف عمؿ و صدقو و سياسة و وسائميا و بيف الثقافة افتقارالى 

         ، و تكشؼ عف عجزمميىذه التربية تفتقد المنطؽ العو مثميا و بيف فكرة و تطبيقيا، و 
و الظاىرة نفسيا تجدىا في السموؾ  .االنتباهفي األفكار مما يعكس بدوره ضعفا في اإلرادة و 

         إلى مفيـو )المحصوؿ(ربيتنا  كما يقوؿ مالؾ بف نبي ػ االقتصادي المبدد ػ حيث تفتقر ت
        ( لبث ىذه الفكرة ؿ البيداغوجية)الوقت( كشرطيف مف شروط الفعالية؛ لذا البد مف) الوسائو 

    3في سموؾ الفرد و في أسموب الحياة في المجتمع.
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و تتسرب كؿ األفكار إلى التاريخ في مسيرة النسياف و تبقى الطريقة الوحيدة التي يصبح  
)عمؿ( إلى دافع، إلى طاقة عممية جزءا مف التاريخ ىي أف تتحوؿ إلىبيا المبدأ أو الفكرة 

مكانية عمؿ. إف توجيو العمؿ في مرحمة التكويف االجتماعي عامة يعني سير الجيود إلى إ
         الجماعية في اتجاه واحد، بما في ذلؾ جيد السائؿ و الراعي و صاحب الحرة و التاجر
و الطالب و العالـ و المرأة و المثقؼ و الفالح، لكي يضع كؿ منيـ في كؿ يـو لبنة جديدة 

              العمؿ وحده ىو الذي يخط مصيرا األشياء في اإلطار االجتماعي.في البناء... 
، إاّل أنو يتولد مف ىذه زمف و الترابو عمى الرغـ مف أنو ليس عنصرا أساسيا كاإلنساف و ال

  1الوعظية. أو االنتخابيةالعناصر الثالثة، ال مف الخطب 
اذج التاريخية التي ربية مشروعيتيا مف النمتستقى الت :: البعد الفني و النفسي لمتربية3ـ  3

        لمنماذج األكثر نجاحا باستشرافيافي الحاضر و تتطمع إلى المستقبؿ  أثبتت جدواىا
           في مجتمعاتيا. و بالدراسة المتعمقة ليذه المشاريع كاف البعد السيكولوجي األكثر أثرا 

عد تعمؿ التربية ػ كعممية ػ عمى إرسائو في دواخؿ بالتربية الحقة. فيذا الب التصاقاو األشد 
، االطمئنافو إشاعة األمف و  النشء و نفسيتو و ذلؾ بإحالؿ الثبات و دفع الريبة عف الفرد

 و السعادة و تحقيؽ النصر و التمكيف. االنشراحو تحقيؽ 
        القاتمالؾ الكثير مف مفاىيـ و مصطمحات التحميؿ النفسي في تحديد الع اعتمدو قد    

            غريزةو األنا و المنعكس الشرطي و الاالجتماعية كالشعور و الالشعور  و التفاعالت
" مف الوجية النفسية ليس لػ ) شعور( النبي أي دور في عممية و الطاقة الحيوية، فيقوؿ:

( فمـ يكف الوحي و ىو ػ بداىة ػ ال يحتوي عمى تيار الوحي الذي لـ يأت بعد أما )ال شعوره
لو أف يمد تمقائيا فكرة مركبة و أثبتيا التاريخ بصورة وضعية إيجابية ... فيذا التنسيؽ يظؿ 

   2عصيا عمى الفيـ بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره عمى الذات المحمدية ".
، وظيفي األفكار وفؽ تحميموالتي ىي معطى نفسي ػ تحدد مسار الػ فالطاقة الحيوية    

          مجتمع ما اندماجمع اإلنساني يبدأ مسيرة الحضارة مع دور األفكار في فترة فالمجت
            في التاريخ، و ىنا يكوف لألفكار دور وظيفي يرتبط بالطاقة الحيوية باعتبارىا قوة فاعمة
          في محيط القيـ الروحية التي تنظـ الطاقة الحيوية و توجييا. فالطاقة الحيوية قوة فاعمة

        عنيا ىو ىدـ لممجتمع و تحريرىا بالكامؿ تيدـ المجتمع كذلؾ، لذا يجب االستغناءو 
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 .65، الظاىرة القرآنية، مرجع سابق، ص ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2



 : المفيوم ـ األىداف ـ األبعاد.التربية عند مالك بن نبي            :                   خامسالفصل ال

012 

 

و كثيرا ما اعتمد مالؾ بف نبي عمى التحميؿ  أف تعمؿ بالضرورة ضمف ىذيف الحديف.
النفسي كبعد تربوي في قراءة الوضع العربي ما بعد الموحديف، فنجده في كتابو مقدمة شروط 

)أثر الفكرة الدينية في مركب الحضارة( يقوؿ:" فخصصت في ىذه الطبعة فصؿة النيض
ف بوضوح أكبر جانبا مف )الظاىرة( يقصد بيّ سالكا ىذه المرة مسمؾ التحميؿ النفسي الذي ي

ظاىرة التأثير المباشر لمفكرة الدينية في الوقائع النفسية االجتماعية التي تكوف التاريخ في ىذا 
و مف أىـ   1كشؼ لنا التأثير المباشر لمفكرة الدينية في خصائص الفرد النفسية.المركب ػ إذ ي

 :أبعاد ىذا الجانب نذكر
 النفسي:البعد  :1ـ  3ـ  3
جاءت كتابات مالؾ بف نبي مف خالؿ استعراضو لتاريخ  :وال : إحالل الثبات و دفع الريبةأ

ف ليثبت في واقعو اإلسالمي لبعض الشواىد التي فرضت نفسيا عمى مخيمة اإلنسا
بف رباح  االجتماعي  و يدفع الريبة عند نفسو، فقد أعقب ىذا التحميؿ بقصة الصحابي بالؿ

           ، يقوؿصوت عقؿ و ال : أحد ... أحد و التي لـ تكف غريزةحيف تعذيبو مف قبؿ قريش
عقيدة : إنيا صيحة الروح التي تحررت مف إسار الغرائز، بعدما سيطرت الفي ىذا الشأف

        التاريخي النيجفي اختيار  محموداتجاه و ىو  2عمييا نيائيا في ذاتية بالؿ بف رباح.
أخرى عمى ضرورة نفس و مفاىيمو مما يدؿ مف وجية و اإلسقاط الواقعي لمقوالت عمـ ال
 في خدمة و تأصيؿ المفاىيـ النفسية.  اإلسالمياستثمار السيرة النبوية و التاريخ 

         يتعمؽ البعد النفسي لمتربية كذلؾ في إشاعة األمف :االطمئنانعة األمن و إشاثانيا: 
، فالمجتمع نسؽ تربوي يرتبط العضوي باآلخر في عالقة ترابطية تكاممية اليدؼ االطمئنافو 

منيا إشاعة األمف بيف أفراد المجتمع، فالنموذج الذي حاوؿ مالؾ بف نبي التبشير و اإلقتداء 
ال اإلخاء مف خالؿ    خطاه ىو ذلؾ المجتمع الذي تأسس عمى فكرة األخوة بو و ترّسـ

التعاوف بيف المياجريف و األنصار الذيف نبذوا الكثير مف السموكات المتأصمة المجتمع 
الجاىمي، و ذلؾ بربط أواصر المجتمع بشبكة العالقات االجتماعية و إحالؿ الفكرة الدينية، 

كانت ثقافة ىذا المجتمع جد متجانسة، متحدة الطابع عند  مياإلسالفمدى ميالد المجتمع 
الخميفة و البدوي البسيط، و ذلؾ يتجمى في موقؼ عمر ػ رضي ا عنو ػ عندما خاطب 

 اعوجاجا: مف رأى منكـ فّي " أييا الناسرة:المسمميف غداة توليو الخالفة، فقاؿ قولتو المشيو 
                                                 

 .14، شروط النيضة، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .102، المرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2
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ما نطؽ بو أحد أولئؾ البدو البسطاء " و ا لو رأينا فميقومو " و كاف الرد عمى ىذه المقولة 
      لقّومناه بسيوفنا ". ىذا الحوار الفريد كاف يطبع بطريقة رائعة أسموب الحياة اعوجاجافيؾ 

اتخذ  واحدة:في مجتمع، اتحدت فيو حركات الفكر و العواطؼ و دوافع العمؿ؛ و في كممة 
       البسيط. و الواقع أف عمر ػ رضي ا عنو ػ  فيو شكؿ السموؾ لدى الخميفة و البدوي

، و الذي أجابو إنما ىو ذلؾ المجتمع اإلسالميفي قولتو تمؾ كاف متجيا صوب المجتمع 
 1عمى لساف البدوي.

تستمر المجتمعات اإلنسانية بتحقيؽ بعض المتطمبات  :و السعادة االنشراحتحقيق ثالثا :
و ىذا ال يتأتى في المجتمعات الحديثة النشأة إاّل بعد  نشراحاالالنفسية كالراحة و السعادة و 

ثورات تزعزع النفس الراكدة و المتأصمة في السموكات القديمة التي تبنى عادة عمى المصالح 
    و ما كاف لثورة إسالمية   الدنيوية، إف الثورات تخمؽ قيما جديدة صالحة لتغيير اإلنساف، 

ف، ال عمى أساس إذا قامت عمى أساس )المؤاخاة( بيف المسممي أف تكوف ذات أثر خاّلؽ، إالّ 
: فإف األولى تقـو عمى فعؿ ا بيف )المؤاخاة( و بيف )األخوة(، و فرؽ ماألخوة اإلسالمية

  2ديناميكي، بينما الثانية عنواف مجرد أو شعور تحّجر في نطاؽ األدبيات.
لى أمصار كبيرة خالؿ أربعوف سنة فما كاف لمجتمع حديث النشأة أف يصّدر نموذجو إ    

:" إننا بالسعادة األخروية، يقوؿ إبف نبيالنفسي داخؿ اإلنساف و يعده  االنشراحلو لـ يحقؽ 
    و مف المعموـ أف أعظـ التغييرات و أعمقيا  نرى أف كؿ ما يغّير النفس يغير المجتمع، 

 3.في النفس قد وقعت في مراحؿ التاريخ مع ازدىار فكرة دينية"
         فتحقيؽ السعادة كاف اليدؼ األخير إلنساف ما قبؿ الموحديف الذي تخمص مف نزواتو    

عمى صالبة عقيدة المجتمع الحديث الذي غّير فيو جاىميتو ليتكيؼ   و شيواتو التي تكسرت 
          ، فكؿ تغيير في مظير الحياة و في نسؽ المظيرع وسطو الثقافي بإنشاء محيط جديدم

           و في أشكالو يؤدي حتما إلى تغّير داخمي لدى الشخص المالحظ."
إف إدماج الفرد في شبكة اجتماعية عممية تنحية، و ىو في الوقت ذاتو عممية انتقاء، و تتـ 

، أي في حالة المجتمع المنظـ و ذلؾ ما يسمى ممية المزدوجة في الظروؼ العاديةىذه الع
 4تربية.

                                                 
       .51، مشكمة الثقافة، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .52، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .80ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .67، المرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   4
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المعروفة بالنصر  التشخيصو تأتي المرحمة الثالثة مف ىذا  :ر و التمكينتحقيق النصرابعا:
و التمكيف في مرحمة متأخرة عف المراحؿ السابقة، و تتمثؿ في تحقيؽ المجتمع المنشود التي 

مع السياؽ الجديد. فكمما واصؿ التاريخ سيره،  يتماشى مع سموؾ الفرد المعدؿ و المتكّيؼ
ية الفرد، و في البناء األخالقي لممجتمع الذي يكؼ عف تعديؿ واصؿ التطور عممو في نفس

        سموؾ األفراد. و بقدر ما تتعزز ىذه النزعة مف قيودىا في المجتمع، ينكمش التحرز
  1.في أفعاؿ الفرد الخاصة شيئا فشيئا

        فتحقيؽ النصر و التمكيف يتمثؿ في الحضارة التي تشرئب ليا أعناؽ المجتمع، فذلؾ   
أف القيـ اإليمانية و الحس الديني تكتسب موضوعية في ميداف العالقات االجتماعية تسيـ 
في الدفع الحضاري، و تتأثر حركة الحضارة سمبا و إيجابا بثبات القيـ الروحية و األخالقية، 
و ما كاف ألي عمؿ آخر، سواء كاف العمـ أو العقؿ أو الفف أف يكوف معوضا لمجانب 

أف وظيفة الديف في اإلسالـ أنو قوة  ذلؾ 2.دوره في توطيد أركاف البناء الحضاريالروحي و 
دافعة لحركة اإلنساف الحضارية تتميز باإليجابية و الفعالية في مقابؿ في مقابؿ العقائد و 
 المذاىب التي ترى في الجوانب اإليمانية و الروحية، مجّرد وسائؿ و طرؽ اليروب مف الواقع

بية و السكينة، حيث يتـ الفصؿ نيائيا بيف العقيدة اإليمانية و بيف الوظيفة و إيثار لمسم
االجتماعية التي يمكف أف تقـو بيا ىذه العقيدة في دنيا الحضارة و التفاعؿ االجتماعي، 
فالديف إذا مركب القيـ االجتماعية ، و ىو يقـو بيذا الدور في حالتو الناشئة، حالة انتشاره و 

جذبيا دوف إشعاع،  إليماننا، أما حيف يصبح اإليماف يعّبر عف فكرة جماعيةكتو، عندما حر 
عاجزا عف دفع  ، إذ يصبحعمى األرض سالتو التاريخية تنتيي)أعني نزعة فردية( فإف ر 

، إنو يصبح إيماف رىباف يقطعوف صالتيـ بالحياة، و يتخموف عف الحضارة و تحريكيا
  3واجباتيـ و مسؤولياتيـ.

قواعد فنية و جمالية يستطيع  إرساءيتمثؿ البعد الفني لمتربية في  :لبعد الفني: ا2ـ  3ـ  9
           الفرد أف يتقمص أو األبعاد الجمالية لمتربية في حياتو الخاصة أو الجماعية في عالقاتو

 اإليحاءات الجمالية، بؿ أسس لمفيـو  ؿ مفالمجتمع، لذا نجد أف كتاباتو لـ تخمع أفراد 
 

                                                 
 .111، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .142فمسفة الحضارة عند مالك بن نبي، مرجع سابق، ص سممان الخطيب، ـ   2
 .27، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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عمى بعد ىاـ جدا و ىو )الجانب الجمالي(، فالثقافة في صورتيا الحية ىي وحدة ذات  الثقافة
، تحّددىا عبقرية الشعب الذي وضعيا ترابطة فيما بينيا بروابط داخميةأجزاء متماسكة و م

مالؾ بف نبي ىي تركيب متآلؼ  نظرمطابقة ألخالقو و أذواقو و تاريخو. إف الثقافة في 
  1و المنطؽ العممي و الفف الصياغي. و الجماؿ  لألخالؽ

إف ذاتيتنا تؤدي دورا رئيسيا في تحديد التربية و في رسـ خصائصيا، لكف إثراء ىذه الذاتية   
          ال يقتصر عمى األشخاص و األفكار التي تكّوف المجاؿ الروحي؛ فإف لدينا حوارا آخر 

         أبجدية األلواف :ة ممغزة أيضا، ىيبة بأبجديمع الطبيعة التي تنقؿ إلينا رسالتيا مكتو 
 و الصور؛ ىذه و األشكاؿ و األصوات و الروائح و الحركات و الظالؿ و األضواء

        ، تندمجذوب و تيضـ في صورة عناصر ثقافيةالعناصر الطبيعية تتجمع في نفسيتنا ثـ ت
  2في وجودتنا األخالقي و في بنائنا األساسي.

شياء التي المسيا مالؾ بف نبي في المجتمع الفرنسي التي يعطي لمجانب فالكثير مف األ   
و تتعمؽ بو، إف مقاييسنا ي ػ دورا أساسيا كي تنطبع النفس جانب العمممالفني ػ باإلضافة ل

الذاتية التي تتمثؿ في قولنا )ىذا جميؿ( و )ذاؾ قبيح( أو )ىذا خير( و )ذاؾ شر(، ىذه 
كنا االجتماعي في عمومو، كما تحدد موقفنا أماـ المشكالت المقاييس ىي التي تحدد سمو 

، و ىي مع ذلؾ درجة د دور العقؿ ذاتو إلى درجة معينةقبؿ أف تتدخؿ عقولنا، إنيا تحد
كافية تسمح لنا بتمييز فاعميتو االجتماعية في مجتمع معيف بالنسبة إلى مجتمع آخر، إنيا 

أو ما نطمؽ  ،حدد المباني االجتماعيةكما ت تحدد في الواقع المباني الشخصية في الفرد،
  3: خاصية الثقافة و ىي بيذا نفسو تحدد رقعتيا و حدودىا.عميو )أسموب الحياة(، أعني

         و قد رّكز في العديد مف أفكاره عمى الجانب الفني، حيث تنزع النفس الخيرة و التواقة 
صيدا ، قوحة جميمة و أنشودة منغومةل إلى الجماؿ حيث يمح عمى أف تكوف حياتنا جميعيا

         ،و عطرا متضوعا آسرا، مف مثؿ ذلؾ األريج الذي أوحىخالبا و حركة موقعة متناغمة
" ما الزمتيا القائمة: إلى أحد المغنييف الفرنسييف بتمؾ األغنية التي طالما رّدد جيؿ الحرب

  4".فرنسة ياأطيب أريجؾ العبؽ 
 

                                                 
 .89بق، ص ، القضايا الكبرى، مرجع سا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 .56، مشكمة الثقافة، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
   . 54مرجع سابق، ص ال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .87، القضايا الكبرى، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   4
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الذي  اإلطارمحتوياتو متصؿ بذوؽ الجماؿ، بؿ أف الجماؿ ىو فاإلطار الحضاري بكؿ   
تتكوف فيو أي حضارة، فينبغي أف نالحظ في نفوسنا و أف نتمثؿ في شوارعنا و بيوتنا 
ومقاىينا مسحة الجماؿ نفسيا، التي رسميا مخرج رواية في منظر سينمائي أو مسرحي. فكؿ 

الرجؿ، ميما تكف درجة البساطة في المجتمع عالقة ػ عند مالؾ بف نبي ػ تنشأ بيف المرأة و 
          الذي يعيشاف فيو تقع بطبيعتيا و بحكـ الغريزة تحت قانوف ذوؽ الجماؿ بما فيو مف بساطة

  1أو تعقد حسب تطور ذلؾ المجتمع.
و قمة الفاعمية تكمف أزمة اإلنساف المعاصر في الركود  : البعد التنموي لمتربية : 3ـ  3ـ  3

عادات بالية  اإلسالميعف السير في ركب التاريخ و نشأت في المجتمع  ة و التخميالحركي
وضعت الفرد في سياؽ خامد و وضع جامد. في حاؿ أف مالؾ بف نبي يرى أنو لكي نتجاوز 
         ىذه المعضمة يجب أف نصنع رجاال يمشوف في التاريخ مستخدميف التراب و الزمف

ؤثر في المجتمع بثالثة بف نبي أف الفرد يإالكبرى، و يعتقد و المواىب في بناء أىدافيـ 
 :مؤثرات ىي

 بفكره: ضرورة توجيو الثقافة. أوال:
           بعممو: ضرورة توجيو العمؿ حتى نكسب أنفسنا قوة في األساس و توافقا في السير ثانيا:

 و تجنب اإلسراؼ في الجيد و الزمف. و وحدة في اليدؼ
 ورة توجيو رأس الماؿ.بمالو: ضر  ثالثا:
بف نبي عمى مجموعة مف الركائز و األسس التي تخمؽ إس فكرة التربية التنموية عند تتأسّ    

شروط الفعالية لدى اإلنساف المتخمؼ في بعديو الفردي و االجتماعي في صيغة تربوية تأخذ 
ىي في جوىرىا مف أسموب حياة المجتمع كبعد تنمويا. فمشكمة الثقافة مف الوجية التربوية 

مشكمة توجيو أفكار، لذلؾ كاف عمينا أف نحدد المعنى العاـ لفكرة التوجيو...التي تعني تجنب 
اإلسراؼ في الجيد و في الوقت، فيناؾ مالييف السواعد العاممة و العقوؿ المفكرة في البالد 

          لمكّوف، صالحة أف تستخدـ في كؿ وقت و الميـ أف ندير ىذا الجياز اليائؿ ااإلسالمية
 2مف مالييف السواعد و العقوؿ في أحسف ظروفو الزمنية و اإلنتاجية.
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لكي تستطيع أف تنتج لنا شروط النشاط اليادؼ. التي تحوؿ لنا التربية مف الواجية    
        االجتماعية العالقاتالتنمية إلى ثقافة مجتمعية يعمؿ كؿ أفراد المجتمع في إطار شبكة 

عالتو و عالقاتو االجتماعية إلى تحويؿ ىذه الطاقة الحيوية إلى فمسفة تنموية تتكاتؼ في تفا
 جميع فعاليات المجتمع في تكريسيا كواقع اجتماعي.

     لتحضر و المدنية مالؾ بف نبي بفكرة ا اىتـ :)التحضر( لمتربيةالبعد المدني:  4ـ  3ـ  3
كيؼ  :عصب الفكر الذي كاف ينادي بو ىو و أف وردت مجازا ػ ذلؾ أف  في جؿ كتاباتو ػ

          ؟ بعيداثي في نفس الوقتنبني مجتمعا متحضرا يأخذ في أبعاده الجانب التراثي و الحدا
عف الضمير اإلنساني الذي لـ يألؼ العمؿ في حدود الثقافات، ما زاؿ تسيطر عميو عادات 

         و كانت الفكرة مستوحاة 1جذبية مزمنة تحممو عمى أف يرى األشياء مف زاوية ضيقة.
مف الفكر الخمدوني حوؿ العمراف البشري. و كانت مقارباتو الفكرية تتمحور حوؿ كيفية 
إخراج اإلنساف مف طور البداوة و التخمؼ إلى الحضارة و التمدف و التقدـ. و لـ يكف ليتأتى 

        احتراـحضر عمى و تقـو عممية الت وف ىناؾ ثقافة توجو ىذا المشروع.ذلؾ دوف أف تك
و تقدير اإلنساف لذاتو و لغيره باعتباره مخموقا حرا مكّرما مف قبؿ خالقو. فأساس كؿ ثقافة 
ىو بالضرورة )تركيب( و )تأليؼ( لعالـ األشخاص، و ىو تأليؼ يحدث طبقا لمنيج تربوي 

 يأخذ صورة فمسفية أخالقية. 
عف مالؾ بف نبي أثناء  التحميميةلمرؤية كانت كانت األخالؽ حجر الزاوية بالنسبة  و   

 مف تحميؿ مشكمة الثقافة ال بوصفيا دراسة لواقع انطالقافي التربية  معالجتو لفكرة التحضر
        : بوصفيا منيجا تربويا، فاألخالؽاجتماعي معيف، بؿ منيجا لمتحقيؽ؛ و بعبارة أدؽ

           إلى أف نتصورىاقية نحتاج ىي التركيب التربوي لمعناصر الثقافية لتحيؽ نيضة حقي
 :مف ناحيتيف

 تمؾ التي تتصؿ بالماضي، أي بخالصة التدىور، و تشعبيا في األنفس و األشياء. أوال:
  2تمؾ التي تتصؿ بخمائر المصير و جذور المستقبؿ. ثانيا:

رنا و لكي نبني تربية عمى أساس مدني، يجب أف نبدأ بتصفية العادات و التقاليد و إطا  
       االجتماعي و الخمقي مف ترسبات ثقافية قديمة بالية تعيؽ الحركة التاريخية مف المسير
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بف نبي محمال لمظاىرة " يجب عمى إحدى إو التقدـ و تكّرس الجمود و الثبات.يضيؼ 
المجتمعات أف يشرع في التخّمص مف رواسبو البالية، و في وضع األسس التي يقـو عمييا 

ما كاف يفعؿ إبراىيـ عميو السالـ عندما كاف يمسؾ بمعولو ويحّطـ أوثاف المدينة نظاـ جديد ك
  1التي ولد فييا مف بالد الكمدانييف، لكي يرسي الدعائـ الراسخة لعالـ التوحيد.

النيضة و التقدـ بعيد و لف تأتي ىذه التربية إاّل بفكر جديد يأخذ عمى عاتقو مستمزمات   
 و ال يكوف ذلؾ إاّل بتجديد األوضاع بطريقتيف: و التخمؼ،  عف التبعية

 األولى: سمبية تفصمنا عف رواسب الماضي.
 2الثانية: إيجابية تصمنا بالحياة الكريمة.

              أسموب حياتو، ىو دفاع  فبالنسبة لألولى تتعمؽ بالمجتمع التاريخي، فإف دفاعو عف   
ـ بو بحيث يصبحوف بمثابة و تحديد عالقتي عف مبدأ إدماج أفراده في نطاقو، عف شخصيتو

بو، كما يصبح مجتمعيـ بمثابة المعّرؼ ليـ.فالضبط االجتماعي و الموقؼ النقدي التعريؼ 
 لمفرد ىما المظيراف األساسياف لثقافة معينة في وظيفتيا االجتماعية.

سموب تحت أما بالنسبة لمثانية فتتمثؿ في المجتمع المتحضر الذي يقع كؿ خطأ في األ   
طائمة النقد، و يقع كؿ خطأ في السموؾ تحت إرغاـ المجتمع. و بواسطة ىذه الوظيفة الثنائية 

المميزة لفّعاليتو، و ىذه الوظيفة  و عمى الصفات ع عمى نقاوة أسموبوالجانب يحافظ المجتم
 3إنما ىي عمى وجو الدقة وظيفة الثقافة بالذات.

ية إلى جانبيا ترجع األسس األولى لمترب :لمتربية البعد العقدي و التعبدي: 5ـ  3ـ  3
ف نبي بإو كانت " الفكرة الدينية " ىي األكثر حضورا و محورية في فكر  التعبدي و الديني،

بالديف مف حيث وظيفتو االجتماعية في بناء  اىتـو قد    ،و ىي أساس كؿ مشروع تغييري
تشؼ أف الوظيفة االجتماعية ىنا نسالشخصية الحضارية و بناء العالقات االجتماعية و 

" تتحقؽ في شكؿ تركيب ييدؼ إلى تشكيؿ قيـ تمر مف الحالة الطبيعية إلى وضع لمديف:
نفسي زمني ينطبؽ عمى مرحمة معينة مف الحضارة و ىذا التشكيؿ يجعؿ مف اإلنساف 

 وقتا العضوي وحدة اجتماعية، و يجعؿ مف الذي ليست سوى مدة زمنية مقدرة بساعات، تمر 
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اجتماعيا مقدرا بساعات العمؿ، و مف التراب الذي يقدـ في صورة فردية مطمقة غذاء 
اإلنساف في صورة استيالؾ بسيط، مجاال مجيزا مكيفا تكييفا فنيا، يسد حاجات الحياة 

  1.اإلنتاجاالجتماعية الكثيرة ، تبعا لظروؼ عممية 
            نبي سالمة توحيد العبد لربو، بعيد و مف جممة ىذه األبعاد التي أّكد عمييا مالؾ بف 

ويو في جانبو الغيبي في التركيب بجوىر الديف و طبيعتو بما يحت عف أمور الشرؾ، وقد تمثؿ
 :و االجتماعي

     المتمثؿ في الصمة بيف العبد و خالقو، و ىذا الجانب ىو األصيؿ :أوال : الجانب الغيبي
          و لمفرد مف دافعية، فاإليماف ىو الذي يولد قوة الدفعفي الحركة االجتماعية، بما يمنح

         و الحركة، التي تتجسد في فعؿ اجتماعي بحيث تغدو كؿ عالقة غيبية و قد تحققت
 في عالقة اجتماعية.

 الذي ىو ثمرة العالقة مع ا في المجاؿ االجتماعي. :ثانيا: الجانب االجتماعي
    طاف ال ينفكاف عف بعضيما البعض فالجانب االجتماعي مترتبو ىذاف الجانباف مرتب  

         بي متوقؼعف الجانب الغيبي، بؿ ىو نتيجة في التاريخ ، و لذا فإف ظيور الجانب الغي
ال تقـو بدورىا االجتماعي إاّل بقدر ما تكوف " " فالفكرة الدينيةعف قوة اإليماف بالغيب،
   2متمسكة بقيمتيا الغيبية".

             قيمة الفكرة الدينية تكمف في وظيفتيا  أفو رغـ التأكيد ليذه الحقيقة إاّل أنو يرى    
             و مف ىذا فّرؽ بيف صدؽ الفكرة الدينية و فاعميتيا،  فالديف ال في أصالتيا الذاتية،

مف ذلؾ  و أف كاف صحيحا، فإنو يفقد فاعميتو االجتماعية بسبب اإلنساف، و عمى العكس
         يرى أف الديف و إف كاف باطال فإف فاعميتو تظير بحسب حالة اإلنساف الذي يحممو،

              التي فقدت فاعميتيا اإلسالميةو استشيد ممؾ بف نبي عمى صحة ما ذىب إليو بالفكرة 
الفكرة  ، و في المقابؿ ذلؾ أثبتتيف عمى الرغـ مف أصالتيا الذاتيةفي عصر ما بعد الموحد

  3الشيوعية فاعميتيا في التأثير عمى مجرى الحياة رغـ بطالنيا.
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كذلؾ فكرة الجانب التعبدي لمتربية عمى النموذج المثالي الذي صاغو  النبي  و قد بنى  
محمد ػ ص ػ الذي يعتبر قائد ىذه األمة ومثاليا الذي تحتذى بو و تستنير بو في الدروب 

ست حدثا فردا، ليكوف غريبا نادرا، بؿ ىو عمى العكس مف ذلؾ ، إف بعث نبي ما ليالمظممة
           ،إبراىيـ إلى محمد ػ ص ػ اـ بيف قطبيف مف التاريخ منذ سيدناظاىرة مستمرة تتكرر بانتظ

مكف استخدامو لتقرير مبدأ و باستمرار ظاىرة تتكرر بالكيفية نفسيا، يعد شاىدا عمميا ي
  1ىذا الوجود بالوقائع المتفقة مع العقؿ و مع طبيعة المبدأ.؛ بشرط التثبت مف صحة وجودىا

ىذه األمة منوط بانبثاؽ المجتمع الجديد الذي أسس في مكة مف خالؿ  انبثاؽو كاف     
، و ما خمقو ىذا المجتمع الجديد مف صور االجتماعيةو التفاعالت  السموكات و العالقات 

اعة و غيرىا القيـ الخمقية، و كاف مثاليـ الصبر و اإليثار و الكـر و الشرؼ و الشج
و إنما صنع  ، مـ يصنع الرسوؿ نفوسا مؤمنة فحسبالمحتذى في ذلؾ نبي ىذه األمة " ف

عقوال مستنيرة و طرؽ إرادية فوالذية، إنو ينمي الشعور بالمسؤولية، و يشجع المبادأة في كؿ 
ؿ عضو المسارعة ليما رائد ك و يعظـ الفضيمة في أبسط صورىا، و إف ىذا التأسي و إنساف

    2السباؽ إلى الخير بحسب أمر القرآف. في الجماعة، إذ يرى نفسو  في
تقبؿ الحديثة التي طرأت عمى المجتمع الجديد ما كانت لتؤسس لفكرة  المتغيراتكؿ ىذه    

لدينية لوال فكرة التوازف داخؿ نسؽ المجتمع الذي بثتو الفكرة ا اآلخريفمع  الحوار و التعايش
           في بناء و صيرورة شبكة العالقات االجتماعية التي تشكمت عبر سنوات عدة تزامنت

لو أف ىذا  تاـ،مع نزوؿ الوحي الذي كاف متواترا يعالج مستجدات المجتمع الجديد في توازف 
         القرآف كاف قد نزؿ جممة واحدة لتحوؿ سريعا إلى كممة مقدسة خامدة و إلى فكرة ميتة،

  3و إلى مجرد وثيقة دينية ال مصدر يبعث الحياة في حضارة وليدة.
و يضيؼ إف عبقرية اإلنساف تحمؿ بالضرورة طابع األرض ليخضع كؿ شيء لقانوف    

، بينما يتخطى القرآف دائما نطاؽ ىذا القانوف، و ما كاف لكتاب بيذا السمو و الزماف المكاف
 مف المقطوع بو أنو لو أتيح ألحد و اإلنسانية.ة لمعبقرية أف يتصور في حدود األبعاد الضيق

الناس أف يقرأ قراءة واعية يدرؾ خالليا رحابة موضوعو، فمف يمكنو أف يتصور الذات 
  4.إاّل مجرد واسطة لعمـ غيبي مطمؽ المحمدية
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تمعات إذا كاف النقؿ الثقافي ضرورة اجتماعية لبقاء المج :: البعد الوطني لمتربية 6ـ  3ـ  4
     و استمرارىا، فالتربية ىي وسيمة ىذا النقؿ ػ و نقصد ىنا بمعناىا العاـ ػ أي أنيا العممية

مف السموؾ تيسر ليـ التعامؿ مع أفراد المجتمع  التي يستطيع بيا األفراد أف يكتسبوا أنماطا
تذبؿ  الذي يعيشوف فيو، و بذلؾ تكوف التربية ضرورة اجتماعية ال مناص عنيا إذ بدونيا

 المجتمعات و تزوؿ.
)المفيومية( و عف فكرة العمؿ البشري  اإليديولوجياو قد بدأ مالؾ في معرض حديثو عف   

ا منقوصا و ال يمكف أف يندمج في خطة وطنية مشتركة بيف جميع أفراد الذي يأتي رخوً 
رؾ في فسحة أف نالحظ أف النشاط الفردي و النشاط المشتلنا في الجزائر  يحَ تِ أُ الشعب. فقد 
: طواؿ الثورة، و بعدىا، فقد اقتادت الثورة يرة نسبيا، ضمف مرحمتيف مختمفتيفزمنية قص

 9131و عقب سنة  الجميع إلى نشاط جماعي مسمح انخرط ضمنو كؿ فرد بنشاطو الخاص.
         حدث كما لو أف الثورة قد ُأستمت ُشعمتيا مف نشاط الفرد؛ فنحف لكي نضطمع بالعمؿ

، نظؿ الحضارة، و تستدعيو مياـ الثقافةمستوى الوطني؛ و العمؿ الذي يقتضيو بناء عمى ال
  1نفقد )صامولة( بالفعؿ.

سي بأف القوس السيا 9139و كاف الرئيس أحمد بف بمة قد صارح شعبو في خطابو العاـ   
قراط( " أو كما سماىا )سنممؾ برنامجا و ال نممؾ مفيومية إنناالجزائري ينقصو وتر قائال:"

واسما ىذه النزعة في المجتمع األثيني بػ )مفترسي األفكار(. فقد كانت الثقافة في البمداف 
و الجزائر كدولة   المتحضرة تتولى السياسة و تحقؽ دفعة واحدة شروطيا النفسية ػ الزمنية.

مف عالـ أفكارىا الخاص بيا  يجب أف تنتج الحركة الضرورية لكي تتغمب  انطالقافتية و 
، أي يجب عمييا أف تجد بمجيودىا االنتقاؿمى جميع أنواع العطالة الخاصة بمراحؿ ع

مف الصفر. فكؿ  االنطالؽالخاص أفضؿ الوسائؿ و الطرؽ المالئمة لشروطيا، أي يجب 
شعب يجب أف يصنع تاريخو بوسائمو الخاصة، و بأيديو ذاتيا. و التاريخ في أي مستوى مف 

و األشخاص، و األفكار المتاحة في  يمثؿ النشاط المشترؾ لألشياءالحضارة يتـّ إنجازه، إنما 
إاّل أف نشاط المجتمع  ذلؾ الحيف بالذات، أي في نفس األواف الذي يواكبو عممية إنجازه.

المشترؾ ال يتكّوف في بساطة مف مجرد مجموع النشاطات الفردية، حتى و لو كانت ىذه 
؛ إذ يجب أيضا أف االتجاهتحدة كّميا في نفس كانت م األخيرة مف نفس الجنس، و حتى لو

يتـّ تنظيميا في كنؼ النشاط اإلجمالي حسب مخطط تنظيمي يتولى تحديد فعالية ىذا 
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النشاط، فيذا التنظيـ لمنشاطات الفردية بالذات في كنؼ نشاط إجمالي مشترؾ ىو الذي 
  1يضع عمى وجو الدقة مشكمة المفيومية.

   التي يتأسس عمميا االستقالؿـو اإليديولوجيا الجزائرية ما بعد و يحاوؿ في تحميمو لمفي  
في النشاط الوطني المشترؾ كتربية لمجموع القوى االجتماعية لتنصير في قالب واحد ينطمؽ 

فييا البواعث المعممة الجديدة لنشاطو  دمف عالـ أفكار يشكؿ شبكة اجتماعية متداخمة  يعي
 :ياـ عمى ىذا الغرارتمخيص ىذه المالمشترؾ، و يمكف 

  و مجموع العطالة التي نديف بيا االستعمار؛تصفية راسب العسؼ المتخمؼ عف        
 .لالستعمارإلى القابمية 

 و في توجيو البالد صوب ِقبمة منتَمى جماعتيا التاريخية ؛االشتراكيبالبناء  االضطالع
 المغربية و العربية و اإلسالمية.

إلرساء قواعد مشتركة ور التربية الوطنية عنده و الحرية مح العمؿو قد شكؿ مفيومي    
           بيف أفراد المجتمع، فالعمؿ يجب أف يأخذ منحى ثوريا و معنى يتجاوز مجرد العيش

         ( مبررة لسموكات اإلىماؿاستقالؿإلى المكافحة مف أجؿ البقاء، عندما تصبح كممة )
جب، كما ىو واقع النسوة الأّلتي وىبف حالىف أباف و التقاعس عف أداء الوا االتكاؿو 

           ة ػ بعيدا عف الجانب المنادي ػمف أجؿ قضية وطنية. تأخذ معنى القيمة الرمزي االستقالؿ
و ىي اإلسياـ في النشاط المشترؾ. و تحمؿ أبعاد الفعالية المسّرع لمطاقة الوطنية المجندة 

األلمانية( مف مضاعفة ساعات العمؿ مف أجؿ  في عمؿ حافز، كما فعمت )المفيومية
تاريخية، أو مف خالؿ  ىزيمةفي النشاط المشترؾ ألمة بكامميا خرجت لتوِّىا مف  االنخراط

مثاؿ الصحابي )عمار بف ياسر( الذي كاف يحمؿ صخرتيف بدؿ صخرة واحدة لبناء المسجد 
 المجتمع لما يتخّط مرحمة  العمؿ باألجر قد يكوف مضرا في اختالطاألوؿ في اإلسالـ. إف 

التنظيـ، إذ تنتج عنو موجة مف الكسؿ و التفريط، تصيب الذي ال يجد مف يشتري ساعات 
عممو، ينشأ عنيا في المجاؿ االجتماعي )البطالة(، كما ينشأ عنيا في المجاؿ النفسي 

         لعمؿعبودية أخالقية، و ذلؾ عندما يبمغ الفرد درجة ال يتصور معيا لنفسو قدرة عمى ا
  2بو، إاّل تصور معيا مستغال يدفع لو أجره عف ساعات عممو. التزاماأو 
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وقد يخمط مفيـو الحرية بعد المفيومات التي تكممنا عمييا سابقا، فالحرية ىنا تأخذ معنى   
داخؿ المبدأ النظامي الذي ينضبط مع المعيار الضروري لمعمؿ المشترؾ الذي  االنطالؽ

و ىكذا كاف حاؿ جميع الديانات، جاءت  تنظيـ االجتماعي و النظاـ العاـ.يؤسس لبناء ال
لترويض الطاقة الحيوية لإلنساف، و جعميا مخصصة لمحضارة، و بناء عمى ذلؾ يضع 
       الديف الحرية الفردية بيف حدود عمؿ المجتمع و مقتضيات الحرية الخاصة بيذا المجتمع.

ة تجعمو في ترسيخيا لمثؿ ىذا المبدأ بقرارة الفرد، بطريقية تتمثؿ خاصية المفيومية السياسو 
 : يدرؾ كيؼ ينخرط في حّرية

بحرّيتو و نشاطو الفرديْيف داخؿ حرية المجتمع و نشاطو المشترؾ، فحرية أي بمد عمى 
طريؽ اإلكراه الحكومي، و  ، و ذلؾ مف خالؿ فرضيا عفالضوابطىذه  بمثؿاألرض تشاد 

لمراقبة وازعو  فراد عف طريؽ تربية كؿ فرد بصورة تجعؿ سموكو راضخاإما بترسيخيا في األ
و قد أعرب الشعب الجزائري عف وجية نظره في ىذا  "نبي:بف إيقوؿ  األخالقي الخاص.

التربية الوطنية أف تفيـ الجيؿ  يجب عمىفي دستوره؛ لذا  الموضوع بتبنّيو لممبدأ الديمقراطي
 : قصى طرفيف ىماالحرية يمّر بيف أ الفتي أف درب

  التي تفضي إلى تحّجر الفكر داخؿ الغشاوة السياسية. المفرطة،المحافظة 
  ّمما يؤدي إلى فوضى األشخاص و األشياءد )عدـ المحافظة( بطريقة منيجيةتعم ،         

 و األفكار، و بالتالي إلى انفجار اإلطار السياسي.
 :المجتمعاتحالتيف إلى إحدى أنواع ال تامكمما يؤدي بنا في 

  لحاؿ في المجتمع اليندي،كما ىو االمتراصؼ النضد العاجز عف التقدـالمجتمع         
 الصيني طواؿ قروف طويمة. و
 كما ىو المجتمع العربي الجاىمي، مجتمنع عاجز عف رات(المجتمع المذرذر )المفكؾ الذ

 1.تاريخا عميو أف يقبع عمى ىامش البنشاط مشترؾ، و بالتالي محكوم االضطالع
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 استخالصات

ف        كانت التربية ىي المحور األساس الذي تقو حولو فكرة مالؾ بف نبي الحضارية، وا 
المكتبي، فقد كانت متضمنة في كؿ كتاباتو  البيداغوجيلـ يذكرىا كثيرا و لـ يعطيا الجانب 

       لنسؽ عموما، التي تمحورت حوؿ الحضارة فقد كانت التربية ىي الروح التي تربط أجزاء ا
و تجري في عروقو مجرى الدـ مف الشرياف، و نخمص في النياية بعد أف أعطى لمتربية 

 التالية: النتائجأبعادىا المجتمعية إلى 
          استنتجنا مجموعة  أننايتضح مفيـو التربية بشكؿ جمى و واضح في كتاباتو، إاّل ػ 

عالقة مف خالؿ مؤلفاتو لما تتضمنو مف قيـ تربوية مف األفكار التربوية و المضاميف ذات ال
. و إف تداخؿ معناىا في كثير مف األحياف مع مفيـو الثقافة سوسيولوجيةذات أبعاد فكرية و 

 التي يعد مفيوما محوريا في فكر مالؾ بف نبي في بناء اإلنساف و تغييره. 
"عممية تثقيؼ متواصمة"، وأخذ مفيـو التربية عند مالؾ بف نبي معنى التثقيؼ، أنيا أخذ ػ  

صيغ و دالالت و معاني و مضاميف مختمفة و متباينة، عبرت في مرة عف وضع اجتماعي 
ت التربية معنى )العممية،المشكمة، قاتو و دالالتو المتجددة، فقد أخذتكيفو مع سيا

،منيج، تمثّ  سانية، تنشئة اجتماعية، ظاىرة إن ؿ لمقيـ و انتظاميا في سموؾ الفرد،المفيـو
خبرات، وسيمة لمضبط اجتماعي، عممية تحّضر،  اكتسابعممية تطبيع اجتماعي، عممية 
 .ي، عممية تعمـ، عممية دمج ثقافي(نمو لمفرد، عممية إدماج اجتماع

منو ىذه  استقتالوثيؽ و المرجعيات اإلسالمية األصيمة بوصفيا المنيؿ التي  االرتباطػ  
 ي قارئا متميزا لمتاريخ اإلسالميييري. فقد كاف مالؾ بف نبو مضمونيا التغ المشاريع منيجيا

          و مستخمصا لقيـ مف تاريخ حضارات سابقة، فحيف تقسيمو لمحضارة  و اإلنساني،
مف المنعرجات  )إنساف ما بعد الموحديف(، و يذكر حادثة صفيف، و غيرىاأو اإلنساف، فيذكر

       اريخية لممجتمع اإلسالمي. فيركز عمى الديفالتاريخية التي تمّشيدت في الصيرورة الت
أو )الفكرة الدينية( كمحور أساس في بناء الحضارة و زواليا. بؿ يربطيا بكامؿ البناء 

 ، و االجتماعي، و الثقافي و التنموي.االقتصادياالجتماعي لممجتمع، السياسي، 
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 تمييد 

ميالد "إف التركيز عمى التربية االجتماعية كتخصيصيا جزء ليس باليسير في كتابو   
جتمع، ك ىي باعتبارىا ، تضمينا ليا عمى أنيا ىي الركح الذم يدـك ك يستمر بو الم"مجتمع

رفات أم الجانب التطبيقي ك العممي لمقيـ الركحية في المجتمع التاريخي، صسمككات ك ت
عادة تأثيثو مف جديد.   التي يضطمع  بميمة تشييد اإلنساف مف الداخؿ ك ترميمو، كا 

ك التربية صمة قكيمة المسار بيف أفراد المجتمع، ك تحكيؿ لطاقاتيـ إلى تأدية كظيفة  
ك غياب دكر التربية ك التنشئة االجتماعية  ،اجتماعية، مؤسسة عمى قكاعد خمقية سميمة

تغيير في سمككو ك أفعالو، حيث أف ىذيف األخيريف  الصحيحة في تككيف الفرد يؤدم إلى
تتحدد مف خالؿ تنشئة المجتمع الذم يعيش فيو، ك أىـ ما يربطو بالمجتمع تمؾ العالقات 

في المجتمع المحمي ك الكبير. ك مف ثـ فإف  االجتماعية بينو ك بيف الجماعات ك األفراد
             ى سف النضج تقريبا، فاألسرة مسؤكلية ضبط المجتمع لمفرد تقع عمى عاتؽ األسرة حت

، لما لدكر األـ في بناء شخصية الطفؿ. فإف التغيير ىي المدرسة التي تكلد فييا العكاطؼ
بصفة عامة سنة مف سنف الككف، ك المتتبع لحركة المجتمعات يمـ بما أصاب المجتمعات 

        ثقافية ك االقتصادية، فقدالمتخمفة جراء ىذا التغيير الذم شمؿ الحياة االجتماعية ك ال
تـ زحزحة الفرد في العالـ المعاصر إلى مستكل السطحية ك العزلة عف طريؽ الصكرة اآللية 
       ك الميكانيكية، بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، ك يحاكؿ الفرد الذم يعيش في ىذه الظركؼ 

 أف يعكد مرة أخرل إلى جذكره في حضارتو الخاصة.
بف نبي أغمب المجيكد الفكرم الذم أسماه " مشكالت الحضارة إساس قدمـ ك في عمى األ    

          " في صيغة تربية اجتماعية تأخذ في مسارىا كؿ السمككات ك المحامد إلى معامالت
ك تصرفات يكمية، ك تغير كؿ نشاط الحياة ك تجعمو متعمؽ باليدؼ التاريخي، الذم ُخمؽ 

       ييرم الذم تؤديو الجماعة في إطار عمؿ مشترؾ انطالقامف أجمو اإلنساف، فالعمؿ التغ
 مف الطاقة الحيكية ىك الذم يصنع التربية االجتماعية. 

      لتربية االجتماعية،ؽ بمبادئ امعيب عمى عدة أسئمة تتك سكؼ يحاكؿ ىذا الفصؿ أف يج
رم ػ ضمف ك شركطيا ك قكاعدىا، ك كيؼ تجعؿ مف كؿ عمؿ داخؿ المجتمع ػ عممي أك نظ

 إطارىا. 
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  .التعريف و الموضوع ـ التربية االجتماعية: 1
 :تعريف التربية االجتماعية:1ـ  1
إذا عممنا أف المجتمع ال يستطيع أف يغير ذاتو إذا ىك لـ يبدأ أكالن بتغيير اإلنساف مف حيث   

إلنساف بناء ة لضماف بناء افإف مالؾ بف نبي يدعك إلى التربية االجتماعي سمككو ك أفكاره،
التربية  مف سميما ك متكامال مف خالؿ تربية تأخذ مف الفكرة الدينية األساس ك المكجو، ك

 اإلنساف المتحضر.االجتماعية ميدانا لتجسيد مبادئ ك قيـ 
             ك التربية االجتماعية ليست عبارة عف أمكر نظرية أك قكاعد مجردة، ك إنما  
ة ك ثقافية نابعة مف أصالة المجتمع ك تاريخو، ك بقدر ما تستمد في جكىرىا قيـ أخالقي  ىي

ىذه التربية مفاىيميا مف قيـ المجتمع الثابتة، بقدر ما تككف قادرة عمى إحداث التغيير السميـ 
          ك عممو    في فكرة الفرد ك نفسيتو، بؿ تصنع مف الفرد شخصا اجتماعيا يضيؼ جيده

ية األخرل التي تمتقي كميا في صكرة نشاط مشترؾ يقـك بو إلى مجمكع الطاقات الفرد
  1.المجتمع ككؿ

، ألف نفسو إف مكضكع التربية االجتماعية ىك الفرد، ك أىـ مضمكف ليا ىك تغيير الفرد  
 االتجاهكؿ ما يغير الفرد يغير المجتمع، ك كؿ ما يبني الفرد يبني المجتمع ك كؿ عمؿ في 

           الجتماعي ككؿ.ك التربية كإعداد ك تشكيؿ لقيـ ك مياراتالمعاكس فيك ىدـ لمبناء ا
ك اتجاىات األفراد بما ينسجـ ك حاجات البناء ىي تربية لممجتمع تتأثر البناء القائـ ك تؤثر 

بف نبي حيف طرح تصكره لمتربية االجتماعية إفيو في حالة إعادة بنائو. ك ىذا ما قصده 
ؼ ضمف كي  " مُ ياقو البنائي بتغييره مف"فرد" غرائزم إلى"شخصضمف س باعتبارىا تكييؼ الفرد

العالقات االجتماعية عممية تنحية، ك ىك في نفس في شبكة  وإف إدماجالنشاط المشترؾ.
تمع في حالة المج أممية المزدكجة في الظركؼ العادية، ك تتـ ىذه العم. الكقت عممية انتقاء

  2سمى التربية.ما يالمنظـ ػ بكاسطة المدرسة ػ ك ىذا 
 
 

                                                 
 121س( الجزائر، ص ب، )ط(، مكتبة النهضة الجزائرية ب، )الطيب شريفترجمة:، آفاق جزائرية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 67، ميالد مجتمع، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2



 األبعاد.  ،األسس ،المبادئ ،اعدو لقا،الشروط ،:المفيومالتربية االجتماعية عند مالك بن نبي :            دسل الساالفص
 

577 

 

  :االجتماعيةموضوع التربية : 2ـ  1
بف نبي أكثر مف مجرد عممية اجتماعية تيدؼ إلى تغيير إتعني التربية االجتماعية عند     

           بؿ ىي منيج يسترشد بو المجتمع أثناء سيره في الدركب الكعرة، ك ال يمكف المجتمع،
في نشاط حثيث. ك قد مثميا في المنحي   لعالقات تعمؿايا إالم إذا كانت شبكة كمأف تأتي أُ 

 :لبياني الذم يمثؿ المراحؿ الثالثا
            ك ىي مرحمة تتفؽ مع شبكة العالقات االجتماعية حيف تككف :المرحمة الروحيةأوال:

         نياف المرصكص(. ىذا ما تكحي بو عبارة )البامتدادىاال في أكثر  ا،في أكثؼ حاالتي
َياٌن مَّْرُصوصٌ  ﴿:قكلو تعالى في ىذا مف  1﴾ِإنَّ اللَّـَو ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَنَـُّهم بـُنـْ

الناحية االجتماعية، أما مف الناحية النفسية فإف ىذه المرحمة تسير ك الحالة التي تككف فييا 
ك ال يمثؿ  ة في أقصى حاالت تنظيميا.المنعكس تكتر عالية، ك يككف نظاـ األفعاؿحالة ال

فقكاه جميعيا  اثنتيف:مجتمع ك بمكغو أكج عطائو، بؿ ألنيا يتمتع بميزتيف  ازدىارىذا الكاقع 
الصاعدة ىي عف الحركة   ك كؿ خركج .ك ىذه الحركة دائمة مستمرة ك صاعدة في حركة،

كرة التكبة في قصة الثالثة أكحت بو قصة س، ك ىذا ما ك التكجيوك النقد حركة معطمة تعدمؿ 
َوَعَلى الثَّالثَِة الَّذيَن ُخلِّفوا َحّتى ِإذا ضاَقت َعَليِهُم اأَلرُض  ﴿:الذيف ُخم فكا يقكؿ ا سبحانو ك تعالى

َيتوبوا ِإنَّ اللَّـَو ُىَو ِبما رَُحَبت َوضاَقت َعَليِهم أَنُفُسُهم َوظَّنوا َأن ال َملَجَأ ِمَن اللَّـِو ِإاّل ِإلَيِو ثُمَّ تاَب َعَليِهم لِ 
   2.﴾لرَّحيمُ التـَّّواُب ا

تككف في ىذه المرحمة شبكة العالقات االجتماعية في أكثر حاالتيا  : المرحمة العقمية:ثانيا
 مالؾ، لكف تككف شكائب المكازنة العقمية بدأت تطفك عمى السطح، ك يقدـ لنا امتداداسعة ك 

 عندمافي صكرة حالة الدكلة العباسية  اإلسالميلتاريخ بف نبي بعض الشكاىد التاريخية مف ا
 ظيرت دكلة األغالبة في المغرب األدنى، ك ظيكر النزعة الشعكبية في المشرؽ ك بالد

         اإلسالميفارس، ك مف كجية التحميؿ النفسي يككف نظاـ األفعاؿ المنعكسة في المجتمع 
يككف جزء مف غرائزه لـ يعد تحت رقابة ، في ىذه المرحمة قد تعرض لصدمة )صدمة صفيف(

نظاـ األفعاؿ المنعكسة، ىذا يحدث جراء تبعثر الطاقة الحيكية أثناء مباشرة الكظيفة 
 االجتماعية.

                                                 
 4 آلية:اـ سورة الصف،   1
 118 اآلية:ـ سورة التوبة،  2
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، لكف ك االستمراريةفي ىذه المرحمة يؤدم المجتمع كظيفتو الطبيعية ك ىي التطكر      
في التاريخ اإلسالمي بحركة  ك ىذا ما يعرؼ )إلى سككف الحركة الصاعدة تتغير، إما

           ك حادثة سرقة الحجر األسكد(،   طةالمرجئة(، ك إما إلى الياكية ) ك تمثمو حركة القرام
ـ يعد يعمؿ، ك مجمكع آخر : فمجمكع الطاقات لكما يقكؿ مالؾ بف نبيأك بعبارة أخرل 

 1ع.: ضد المثؿ األعمى لممجتمضد الحركة الدائمة، ك بعبارة أصحيعمؿ 
ك ىي المرحمة األخيرة التي يصميا المجتمع، ففي ىذه المرحمة تتفكؾ ثالثا:المرحمة الغريزية: 

نظاـ  ؿ  ت  ، فيخ  االجتماعيةالغرائز، تصبح فردية غير منسجمة، ك تتياكم شبكة العالقات 
الطاقة الحيكية ك يفقد قيمتو االجتماعية حيف ييرب مف مراقبة نظاـ األفعاؿ المنعكسة 

ك ىي الحالة التي  (،االنحطاط: )عصر ػػبػك ىذا ما يعرؼ ؼ.اشئ عف عممية التكييالن
. لذلؾ نرل أف تاريخ مجتمع ما، ىك تاريخ لالستعمارك القابمية  االستعمارأكجدت ظركؼ 

 ك ىك الفرد المكيؼ. نمكذجو،شبكة العالقات االجتماعية ك نظاـ األفعاؿ المنعكسة لدل 
 
 تربية االجتماعية : : الشروط األولية لم 2
يبدأ التغيير النفسي بظيكر الفكرة الدينية في مجتمع ما، فاإلنساف  :: التغيير النفسي 1ـ  2

           تدبم فيو الحيكية، ك يحقؽ عممو االجتماعي، فالفكرة الدينية تخمؽ الشبكة الركحية
االجتماعية التي تتيح ك التي ىي قضية إيماف با، ك ىك يخمؽ بعممو ىذه شبكة العالقات 

        ليا المجتمع أف يضطمع بميمتو األرضية، ك أف يؤدم نشاطو المشترؾ. العمؿ التاريخي 
        ىك بالضركرة مف صنع األشخاص ك األفكار كاألشياء جميعا، ك معنى ىذا أنو ال يمكف

ثة لتربط أجزاءىا أف يتـم عمؿ تاريخي إذا لـ تتكافر صالت ضركرية داخؿ ىذه العكالـ الثال
     بينما 2في نطاقيا الخاص ك بيف ىذه العكالـ، لتشكمؿ كيانيا العاـ مف أجؿ عمؿ مشترؾ.

              الذم يغير السمكؾ اإلنساني، االنعكاساتكاف أكؿ شيء في ىذه الطريؽ ىك تككيف نظاـ 
                الشرط النفسيك ىذا التغيير النفسي ىك الذم يبدأ منو تغيير المجتمع، ككذلؾ يمثؿ 

، ك التي كانت المبنة الكريمة  اآليةفي كؿ تغيير اجتماعي. ك ىذا ما جاء صريحا في 
ِإنَّ اللَّـَو ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقوٍم َحّتى يـَُغيِّروا ما  ﴿":رم، في قكلو تعالىبف نبي التغيي األكلى في منيج مالؾ
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الدينية ىي المبعث األكؿ في التغيير النفسي ك بالتالي في  ك كانت دائما الفكرة  1.﴾بِأَنُفِسِهم 
( تمثؿ ما ية تتكلى إخضاع غرائز الفرد إلى)عممية شرطيةتغيير المجتمع، فالفكرة الدين

يصطمح عميو عمـ النفس )الفركيدم( بػ )الكبت(. ك ىذه العممية الشرطية ليس مف شأنيا 
ظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية، في عالقة ك  عمى الغرائز، ك لكنيا تتكلى تنظيميا القضاء

فالحيكية الحيكانية التي تمثميا الغرائز بصكرة محسكسة لـ تمغ ك لكنيا انضبطت بقكاعد نظاـ 
ك في ىذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا مف قانكف الطبيعة المفطكر في جسده، ك يخضع  معيف.

تيا الفكرة الدينية في نفسو، بحيث يمارس كجكده في كميتو إلى المقتضيات الركحية التي طبع
   2حياتو في ىذه الحالة الجديدة حسب قانكف الركح.

يا المجتمع الناشئ ىي تغيير الصفات النكعية الخاصة بككانت أكؿ عممية يضطمع     
الطاقة الحيكية المنطمقة  تماعية تحدد معالـ الشخص، ك ذلؾ بتغييربالفرد، إلى صفات اج

المتككنة لدل الفرد المكيؼ  االنعكاساتلى طاقة اجتماعية خاضعة لمراقبة نظاـ مف الغريزة إ
الذم تـ إخضاعو لعممية التربية، ك يسمى إنساف في ىذه الحالة بػ )الشخص( أك الفرد 
            المكيؼ، ك ال يمكف أف نممح ذلؾ إالم مف خالؿ تفعيؿ شبكة العالقات االجتماعية

 لعمؿ المشترؾ.  الذم يؤدم إلى ظيكر ا
ك ىك صكرة حضارية راقية تتكلد عف المجتمع الجديد الذم تغير  ::النشاط المشترك2ـ  2

          لالندماجفيو الفرد إلى الشخص المكيؼ الذم خضع لعممية التكييؼ ك اإلشراط المؤىؿ 
ة كظيفتو التاريخية .ىذا المجتمع الذم يتأسس عمى فكرة )شبك استئناؼفي المجتمع ك 

ك تكحيدىا في صكرة  الطاقات المنطمقة بكاسطة الغرائزالعالقات االجتماعية( التي تكحد 
نشاط مشترؾ يقـك بو كافة أفراد المجتمع. فبقدر ما تككف ىنالؾ فكرة كاضحة تماـ الكضكح 

، يمكف أف تككف ىنالؾ فكرة دقيقة تماـ الدقة ىذا العنصر في ميالد مجتمع معيف عف دكر
ذم يمكف أف تؤديو في )نيضة( ىذا المجتمع. ك ىذا ما ندرؾ معناه في قكلو عف دكرىا ال

ليا " بالمفيـك  صمى ا عميو ك سمـ : " إنمو ال يصمح آخر ىذه األمة إالم بما صمح بو أكم
ذلؾ المثؿ الذم ساقو مالؾ بف نبي عف سمماف الفارسي ك بالؿ بف   3االجتماعي الدقيؽ.

بو أمة )الكسط(  اضطمعتما، في ذلؾ النشاط المشترؾ الذم رباح الحبشي رضي ا عني
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إف جميع المبادئ األخالقية دينية كانت أك دينية إنما  لتحقيؽ العالقة اإلنسانية المتحضرة.
تنتيي إلى ىذا األساس المقدس الذم يرتفع فكقو بناء اإلنسانية األخالقي، كما أنو ىك الذم 

  1يؤمف نشاطيا المشترؾ.
تبمكر ىذا العمؿ المشترؾ في صكرة تربية اجتماعية ؟  إف كحدة العمؿ التاريخي لكف كيؼ ي

ضركرة، فإف تكافؽ ىذه الكحدة مع الغاية منيا ك ىي التي تتجسـ في صكرة )حضارة( يعد 
) عالـ ( رابع، ىك مجمكع العالقات كجكدضركرة أيضا، ىذا الشرط يستمـز كنتيجة منطقية 

( فعمؿ المجتمع ليس االجتماعيةا نطمؽ عميو )شبكة العالقات االجتماعية الضركرية أك م
، بؿ ىك تركيب ىذه العكالـ األشياءاألفكار ك اتفاؽ )عضكم( بيف األشخاص ك مجرد 

         الثالثة، بحيث يحقؽ ناتج ىذا التركيب في اتجاىو، ك في مداه )تغيير( كجكه الحياة،
 أك بمعنى أصح : تطكر ىذا المجتمع.

ف النكع، ك إنما ىك الكائف  مى سبيؿ المثاؿفع     إف الشخص في ذاتو ليس مجرد فرد يككم
    يا بكؿ ما يممؾ، ك ىذا الكائف في ذاتو نتاج حضارة، إذ يديف لتج حضارةالمعقد الذم ين

كؿ مف العكالـ االجتماعية الثالثة يتفؽ مع الصيغة  مف أفكار ك أشياء، ك بعبارة أخرل:
، ك ىذه المعادلة العضكية التاريخية تج حضارة = )إنساف + تراب + كقت(: ناالتحميمية اآلتية

         تتجمى في كؿ عنصر مف عناصر المجتمع الثالثة لتؤكد كحدة تأثيره منفردا، كما يتجمى
، ك ىي تتجمى بصفة خاصة اآلخريف، لتؤكد كحدة تأثيرىا مجتمعةفي عالقاتو بالعنصريف 

        حيف تقدـ لو بصكرة ما جكىر نظاـ عالقاتو االجتماعية، في اإلطار الشخصي لمفرد
ك خالصة القكؿ أف أصؿ شبكة العالقات االجتماعية، الذم يتيح لمجتمع معيف أف يؤدم 

ؽ تركيبو العضكم التاريخي، ك عمى ىذا فإف تاريخ ىذا في تخم   فُ مُ ك  عممو المشترؾ، إنما ي  
د في الكقت نفسو طبيعة العالقات االجتماعية لحظة التركيب ىك الذم يفسر أصمو، كما يحد

 2نشكئيا.
ك يؤكد عمى أف فعالية العمؿ الجماعي تتحدد مف خالؿ إيجابية العالقات االجتماعية بيف  

األفراد، ك ال يتـ ذلؾ بمعزؿ عف التركيب الحضارم لتاريخ ىذه المجتمع، ك ال يمكننا فيـ 
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العالقات ك في الكقت نفسو يحمؿ ك يفسر طبيعة حركة الحضارة في غياب تركيبيا الذم ى
 داخؿ الكياف الحضارم.  

 ـ قواعد التربية االجتماعية: 3
تاريخو  استقراءالمجتمع مف خالؿ  االجتماعية فيتتحدد التربية  : القاعدة التاريخية:1ـ  3

ؿ كيؿ التنظيـ االجتماعي مف خالك صيركرتو التي شكممت بنائو االجتماعي، ك قامت بتش
ك أحيتو مف جديد، إذا كانت الطبيعة تكجد   الفكرة " الجديدة التي بثمت الركح في أكصالو "

النكع، فإف التاريخ يصنع المجتمع. ك ىدؼ الطبيعة ىك مجرد المحافظة عمى البقاء، بينما 
غاية التاريخ أف يسير بركب التقدـ نحك شكؿ مف أشكاؿ الحياة الراقية، ك ىك ما نطمؽ عميو 

ىاما مف الحضارة ك يسيـ في بنائيا فيك صكرة  اك ىذا التاريخ الذم يشكؿ جزءن  1حضارة.ال
               كاقعية ك مرآة عاكسة لجممة السمككات ك التصرفات االجتماعية ك تعبير كاقعي

             ، يضيؼ إف التاريخ، في أم مستكل داخؿ المجتمعك التفاعالت  االنعكاساتعف 
ك األفكار المتاحة  ة يتـ إنجازه، إنما يمثمؿ النشاط المشترؾ لألشياء ك األشخاص مف الحضار 

  2في ذلؾ الحيف بالذات أم في نفس األكاف الذم يكاكب عممية إنجازه.
فإذا كانت عكالـ األفكار ك األشياء ك األشخاص ال تؤدم دكرىا دكف فكرة دينية تعطيو     

اء ة حميدة ك تجاكز سمككات أخرل سارعت بتيديـ البنالدافع القكم لخمؽ سمككات إجتماعي
الرباط الذم " في كتابو عف )عف القانكف( ىك  Sicheron "سيشركفالقديـ، فالديف كما يقكؿ "

يصؿ اإلنساف با " فحتما فيك رابطة أخالقية ك تربية يغرسيا ا في عباده عف طريؽ 
ضمف اإلدراؾ التاريخي لدكرة مجتمع تفقد  األنبياء. فأم تربية تغييرية بنائية ال تتحرؾ

ف نظاـ  كاألخالقيةالسميـ .فالمكجيات الركحية  التشخيص  االنعكاساتلإلسالـ ك ىي تككم
" يمكف أف تككف تأكيدا لما االجتماعيفي التغيير النفسي ك    ر لمسمكؾ قد تركت كثائؽالمغيم 

ؿ ىذه  اعتباراتسبؽ إيراده مف  قيمة تربكية قابمة لمتطبيؽ لدل  اراتاالعتبنظرية، بحيث تخكم
فبقدر ما تككف ىناؾ فكرة كاضحة تماـ الكضكح  لمجتمع اإلسالمي ك إعادة بنائو.نيضة ا

" معيف، يمكف أف تككف ىناؾ فكرة دقيقة تماـ الدقة دكر ىذا العنصر في "ميالد مجتمععف 
   3نيضة " ىذا المجتمع.كرىا، ك الذم يمكف أف تؤديو في "عف د
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تشكؿ الحياة االجتماعية القاعدة الصمبة التي تجرم عمييا   :: القاعدة االجتماعية2 ـ 3
التربية االجتماعية، ألنيا تيدؼ باألساس إلى بناء ك تنظيـ شبكة العالقات االجتماعية، لكي 

في التاريخ، ك تأخذ طابع الثقافة مف خالؿ تجسيد بعض  يمكف لممجتمع أف يسجؿ حضكره 
قد أكمد أف  الثقافة ىي نظرية في السمكؾ أكثر منيا ات اجتماعية، لذلؾ نجده ئ كسمككالمباد

نظرية في المعرفة. ك قد أكمد في كثير مف مقارباتو عمى ضركرة بناء العالـ السمككي الحياتي 
ك الذم يقصد بو استخداـ  ،المنطؽ العمميلإلنساف الحضارة ك ذلؾ مف خالؿ  اليكمي
مف الكسائؿ المتاحة ميما كانت بساطتيا ك قمتيا، ألف التاريخ ػ  ما يمكف مف الفائدة أقصى

  ، بكؿ ساعة، بكؿ دقيقة،متكاضعة الخاصة بكؿ يـكفي نظره ػ  يبدأ مف مرحمة الكاجبات ال
ال في معناىا المعقد، كما يعتقد عف قصد أكلئؾ الذيف يعطمكف جيكد البناء اليكمي بكممات 

            بيا التاريخ بدعكل أنيـ ينتظركف الساعات الخطيرةجكفاء، ك شعارات كاذبة، يعطمكف 
  1.ك المعجزات الكبيرة

ك حدد إبف نبي جممة مف السمككات تقـك بتكجيو العمؿ صكب سمككات اجتماعية تبرر     
  جتماعية مف خالؿ األعماؿ اليكمية لكؿ حسب مكقعو، لحياة االجتماعية ك تقـك بتربية اا

إف تكجيو العمؿ في مرحمة  .تى تمؾ السمككية التي تبدك ىينةاعي سميـ، حمف أجؿ بناء اجتم
د كاحد، بما في ذلؾ جي اتجاهالتككيف االجتماعي عامة يعني سير الجيكد الجماعية في 

           ك التاجر ك الطالب ك العالـ ك المرأة ك المثقؼ  السائؿ ك الراعي ك صاحب الحرفة
          ثالثة حركؼ فإعطاءفي كؿ يـك لبنة جديدة في البناء.  ك الفالح، لكي يضع كؿ منيـ

مف األبجدية عمؿ، تقبؿ ىذه الحركؼ عمؿ، ك إزالة أذل عف طريؽ العمؿ، ك إسداء نصح 
عف النظافة أك الجماؿ ػ دكف أف يغضب حيف ال يصغى لنصحو ػ ك عمؿ ك غرس شجرة 

 مادمنايف عمؿ، ك ىكذا. فنحف نعمؿ ىنا عمؿ، ك استغالؿ أكقات فراغنا في مساعدة اآلخر 
    2.نعطي أك نأخذ بصكرة تؤثر في التاريخ

         ك لكي نخمع عمى التربية الصفة االجتماعية يجب في البداية أف يقـك المجتمع ببناء  
          مفرد شخصيتو ك دكرهك تنظيـ ك استمرار تمؾ الصفات الشخصية الذاتية لكي تضمف ل

، إذ ىك الذم لمضمكف الجكىرم لمكياف االجتماعيك ىذا العنصر الثابت ىك  ا. في التاريخ"
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        يحدد عمر المجتمع، ك استقراره عبر الزمف، ك يتيح لو أف يكاجو ظركؼ تاريخو جميعا.
ك ىك الذم يتجسد في نياية األمر في شبكة العالقات االجتماعية التي تربط أفراد المجتمع 

مع كظيفة عامة، ىي رسالة المجت اتجاهألكاف نشاطيـ المختمفة في فيما بينيـ، ك تكجو 
ف ىذه الشبكة            ة ابتدائية ىك الذم يعبمر عف حدث، ك لك في مرحمالخاصة بو، فتككم

  1)ميالد مجتمع( في التاريخ.
 ف التربية األصمية الفعالة، ىي باستمرار تمؾ التربية التي تنجحإ القاعدة الشخصية::3ـ  3

        في بناء كعي تكاممي متكازف لدل الفرد ك المجتمع، ك ال تبتسر ىذا الكعي بحصره 
ستخالفي، بؿ تتجاكز أك التسخيرم أك اال في جكانب أك أجزاء مف منظكمات الكعي الخمقي

ف ذلؾ ال يتأتي إالم مف خالؿ طاقة استيعاب شمكلي تكاممي لكؿ المنظكمات. ألذلؾ إلى 
ية التجديد داخؿ اإلنساف المحفمز الذم يرمي إلى بناء حضارة، فالتاريخ يبدأ حيكية تقـك بعمم

         ك حاجاتو األساسية، باإلنساف المتكامؿ الذم يطابؽ دائما بيف جيده ك بيف مثمو األعمى
. ك ينتيي التاريخ و المزدكجة، بكصفو ممثال ك شاىدافي المجتمع رسالت ك الذم يؤدم

بالفرد الذم يعيش في مجتمع منحؿ،  الجاذبية،بالجزمء المحرـك مف قكة  ؛المتحممؿ باإلنساف
  2ك لـ يعد يقدـ لكجكده أساسا ركحيا أك أساسا ماديا.

ك لننظر إلى الفكرة الدينية في دفع الطاقة الحيكية نحك شبكة العالقات االجتماعية، لكف    
طاقات ثالثة حدمدىا: طاقة  ىذه المرة في صكرة ميكركسككبية تجزئ الطاقة الحيكية إلى

القمب ك طاقة اليد ك طاقة العقؿ، حيث بيمف أف اإلسالـ حينما جاء استطاع خمؽ حضارة 
ة حضارة خالؿ نصؼ قرف ألنو أتى بالمبررات الدافعة ليذه الطاقات الثالث لتحقيؽ متساند

           ة الذم لـ يتحقؽ لممجتمع العربي طكاؿ أربعة آالؼ سنذات إشعاع عالمي، الشيء 
)منذ عيد إسماعيؿ ػ عميو السالـ ػ إلى البعثة المحمدية (، فحالة المرأة التي جاءت تطالب 
          النبي ػ ص ػ أف يقيـ عمييا حد الزنا ػ رغـ سرية الذنب ػ تعبر عف حالة تكتر اجتماعي

ى أىؿ المدينة " لقد تابت تكبة لك كزعت عمػ ص ػ: النبيفي طاقة القمب ك التي عبمر عنيا 
  3ـ".تيُ ع  س  ك  ل  
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ك يحصؿ التكتر االجتماعي بدافع الفكرة الدينية مف الفرد بمكقعو السياسي لما طالب   
مكا اعكجاجو ك إالحاكـ ك الخميفة عمر  ، ك قكبؿ ذلؾ انحرافوبف الخطاب رعيتو بأف يقكم

 ا فيؾ اعكجاجا لك رأين "األعرابي:ف الرعية حيف عقمب عميو أكبر منو م اجتماعيبتكتر 
لقكمناه بسيكفنا " فالبنية االجتماعية ال تبمغ كماليا الخمقي ك الحضارم إالم بيذه العالقات 

 1التبادلية بيف طاقة حيكية مندفعة مف الفرد ك ضمانات اجتماعية يكفميا المجتمع ألبنائو.
ة ك األنشطة إف تنظيـ الطاقة الحيكية لمفرد ك تكييفيا ضمف شبكة العالقات االجتماعي  

             إلى القكؿ بأف كؿ فكرة عف التربية االجتماعية يجب أف تحدد يقكدنا المنبثقة عنيا
        ثير في أسمكب الحياة في ضكء تككيف الفرد ك عالقاتو االجتماعية. إنو لكي يمكف التأ

ف منو، ك بعبارة أخرل ، ك في سمكؾ نمكذجوفي مجتمع ما ف بناء نظاـ كي يمك: لالذم يتككم
           كاالنعكاساتينبغي أف تككف لدينا أفكار جد كاضحة، عف العالقات تربكم اجتماعي 

  2التي تنظـ استخداـ الطاقة الحيكية في مستكل الفرد، ك في مستكل المجتمع.
 
 ـ مبادئ التربية االجتماعية:  4
نساف المتخمؼ ػ إنساف ما بعد كتمكف ىذه الخاصية في تغيير اإل: : الفعالية التغييرية1ـ  4

المكحديف ػ فقبؿ بدء دكرة مف الدكرات الحضارية أك عند بدايتيا يككف اإلنساف في حالة 
، فإف اإلنساف يككف قد تفسخ حضاريا، ك سمبت منو قة لمحضارة. أما في نياية الدكرةساب

  3الحضارة تماما، فيدخؿ في عيد ما بعد الحضارة.
ماعية ىنا ىك أف لإلنساف فعاليتو ك طاقتو الركحية التي فقدىا ك بناء فدكر التربية االجت   

باكتماؿ شبكة عالـ أفكاره، فأكؿ عمؿ يؤديو مجتمع معيف في طريؽ تغيير نفسو مشركط 
. ك عمى ىذا نستطيع أف نقرر أف شبكة العالقات االجتماعية ىي العمؿ عالقاتو االجتماعية

جتمع ساعة ميالده. ك مف أجؿ ذلؾ كاف أكؿ عمؿ قاـ بو التاريخي األكؿ الذم يقـك بو الم
المجتمع اإلسالمي ىك الميثاؽ الذم يربط بيف األنصار ك المياجريف، ك كانت اليجرة نقطة 

، ال ألنيا تتفؽ مع عمؿ شخصي قاـ بو النبي ػ ص ػ ك لكف اإلسالميالبداية في التاريخ 

                                                 
، دار 1لمشروع " مشكالت الحضارة " ط ةاإلنسانيالمنهج في تأصيل العلوم  موالي الخليفة لمشيشي، مالك بن نبي ـ دراسة استقرائية مقارنة ، معالمـ  1

 .126ص  .2012النايا، دار محاكاة، دمشق، سوريا، 
 . 78، ميالد مجتمع، مرجع سابق، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 2
  .85، شروط النهضة، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 3
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ي ، أم مع تككيف شبكة عالقات اجتماعية ألنيا تتفؽ مع أكؿ عمؿ قاـ بو المجتمع اإلسالم
          ك األشخاص األفكارحتمى قبؿ أف تككنا كاضحا عكالمو االجتماعية الثالثة : عالـ 

     1ك األشياء.
جديدة، ك نبني  ية االجتماعية إذف أساسي إذا ما أردنا أف نشكمؿ حضارةبإف مفيـك التر   

ال تيدؼ داه بالتكجيو ك التفعيؿ، ذلؾ ألنيا تتعثقافة متحضرة تطكؿ كؿ شرائح المجتمع ك 
فقط إلى تعميـ الناس بعض المسائؿ السطحية التي تخص سمككيـ ك تعامالتيـ، ك لكنيا 
تيدؼ إلى التغيير الجذرم لمشخصية، ك لعالـ العالقات االجتماعية بالصكرة التي تجسمد 

              رىا ك فاعميتيا التاريخية ك أتقف صكر تحض أعمؽ معانييا،حركة الجماعة اإلنسانية في 
" إذا ليس اليدؼ منيا ػ التربية االجتماعية ػ  2أم تجعميا جماعة متحضرة بأتـ معنى الكممة

          أف نعمـ الناس أف يقكلكا أك يكتبكا أشياء جميمة ك لكف اليدؼ أف نعمـ كؿ فرد فف الحياة 
     . فإذا ما تصكرنا التربية االجتماعية في نطاؽ يتحضر و كيؼ، أعني أف ُنع مِّمُ مع زمالئو

ذف الثقافة في فيذه إالثقافة.  خصيا في كممة كاحدة ىي:مأمكننا أف نىذه المصطمحات 
ىي منيج تغيير  عمقيا الحضارم، ك في حيكيتيا االجتماعية، فيي تربية اجتماعية ذاتيا،

ا عية أىميتيا عندما تصبح مصدرا حيكي. ك ىنا تأخذ فكرة التربية االجتماالمجتمع ك تحضيره
، ك تكجيو خطاه باتجاه صناعة التاريخ، فيي في حقيقتيا" لتغيير الفرد، ك تفعيؿ المجتمع

ف معيـ  مجمكعة  كسيمة فعمالة لتغيير اإلنساف ك تعميمو كيؼ يعيش مع أقرانو، ك كيؼ يككم
ف معيـ شبكة العالقات القكل التي تغير شرائط الكجكد نحك األحسف دائما، ك كيؼ يككم 

         3االجتماعية التي تتيح لممجتمع أف يؤدم نشاطو في التاريخ".
، نجد شبكة باإلضافة إلى الفعالية التغييرية: : بناء شبكة العالقات االجتماعية2ـ  4

، فيقـك جتماعيةمف المبادئ التي تتأسس عمييا التربية اال ةكاحدالعالقات االجتماعية 
 يؤدممؿ شبكة العالقات االجتماعية ك ت  التاريخية حيف تك   كظيفتوجديد بتأدية المجتمع ال

         عممو المشترؾ في التاريخ، فالمجتمع يحمؿ في داخمو الصفات الذاتية التي تضمف
لو استمراره ك تحفظ شخصيتو ك دكره في التاريخ.ك ىذا العنصر الثابت ىك المضمكف 

            ذ ىك الذم يحدد عمر المجتمع، ك استقراره عبر الزمف،الجكىرم لمكياف االجتماعي، إ
                                                 

 . 28، ميالد مجتمع، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1
 230،ص 2005ماليزيا، ،، دار التجديد للطباعة 1نبي( ط و العالمية)دراسة في فكر مالك بنبد العزيز برغوث، مداخل التجديد الحضاري و آفاقـ ع 2
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ك يتيح لو أف يكاجو ظركؼ  تاريخو جميعا. ك ىك الذم يتجسد في نياية األمر في شبكة 
   العالقات االجتماعية، التي تربط أفراد المجتمع فيما بينيـ، كتكجو ألكاف نشاطيـ المختمفة 

   1المجتمع الخاصة بو. في اتجاه كظيفة عامة، ىي رسالة
التاريخي أك بناء الحضارة  ك في تعريفو لشبكة العالقات االجتماعية، ك صمتيا بالفعؿ    
يرجع إلى المككنات األساسية لممجتمع، ك يحدد لنا مكقع الشبكة في ىذه المككنات، نجده 

التاريخ عمى  فأ " الفعؿ التاريخي. ففي تصكره: الشبكة فيكما يحدد لنا دكر ك كظيفة ىذه 
الذات( كالمجاؿ الذم يحكطو عمى السكاء. )أية حاؿ ليس سكل ىذا التغيير الذم تتعرض لو 

النشاط المشترؾ، المستمر الذم تقـك بو الكائنات  نو عمى ما ذىب إليو عمـ االجتماع:أم أ
               :يرا أدؽ فإننا نقكؿك األفكار ك األشياء مطبكعا عمى صفحة الزماف. ك إذا أردنا تعب

: عالـ األشخاص، عالـ األفكار، عالـ ةثالث وأف صناعة التاريخ تتـ تبعا لتأثير عكالم
األشياء، لكف ىذه العكالـ ال تعمؿ متفرقة، بؿ تتكافؽ في عمؿ مشترؾ تأتي صكرتو طبقا 

ية أجؿ غا)عالـ األفكار( يتـ تنفيذىا بكسائؿ مف )عالـ األشياء( مف مف إيديكلكجيةلنماذج 
         ك األفكار  شخاص. فالعمؿ التاريخي بالضركرة مف صنع األيحددىا )عالـ األشخاص(

. ك معنى ىذا أنو ال يمكف أف يتـ عمؿ تاريخي إذا لـ  تتكفر صالت ك األشياء جميعا
، نطاقيا الخاص ك بيف ىذه العكالـ ضركرية داخؿ ىذه العكالـ الثالثة لتربط أجزاءىا في

ك كما أف كحدة العمؿ التاريخي ضركرة، فإف  العاـ مف أجؿ عمؿ مشترؾ،كيانيا  لتشكؿ
أيضا، ك ىذه الشركط  تكافؽ ىذه الكحدة مع الغاية ػ ك ىي تجسيـ في صكرة )حضارة( ػ يعد

   2يستمـز كنتيجة منطقية كجكد )عالـ رابع(، ك  ىك شبكة العالقات االجتماعية.
مكاناتو في ىذه الفترة تخضع كؿ الجكارح ل ك     مطاقة الحيكية، كاندفع المسمـ بكؿ طاقاتو كا 

في إطار الفكرة الدينية نحك تأسيس مجتمع جديد متكافؿ متضامف، ككانت شبكة العالقات 
االجتماعية عمى أقكل ما يتصكره إنساف، كبمغة عمـ النفس، فإف الفرد يككف في أحسف 

يف: الركح كالمادة. فالتربية االجتماعية ظركفو كيعيش التكازف الدقيؽ بيف: الركح كالعقؿ، أك ب
 تقـك عمى ىكذا أسس متينة، ك لحمة تربط أجراء المجتمع ببعضيا البعض، ففاعمية األفكار

            أف نتصكر عمال متجانسا أم إننا ال يمكف ،تخضع لشبكة العالقات االجتماعية

                                                 
 .29مرجع سابق، صال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 215عبد العزيز برغوث، مرجع سابق، ص   2
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. ك كمما كانت شبكة ةشياء دكف ىذه العالقات الضركريمف األشخاص ك األفكار ك األ
كتضعؼ قميالن شبكة العالقات  1االجتماعية أكثؽ كاف العمؿ فعاال مؤثرا. العالقات

االجتماعية كلكف المجتمع يستمر قكيان باالندفاع األكؿ؛ حتى يصؿ لمرحمة تنتيي فييا قكة 
االندفاع كمحرؾ استنفذ آخر قطرة مف كقكده، كتنتيي ىذه الفترة بانتياء عصر دكلة 

في المغرب." لقد يبدك المجتمع في ظاىره ميسكرا ناميا، بينما شبكة العالقات  لمكحديفا
ليؿ االجتماعية مريضة، ك يتجمى ىذا المرض االجتماعي في العالقات بيف األفراد. ك أكبر د

يي إلى تحمؿ الجسد عندما ( ينتمف )تضخـ عمى كجكده يتمثؿ فيما يصيب)األنا( عند الفرد
 2استقاللو ك سمطتو في داخؿ الجسد االجتماعي". الفرد(يسترد )

 
  االجتماعية:التربية  ـ أسس 5
تختمؼ مشكالت اإلنساف عف المشكالت الطبيعية المادية، التي  :: اإلطار االجتماعي1ـ  5

 االستعاضةتستثمر التجارب الخارجية ك تستقي خبراتيا في تطكير الكاقع المشابو ليا، لكف 
ك اإلنسانية يعد ضرب مف المجازفة ك المخاطرة التي  االجتماعيةلعمـك بتجارب الغرب في ا

، االجتماعيعف إطارىا  انفصالياال تحمد عكاقبيا، فالحمكؿ المستكردة تفقد فاعميتيا حيف 
فالصيغ ك المعادالت الرياضية الحسابية في العمـك الفيزيقية ليا كجيتيا أثناء تطبيقيا في 

كؿ حؿ مستعار ال  ، فيك يرفضاؿ الميكانيكا ليس كالمجتمعاتجالمجتمعات األخرل، لكف م
الحضارة الغربية تعكس مالمح بارزة  يراعي الثقافة المجتمعية. فالرؤية تتحدد تجاه الغرب ك

ا في ، ك تكشؼ عف نظاميكرية التي عبرمت عنيا ىذه الرؤيةفي مككنات المنظكمة الف
ب كاف أعظـ مؤثر عمى العالـ اإلسالمي منذ . ذلؾ ألف الغر التفكير ك منيجيتيا الذاتية

  3.العصر الحديث، ك مازاؿ إلى اليـك يعتبر أكبر مؤثر عمى العالـ بصكرة عامة
         لكف ىذا التأثير يعمؿ عمى تفكيؾ المجتمع إذا لـ يأخذ بحسبانو قيمو ك معتقداتو،    

مة )إسعاد( بؿ كاف طريقا مف جامعات الغرب كسي اقتبستوك ثقافتو فمـ يكف العمـ الذم 
        )لممظيرية(؛لـ يكف ذلؾ العمـ )استبطانا( لحاجة مجتمع يرد معرفة نفسو ليحدث تغييرىا،

حبيس في  ،عمى ذاتو مرىا، فيك قانع منطك ( لبيئة نبحث عنيا لنغيم استظيارابؿ لـ يكف )
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 فيو ىك أننا لف نر ،ليؿ عمى انعداـ فاعمية ىذا العمـ، ك أقرب دصكره ك أشكالو المألكفة
حتى اآلف كجيا مف تمؾ الكجكه الخالدة، يبرز في التاريخ المعرفة اإلنسانية في القرف 

     1الحالي.
مع ركح المجتمع تعيؽ فتمؾ الصيغ  اختالفياأك  المستكردةفغياب الركح عف الحمكؿ    

غ تصدؽ عمييا الصي االجتماعية التي في العادة نقـك بجمبيا لتنظيـ المجتمعات المتخمفة ال
        ، لكف في البناء االجتماعي= ماء( ىي صحيحة 1+ أككسجيف 2جيف)ىيدرك الكيمائية

ك تنظيمو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تطبؽ دكف أف تؤثر في بنية المجتمع، فكؿ 
حتى داخؿ المنظكمة  كاجتماعي معيف نفخ فييا مف ركحو. مشكمة اجتماعية ىي كليدة إطار

فبعض األنظمة )كالزكاة( مثال، التي كانت إلى كقت قريب الدعامة التي قاـ عمييا  سالميةاإل
، لكنيا فقدت فاعميتيا االجتماعية دينيا ك عسكريا ك ثقافيا ك اجتماعيا. اإلسالميةالحضارة 

كما ىك اإلسالـ نفسو الذم فقد في نفسية اإلنساف المسمـ ك ضميره صداه كدكيو ك قكة 
          كؾ الفرد ك أعمالو كمشاعره ك أفكاره. فمـ يعد لإلسالـ داخؿ الدفع القكمتكجييو لشم
في العالقة بيف  ، الشيء الذم أحدث فتكراالضابط لسمكؾ إالم  داخؿ المسجد ك العامؿ

العنصر االجتماعي، ك ما يطمؽ عميو في أدبيات عمـ االجتماع بػ العنصر الركحي ك 
ظـ سمككو في المسجد، ك شطر ينظمو في الشارع. فيجد المسمـ النفسي( فشطر ين االغتراب)

في محيط المسجد، ألف المسجد ىك الذم ينشئ بالنسبة لضميره الكسط األكلي الذم    نفسو
ف فيو، فيك يجد شخصو، لكنو عمى عتبة المسجد يفقد صمتو بيذا الكسط األكلي، ك يجد  تككم

  2.شخصو ك تبعث فيو الفرد الخاـ نفسو في نطاؽ الظركؼ االجتماعية التي تمحك
ككاحد مف المفاىيـ يعتبر مالؾ مفيـك الطاقة الحيكية أك التكتر  ::الطاقة الحيوية 2ـ  5

 ف أساسيفي صياغة اإلنساف المنكط بالحضارة ك عممية التربية، فيي مككِّ  األكثر محكرية
        مع الفكرة الدافعة،ك ىك حالة نفسية ناتجة عف التفاعؿ  مف مككنات الشخصية المسممة،

الكامنة في األنفس نحك الفاعمية ك النشاط" ينطمؽ  تحرر الطاقاتك يفضي ىذا التكتر إلى 
، فتغير كجو اتو المكبمةالفرد الذم يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسو، انفجار يطمؽ طاق

           سمت الفردالتي تحدث تغييرا في  الدينيةلتكتر ىك الفكرة اك مصدر ىذا  3".التاريخ
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في نفسو، ك بذلؾ يككف لمنيج التربية االجتماعية أثره في تجميؿ  ك مظاىره، حيف تغي
        مالمح الفرد، أم إف مجمكعة مف االنعكاسات تؤدم إلى خمؽ صكرة جديدة كأنيا تتمثؿ

      1في كجو جديد.
ألداء نشاطو المشترؾ  الالزمةالحيكية  الطبيعة طاقتولذا يضطر اإلنساف ألف يستعير مف    

لـ تكف  ، أعني ماتيدـ المجتمع ما لـ يسبؽ تكييفيافي التاريخ. لكف الطاقة الحيكية قد 
             ، ك تعيد تكجيييا فتحكلياكرة عميا، تعيد تنظيـ ىذه الطاقةخاضعة لنظاـ دقيؽ تمميو ف
  في حفظ النكع ػ  ث تشترحيكلكجية خالصة في المقاـ األكؿ ػ بمف طاقة ذات كظائؼ بي

          2إلى طاقة ذات كظائؼ اجتماعية يؤدييا اإلنساف، حيف يسيـ في النشاط المشترؾ لممجتمع.
ك قد أكمدت الفكرة الدينية صالحيتيا في بناء مجتمع استطاع أف يؤدم نشاطو المشترؾ،    

الدقيؽ فجعمت منو إنسانا لدل البدكم العربي لنظاميا خضعت ىذه الفكرة الطاقة الحيكية ك أ
، دة تنظيـ ك تكجيو الطاقة الحيكيةك أظيرت فاعميتيا الكاممة في إعا متحضرا ك محضرا،
فعالة مـ الحديث الديانة يؤثر عمى نفسو، لتتحكؿ إلى طاقة محككمة التي جعمت مف المس

             . ك قد كانت الشكاىدـ االجتماعية عمى شاكمة خطة نيضةمنظمة مكجية نحك الميا
كثيرة ك ناصعة منيا قصة بالؿ بف رباح )رضي( الذم سيطرت عميو  اإلسالميمف التراث 

" في الكقت الرسكؿ لتطمب إقامة الحد عمييا. العقيدة نيائيا، ك قصة الزانية التي أقبمت عمى
، ك تكتمؿ شبكة العالقات الداخمية طريؽ تطكره،المجتمع ربيب الفكرة الدينية،  نفسو يكاصؿ

، فتنشأ المشكالت المادية ليذا المجتمع الكليد، نتيجة تداد إشعاع ىذه الفكرة في العالـبقدر ام
 تكسعو، كما تتكلد ضركرات جديدة نتيجة اكتمالو.   

 
 ـ التربية االجتماعية كعممية تحضر : 6
ك تعتبر شبكة العالقات االجتماعية معيارا لتكحد ىذا المجتمع ك دخكلو في العمؿ   
لمشترؾ، أك دالئؿ مرضو حيف ترتخي ىذه الشبكة ك تتمزؽ، فيذا مظير مف مظاىر ا

، فتمزقيا ك بالتالي في عالـ الثقافة التي يظير أثرىا في عالـ األفكاراالنحطاط ك ىك تحمميا 
ؽ ، فأم خمؿ فييا يعكد إلى باإلخفارىا المحيط الذم يصكغ كياف الفردىك تمزمؽ الثقافة باعتبا
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لذا جاءت كؿ الديانات لتركيض الطاقة الحيكية لإلنساف،  الجماعية ك الفردية. عمى الجيكد
ك جعميا مخصصة لمحضارة ك تعمؿ بمقتضاىا. ك بناء عمى ذلؾ يضع الديف الحرية الفردية 

    1ك مقتضيات الحرية الخاصة بيذا المجتمع.  بيف حدكد عمؿ المجتمع
 تماعية مريضة يتجمى ىذا المرض االجتماعيأنو إذا كانت شبكة العالقات االج ك يرل   

فاسدة عندما تصاب الذكات بالتضخـ  تككف، فالعالقات االجتماعية في العالقات بيف األفراد
، إذ يدكر النقاش حينئذ ال إليجاد حمكؿ الجماعي المشترؾ صعبا أك مستحيالفيصبح العمؿ 

مكغمة في التاريخ كانت محاطة بؿ لمعثكر عمى أدلة ك براىيف. ككؿ المجتمعات القديمة ال
ك التعاليـ   بالتعاليـ المقدسة التي ىي ترجمة كاقعية لنظاـ الدفاع عف العالقات االجتماعية

. ك ليست القكانيف الحديثة سكل تطبيؽ ليذه التعاليـ خالقية  كيما يؤدم نشاطو المشترؾاأل
ع يؤدم نشاطو في حاالت خاصة، ناشئة عف الحياة، ك عف التجربة الخاصة لمجتم

في مستكل قكمي ك عالمي معا، ككؿ قانكف مف ىذه القكانيف ىك في نياية األمر  ،المشترؾ
في شبكة العالقات   لإلقالؿ مف اآلثار المفرمقة المطردة، ك اإلكثار مف اآلثار المكثقة الجذبية

مف أكثرىا  ءابتدااالجتماعية التي تتيح لو جميع أكجو النشاط االجتماعي، ك تشمميا جميعا، 
  2.ارتقت سمـ الحضارة صعدنابساطة في المجتمعات إلى أشدىا تعقيدا في المجتمعات التي 

عف السرقة  كاالبتعادفكانت كؿ التعاليـ تقدمـ لنا بعض المبادئ التربية االجتماعية الخمقية    
احتراـ عمى المحامد كجزؿ العطاء ك اإليثار ك  اإلقباؿك  ك اإلكثار ك الكذب ك القتؿ،

               في طريؽ الحضارة، أخالقية تضعناي ىي عكامؿ جذبية. إنيا تعاليـ المكاعيد الت
مع أقراننا. فميست الثقافة سكل تعممـ الحضارة، أعني استخداـ ممكاتنا  الحياةىي تعممنا فف  ك

إنو الضميرية ك العقمية في عالـ األشخاص. ك ليس العمـ سكل بعض نتائج الحضارة، أم 
        مجرد جيد تبذلو عقكلنا حيف تستخدـ في عالـ األشياء. فاألكلى تحركنا ك تقحمنا كمية
في مكضكعيا. أما الثاني فإنو يقحمنا في مجالو جزئيا. ك األكؿ تخمؽ عالقات بيننا ك بيف 

  3النظاـ اإلنساني، ك اآلخر يخمؽ عالقات بيننا ك بيف نظاـ األشياء.
لتي كانت تريد أف تحرر غرائز اإلنساف مف منظكر حضارم غربي فكؿ السياسات ا    
        ىي في حقيقة األمر جيؿ ُمط بؽ تارة أخرل،التحديث تارة ك التقدـ ك النيضة حجة ب
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مف رحـ المجتمع ك ما يحتكيو عالـ أفكار  تكلد مف أصحابو ألف كؿ تطكر كنيضة يجب أف
بف ك سمى إية عبر تاريخ مف البناء الحضارم.مف أفكار مطبكعة أنتجتيا النسقية المجتمع

 فالقكارض الذم تؤدم تصرفاتيـ، ك الخمؿ السمككي كنتيجة لذلؾ. نبي ىؤالء القكارض كسبب
إلى خمؿ في السمكؾ يعيؽ عممية التربية االجتماعية، ك تصبح الحقيقة ال تؤثر في الثالكث 

         قافة إلى كممة فارغة جكفاء، ك األفكار ك األشياء. ك تتحكؿ الث االجتماعي: األشخاص
التي  ك كالصالكنات تمككيا األلسف. القكاميسفي     ال تحمؿ جنيف نشاط معيف، مكانيا

 كنتيجة لفعؿ القكارض.  السمكؾتؤدم بدكرىا إلى خمؿ في 
 ض الفئراف ككمة القمح، ك ىـ الذيف يقرضكف الحضارة كما تقر  )كسبب(:: القوارض1ـ  6

ك أعداء التقدـ ك الرقي، فالكاجب  لكي ندافع عف الحضارة ك عف شبكة  اىك ىـ أعداؤ 
(، ك نثمف عمؿ االنتقالييفالدخيمة مف ) الفئةالعالقات االجتماعية ال بد أف نبدأ بمحاربة ىذه 

    في ىذا الشأف مكضحا دكرىا مف كشؼ عف خططيـ ك دسائسيـ، فيقكؿ مالؾ بف نبي 
" ك مع ذلؾ فميست ىذه القكارض :إلى الزكاؿ ك االنييار في تخريب المجتمع ك السير بو

كحدىا النكع الحيكاني الذم ييدـ المجتمع، حيف يقرض شبكة عالقاتو التي تعينو عمى أداء 
نشاطو المشترؾ، بؿ ىناؾ نكعيف مف خيانة المجتمع : نكع ييدـ ركحو، ك آخر ييدـ 

 .كسائمو
            ف تيدـ المبادئ ك األخالؽ ك الركح،:تخمؽ الفراغ االجتماعي حيفالخيانة األكلى

 ك ىي األمكر التي تبقي لممجتمع التكتر الضركرم، كيما يكاصؿ نشاطو في التاريخ.
الفضائؿ األخالقية  جميعتخمؽ الفراغ حيف تكاجمو جميع الممكات المبدعة ك  :الخيانة الثانية 

 في المجتمع خارج عالـ الكقائع ك الظكاىر.
، ك لكنيما تنتيياف بطرؽ اء، ك األخرل تجيؿ مقتضيات األرضتجيؿ أكامر السم فإحداىما 

       الركح،: الفراغ االجتماعي حيت تغكر يانا متعارضة إلى نتيجة كاحدة ىيمختمفة، ك أح
  1ك تغكر معيا كسائؿ الحضارة.

        سمؾفتتفرؽ الجيكد ك تختمؼ السبؿ، ك يصبح العمؿ الجماعي المشترؾ مستحيال، في   
   كؿ فريؽ منيـ طريقتو التي يرل فييا خالصو ك ميكلو فينزع فريؽ إلى التصكؼ، ك آخر

ك ليمة، ك فريؽ ثالث يختار طريؽ  إلى عالـ العجائب ك الغكص في ركايات ألؼ ليمة
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تختمؼ طرؽ ك   دد. فبقدر ما تتعدد السبؿ، تتعك الغناء بدعكل التحضر ك المدنيةالرقص 
ال بالنسبة لمقكارض المجازكف مف قبؿ الثقافة الغربية  ،بكة العالقات االجتماعيةالدفاع عف ش

 فحسب، لكف لجميع األنكاع التي تخمؽ ىذا الفراغ االجتماعي.
ىنا ال يمكف أف نعالج ىذه المشكمة إالم مف خالؿ )تربية اجتماعية(، ليس اليدؼ منيا  ك   

   جميمة، ك لكف اليدؼ أف نعمـ كؿ فرد فف الحياة أف نعمـ الناس أف يقكلكا أك يكتبكا أشياء 
مع زمالئو، أعني: أف نعممو كيؼ يتحضر. ك تأخذ كممة )تربية اجتماعية( معنى الثقافة، 
تمؾ الثقافة التي تنقؿ أفكار الجميكر، ك أفكار القادة الفنية، ك ىذاف العنصراف ىما المذاف 

    يا ك بمقدرتيا الخالقة. فكؿ كاقع اجتماعييغذياف عبقرية الحضارة، فيي تديف ليما بدفعت
في جذكره ىك قيمة ثقافية معينة محققة في كاقع اإلنساف، ك في إطار أك المنظر اإلنساني، 

ىك شيء كاحد ػ ك إذف فأم تفكير في المشكمة الحضارية ىك أساسا تفكير  ػ كالذم يحكطو 
  1في مشكمة الثقافة.

كاعد ك المفاىيـ النظرية التي ال سمطاف ليا عمى الكاقع، فالتربية ليست مجمكعة مف الق   
        ك عالـ األشياء ، ك عالـ األفكار، فيي ال تختزؿ في كممات عمى عالـ األشخاص، 

         ك برامج في محتكل كتب دراسية، أك فذلكة إنساف يعرؼ الكثير في شؤكف اإلسالـ، لكف
، أك تغيير بيئتيـ المحيطة بيـ. فكؿ ير ما باألنفسبادئو سبيال في تغيال يعرفكا لتطبيؽ م

   فالتربية االجتماعية إذا لـ تأخذ ىي حقيقة ميتة.ال تؤثر في الثالكث االجتماعي،  حقيقة
عمى عاتقيا فكرة التغيير االجتماعي الذم يبدأ مف بالتغيير النفسي، ىي تربية ميتة مكانيا 

 طياتيا، فيي ال تحمؿ في ات ك الفذلكة المفظيةالقكاميس ك المناجد ك أحاديث الصالكنفي 
. فكممة تربية اجتماعية تمع ركحا جديدة ك حياة ديناميكيةفكرة التغير الذم يسبغ عمى المج

        تشترؾ في ىذا المصير العاـ : فيي ال تعني شيئا إذا لـ تكف " كسيمة فعالة لتغيير اإلنساف
ف معيـ مجمكعة القكل التي تغير شرائط الكجكد ك تعميمو كيؼ يعيش مع أقرانو، ك كيؼ ي ككم

ف معيـ شبكة العالقات االجتماعية التي تتيح لممجتمع             نحك األحسف دائما، ك كيؼ يككم
  2".أف يؤدم نشاطو المشترؾ في التاريخ
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تجاكز في أفؽ  ارتضاهمشكمة مف خالؿ المنيج العاـ الذم ىذه البف نبي إك قد تناكؿ      
يستجمع معطيات المشكمة لتمحيصيا  بنائيا، بمنيج كاقعيك معكقات  شكالت الحضارة()م

ك االجتماعي، ك في صكرتيو النفسية ك التاريخية، فجعؿ ىذا اإلنساف  في المختبر التاريخي
         ىك المركز في معادلة الحضارة، ك حدد حاالتو المختمفة حسب مكقعو في العكالـ الثالثة، 

جيتو ىدؼ المشركع التربكم كمو، في منيالتغير االجتماعي بصفة عامة عنده  كرةك شكمت ف
مة )ثقافة( عمى التربية االجتماعية  المضمكف م، عمى أف تخمع كالفكرية ك مفاىيمو المركزية
امة عددا بكظيفتيا المغيرة."إف الثقافة تحتكم بصفة ع االضطالعالضركرم الذم يتيح ليا 

ك الصناعة الفنية. لكف األمر يقتضينا  الؽ كالجماؿ ك المنطؽ العمميمف الفصكؿ ىي: األخ
في صكرة برنامج تربكم يصمح لتغيير اإلنساف الذم لـ  أف نتساءؿ: كيؼ ينبغي أف ندركيا

يتحضر بعد، في ظركؼ نفسية زمنية معينة، أك إلبقاء اإلنساف المتحضر في مستكل 
  1.نسانيةكظيفتو االجتماعية، ك في مستكل أىداؼ اإل

    كقؼ مالؾ بف نبي مطكال عند ظاىرة سمككية غريبة : الخمل السموكي )كنتيجة (: 2ـ  6
في دراستو لمحضارة، ىي مف صميـ المشكمة األخالقية، ذلؾ أنو الحظ كيؼ أنو عندما 

ى بداية حصكؿ حالة ك المجتمع تككف مؤشرا  عم ير القيمة الخمقية في حياة الفردينخفض تأث
أف إعادة السمكؾ إلى حالتو السمكؾ، ك كعالج ليذه الظاىرة المرضية، يرل  خمؿ في

، ك يفسر ظاىرة ية االجتماعية في البناء الحضارمعنصر الترب بإدماجالطبيعية مرىكف 
اف، إنساف الحضارة ىذه ك التناقض األخالقي المكجكد في السمكؾ اليكمي لإلنس االضطراب

، ركط  الراىنة لتطكر العالـ العاـمجاؿ االجتماعي ك في الش" فالتأخر في الالراىنة بقكلو:
  2".يترجـ بدكره في سمكؾ األفراد االضطراب، ك ىذا ترجـ باضطراب في المجاؿ األخالقيي
عف اإليماف الناقص بأىمية التي تككف ناجمة  صكرة حية عف ىذه الظاىرةلنا ك يقدـ    

بالكقكؼ عمى مجرد التغني بيا  االكتفاءات ك القيـ ك األخالؽ في بناء األنفس ك المجتمع
" ك لنشاىد مثال أبسط كاعظ :المشكمة الحضارية الراىنة فيقكؿ دكف التحمي بيا ك ىي جكىر

في المساجد يـك الجمعة، إف دعكتو تنصب عمميا عمى الفضائؿ التي ككنت عظمة اإلسالـ 

                                                 
  .100ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1

 .   35، 34إسالمي، مرجع سابق،  ص ص  ومنولثك، فكرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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المنبر، أف حياتو العائمية مطابقة في القركف األكلى، ك لكف لنراقب ىذا الكاعظ عندما يغادر 
  1في معظـ األحياف لمثاؿ الذم كاف ينتقده"

يجد طريقو إلى التالشي إذا ما أعدنا  ػ أفبرأم ػ ك التناقض ينبغي  ا االضطرابك ىذ  
يسمح لنا  الحضارة ضبطا، ك أدركنا دكرىا في ضبط السمكؾ إلنساف اعتبارىالألخالؽ 

، باعتباره كاحدا كمة التي أدت إلى السقكط الحضارةطبيعة المش ك يحدد بالدخكؿ في التاريخ.
: بأنيا عمى مستكل العالـ اإلسالمي، فيرل يامف المفكريف مف المفكريف الذيف عالجكا مشكالت

، بيف الخمؽ ك الفف، ا في أف يجمع بيف العمـ ك الضمير" ليست في الفصؿ بيف القيـ ك إنم
            لمو طبقا لقانكف أسبابو حتى يتسنى لو أف يشيد عا بيف الطبيعة ك ما كراء الطبيعة،

  2، ك طبقا لمقتضيات غاياتو".ك كسائمو
قيـ المجتمع ك معاييره األخالقية، ىي تنمية ك يرل تبعا لذلؾ أف مسألة التنمية التي تمغي    

النمك  المجتمع معنكيا ك سمككيا " ك  ترجى منيا نتائج في مجاؿ إصالحال ،مادية صرفة
، ية مف النمك العاـ لحضارة أكركبا، ليس سكل فترة زمناالقتصادمالذم يتـ ضمف البعد 
  3".إنو المظير المادم ليذه الحضارة داخؿ المكاف ك الزماف

ؿ المشكمة الخمؿ الذم أصابنا، ك رأل أف أصك  بعد أف تعرض ألسباب العطؿ ك  
 االعتبارلطريقة المثمى  لتكظيؼ القيـ ك رد ك األخالؽ، فإنو عرض ا الحضارية مرتبط بالقيـ

 ألىمية األخالؽ.كمحكر أساسي في عممية التربية االجتماعية .
 
 ـ أبعاد  تشكيل التربية االجتماعية:   7
 :األبعاد الشخصية: 1ـ 7
كالسمكؾ التي  مكعة مف التصرفاتتتأسس التربية االجتماعية كسمكؾ اجتماعي عمى مج   

ك ىي العممية  مية التغيير النفسي ك االجتماعي ك الثقافي داخؿ المجتمع،تتـ مف خالليا عم
التي يحافظ بيا المجتمع عمى بقائو ك استمراره. ك حتى يستمر المجتمع ينبغي أف يعمؿ 

تيتـ بالتعميـ أفراد المجتمع  مف المعركؼ أنيا ك عمى نقؿ معتقداتو ك معاييره ك مياراتو.
اإلنساني ك تغييره نحك تتناكؿ السمكؾ  ديد، ك ىذا يعني أنياكقعة لمسمكؾ الجالطريقة مت

                                                 
    64، المرجع سابق،  ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
     .169، وجهة العالم اإلسالمي، مرجع سابق،  ص ـــــــــ   2
     42، القضايا الكبرى، مرجع سابق، ص ـــــــــ   3
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األحسف، لكي يمكف لو أف يدخؿ في حمقة تاريخية جديدة، غاية البعيدة الحضارة كمنطمقيا 
  األكؿ ىك اإلنساف.

قد صنمؼ العمماء تصكرات اإلنساف ك معتقداتو ك تصرفاتو ك سمككو  :األخالق :1ـ  1ـ  7
 فئتيف اثنتيف:إلى 

لفئة األكلى: مقبكلة مف عامة الناس، ك تسمى الفضائؿ ك مكاـر األخالؽ، كأصبحت كممة ا
 أخالؽ عمما عمييا دكف إضافتيا إلى غيرىا.

 الفئة الثانية: مرفكضة مف عمـك الناس، بالمعايير ذاتيا ك تسمى رذائؿ أك مساكئ األخالؽ.  
        تربية ك تيذيب اإلنساف، ك تشكؿ األخالؽ منظكمة القيـ التي تدخؿ في إعداد ك   

 لتضبط، جاءت استقامتوك ىي قكاـ سمككات تيدؼ إلى بناء شخصية الفرد، ك تحقيؽ 
فمنطمؽ  عالقتو مف نفسو، ك عالقتو مع اآلخريف، ك كؿ ىذا يرتبط ببناء الحضارة اإلنسانية.

نساف المتكامؿ ، ىذا اإللذم يعتبر أحد أىـ عناصر الحضارة، ااإلنسافىك  األساسيبناءىا 
         ك بيف حاجاتو ،كفيؽ بيف قيمو ك مبادئو ك أخالقوو يجتيد في التو بأنالذم ينظر إلي

" فالتاريخ يبدأ :شخصية تحصؿ صناعة التاريخ ك يقكؿك مف أمثاؿ ىذه ال ،ك مطامحو
، ك الذم نساف الذم يطابؽ دائما بيف جيده، ك بيف مثمو األعمى، ك حاجاتو األساسيةباإل

ينتيي التاريخ باإلنساف  ك شاىدا، ك بكصفو ممثال المزدكجةيؤدم في المجتمع رسالتو 
، بالفرد الذم يعيش في مجتمع منحؿ لـ يعد بالجزمء المحرـك مف قكة الجاذبية، المتحمؿ
ع ، فميس أمامو حينئذ إالم أف يفر إلى صكامجكده أساسا ركحيا أك أساسا ماديايقدـ لك 

  1."االجتماعي، ك ىذا الفرار صكرة فردية لمتمزؽ مستقر آخر المرابطيف أك إلى أم
الفعالية ىى النتيجة الطبيعية لممفيكمية الصحيحة، فإف المرء إذا فيـ  ::الفعالية2ـ  1ـ  7

كمكاطف عربى  با منطقيا أصبح األمر عنده كاآلتي "مشكمة ت ُيمنيبيا ترتيمشكالتو كرتم 
     ، كبعد ذلؾ يأتى دكر اتخاذ المكقؼتمع إنسانىينى كإنساف يعيش فى مجكمشكالت تكاج

فى سبيؿ حؿ تمؾ المشكالت: "إف القضية.. تتصؿ بمكقفنا نحف كأفراد تتصؿ بمكقفى 
 ت فإننى عاجز عف صياغتيا فكريا، إذا صيغت فكريا بصكرة ما فإننيكمكاطف أماـ المشكال

           2س عجزا بسيطا".إذف مزدكج كلي لتصرؼ فى اإلمكانيات لحميا، فعجزمعاجز عف ا

                                                 

 ..32.33، ص ص ، مرجع سابقاإلسالمي موجهة العال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ    1 
 .125 ،124تأمالت، مصدر سابق، ص ص  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2 
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             ىذا العجز ىك الكجو اآلخر لمفعالية، ىك عدـ الفعالية، فإذا تحرؾ اإلنساف كاف تحركو
 درس أكال الجياز االجتماعى األكؿىك الفاعمية المنشكدة فى الحضارات، يقكؿ: "عمينا أف ن

ذا سكف سكف المجتمع كىك اإلنساف.. فإذا تحرؾ اإلنساف تحرؾ المجتمع كالتاريخ،  كا 
ىذا التحرؾ ىك فعالية اإلنساف فى التاريخ تحتاج تمؾ الفعالية إلى شركط لتحققيا،  1كالتاريخ".

أىميا: عدـ االستسالـ لكؿ ما يحدث لو مف خالؿ كضعو تحت إطار القضاء كالقدر، كلف 
      ا نكشؼ إال بتحديد مسئكلية المرء تجاه تمؾ األحداث أك بقدر م -أيضا  -يتحقؽ ذلؾ

كيستدؿ  2".عمينا فنكجييا نحف كال تكجينا ىي مف أسرارىا نسيطر عمييا بدال مف أف تسيطر
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ُكنُتمْ  ﴿ باآلية الكريمة يبف نبإ َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َخيـْ

  ية خير ما يمثؿ فعالية المسمـ، كيكشؼ عف كظيفتو االجتماعية.فيذه اآل  3.﴾بِاللَّـوِ 
ية إدماج الفرد في شبكة إجتماعية، ىك مصطمح نفسي يعني بو:" عمم : التكيف:3ـ  1ـ  7

، ك تتـ ىذه العممية المزدكجة في الظركؼ ك ىك في الكقت ذاتو عممية انتفاء، عممية تنحية
إذا كاف . أما المدرسة ك ذلؾ ما يسمى بالتربية بكاسطة العادية، أم في حالة المجتمع المنظـ

ؼ النفسية الزمنية التي تتفؽ ، فإف العممية تبدأ تمقائيا في الظرك المجتمع في طريؽ التككيف
في تفسير معنى التكيؼ  ك يبدأ  4".( الذم يكافي مع ظيكر المجتمعاالستثنائيالظرؼ مع)

      ،يكا ك خضكعيما لقانكف )رد الفعؿ(ك الميكان يةانطالقا مف مشابيتو بيف الحياة االجتماع
ت عمى الشعكب تسممطفي نكعو )فعؿ( المدنية الحاضرة، التي  االستعمارك بما أف 

           المستعم رة، فالغرابة أف يككف لذلؾ )الفعؿ( في تمؾ الشعكب )رد فعؿ(. ىذا )الرد( 
ك نزكعو  اتجاه الفرد البيكلكجيا بأنو ك عمـ   االجتماعالذم أصطمح عمى تعريفو في عمـ 

( الذم أخذ في بعده النفسي مدلكؿ ىذا )عدـ التكيؼ. ى التكيؼ مع الكسط الذم يعيش فيوإل
           ( الذم بدأ ظاىرا في المجتمع الجزائرم مف خالؿ سمككات التي ال تتماشىاالغتراب)

             تدؿف جراء ظيكر ألكاف جديدة مع عادات ك تقاليد المجتمع، الذم فقد تكازنو القديـ م
، ك استعدادات فردية متنافرة، جعمت منو مضطربا ك غير في مجمميا عمى نزعات متباينة

 :سمككومستقر في نفسو ك في تصكراتو لألشياء ك مف جمميا التي تبدت في 

                                                 

 .125تأمالت، لمرجع سابق، ص ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1    
 .126، تأمالت، المرجع السابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2    

 .110ـ سورة آل عمران: اآلية  3    
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  رمب الشباب الذم ينتمي بفكره ك ركحو لعصر النيضة في أكركبا، ذلؾ الشاب الذم تش
 األفكار التحررية. بانتشارثقافة أكركبا ػ رغـ ضيقيا ػ ك رأل أف السعادة بدأت 

   يحتاليا  اقتصاديةة م، ك أف الحؿ يكمف في حياقتصاديةشاب يرل أف المدنية معركة
 المحتكركف، أك بكارثة مالية في السكؽ السكداء.

   رات العمكمية، ك ىك يظف كالمظاى االنتخابيةمف ينظر إلى المدنية تتمثؿ في األعراس
 أف خطبة ييتؼ ليا تقمب النظاـ العالمي. ك ىي نظرة مممكءة بالحقد المطمي بالرياء.

  لى الماضي، ك الذم يختزؿ تغيير اب السمفييف الذيف يشدىـ الحنيف إك ىي نظرة الشب
 نظاـ المجتمع في تطيير المغة مف رطانة العمج، ك تطبيؽ قكاعد النحك ك الصرؼ.

  ك الذيف يركف في المثؿ األعمى لممدنية معاقرة كؤكس نظرة مرتادم الحانكت ك ىي ،
 عمى أعتاب أبكاب الحانات. الخمر ك الترامي

  و المدنية ممثمةكىك شباب سحقتو المدنية سحقا، ك جعمتو ينبير بيا ك تبدمت ل            
 لكي يكتمؿ المشيد. أكركبية عصرية الزكاج بامرأةمف ذلؾ  ، ك األكثرفي تحرير المرأة

   شاب مقتنع بحالو ، ىكيندمج فيياك ىك شاب لـ يتفاعؿ مف حركية المجتمع ك لـ             
 .االجتماعيال يرل ك ال يحاكؿ أف يفيـ، قانع بدفع الضريبة غير مباٍؿ باتجاىيا 

 تعددىا في الكثير مف األحاييف دليؿ كاضح تباعدىا ككجيات النظر ك  اختالؼإف      
بف نبي ػ تدعكنا ارة. فإذا كانت الحياة ػ في فيـ إعمى تعدد درجات التكيؼ مع مجرل الحض

دائما نحك السير إلى األماـ فمف الكاجب أالم تكقفنا أخطاؤنا عف السير حثيثا نحك الحضارة 
األصيمة ك لكف يجب أف يتخذ في ذلؾ منيجا عمميا عقميا ال فكضى عارمة يضير فيو 

خذ بالذرية في المتناقضات بسبب تفكيرنا الذم يأ انزالقنامف حكلو السبؿ، إف الطريؽ ك تكثر 
          ، ك عقائدنا السياسية التي تديف بالقيـ الفاسدة لمحضارة المتمثمةكمنيج لتحميؿ األشياء

         أشياء متناثرة مبعثرة، ليست. إف الحضارة )الشيء الكحيد( ك )الرجؿ الكحيد(في أسطكرة 
         ينتظـ جميع أشيائيا ىي جكىرالفاسد، إنما  الشيء مظاىر جمالية تغطي عمى لب ك ال
 ك قطب يتجو نحكه تاريخ البشرية. أفكارىا،ك 
أف يكتب إف البحث عف المتناقضات مف أجؿ معالجتيا داخؿ البناء االجتماعي ال يمكف   

يط شامؿ يحمميا كؿ أفراد بتخط مفيـك الثقافة كمشركع تربكم يقـكلو النجاح إالم إذا أخذ 



 األبعاد.  ،األسس ،المبادئ ،اعدو لقا،الشروط ،:المفيومالتربية االجتماعية عند مالك بن نبي :            دسل الساالفص
 

522 

 

 اجتماعي لكي يكتب ليذا األخير تكازف  ،تستقر األنفس ك تنسجـ مع مجتمعيا، لكي المجتمع
 1.جديد

الحضارة تتركب مف تمؾ النظرة المتكازنة لمركح كالجسد كالكـ كالكيؼ  التوازن:: 4ـ  1ـ  7
      الحضارة. "كالحضارة اإلسالمية كالغاية كالكسيمة، فإذا اختؿ التكازف فى جانب كاحد اختمت

قد فقدت تعادليا يـك فاتيا أف ترعى سالمة ىذه العالقة بيف العمـ كالضمير، بيف العناصر 
فى فكضى المرابطيف التى  فغرقت فى ىاكية الصكفية الخالصة،المادية كالكجكد الركحى، 

لؾ السقكط، كيرل أنيا كال يستثنى مالؾ بف نبى الحضارة الغربية مف ذ  2سببت سقكطيا".
كاإلسالـ ىك الديف   3حيف فقدت معنى الركح فيى "تجد نفسيا بدكرىا عمى حافة الياكية".

َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَّـُو  ﴿:كالشامؿ مف أىـ خصائصو قاؿ تعالىاألكحد الذل يعد التكازف الدقيؽ  َوابـْ
يَ  نـْ اَر اآْلِخَرَة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  ةُ ي  ط  ا م  ي  ن  كيقكؿ الرسكؿ صؿ ا عميو كسالـ  )الدُ  4.﴾ا الدَّ

فيك ينطبؽ  -كما يقكؿ ابف نبى -ة( كما عبرت عنو ىذه النصكص بالنسبة لمفرد المسمـر  اآلخ  
 عمى الحياة االجتماعية كميا.

يكلد اإلنساف حرا في أصمو، ك ال يجكز تقييد حريتو مف طرؼ إنساف  ::الحرية5ـ  1ـ  7
ك ىذه الحرية مف مقكمات التكريـ التي حباه ا بيا ك تفضيمو عمى مما خمؽ تفضيال، آخر، 

       بإنسانية اإلنساف ك إطالؽ قدراتو الفكرية المبدعة، االرتقاءك ىي العامؿ األساسي في 
 ك استنفار مكاىبو ك ممكاتو.   ك طاقاتو اإلنتاجية المبتكرة، ك استنياض ىمتو ك حماستو،

        يـك الحرية في الثقافة الغربية ىي حرية الذات في سمككو المطمؽ، أما الحرية فمف    
في المفيـك اإلسالمي فيي حرية اإلنساف مف االستعباد في ضؿ عبكدية ا كحده. إنيا 

         : مسؤكلية الفرد عف المجتمع ار مجتمع مبني عمى معادلة أساسيةحرية الفرد في إط
فكما أف اإلنساف حر، فالكؿ ليـ ميزة   ك مسؤكلية المجتمع عف الفرد. ك اإلطار حكلو،

، ي يرضاىا في حدكد ما شرع لو االجزء، أم أف المجتمع حر كذلؾ في ممارسة حياتو الت
ليضبط حركتيا  االجتماعيةك  االقتصاديةبمناقشة ك نقد أكضاعو السياسية ك  ىك المعنيك 

. فالحرية في اإلسالـ  تبني ثقافة مف داخؿ ى مثمو األعمىلسميـ الذم يكصؿ إلفي مسارىا ا
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في النياية حرية بناء  الذات في حرية مجاليا النفسي في نطاؽ المجتمع بكامؿ أبعاده، ك ىي
أداء ك كاجب في التراث  بالنظاـ الككني ك اإلبداع اإلليي، لذا فالحركة حركة اتصاؿ

يقرر مالؾ بف نبي أف أكؿ تحرر لإلنساف  ، فيي طاقة في مداىا االجتماعي. كاإلسالمي
يتمثؿ في التحرر الجزئي مف قانكف الطبيعة المفطكر في ذاتو ك يخضع كجكده كمو 
لممقتضيات الركحية التي أكجدتيا الفكرة الدينية في نفسو، إيجادا يمارس معو حياتو في ىذه 

   1الحالة الجديدة طبقا لقانكف الركح.
الذم  االستعماررر مف الشيطاف ك ىك المعنى الذم أسبغو عمى ثـ يأتي بعد ذلؾ التح   

ر  ،جثـ عمى صدر األمة مف خالؿ الفكرة الدينية التي تمثؿ المنعطؼ األكؿ الذم يحرم
         اإلنساف مف ترسبات الثقافة الماضية التي خمقت إنسانا يعيش في األفكار الخاطئة 

ـ الركح، إف الفكرة الدينية  تتكلى إخضاع غرائز كالك المغمكطة، أسيرا لغرائزه بعيدا عف ع
.ىذه العممية و عمـ النفس الفركيدم بػ )الكبت(( تمثؿ ما يصطمح عميالفرد إلى )عممية شرطية

          ظيفيةالشرطية ليس مف شأنيا القضاء عمى الغرائز، ك لكنيا تتكلى تنظيميا في عالقة ك 
لحيكانية التي تمثميا الغرائز بصكرة محسكسة، لـ تمغ : فالحيكية امع مقتضيات الفكرة الدينية

ك لكنيا انضبطت بقكاعد نظاـ معيف. ك في ىذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا مف قانكف 
الطبيعة المفطكر في جسده. ك يخضع كجكده في كميتو إلى المقتضيات الركحية التي طبعتيا 

   2 حالة الجديدة حسب قانكف الركح.الفكرة الدينية في نفسو، حيث يمارس حياتو في ىذه ال
           يمكف ألم إنساف أك ثقافة أك مجتمع ال :المالئمةالنزاىة و الكفاءة و  : 6ـ  1ـ  7

حضكره التاريخي إالم حيف ينتقؿ مف مجمكعة بشرية يحيط بيا عالـ  اكتماؿأف يتطمع إلى 
         ك ىنا يبدأ مفيـك الثقافة .ىي عالـ األفكار األشياء ك عالـ األشخاص إلى بنية أساسية

ك المناجد، فالثقافة في القكاميس  عتمدخ الذم أخذ تفسيرا آخر غير الذم افي مسيرة التاري
في صكرتيا الحية، ىي كحدة ذات أجزاء متماسكة ك مترابطة فيما بينيا بركابط داخمية، 

 3تاريخو.تحدمدىا عبقرية الشعب الذم كضعيا مطابقة ألخالقو ك أذكاقو ك 
اإلسالـ  استمدأكبر معبر عف ثقافة المجتمع ك محركا ليا، فقد  االجتماعيإف السمكؾ     

              ك نشاطو خارج دياره مف خالؿ السمكؾ االجتماعي لدل حاممي الديف الجديد حركتيو
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إلى أدغاؿ أسيا، مف خالؿ نزاىة التجار، ضؼ إلى ذلؾ الكفاءة التي تمتع بيا رجاؿ 
ك لـ يكف فييـ مف  ك نبالة اليدؼ المنشكد، االنطالؽمف صالبة نقطة  االستماتة تمدكااس

          ، بؿ كاف الرجؿ المناسبؿ تممؽ الحكاـ أك مداىنة األمراءأرتقى بالمسؤكلية مف خال
     ، كلـ يقرف قياـ القيامة في اإلسالـ بالكفر ك الفسؽالمالئمةفي المكاف المناسب مف خالؿ 

 بقات، بؿ ُربط بإسناد األمر ألىمو ك إرجاعو ألصحابو.لكبائر ك الذنكب ك غيرىا مف المك ك ا
يقكؿ ػ ميما كانت مرتبتو، كما إف النزاىة ك الكفاءة صفتاف مطمكبتاف في رجؿ السمطة ػ     

في نظر عمر، فأبك عبيدة بف الجراح كاف  المالئمةال بد مف شيء مف  إنما فكؽ ىذه المرتبة
الخاصة بتكلي أمر األمة، ك المدينة المسممة تأسست عمى ىذه المجمكعة  المالئمةمؾ يممؾ ت

عمى حفظ ىذه الكسائؿ،  ألجؿ العمؿ .كئؿ في رجؿ السمطة ك في المحككميفمف الفضا
          يسمى اليـك  الحسبة( ىذا النظاـ الذم يشبو مف بعيد ماأنشأ الفقو اإلسالمي نظاـ )

: أخالقية، جمالية، عممية، لكي يككف ليا معنى فالسياسة يجب أف تككف .بػ )النقد الذاتي(
                                                                     1.في التاريخ

ارية بصفتو يندرج النقد مف الناحية المعي النقد الذاتي كواجب وموقف فكري: :7ـ  1ـ  7
             ك الذم يطمؽبف نبي يحدثنا عف النقد الذاتي  مالؾ ، لذا نجدممارسة أخالقية رفيعة

عميو مصطمح )التطيير النفساني( كقيمة تربكية يتميز بيا إنساف الحضارة اإلنساف المتكامؿ، 
أك التعديؿ أك التغيير   ؼ مف خاللو المرء نفسو إلعادة التصحيحالذم يرل فيو آلية يتشك  

تضخـ األنا(، ك ييدؼ إلى تحريرنا مف جميع ضركب العطالة بالكامؿ، ك يقتؿ مف خالليا )
، كما يرمي إلى تحقيؽ الكحدة ر أعذار العطالة التي تبرر كسمناالتي تكقؼ الجيد ك مف سائ

األخالقية ك اإلرادة الجماعية داخؿ البالد بتصفية العقد المخجمة التي ال يقبؿ المكاطنكف 
     ،النشأةك لقد مارس المجتمع اإلسالمي الحديث .لبائدةا. ك المكركثة عف العقكد ااإلقرار بي

          ك لغايات تطييرية في تمؾ الضركب الذائعة الصيت مف )اإلقرار الذنب( أك اإلعالف 
، فما كاف السمطةفيو )عمر بف الخطاب( أنو قد أثممتو نشكة  اعتقدعف الخطيئة مف مثؿ يـك 

             ذك المنبر ليعمف أماميـ عنيـ  ك جمعيـ ح)الصحابة( رضي ا استدعىمنو إالم أف 
اعي ، كأنو ال يعدك ككنو مجرد ر ، بؿ ىك أقؿ مف الالشيءا مذككرا: أنو لـ يكف شيئما مؤداه

، ك ىكذا فتح عمر طريؽ النقد الذاتي لمبشرية ك في أسمكب ماشية جعؿ منو اإلسالـ خميفة
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فقكمكني بحد  اعكجاجا) إف رأيتـ فيا سمميف،الرعية مف مكقعو كخميفة لممالتعامؿ مع 
ىذا النقد الذاتى  أصابت امرأة كأخطأ عمر". " افة إلى اعترافو بالخطأ فى قكلو:إض سيكفكـ(

كذلؾ اإلحساس المرىؼ بالخطأ ُفقمد  فى العالـ اإلسالمى منذ عيد بعيد "كلـ نعد نرل زعيما 
          ى ، المثؿ األعمى لمحياة كالحركة،يعترؼ بأخطائو، كىكذا غرؽ المثؿ األعمى اإلسالم

فى فيضاف مف التعالى كالغركر، بؿ فى ذلؾ القنكع الذل يتصؼ بو رجؿ الديف، حيف يعتقد 
صالح ك إ  لكماؿ دكف أف يحاكؿ تعديؿ سمككو أنو بتأديتو الصمكات الخمس قد بمغ ذركة ا

 1.نفسو.. كبذلؾ تختؿ حركة التقدـ لمنفس فى الفرد كالمجتمع"
ك إذا تخمى النقد البناء عف حقو لمصمحة التقميد ك الرضا بالكاقع فإف القضية تنتيي عند      

         ،االجتماعيةالتسكية مف أسفؿ في الحياة األخالقية ك الفكرية ، فتجمد األفكار ك الطاقات 
          قد ػك ينتيي التقدـ في الكطف، ك يضيؼ مالؾ بف نبي ػ في معرض تدليمو عمى قيمة الن

إرساء قكاعد في  أف الدكلة التي تمارس السياسة ك ليس البكلتيؾ، ك التي ليا باع كبير 
ىـ الذم ييدـ كياف المممكة مثال ػ التي أدرؾ حكاميا ىذا الخطر الداالديمقراطية ػ كإنجمترا 

 ، لتقـك في النطاؽاب معارضة إلى جانب الحزب الحاكـ، فقد قامت بتككيف أحز برمتو
، فيك يتضمف معنييف، ليس ىذا )الكاجب( بالشيء البسيط ك السياسي )بكاجب( النقد،

أحدىما يتصؿ بالجانب األخالقي عندما يؤدم النقد كظيفة )الشيادة( لمحكـ القائـ بأنو 
أصاب، ك يتصؿ الثاني بالجانب الفني في صكرة )حكـ( عمى أعماؿ الذيف بيدىـ مقاليد 

 السياسة. 
: اإلخالص لمشيادة، ك الكفاءة لمحكـ، كال يغني شرط منيما عالية النقد بشرطيفك ترتبط ف    

         ارةكحدىا، فربما تككف المي ،لمجانب الفني الالزمةإذ لك تكفرت الكفاءة  عف اآلخر،
، كما لك تكفرت الشرط األخالقي، كاإلخالص دكف شرط في السياسة مجرد شعكذة ك دجؿ

          في منتيى البساطة. ككف السياسة في أيدم صبياف مخمصيفالفني، فمف الممكف أف ت
ـ اعكجاجا، ك لف يصمح فسادا،  ك في كمتا الحالتيف، فإف )النقد( ال يقـك بدكره فيك لف يقكم
ـ األشياء، ك ال بما يكمؿ ك يكسع  ألنو أعرج ال يمشي عمى رجميف، فال يأتي بما يقكم

ك يبقى أف النقد يجب أف ال يككف مكقؼ اد.ى طريؽ الرشمعانييا، ك ال بما ييدم األعماؿ إل
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عداء يتبادؿ فيو الخصماف الشتـ ك الضرب.. باألقالـ ك الجمؿ... بؿ مكقفا فكريا يتبادؿ فيو 
    1آراءىما. االثناف

بف نبي ىي نظرية في السمكؾ أكثر منيا نظرية إإذا كانت الثقافة عند  :: المعاممة8ـ  1ـ  7
د أكلى كثير العناية بالجانب السمكؾ ك المعاممة اليكمية لألفراد داخؿ في المعرفة، فق

، ك يختبر جميع ىذه السمككات في التاريخ اإلسالمي الذم يعج المجتمع، فالديف معاممة
" فالحاكـ ليس فقط :ئؿ مف الصحابة ك التابعيف، فيقكؿبمثؿ ىكذا صكر رائعة قدمميا األكا
أف جميع الصحابة، بؿ يقتضي أيضا منصبو حسف رجال عفيفا ك نزييا كما كاف ش

ك ذلؾ األعرابي الذم رفض السمع  ،(ك يستدؿ بقصة عمر بف الخطاب) رضي 2المعاممة".
لكف قدمـ لو بكؿ بساطة ك تكاضع  حياتوك ما نغص عميو   ك الطاعة لو، فما عنفو عمر

جمبابو  ليكمؿ بيا ا عبدالتبرير الكافي ك الكافي عف قطعة القماش التي أعطاىا لو إبنو 
        ،رابي معاممة تنمي عف ركح اإلسالـعامؿ ىذا األع فأمير المؤمنيف نظرا لطكؿ قامتو.

  ك أرسى مف خالليا قيمة تربكية أخالقية تؤسس لميالد المجتمع عمى المعاممة الحسنة.
إطار ػ في تناكؿ مالؾ مفيـك الطاعة ػ كمحدد لمتربية االجتماعية  الطاعة: :9ـ 1ـ  7

، ك كسمكؾ يحافظ مف خالليا التنظيـ االجتماعي عمى الحركة العالقة بيف الحاكـ ك المحكـك
           ، ك تعتبر الطاعة مف كجية نظر عمـ االجتماع كاحدة مف جممة القيـاالستمراريةك 

تماثؿ ك تعمؿ عمى  ك المعايير ك القكاعد االجتماعية المنبثقة مف تجارب ك ثقافة المجتمع،
تعمؿ التنشئة األسرية ػ كآلية مف آليات النظاـ ك ربطيـ بالبناء االجتماعي، ك األفراد 

الضبطية ػ عمى غرس قيمة الطاعة مف أجؿ تنظيـ أفراد المجتمع مف خالؿ تنسيؽ سمككيـ 
ضبطية في حسب مقتضيات مصمحة المجتمع الذم يعيش فيو، ك ىي أكلى اآلليات ال

ك األقارب بتنفيذ تعاليميا عمى الكليد الجديد، التي تنطكم عمى تأنيسو  ءاألسرة، إذ يقـك اآلبا
ك تطبيعو ك تجبيمو عمى ما ىك متفؽ عميو اجتماعيا مف مسمكحات ك ممنكعات عف طريؽ 
                  الترغيب ك الترىيب ك العقكبة ك المكافئة مف أجؿ جعمو إنسانا يعيش كسط أسرتو

 ك مجتمعو.
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            تشخيص ىذه الميزة مف خالؿ طاعة المحككميف لحاكـ في حديثو ؽانطمك قد   
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّـَو َوَأِطيُعوا  ﴿:تعالىك ذلؾ مف قكلو  عف الديمقراطية في اإلسالـ،

فكاف التاريخ اإلسالمي  1.﴾ُه ِإَلى اللَّـِو َوالرَُّسوِل الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّو 
، فأمر بطاعة المحكـك لمحاكـ إذا االمتثاؿىك المختبر الذم يستجمي منو صكر الطاعة ك 

ال  )ص(:"ا، ك بيمف حدكدىا في قكلوكاف ىذا األخير مراعيا لشؤكف األمة متمسكا بديف 
: ميفة أبك بكر الصديؽ قد خطب في األمة قائال" ككاف الخفي معصية الخالؽ طاعة لمخمكؽ

إف أسأت  ك ليست بخيركـ، فأف أحسنت فأعينكني ك أما بعد، فإنمي قد كليت عميكـ  "
ا ك رسكلو فؿ ك رسكلو، فإذا عصيت  أطيعكني ما أطعت ا ، فقكمكني بحد سيكفكـ
فالمجتمع يجب أف  نية،االرتباط بالفكرة الديإذا فالطاعة مرتبطة أشد طاعة لي عميكـ". 

بيف األفراد في إطار  سكء االمتثاؿيراعي في سمككاتو ك تصرفاتو اليكمية الطاعة ك 
النفسية.  االنعكاسات، لكي يقـك المجتمع في أرقى صكر العالقات ك التفاعالت االجتماعية

ك  ،اآلخريف)األنا(، ك بكصفيا شعكرا نحك صة الديمقراطية بكصفيا شعكرا نحكك ىي خال
ىكذا تبرز في صميـ الكاقع الذم سجمو التاريخ فكرة الحاجزيف، المذيف كضعيما اإلسالـ 

، حتى أنو في اإلسالميةعمى يميف ك عمى شماؿ المسمـ، في طريقو نحك تحقيؽ الديمقراطية 
مقابؿ الشعار الذم رفعتو الثكرة الفرنسية )ال نريد ربا ك ال سيدا( يمكنو أف يعمف شعار الثكرة 

   2(.استعبادسالمية )ال نريد عبكدية ك ال اإل
عف الديمقراطية ك دائما في معرض حديثو  :تجاوز الطبقية في المجتمع :10ـ  1ـ  7

يعبِّر عف الطبقية داخؿ المجتمع الناشئ ممثال كسمكؾ اجتماعي يبرز في األفؽ مصطمح 
فإذا كانت المنظكمة الغربية  ،اية كبيرة في التربية االجتماعيةالذم أكاله عن في تحرير الرقيؽ،

 االنتفاعالتي تأسست ديمقراطية أثينا التي ركزت عمى قضية الرقيؽ مف الكجية البراغماتية ك 
حيف كانت تجارة الرقيؽ تجارة رائجة، لكف التقاليد  اإلسالـ. ك العرب قبؿ االقتصادم

عيد الخمفاء  ، ك في(مى ا عميو ك سممـاإلسالمية  التي نشأت في زمف الرسكؿ )ص
، فيقرر ىذا المبدأ نساف، التي رسخت دعائـ المجتمع الجديد القائـ عمى تكريـ اإلالراشديف

بكؿ كضكح فيشمؿ بذلؾ تقكيمو اإلنساف الذم كقع في قيد الرؽ، بمقدمات أك أصكؿ فقيية 
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كرة ، كتككف في الكاقع تشريعا لعتؽ الرقيؽ بصفي السنة النبكية ك الكريـنجدىا في القرآف 
فالطبقية داخؿ المجتمع عمى أسس ال أخالقية ميما كانت طبيعتيا، فيي انتقاص  تدريجية.

   مف قيمة الفرد، ك امتياف لشخصو ال يقبميا المجتمع الجديد.
 :يةالمجتمع األبعاد:  2ـ  7
إف القيمة التربكية التي تحتكييا فكرة الكاجب ك الحؽ تتمثؿ : الواجب فوق الحق:1ـ  2ـ  7

 الحركة التغييرية عمى مستكل النفس  اإلنسانية ك دأبت عميو مف خالؿ تفاعميا التاريخيفي 
ف تجاكزىا إالم مف كف مف الزمف منظكمة قيمية ال يمكمع مستمزمات الكاقع الذم أنتج عبر قر 

ـ األنا الذم يفكؾ شبكة خضنقد ك التكجيو ك افتكاكيا مف تخالؿ تصفية النفس ك قبكليا ال
االجتماعية، إف تحكيؿ التركيز مف )الحؽ( إلى )الكاجب( ليس باألمر الذم يأتي العالقات 

عفكيا أك بالمصادفة، ألنو تحكيؿ لعادات ك طبائع منسجمة مع ما في اإلنساف مف ميؿ 
القرف العشريف التي نصبت مف )األنا(  منطؽ السيكلة مدعما مف ديماغكجية طبيعي إلى

االقتصادم باسـ ، ك في المجاؿ جاؿ السياسي باسـ الحريةد في المكثنا جديدا يعبده الفر 
. فتحكيؿ )األنا( المجسـ في مالعب الرياضة. كفي المجاؿ الرياضي يعبد باسـ الحقكؽ

ارات التي تنمي التركيز المكركث ليس إذف باألمر السيؿ بؿ ال يأتي إالم بصراع مع كؿ التي
  1، األنا ك النحف.األنانية بشكمييا

كاف التاريخ ليس ما تصنعو الصدؼ ك ال مكائد االستعمار، ك لكف ما تصنعو فإذا    
، بؿ مف مرحمة الصناعة ال تبدأ مف مرحمة الحقكؽالشعكب ذاتيا في أكطانيا، فإف ىذه 

، بكؿ ساعة، بكؿ الكاجبات المتكاضعة في أبسط معنى لمكممة، الك  اجبات الخاصة بكؿ يـك
يعقده عف قصد أكلئؾ الذيف يعطمكف جيكد البناء اليكمي  ، كمادقيقة، ال في معناىا المعقد

، بدعكل أنيـ ينتظركف الساعات شعارات كاذبة يعطمكف بيا التاريخبكممات جكفاء، ك 
ك يحيمنا عمى مسرح الكاقع الذم يعج باألمثمة التي تتحكؿ فييا  2.الخطيرة ك المعجزات الكبيرة

، فيعيدنا إلى األفكار المضممة التي ئيا يرجىة سياسية ال طائؿ مف كراالشعارات عمى دركش
يضيؼ  مع ما استجمبناه مف مصر ك  ،أفسدت العامة بدعكل الفف تارة ك األخالؽ تارة أخرل 

)الفاركقية( مف األسطكانات ك األشرطة السينمائية المجافية لمفف ك األخالؽ، فإننا قد 
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     قكؿ البسيطة، كاف ليا أسكأ تأثيرـ عمى أفكار تضمؿ العاستجمبنا منيا أيضا لسياستنا تقك 
رتيا عمى مسمع أ)الدركشة السياسية( شعارا ليا ك مبد اتخذتيا، حيث في حياتنا            ، ك كرم
ال تعطى" " إف الحقكؽ تؤخذ ك  كساء:، الذم رددمىا معيا سنيف طكيمة صباح مف الشعب

نمالحاىا ا كممة تطرب ك تغرم، فالحؽ ليس ىدية ُتعطى، ك            ال غنيمة تغتصب، كا 
ىك نتيجة حتمية لمقياـ بالكاجب، فيما متالزماف، ك الشعب ال ينشئ دستكر حقكقو إالم إذا 

   1عدمؿ كضعو االجتماعي المرتبط بسمككو النفسي.
فيما يتعمؽ أسبقية  االجتماعيةفإذا كاف حديث الرسكؿ )ص( صريحا مف حيث المسؤكلية   

ا م  ف  ي  " ك  :قد أقر منذ قركف  القيمة األخالقية كالتربكية في حديثو الشريؼف ،الكاجب عف الحؽ
          " فالمطالبة بالحقكؽ يجب أف ال تنسينا القياـ بالكاجب غير منقكص، ـ  كُ ي  م  ى ع  ل  ك  كا يُ كنُ كُ ت  

ك التقصير في التربية ككاجب، ك الدخكؿ في متاىة الحقكؽ أدخؿ جمعية العمماء المسمميف 
ك السفر في بعثات  االنتخاباتلجزائرييف في متاىة سياسية طكيمة األمد ك الدخكؿ في ا

ك التنافس عمى التمثيؿ في المجالس ك غيرىا، فبدال مف أف تككف البالد كرشة   لمخارج 
سكقا  1331لمعمؿ المثمر ك القياـ بالكاجبات الباعثة إلى الحياة، فإنيا أصبحت منذ سنة  

    . فمكـ شربنا االنتخابيةارت كؿ منضدة في المقاىي منبرا ُتمقى الخطب . ك صلالنتخابات
في تمؾ األياـ الشام، ك كـ سمعنا األسطكانات، ك كـ ردمدنا عبارة " إننا نطالب بحقكقنا " 

المغرية التي يستسيميا الناس فال يعمدكف إلى الطريؽ األصعب: طريؽ  تمؾ الحقكؽ الخالبة
         ؿ الشعب إلى جماعة مف المستمعيف يصفمقكف لكؿ خطيب،ك ىكذا تحك  الكاجبات.

أك قطيع انتخابي ُيقاد إلى صناديؽ االقتراع أك قافمة عمياء زاغت عف الطريؽ، فذىبت حيث 
      إف عممية البناء تحتاج إلى األسس التربكية المتمثمة 2قادتيا الصدؼ في تيار المرشحيف.

             االستيالؾ، إف مشكمة الكاجب ك الحؽ نتاج عف في تقديـ الكاجب عف الحؽ، ك اإل
 أشكاليا:ذات أصؿ كاحد ك إف تعدمدت في نظره 

 . الكاجب فكؽ الحؽ في المجاؿ األخالقي ك االجتماعي 
  االقتصادمفي المجاؿ  االستيالؾاإلنتاج فكؽ. 
 . السياسة النظيفة في البكلتيؾ في المجاؿ السياسي 
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  يا ك الحكافز التحضيرية فكؽ صكت الغريزة في المجاؿ الحضارم.الخضكع لممثؿ العم 
 الفعالية ك البناء كاقتحاـ العقبة ك التضحية ك اإلبداع فكؽ فصؿ منطؽ الفكرة        

في المجاليف  مكؾ طريؽ السيكلة ك التكاكؿ ك االستيرادك التكديس ك س عف كمنطؽ العمؿ
   الفكرم ك العممي.

 :مجمكعة مف العمميات نذكر منياجتماعية في ىذا المجاؿ بربية االك تقـك الت   
 تنمية الشعكر بالكاجب كقيمة أخالقية عمى مختمؼ األصعدة االجتماعية ك السياسية         
ك بالعمؿ عمى محك العادات ك األفكار التي تتجو لممطالبة بالحؽ قبؿ  ،االقتصاديةك 

 المطالبة بالحؽ.الكاجب، ك بترسيخ أكلكية تقديـ الكاجب عمى 
  العمؿ عمى تثقيؼ طرائؽ التفكير ك العمؿ ك النشاط ك محك كؿ الخرافات، ك عكامؿ

كراء منطؽ السيكلة، الذم يستسيغ  االنسياؽكؼ النشاط ك الفعالية، ك تحرير العقكؿ مف 
 نغمة الحقكؽ ك ينسى الكاجبات.

 لمطالبة بالحؽ، ك العمؿ التأكيد عمى أف أداء الكاجب أعظـ أثرا في نتائجو مف تقديـ ا
  1عمى تككيف الكعي الشعبي ك اإليماف القكمي في ىذا السبيؿ.

؛ ك نسينا أف مشكمتنا قكقنا الميضكمة ك نسينا الكاجباتلقد أصبحنا ال نتكمـ إالم عف ح    
           ؛ مف عادات، كما يراكدنا مف أفكار ليست فيما نستحؽ مف رغائب بؿ فيما يسكدنا

مف نقائص  ، ك ما فييا أيضاما فييا مف قيـ الجماؿ ك األخالؽب االجتماعيةراتنا ك في تصك 
إف العالقة بيف الحؽ ك الكاجب ىي عالقة تككينية تفسر لنا نشأة تعترم كؿ شعب نائـ." 

الحؽ ذاتو، تمؾ التي ال يمكف أف نتصكرىا منفصمة عف الكاجب، ك ىك يعد في الكاقع )أكؿ 
، ك تكتفي بأف لتي ال ُتحدِّث الشعب عف كاجباتوي التاريخ(. فالسياسة اعمؿ قاـ بو اإلنساف ف

        ،ا ىي خرافة، أكىي تمصص في الظالـ، ليست سياسة ك إنمعمى نغمة حقكقو تضرب لو
 2."ك ليس مف ميمتنا أف نعمـ الشعب كممات ك أشعار بؿ نعممو مناىجا ك فنكنا

         كف ألم مجتمع أف يجسد نمط مف العالقاتال يم مدرسة العمل المشترك::  2ـ  2ـ  7
ك التفاعالت الجديدة التي ترسي قكاعد البناء الجديد دكف أف يتجسد ذلؾ في القياـ بعمؿ 

، االجتماعيةمشترؾ يكرس عمى مستكل العمؽ البعد اإلنساني لتفاعؿ شبكة العالقات 

                                                 
 .192 ص، عبد اللطيف عبادة، فقو التغيير في فكر مالك بن نبي، مرجع سابقـ   1
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، تفرضو الظركؼ يار مفركضكف ميالده إجابة عف اختفالمجتمع التاريخي الذم يكلد، فيك
             ،لخاصة بالكسط الذم يكلد فيو، سكاء تعرض ىذا الكسط لتنكع مفاجئالطبيعية ا

  1أك أف العناصر المككنة لو قد كاجيت فجأة ظركؼ كسط طبيعي جديد.
    ، إذ أف العمؿ ؾك لإلنجاز ىذا العمؿ المشترؾ ال بد مف منيج يتـ في ضكئو إنجاز ذل  

           ، ج األساس الذم يرتكز عميو المبررأك الخطر، ك المني االستحالةكف منيج يعني مف د
ك ينطبع بركح ذلؾ األساس ػ أم العقيدة ػ فإذا كاف المنيج عمى خالؼ مع ذلؾ األساس فإنو 

بينيما يساكم االختالؼ  االختالؼ، ألف بؿ يؤدم إلى تعطيؿ العمؿ المشترؾيفقد فاعميتو، 
ك لكي يكتب النجاح ألم عمؿ نيضكم حضارم فيجب أف يتأسس  بررات نفسيا.بيف الم

، فيتـ ذلؾ مف غاىا المنشكد دكف الكلكج في فكضىعمى منيجا كاضح يسير بالعممية إلى مبت
خالؿ إدماج النشاط الفردم في النشاط الجماعي ك إثارة فاعميتو، ك لتحقيؽ ذلؾ ال بد مف 

 :ميمة ىييج ثالثة جكانب أف يشتمؿ المن
: تحديد حرية الفرد بما يتفؽ مع ميمة إنجاز حضارة. ك ضماف ذلؾ تربيتو عمى أساس أكال

 القياـ بالكاجبات. 
جازه مف دكف إىماؿ العمؿ م يستحقو، إلنفرد عمى إعطاء كؿ عمؿ التقدير الذتربية ال ثانيا:

 مف أجؿ صعكبتو. ، أك تركو لسيكلتو
         ف فعاال ك مندمجا، ال يمكف أف يكك الشعكر بالذنب لضمير ك تطييره مفسالمة ا ثالثا:

 .في النشاط االجتماعي
            ، المستمدة مف الديف ك ىذهائمة عمى أساس التربية األخالقيةك تمؾ الجكانب الثالثة ق  

الكثيؽ بيف  االرتباط، ك في ىذا ما يؤكد التي تعني بتكجيو طاقة الفرد افةىي ميمة الثق
ك يكلي لشبكة العالقات االجتماعية أىمية كبيرة في بمكرة  2يكلكجيا ك الثقافة ك الديف.اإليد

في صكرتيا الركحية مف خالؿ تككيف رابطة تستمد  التاريخيالعمؿ المشترؾ عمى مستكل 
مشركعيتيا مف الفكرة الدينية، إف أصؿ شبكة العالقات االجتماعية ػ الذم يتيح لمجتمع معيف 

ك تمثمؿ شبكة  3.المشترؾ ػ إنما يكمف في تخممؽ تركيبو العضكم التاريخي أف يؤدم عممو
 :ات االجتماعية ذلؾ البعد مف خالؿالعالق
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(  االجتماعيةأكال: أف كؿ تغيير في الحياة االجتماعية ال يمكف أف نرجعو إلى ) المادة 
الظاىرة التي تحكؿ شركط ك العمؿ الحسي، ك إنما تعزل إلى )العالقات(  كاالقتصاد
االضطالع ببعض ، مف أجؿ عناصر في خمؽ حياة إنسانية منظمة، حيت تكحد الاالقتصادية

  1)العمؿ المشترؾ( الذم يصنع التاريخ.الكظائؼ االجتماعية، في نطاؽ
، ك تجسمد ذلؾ تاريخيا مف في حد ذاتو نكع مف العمؿ المشترؾثانيا:أف بناء عالـ األفكار ىك 

كما حدث ك طبيعية فتمحى عكالـ األشخاص ) ت مف ككارث بيئيةخالؿ ما يحدث لممجتمعا
لركسيا ك ألمانيا ( لكي الرصيد المتبقي مف عالـ األفكار أتاح ليما أف يعيدا البناء مف جديد. 
ىذا البناء ذاتو نكع مف العمؿ المشترؾ الذم يقـك بو مجتمع معيف، مف خالؿ ما تنظمو 

تجعمو سبيال إلى غاية معينة. ففاعمية )األفكار( تخضع إذف  االجتماعية كشبكة العالقات 
     لشبكة العالقات االجتماعية، أم إننا ال يمكف أف نتصكر عمال متجانسا مف األشخاص

ك األشياء دكف ىذه العالقات الضركرية.كمما كانت شبكة العالقات أكثؽ، كاف  ك األفكار
  2العمؿ فعاال مؤثرا.

ـ األنا(ظاىرة المشترؾ العمؿ  يقاـك ثالثا:          تمزؽ شبكة العالقات االجتماعية ك ىي )تضخم
ك تقضي عمى الركابط االجتماعية، إف العالقات االجتماعية تككف فاسدة عندما تصاب 
الذكات بالتضخـ فيصبح العمؿ الجماعي المشترؾ صعبا أك مستحيال، إذ يدكر النقاش حينئذ 

  3عثكر عمى أدلة ك براىيف.ال إليجاد حمكؿ لمشكالت بؿ لم
          التي تنخر جسد المجتمع تبدأ مف تحمؿ شبكة العالقات االجتماعية إف األمراض رابعا:

ك قيـ التجسيد عمى مسرح التاريخ، إف تفكؾ ىذه  التي تفقد ركحيا األكلى التي أنتجتيا،
         مدفكنةغير ذكرل  ، ك حينئذ ال يبقى منوبيالؾ المجتمع فذلؾ إيذاف ،العالقات نيائيا

              ، حدث تمزؽؿ بالقانكف الخمقي في مجتمع معيففي كتب التاريخ. فكمما حدث إخال
  4.في شبكة العالقات التي تتيح لو أف يصنع تاريخو
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إف العمؿ الجماعي المشترؾ داخؿ المجتمع يتجسد مف خالؿ شبكة العالقات االجتماعية  
األكؿ المنسجـ في طبقة  اإلسالميا، ك يعكس حالة المجتمع لبنياف رصن ا المتينة التي ترص  

 ك اليدؼ ك ىك المجتمع المثالي.  كاحدة مف خالؿ كحدة المسار ك المصير
ىك المجتمع الديناميكي  إف المجتمع الذم يعنيو مالؾ بف نبي: المؤاخاةمبدأ  :3ـ  2ـ  7

ديو المجتمع في طريؽ تغيير أكؿ عمؿ يؤ  يرل أفك  التطكر.حك شيء مف التقدـ ك ن المتغير
. ك عمى ىذا نستطيع أف نقرر أف شبكة باكتماؿ شبكة عالقاتو االجتماعيةمشركط نفسو 

          بو المجتمع ساعة ميالده.  العمؿ التاريخي األكؿ الذم يقـك العالقات االجتماعية ىي
  ثاؽ الذم يربط بيف األنصار ىك المي اإلسالميمف أجؿ ذلؾ كاف أكؿ عمؿ قاـ بو المجتمع 

، ال ألنيا تتفؽ مع عمؿ اإلسالميك المياجريف. ك كانت اليجرة نقطة البداية في التاريخ 
، أم اإلسالمي، ك لكف ألنيا تتفؽ مع أكؿ عمؿ قاـ بو المجتمع )ص(شخصي قاـ بو النبي 

مو االجتماعية كاضحا عكالمع تككيف شبكة العالقات االجتماعية حتى قبؿ أف تتككف تككنا 
  1(.: )عالـ األشخاص، عالـ األشياء، ك عالـ األفكارالثالثة

بينيـ، ك بالتالي  فيما اندماجتككف شرطا مف شركط العمؿ الجماعي ك  المؤاخاةلكف لماذا  
 ية شبكة العالقات االجتماعية ؟تككف شرطا في استمرار 

طكر ابتداء مف نقطة يمكف أف نطمؽ إذا كاف مفيـك المجتمع ىك الجماعة اإلنسانية التي تت  
، فإننا نعرفو ضمنا بكصفو ك لكف حيف نتحدث عف ميالد معيف عمييا مصطمح ميالد.

لحركة  انطالؽ)حدثا( يسجؿ ظيكر شكؿ مف أشكاؿ الحياة المشتركة كما يسجؿ نقطة 
           التغيير التي تتعرض ليا الحياة. ك يظير ىذا الشكؿ في صكرة نظاـ جديد لمعالقات 

فيذه العالقات الجديدة التي أرستيا قكاعد النظاـ الجديد بدأت بتكريس  2.بيف جماعة معينة
            نمط جديد مف التفاعالت ك العالقات تذيب كؿ الفكارؽ الطبقية ك يجسد معنى األخكة

ديد، في أعمى الصكر اإلنسانية مف خالؿ تجاكز منطؽ القبيمة ك العشيرة إلى بناء مجتمع ج
ك مف ثـ ال يككف  إف مجتمعا عندما يكلد أك عندما ينيض ال يككف لديو )عالـ األشياء(،

: مبادئ التجديد يو إخصاب الفكرة، ك بكاعث ثقافتو؛ أعنيلديو سكل )عالـ األفكار( يمتمس ف
 3.ك الخمؽ ك اإلبداع
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التبادؿ المقصكد ، إنما االصطالحيال يعني ىنا التبادؿ بمعناه  :مبدأ التبادل:4ـ  2ـ  7
        يتجاكز ذلؾ إلى فكرة التساند بيف الفرد ك المجتمع في إطار ثقافة ال تستكرد النماذج
        ك التجارب البشرية عمى صكرة متراكمة ك غير منظمة، بؿ تخمقيا في  مكانيا ك بيئتيا 

د ب معيمف في شكؿ أسمك  ك يبقى عمى اإلنساف ترتيب العناصر ك حشدىا ضمف إطار مكحم
ليا  لمحياة خاص بالمجتمع المتحضمر، ك سمكؾ معيف خاص بأفراده. ك يمثؿ ىذا تركيبا أكم

 اتفاؽلمعناصر الثقافية كنشاط متبادؿ بيف أسمكب الحياة ك السمكؾ اإلنساني، يكحي بكجكد 
         بيف كمتييما. ك يتـ تعديؿ اإلطار الثقافي االحتفاظمسبؽ بينيما يقضي بالتساند ك 

عف طريؽ الضبط االجتماعي أك مف خالؿ عممية النقد، ك ذلؾ أف المجتمع يتكقع سمككا 
معيف مف األفراد، ك اإلفراد يقكمكف برد الفعؿ في صكرة أسمكب معيف لمحياة.  فإذا كانت 

            لثابت كالمسككف بالخرافة ك الدجؿالالثقافة ػ أك الفراغ الثقافي ػ تدافع عف المجتمع البدائي ا
ك األساطير، ك األسير لمعادات ك التقاليد البالية، فأف المجتمع التاريخي يدافع عف بنائو 

           ك عف أسمكب حياتو االجتماعيةمف خالؿ الدفاع عف عالقاتو ك تفاعالتو  االجتماعي
ك فرض منطؽ الضبط االجتماعي ك النقد البناء ك ىما المظيراف األساسياف لثقافة معينة 

الثنائية ػ عمى نقاكة  كظيفتيا االجتماعية لكي يحافظ المجتمع ػ مف خالؿ ىذه الكظيفة في
           عمى صفاتو المميزة لفعاليتو، ك ىنا تمكف كظيفة الثقافة  التي تحدمد أصميا أسمكبو ك

 عمى قاعدة الضمانات المتبادلة بيف الفرد كالبناء االجتماعي. 
التي كضعيا اإلسالـ في صكرة خرؽ السفينة في الحديث إف أسس النظاـ االجتماعي   

الكريمة، فيما  اآليةالشريؼ، أك خيرية ىذه األمة لألمر بالمعركؼ ك النيي عف المنكر في 
يمخصاف لنا مبدأ التبادؿ الذم يجب أف تدافع كؿ ثقافة عف تراثيا بأف تضع بيف البناء 

إف  مية التقكيـ لألخطاء منيما كاف مصدرىا.ك الفرد ذلؾ التبادؿ الذم يقـك بعم االجتماعي،
ىذه المبادلة ال يمكف أف تمارس إالم إذا تـم ربط الفرد بالجسـ االجتماعي: بالصكرة التي تمتحـ 
         بيا مادة البناء بكامؿ البناية، ك ذلؾ لكي نستعمؿ مرة أخرل صكرة مقتبسة عف الرسكؿ.

  1قة في خمؽ ىذه الممحمة االجتماعية أكالن ك بالذات.ك دكر الثقافة إنمما يتمثؿ عمى كجو الد
المجتمع يريد بف نبي أف التعاكف خاصية الزمة لإلفراد في إيرل  :: مبدأ التعاون5ـ  2ـ  7

        ، ك ىي قكة في أساسيا مرتبطة بغريزة )الحياة في جماعة( عند الفرد،تككيف كحدة تاريخية
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         لعشيرة ك المدينة ك األمة، ك ركح التعاكف ىذه بيف الفردك التي تتيح لو تككيف القبيمة ك ا
لى ذلؾ القرآف ط األفراد بعضيـ البعض، كما يشير ك الجماعة، ميمتيا في المجتمع رب ا 

ِكنَّ لوِبِهم َلو أَنَفقَت ما ِفي اأَلرِض َجميًعا ما أَلَّفَت بَيَن قُلوِبِهم َولـَوأَلََّف بَيَن قُ  ﴿:في قكلو تعالى.الكريـ
لو مغزاه ك داللتو بيف ما تكحي  اتفاقاأف نجد  العجبك مف  1﴾ اللَّـَو أَلََّف بَينَـُهم ِإنَُّو َعزيٌز َحكيمٌ 

            " الربطي أصميا الالتيني فيي تعني ىنالؾف Religionبو ىذه اآلية، ك بيف معنى كممة ديف 
           مكجكدة بكؿ كضكح في اإلسالـ، ك الجمع" ك قكة التماسؾ الضركرية لممجتمع اإلسالمي، 

ك لكف اإلسالـ المتحرؾ في عقكلنا ك سمككنا ك المنبعث في صكرة إسالـ اجتماعي، ك قكة 
كلدت  حضارةالتماسؾ ىذه جديرة بأف تؤلؼ لنا حضارة المنشكدة، تجربة عمرىا ألؼ سنة، ك 

  2في أرض قاحمة كسط بدك رجاؿ الفطرة ك الصحراء.
   ، لكي تؤسس شبكة عالقاتيا عمى نكع عات عمى مبدأ التعاكف فيما بينياالمجتمتقـك      

         مف التساند داخؿ النسؽ االجتماعي الكاحد، ك تستمد ىذه العالقات ركحيا ك فعاليتيا 
، فالمجتمع االجتماعيةمف عالـ األفكار الغني بنماذج ك صكر راقية لعمؽ العالقات 

تما بتقص في الكسائؿ المادية لألشياء، ك إنما بافتقاره لألفكار، المتخمؼ ليس مكسكما ح
    الفاعمية،يتجمى بصفة خاصة في طريقة استخدامو لمكسائؿ المتكفرة لديو؛ بقدر متفاكت مف 

، ك عف األخص في أسمكبو في طرح مشاكمو أك عدـ طرحيا ك في عجزه عف إيجاد غيرىا
 3.غبة ك لك مترددة بالتصدم لياعمى اإلطالؽ ؛ عندما يتخمى عف أيمة ر 

لذا كانت قيـ التعاكف التي أرساىا المجتمع الجديد تمثؿ المبنة األكلى في البناء     
االجتماعي كالثقافي لممجتمع الذم يعيد نشاطو مف خالؿ تفعيؿ دكرتو التاريخية، إف المجتمع 

خصيتو ك دكره عبر تحفظ ش ، كضمف لو استمرارهيحمؿ في داخمو الصفات الذاتية التي ت
         ، إذ ىك الذم يحدد عمر المجتمع،لمضمكف الجكىرم لمكياف االجتماعي، ك ىذا االتاريخ

ك استقراره عبر الزمف، ك يتيح لو أف يكاجو ظركؼ تاريخو جميعا. ك ىك الذم يتجسد في 
، ك تكجو ـراد المجتمع فيما بيني، التي تربط أفمر في شبكة العالقات االجتماعيةنياية األ

ف ، ك ىي رسالة المجتاتجاه كظيفة عامةألكاف نشاطيـ المختمفة في  مع الخاصة بو. فتككم
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 1، ىك الذم يعبر عف حدث )ميالد مجتمع( في التاريخ.ابتدائية، ك لك في مرحمة ىذه الشبكة
كاف يجب  ،دا عف البعد السياسي الذم يقتضيو تكتؿ األفركأسيكم، فمف الكجية النظريةيبع ك

 اتجاهإلى إعادة تككيف الكتمة العربية األسيكية ك دفعيا الجديد  إلى أف تسير في  أف ييدؼ
           السابقة أف مشكمة الحضارة في البالد األفركأسيكية تنقسـ لالعتباراتك نظرا  الحضارة.

 إلى قسميف:
تماعية في ىذه :المشكمة العضكية الخاصة بتشييد بناء قائـ عمى الحقائؽ النفسية االجأكال

 البالد.
 : مشكمة التكجيو القائـ عمى حقائؽ الكضع العالمي.  ثانيا
السالـ مف أكبر المفاىيـ التي نادل بيا اإلسالـ، كعميو  مبدأ يعتبر: : مبدأ السالم6ـ  2ـ  7

، كلذلؾ نراه يذكر بيذا المبدأ أكاله عناية كبيرةبو قامت حضارتو، كقد  قامت دعكتو، ك
لينبو العالـ  لو في كتاباتو كمقاالتو حتى أفرد لو كتابان خاصان  د كؿ فرصة تسنحكأىميتو عن

سيكية التي كلدت آإف الفكرة األفرك  "ك فيو يقكؿ: ."آسيكيةبأىميتو، كىك كتاب"فكرة األفرك 
 االىتماـ التقاءالمشترؾ، الذم ينتج ضمنا عف  االستعمارنظريا في باندكنج ىي إجابة عمى 

، التي تصؼ بعد، ك لكننا لـ نعرؼ بعد صكرتيا االستعمارية القديمةالغريزة ب اإلستراتيجي
           ذم بدأ في العالـ منذ عشرة سنكات، بيف القكة النيائية، فكؿ زكج ىك مرحمة في الحكار ال

. ك باندكنغ ىي في الكاقع لحظة رئيسية في ىذا الحكار، ك بيذا يمكننا أف نرد ك عدـ العنؼ
الذيف يركف فيو صكرة سمبية لمكحدة األفركأسيكية المكجية ضد الغرب ػ كما  عمى ىؤالء

يقكلكف ػ فيمكننا أف نجيب بأف ىذا التفسير نفسو يككف صكرة جد سمبية في تحديد مكقؼ 
، بما أف مؤتمر باندكنغ كاف لقائميف بو مف المشكمة اإلنسانية، ك خاصة فيما يخص السالـا

 2".ى تنظيـ قكل العمؿ ك السالـييدؼ في نياية مناقشتو إل
، فيرل ابف ك    يحتؿ ىذا المبدأ أىمية أكبر في ظؿ األحداث كالمشكالت التي نعيشيا اليـك

نبي أف حصيمة الدمار كالقتؿ كالحركب التي خمفتيا ىذه األزمات تفكؽ كتتجاكز كؿ ما حدث 
            جي اليائؿ، كالتسارعفي القركف التي سبقتيا. مع ما يمكج بو عصرنا مف التقدـ التكنكلك 

في تطكير أسمحة الدمار الشامؿ. كعميو فإف ساحات المكاجية كالصداـ تنذر بالكيؿ كالثبكر 
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كؿ بقعة مف بقاع عالمنا األرضي. كمنو ال يمكف أف نعزؿ المشكمة القكمية عف المضمكف 
لمشكمة   جتماعياالاإلقميمي أك عف المضمكف العالمي الذم برىف التحميؿ التاريخي ك 

الرجؿ األفركأسيكم عمى أنيا مرتبطة بظرؼ عاـ في إطار معيف ك ىك محكر طنجة ػ 
ارت مف المسائؿ السالـ أك الحرب ػ قد ص اتجاهػ  االتجاه، كيضيؼ: أف مسألة  جاكرتا

             اجتماعيا، إذ ليس مف الممكف في الظركؼ الحالية أف نتصكر بناء األساسية المطمقة
، مف الممكف أف نثبت دعائـ الحرية عكامؿ السالـ ك الحرب. ك ليس ردِّ ق  سياسيا دكف أف نُ ك 

  1ك أف نشيد حضارة في أم مكاف دكف أف نقدمر الظركؼ العامة لعالـ متقمب.
       يعتبر مالؾ بف نبي أف الكقت عمال مؤثر في النشاط :تربويا الزمن استثمار :7ـ  2ـ  7

ف المعاني ك تطكير األشياء. يقـك المجتمع المنخرط في أم دكرة ك الفكر، ك في تككي
حضارية بتكييؼ الكقت ك تحكيمو إلى زمف اجتماعي مثمر حيف يدرجو في تخطيط 

           زة مف ركائز اطراد تمؾ المشركعاتالمشركعات الصناعية ك تنفيذىا ، بصفتو ركي
تـ عمينا أالم نقتصر عمى عمؿ شيء ك في مشركعو الحضارم يشير إلى أنو يتح 2ك تحققيا

ما، ك إنما إنجازه في أقصر مدة ممكنة مف الكقت، ك يجب أف تتكفر في ذلؾ العمؿ شركط 
الفعالية في عالـ يسيطر عميو مفيـك سرعة اإلنتاج منذ أف تبنى منيج )فريدريؾ تايمكر( الذم 

نتائج بأقؿ جيد مف أجؿ الحصكؿ عمى ال الالزمةينظـ خطكات العمؿ ك عدد الحركات 
، ال يجب أف يضيع ىباء كما قت. إف كقتنا الزاحؼ صكب التاريخممكف ك في أقصر ك 

ال شؾ أف التربية ىي الكسيمة الضركرية التي تعمـ ػ ك يضيؼ،  ييرب الماء مف ساقية خربة،
          أية كسيمة تربكية؟ ك أنو، ك لكف باإلسالمي تماما قيمة ىذا األمرالشعب العربي 

 3الكقت اليارب. يسمع شعب ثرثار الصكت الصامت لخطأالصعب أف  فم
ك يكرد ػ في معرض حديثو ػ عف الجانب التربكم لمزمف في كتابة شركط النيضة حديث   

" ما مف يـك ينشؽ فجره إالم ك ينادم: يا إبف آدـ أنا خمؽ  :(مى ا عميو ك سممـ)صؿالرسك 
ني ال أعكد إلى يـك القيامة ..." فالزمف كالسيؼ إف جديد، ك عمى عممؾ شييد فاغتنـ مني فإ

         لـ تقطعو قطعؾ. ك يتعيف عمينا نحف، أف نتكلى بأنفسنا فرض المعايير ضمف كجكه نشاطنا،
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    مع إدماجنا لمفيـك الزمف داخميا؛ إذ ال يكفي أف نقتصر عمى مجرد القياـ بصنع شيء 
  1إنجازه في أقصر فترة ممكنة مف الزمف. مف األشياء، ك إنما يتعيف أف نتكفر عمى

السمة البارزة مع أف اإلسالـ يدعك لمنظر  جاكرتاػ  طنجةك قد كاف ىدر الكقت في محكر    
، ك ينيى عف تبذير ساعات ستكل الفردم كالجماعي عمى السكاءفي قيمة الزمف عمى الم

     لمديف قد ضعفت ةاالجتماعيك لكف الكظيفة ر عمى مف ال طائؿ مف كرائو يرجى،العم
. ك إذا كاف صدل يذكرمف الزمف، كلـ يعد لمزمف في سمكؾ المسمـ في الكقت الراىف أم 

المنطؽ العممي مف أساسيات ك ركائز العمؿ اإلسالمي فكاف ال بد مف إعطاء الكقت قيمتو 
، ك تربية النفس عمى نكع مف العمؿ التطكعي، ك ذلؾ بتخصيص بعض الكقت ألداء الالزمة

 كاجب معيف بطريقة منظمة ك فعالة، حتى تتككف لدييـ خالؿ سنة كـ ىائؿ مف الساعات
ك سيثبت نصؼ الساعة ىذه عمميا فكرة الزمف في العقؿ تمت في إطار تأدية كاجب معيف. 

اإلسالمي، أم في أسمكب الحياة في المجتمع، ك في سمكؾ أفراده، فإذا استغؿ الكقت ىكذا 
كسكال في حقمنا، فسترتفع كمية حصادنا العقمي ك اليدكم ك فمـ يضع سدل ك لـ يمر 
 2.الركحي ك ىذه ىي الحضارة

يعرؼ التخطيط في أدبيات عمـ االجتماع التنمية بأنو المكاءمة  : فكرة التخطيط : 8ـ  2ـ  7
            ، فيك يعني تعبئة ك تنسيؽ ك تكجيو المكاردما ىك مطمكب ك ما ىك متاح عمميا بيف

        أك إجتماعية متفؽ عمييا،  اقتصاديةاقات ك القكل البشرية المتاحة لتحقيؽ أىداؼ ك الط
ك االجتماعية  ك ترسـ ىذه األىداؼ ك تحدد داخؿ كؿ مجتمع في إطار الفمسفة السياسية 

ك يتـ تحقيؽ التاريخي ك االجتماعي ك الثقافي.التي يؤمف بيا المجتمع ك التي تتفؽ مع بنائو 
داؼ في فترة زمنية محددة. ك تعمؿ كؿ خطة عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ المقررة ىذه األى

 بأقؿ تكمفة ممكنة عمميا.
ك التخطيط الذم يقصده ىك تكفير معطيات لضركرة البناء ليست جمعيا ك تكديسيا،    

فالسياسة الفعالة ىي التي تنسجـ مع طبيعة األمـ تكجو إمكانياتيا نحك الحضارة ك لكف 
" ك الكاقع أف الفكر  االعتباطعندنا ال تتبع القكاعد االجتماعية ك إنما الفكضى ك  السياسة

          ال يتفؽ اقتباسىك في ذاتو عنصر متنافر، فيك  اإلسالميالسياسي الحديث في العالـ 
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          لـ ينقبكا  غيره مف المياديف في يداف أكك حالة ذلؾ العالـ، ك المسمميف في ىذا الم
بحاجات قممدكا فييا غيرىـ. الشيء الذم أدل إلى فكضى  اكتفكاكسائؿ نيضتيـ، بؿ عف 

        عارمة ألف العممية لـ تتـ في ظركؼ عادية نابعة مف جممة التفاعالت االجتماعية ك النفسية
    نريد أف نسعى إلييا فإف الحضارة التيك الثقافية لممجتمع. فإذا كانت الحضارة ىي الغاية 

         ، إنيا في النياية اإلنساف ك التراباألرضأف تستمد كجكدىا مف مصدر غير  مكفال ي
  1.الحضارة ال يمكف أف تككف مف غير ىذا األشياء الثالثة فمنتجاتك الكقت. 

فإذا كاف إنساف ما بعد  المكحديف يتصؼ بخصائص نفسية ك اجتماعية فكضكية تبعد     
ك البناء  التخطيطمتكازنة تنظر لألشياء في شمكليا ليتـ ليا  بو أف يشكؿ بنية ذىنية عامة ك

الفعاؿ، فالتخطيط )الكسائؿ ك اإلمكانيات( مف شأنو إف يضع القطار في سكتو الصحيحة 
تمعب دكرا ىاما في العالـ الحديث الطكيؿ. إف فكرة التخطيط  االنتظاربعيدا عف القمؽ ك 

الطامحة  . فتزرع بذلؾ األمف في النفكسمعا ماعيةاالجتألنيا تؤثر في األكضاع السياسية ك 
 :بكم مف خالؿ الركيزتيف التاليتيف. ك يأخذ التخطيط بعده التر ك تبث فييا ركح التضحية

:أف تخرج فكرة التخطيط مف جانبيا التقني الفني الذم يتمثؿ في جمع الكسائؿ الركيزة األكلى
          بصفة منيجية، ألف العادات الفكرية ك ربطيا ببعض المشاكؿ التي قمما نفكر في ربطيا

ىك تعميـ  جممة: األشياء. فالتخطيطحدثيا العامؿ الفني في ال تتغير بسرعة التطكرات التي ي
 نظرية تايمكر الذم فكمر في المشكمة في مستكل المصنع.

        ميقةبالجانب النفسي ك الثقافي الذم تأخذ أبعاده مستكيات ع االىتماـ: الركيزة الثانية
دعائـ حضارية لمتخطيط، إذا أف حيثيات القرف  إرساءفي التحميؿ ك التخطيط مف أجؿ 

" فبينما يرفع القرف العشريف ىذه النظرية  أخذ في حسبانيا العكامؿ الثقافيةالعشريف أصبحت ت
ك الطائرة إلى مستكل  مف مستكل المصنع الذم يصنع منتكجا حضاريا معينا مثؿ السيارة

  2".جتمع الذم يصنع حضارةالم
        إف اإلنساف المستمب ك الميزـك نفسيا ال يمكف :لالستعمار: تصفية القابمية 9ـ  2ـ  7

أف يؤسس في نفسو عممية اجتماعية ينطمؽ مف خالليا في قراءة  بأم حاؿ مف األحكاؿ 
قابمية عف مكاجيتو. ك قد أخذ مصطمح ال ك محاكلة نقده ك التصدم لو، فضال الكاقع
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حيزا كبيرا كمساحة كاسعة مف تفكير مالؾ بف نبي الذم جعمو مفتاحا أساسيا  لالستعمار
لتحميؿ عمؽ إنساف ما بعد الحضارة. فإذا كانت ىذه األخيرة في بعدىا القيمي ذات أساس 

     خارج لتكهكمعامؿ نفسي ال يمكف أف يمج بيا المجتمع ال لالستعمارتربكم، فإف القابمية 
نعتاؽ بعيدا عف العجز ك الخكؼ ك كؿ األمراض االالحرية ك  حتالؿ إلى فضاءمف اإل

 النفسية  التي مف شأنيا أف تثبط اإلنساف دكف تحقيؽ غاياتو ك أىدافو.
االستعمار" الذم أخذ "المعامؿ الثاني بعد عامؿ ىكك  ".لالستعمارالقابمية " ك مصطمح  

مي المستجيب لمعامؿ الخارجي، أنو رضكخ داخمي ، ك ىك العامؿ الداخقسطا كبيرا مف تفكيره
 استعمؿك يجعؿ التخمص منو مستحيال. ك قد  لعامؿ االستعمار يرسخ االستعمار عميؽ

 :لالستعمار بمعنييف مختمفيفمفيـك القابمية 
أك بتحديد أكثر عف الرضكخ  االستعماريةتككف فيو القابمية ناتجة عف الكاقعية  :األكؿ

 اقعة ك تقبميا ك رفض إزالتيا.الداخمي ليذه الك 
" مجمكعة مف الصفات العقمية ك النفسية ك ما يناسبيا لالستعمارالقابمية فتككف فيو" :الثاني

 لالستعمارمف عالقات اجتماعية تجعؿ المجتمع ال يستطيع مقاكمة االستعمار ك تسيمؿ 
 ميمتو.

: ة شخصيتو، ك تحقيؽ مكاىبوا لتنميغير حائز جميع الكسائؿ التي يريدى اإلنسافف ك  فك     
 استخداماما تحت يديو مف كسائؿ  استخداـيفكر المسمـ في  ال  ، ك أما أ  االستعمارذلؾ ىك 

 ال  مف مستكل حياتو، حتى بالكسائؿ العارضة، ك أما أ   مؤثرا، ك في بذؿ أقصى الجيد ليرفع
حكيمو كمما ميمال، عمى عكس ػ لحظة إفقاره ك ت يستخدـ كقتو في ىذا السبيؿ، فيستسمـ ػ

    1.لالستعمار: فتمؾ ىي القابمية  االستعماريةفيكفؿ نجاح الفنية 
نفسو، فيتعيف أنو بعد  االستعمارلفكرة  امتدادىي  لالستعمارك إذا كانت فكرة القابمية  

          المادم مف األرض، يجب تكجيو السياـ صكب إزالتو مف األنفس االستعمارتصفية 
ال يككف ذلؾ إالم مف خالؿ خطة تنمكية شاممة تأخذ في منظكرىا البعد التربكم  ك العقكؿ، ك

بنظرية  اتصؿكمنيج عمى الصعيديف االجتماعي ك السياسي، ك إف نجاح أم منيج ػ سكاء 
في السياسة أـ في اإلصالح ػ مرتبط بتناكؿ المشكمة في جانبييا معا، فإذا نظرنا إلى جانب 

. إف ىناؾ نتيجة منطقية ك عممية تفرض نفسيا، ية مشكمة مزيفةرؤ دكف اآلخر فقد غامرنا ب
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" سببو" ك ىك الستعمار، يجب أف نتحرر أكالن مف" أثر" ىك امف ك ىي أنو لكي نتحرر
 .   لالستعمارالقابمية 

" ليس شيئا آخر إالم ذا كاف التاريخ عند"ريمكف آركفإ :: البعد التربوي لمتراث10ـ  2ـ  7
بو يعبر عف رد  االحتماءالتراث ك  استمياـة األمكات مف طرؼ األحياء، فإف إعادة بناء حيا

فعؿ طبيعي لحماية الحالة النفسية ك االجتماعية لممجتمع مف التفكؾ، ك الشخصية 
      الحضارية مف الذكباف، فقد كاف التراث ػ ك ال يزاؿ ػ ىك الحاضف الحقيقي لمقيـ االجتماعية 

، ك نضبط االجتماعيةة ك المثؿ العميا التي نرسي عمييا قكاعد حياتنا ك التربكية ك األخالقي
 بيا سمكؾ األفراد ك الجماعات.

ػ ك ىي جدمتو مف أمو ػ في بداية األمر المرجعة  "كليخةفقد شكمت القصص التي تركييا "ز    
مف خالؿ قصص التي كانت تركييا عف الدخكؿ الفرنسي  الصديؽالثقافية األكلى لمطفؿ 

ك العدكاف ك مظاىر المقاكمة ك البسالة، فقد  سنطينة ك ما انطبع في ذىنو مف صكر الظمـلق
تراثا يرجع إلى ما قبؿ اإلحتالؿ الفرنسي مف خالؿ ما ركتو جدتو عف أميا  إبف نبي كرث

، إذ تشدنا الحكاياتبارعة في قص  "ليخةك ز ""بايا" التي عمرت أكثر مف قرف، فقد كانت 
  1.قكف حكليا، ػ ك يضيؼ ػ كانت ىذه مدرستي األكلى، فييا تككنت مداركيإلييا ك نحف متحم

بر، مف خالؿ قراءة التاريخ ك استمياـ الع اإلسالميضؼ إلى ذلؾ فقد استميـ جؿ التراث    
المتعمقة  ، حيث بنى نظريتو في الحضارة استنادا إلى الدراسةك ذلؾ ما نممسو في فكره عامة

ك الحركات الشعبية التي جسمدت حضكر اإلنساف في التاريخ،  لتاريخ الدكؿ ك الشعكب
 اإلسالمي، ثـ يعرج عمى التاريخ تربكيةفيركم عف الصحابة قصص مستميما قيما أخالقية 
 في مسرد اآليات ا إلى نياية كتبو لكجدففيفكؾ فيبني مف أحداثو نظاما اجتماعيا، ك لك رجعن

                   لدكؿ ك األمكنة، ك مسرد الشعكب ك مسرد األعالـ ك ا ك األحاديث النبكية،
          ك المذاىب لكجدنا أف مالؾ بف نبي لـ يترؾ في جؿ كتاباتو تاريخا قديما ك الجماعات

        ك ال حديثا متعمقا بالنظـ االجتماعية المختمفة في كافة الحضارات إالم أشار إلييا إيماءة
لؾ، ك لذا يعده الكثير مف النقاد عالما مف عمماء فمسفة أك مجازا، أك تصريحا صريحا بذ

رل لقراءة المجتمعات التاريخ، ك مؤرخا بامتياز جاء ليمد التاريخ بعد إبف خمدكف دفعة أخ
فيك يمثؿ ثقافة عالمية تركيبية محكرىا اإلسالـ ك صادرة عف عممية استقراء  .بمناىج حديثة
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شمكلي ك رصد اجتماعي كاقعي، ك ينفرد عف غيره ك تكشيفو عمى ضكء تراكـ معرفي  القرآف
، ك ىي تكمف في ربط نيضتيـ الحديثةفي تاريخ اإلبداع الفكرم الذم عاشو المسممكف في 

           قطاعات المعرفة في عمكميا ك كظائفيا، ك في محاكلة رؤية النشاط اإلنساني متكامال
  1كحية ك تطمعاتو األخركية.في جكانبو االجتماعية ك السمككية ك في أبعاده الر 

، اء البعد التربكم لمحدث التاريخيقارئا ك ناقال أمينا لمتراث مف خالؿ أعط فقد كاف     
        ك تكظيفو مف أجؿ مغزل أكبر ك ىك مكاجية المشكالت االجتماعية كلمقصة التاريخية

 بعدا تربكيا عنده اث شكال. فيذا الزخـ مف التر التشريعية ك الثقافية ك المغكية ك السياسية ك
مف التاريخ ك كظمفيا في صالح  استقاىاك التصكرات ك النظريات التربكية التي  اآلراءمف 

 البناء الحضارم الذم بشمر بو.
بف نبي إ أكالىامف بيف السمككات النفس اجتماعية التي  : تكوين الثقة بالنفس:11ـ  2ـ  7

        الثقة(، ك ىك مبدأ يجب أف يسكد بيف الحاكـ )مبدأفي تحميمو لفكرة التربية  اخاص اىتماما
و يك األمف، ك قد أخذ ىذا المبدأ مف فق االستقرارلمفرد  تييئك المحكـك كخاصية نفسية 

تالميذه عف أركاف السمطة  " الذم سألو أحدرة الصينية ك حكيميا " ككنفيشيكسالحضا
در ك الق لقمة العيش، الكافية لكؿ فرد، : : " يجب أف تكفر السمطة ثالثة أشياء ىيفأجابو

فأعاد سؤالو: ك إذا در الكافي مف الثقة في حكاميـ، ، ك القالكافي مف التجييزات العسكرية
 األستاذ:عف أحد ىذه األشياء الثالثة، فبأييما تضحي؟ فرد  االستغناءكاف ال بد مف 

الشيئيف الباقييف  مف أحدف ال بد ك إذا كا لسؤالو:بالتجييزات العسكرية، ك يعكد المرة ثانية 
عف القكت ألف المكت كاف دائما  نستغنيفبأييما يضحي؟ فأجاب األستاذ: في ىذه الحالة 

  2.فقدكا الثقة لـ يبؽ أم أساس لمدكلة إذامصير اإلنساف ك لكنيـ 
المشرؽ، منذ ك  ب العربية في كؿ مكاف، في المغربإف ىناؾ داء كاحد ينيش الشعك      

          : فقداف الثقة بالنفس، ك ما يطبع أخالقنا مف الكشاية، ك التشيير،لؾ الداء ىكذ ،قركف
: ىذا التردم المزمف الذم حمؿ ك تممؽ الرؤساء، ك في كممة كاحدةك عبادة التشريفات، 

الخمفاء ك األباطرة ك األمراء العرب عمى فرض نظاـ صاـر عمى ىذا الشعب، ال ينطكم 
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  ، ك كاف ىذا حتمى  قبؿ أف يفكر االستعمار أك التقدـ االجتماعي بالتربية عمى أدنى اىتماـ
 1في استغالؿ ىذه النقائص كسالح فتماؾ في الشرؽ أك في الغرب".

ربط مالؾ بف نبي النيضة ك التقدـ بتصفية  تصفية العادات و التقاليد: :12ـ  2ـ  7
        فض ما فييا مف سمبيات. متمثمةالعادات ك التقاليد بتجمية ما فييا مف إيجابيات ك ر 

        ية ك التزمت ك النزكع إلى الذر  استكاففي تراكمات مجتمع ما بعد المكحديف الذم 
، ك ما يكجد ارتبط فييا بالجانب االجتماعي كالجدؿ ك  الحرفية ك التشبث بأذياؿ إلى المديح

ف نتكمـ عف النيضة نتصكرىا إننا حي بف نبي الماضي ك التحميؽ في الخياؿ . كيرل مالؾ
 في ناحيتيف :

 تمؾ التي تتصؿ بالماضي، أم خالصة التدىكر ك تشعبيا في األنفس ك في األشياء.أكال: 
ة تمؾ التي تتصؿ بخمائر المصير ك جذكر المستقبؿ ك يأتي في مقدمة كاجباتنا تصفيثانيا: 

ك رمـ ال فائدة  قاتمةمف عكامؿ ، مما فيو إطارنا الخمقي ك االجتماعيك  عاداتنا ك تقاليدنا
ؾ ، ك تككف التصفية حتما بفكر جديد يحطـ ذلفك الجك لمعكامؿ الحيةمنيا، حتى يص

لى ضركرة تجديد إ ك يخمص ، ك يبحث عف كضع جديد.المكركث عف فترة تدىكر المجتمع
 :األكضاع بطريقتيف

 األكلى: سمبية تفصمنا عف ركاسب الماضي.الطريقة 
 ة: إيجابية تصمنا بالحياة الكريمة.الثانيالطريقة 

كف ذلؾ مف خالؿ مف تجارب العمماء ك المصمحيف ك يكالعبر  ستخالصالك يقترح    
 : ك أثقاليا المتراكمة عبر القركف مف أكزار العادات ك التقاليد طرقتيف لمتخمص انتياج
كطف العربي يركز ىذا المنحى عمى ما قامت بو حركات اإلصالح في ال فكر ثوري : أوال:

ة مف المقدسات الكىمية ، ك تنقية الثقافة اإلسالميـ مف أجؿ البناء"التي قامت بعممية " ىد
عمماء أجالء كاف  اإلسالميفي العالـ العربي  ك قد انبرل لياتو الميمة  " تقاليد"،التي تسمى

 : لصدل األكفى في بعث حركة التجديدليـ ا
اإلصالح لديو تتمثؿ في تقكيض دعائـ نظـ الحكـ  ك كاف فكرة :أ/ جمال الدين األفغاني

" األخكة عمى أساس اإلسالميالمكجكدة آنذاؾ كيما يعيد بناء التنظيـ السياسي في  العالـ 
ب الطبيعي أك المذىب ك أف يكافح المذى .واإلسالمية " التي تمزقت في صفيف كفقا لرأي
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         قو ك أف يتممس بنظرة الناقد، ك قد أدرؾ بنباىتو ك صدجامعة عميكرة "المادم في "
ك المتفحص العفكنة ك الفساد التي استشرت في جسد األمة، فانصرؼ إلى دراسة العكامؿ 

ك القضاء عمى ما يحيط بيا مف نظـ ك قكانيف. لكف األفغاني لـ يحسف تشخيص    الداخمية 
نساف مف منطمؽ الثكرة التي في الغالب تخمؽ قيما اجتماعية جديدة صالحة لتغيير اإل

   األخكة"."" ك ليس  المؤاخاة"
    ، تبدأ مف الفرداجتماعية كمشكمةينظر محمد عبده إلى مشكمة اإلصالح  عبده:/ محمد ب

         الرعد، بشأف عممية التغيير  في ذلؾ إلى اآلية الحادية عشر مف سكرة استندك قد 
ىي " إزالة األنقاض قبؿ البدء في عممية ما باألنفس. ك كانت فكرتو األساس التي قاـ عمييا 

البناء" بعد أف دار النقاش حكؿ كتابو المكسـك : بػ " رسالة التكحيد " الذم يعتبر أكؿ عمؿ 
الذم بدأ فيو بتحطيـ صنـ المكركث الذم جثـ  ،م مف عقؿ مسمـ منذ عيد إبف خمدكففكر 

لقراءة كفكرة الحركة ك التقدـ عمى صدر األمة قركنا تباعا لـ يخضع فييا لمنقد أك إعادة ا
 التي لـ يكف األزىر الشريؼ يؤمف بيا.   

مف الخرافات ك الدجؿ ك الذم كاف منيجو تصفيو المجتمع : / عبد الحميد بن باديس ج
  تجسدت في الطريقة "المرابطية". ػ ك ما زالت ػ منذ عصر المكحديف ك التيالتي كرثيا

لتحرير النظاـ القائـ مف أكزار  الالزمةالتشذيب  يركز عمى عمميات :ثانيا: فكر منيجي
، يقكـ عمى إحصاء العمميات الضركرية ليستطيع التمييز  التقاليد، عمى أساس منيج مرسـك

        كالحرفيةمف مظاىر سمبية  آنذاؾالتقاليد ك طيبيا. ك ما عمقت بأطراؼ الفكر  خبيثبيف 
السمككي، الشيئية ك التكديس،  االضطرابك الجمية ك التبرير، الركمانسية،  المفظية ك

ز .باإلضافة إلى ذلؾ، يجب تصفية عالـ األفكار ك ما يعمؽ بو أفكار ميتة ما زالت تميالذرية
ه األفكار أنيا أفكار مكركثة مف عصر ما بعد المكحديف، عصرنا الراىف ك أىـ ما يميز ىذ

ف الجانب السمبي  تمة، ال زالت، خطرىا أشد مف األفكار القالالستعمارتعبر عف القابمية  تككم
ك بث  تـ بشكؿ منيجي منظـ يبدأ بنقده،إف تصفية العادات ك التقاليد يجب أف تفي نيضتنا.

ك الطاقة الحيكية، فكؿ محاكلة إلعادة بناء  االجتماعيركح الفعالية، ك إعادة لمديف دكره 
ة " الفقو الخالص" عمى كقبؿ كؿ شيء عمى أساس سياد أكال،حضارة إسالمية يجب أف تقـك 

" الكاقع السائد " الذم نشأ عف صفيف، ك ال شؾ أف ىذا يقضي كجكعا إلى اإلسالـ 
أما  .ا الكالمية ك الفقيية ك الفمسفيةالخالص، أعني تنقية النصكص القرآنية مف غكاشيي
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ف ع االختالؼفي طريؽ غاية في  اإلسالميالحركة الحديثة، فإنيا ترمي إلى قيادة العالـ 
ىذا الطريؽ، فقد حطمت التقاليد التي تخفي جيالة ما بعد المكحديف، ك لكنيا لجأت أحيانا 

  1ك ىك ما حدث عمى يد الحركة الكمالية في تركيا. إلى العنؼ،
: أكلى مالؾ بف نبي المرأة عناية كبيرة ضمف منظكمتو الفكرية : مشكمة المرأة13ـ  2ـ  7

ارة، بمختمؼ بأبعادىا الشاممة، فمشكمة الحضارة عنده في مشكمة الحض العامة التي حددىا
ا إلى طرح المشكالت طرحا خاطئنا، كمف ثـ  قضية ال تتجزأ، كأم تبعيض ليا يقكد حتمن
تحديد كسائؿ خاطئة لمعالج. مف ىنا كقؼ مالؾ مف قضية المرأة مكقفو مف القضايا 

ا "شركط النشكمة المرأة" في كتابواألخرل، كقد أطمؽ تسمية "م             يضة"، كذلؾ انسجامن
مع منظكمتو الفكرية التي تدكر حكؿ مشكمة الحضارة عمكما مف ناحية، كلمتدليؿ عمى مقدار 
التضخيـ الذم كاف مف نصيب مكضكع المرأة في العالـ اإلسالمي، سكاء مف أنصار التحرر 

بصره أماـ حقائؽ ذم يغمؽ أـ مف أنصار التزمت ال الذم يصؿ بالمرأة إلى درجة التحمؿ،
ليست  عف مشكمة الرجؿ، إذ يقكؿ:  ة معزكلةاعتبر أف ليس ىناؾ مشكمة لممرأك . اإلسالـ

في حقيقتيما مشكمة كاحدة  ، فيما يشكالفيئا نبحثو منفردا عف مشكمة الرجؿمشكمة المرأة ش
  2ىي مشكمة الفرد في المجتمع.

جزيئي، النظر إلى قضية المرأة كقضية فقد حاكؿ الكثيركف، بكحي مف الفكر العربي الت     
كضعكا المرأة في مكاجية  مستقمة، كمف ثـ خمقكا معركة مفتعمة بيف أفراد المجتمع الكاحد، ك

ألنو يضع الزكجة في مكاجية الرجؿ، كىذه قمة التجزيئية كتشكيو حقيقة الصراع الحضارم، 
كاالغتراب إلى صراع ، فيتحكؿ الصراع مف صراع المجتمع ضد التخمؼ الحضارم الزكج

داخؿ المجتمع نفسو، مما يمييو عف التصدم لمتحديات في بناء متماسؾ. ك الحقيقة عند 
ما مف حكار  3مالؾ غير ذلؾ إذ أف تطكر المجتمع يرتبط بتطكر المرأة ك العكس صحيح.

شجر بيف الرجؿ ك المرأة، منذ آدـ ك حكاء ، سكاء كاف ذلؾ في صكرة رمزية ترمز إلييا 
        اإلشارات، أك كاف في صكرة لغكية تنطؽ بيا بعض الكممات، إالم ك المرأة تحاكؿ بعض

في مظير الجماؿ، بينما يحاكؿ الرجؿ أف يتخذ لو مظير  أف تظير مف خالؿ ىذا الحكا
 .  حيف أف القكة ىنا ضرب مف الجماؿ القكة، في
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الرجؿ  انفردما قبؿ اإلسالـ الذم  ك لقد أنقذ اإلسالـ المرأة مف براثف الجاىمية في مجتمع   
، حتى أف المكلكدة ة، ك فيو ما فيو مف نزعة التحطيـبقيادتو، كقد كاف فيو ما فيو مف قسك 

         التحطيـ،كبت في الذكر دكافع الجفاء ك كاكانت تكأد ، يئدىا أباىا. ك حيف جاء اإلسالـ 
ف بذلؾ مجتمعا تتمتع  كالتكجيو،تنظيـ ك قدرة ال النفس،ك لـ يترؾ لو إالم قدرة التغمب عمى  فككم

  1.مقابؿ بعض الكاجبات الحقكؽ،فيو المرأة بكثير مف 
، ك حممت عمى عاتقيا مسؤكلية نقؿ ممرأة  عممية التربية في المجتمعك إذا أنيطت ل    

االجتماعي ، تككف قد خرجت مف سياقيا  الالحقةالتراث مف األجياؿ السابقة إلى األجياؿ 
، فال ية يتكقؼ عمى حمميا تقدـ المدنية، فإف مشكمة المرأة مشكمة إنساندىا نساء أكربابتقمي

، دكنما نظر إلى األسس التي د ظاىرم ألفعاؿ المرأة األكركبيةيككف حميا إذف بمجرد تقمي
 امرأةبالمرأة مف  انتقالنا. ك بشيء مف النظر نرل أف عمييا المرأة  األكركبية سيرىابنت 

يحؿ المشكمة،  ، تطالع الصحؼ ك تنتخب، كتعمؿ في المصنع، لـامرأة سافرةى إل متحجبة
، ك سنرل عما قريب ا نقمنا المرأة مف حالة إلى حالة؛ ككؿ الذم فعممناه أننفيي ما تزاؿ قائمة

   2ىذا عقمد المشكمة بعد أف كانت بسيطة. انتقالناأف 
مشكمة التي آلت إلييا بعد أف كاف ك ألف المرأة األكركبية ليست بمعزؿ عف ىذه ال     

ا المباس دكف طابع أخالقي مف تغطية الرأس إلى أخمص قدمييا، ككانت تتخذ حياؤىا حاجز 
التي مف خالؿ تعقب ظاىرة )المكدة( االجتماعيتغير دكرىا يمنعيا مف السقكط في الرذيمة، 

           طرحو تحكلت فيما بعد إلى كشؼ الجسد ك السقكط في الرذيمة.ك يذىب بعيد في
            إلى المشكمة، إذ يرل في عقد مؤتمر يحدد فيو ميمة المرأة بالنسبة لصالح المجتمع حتي

ىا لكي تؤدم دكرىا خادمة لمحضارة، ك مميمة عذر بجيميا، ك جيؿ الرجؿ بطبيعة دكر ال تُ 
ك لمرجؿ." ذلؾ  كجةن ا ك ز الدكر الذم بعثيا ا فيو أم   ، ك ركح األخالؽ، ك ذلؾلذكؽ الجماؿ

حمو قمـ كاتب في مقاؿ أك في كتاب؛ ك لكنني أرل أنمي ال أرل مشكمة المرأة بالشيء الذم ي
مف نكاحي المجتمع نصيب؛ فالمرأة  ، ك ليا في كؿ ناحيةأنو ىذه المشكمة متعددة الجكانب

ا في كإنساف تشترؾ في كؿ نتاج إنساني أك ىكذا يجب أف تككف. ك لف يككف تخطيط حياتي
 بشرط أف يضـ الكسائؿ الكفيمة االىتماـ،المجتمع مفيدا إالم إذا نظرنا إلى ىذا المؤتمر بعيف 
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        ك عمماء التربية النفس، فيجب مثال أف يضـ عمماء بتناكؿ المشكمة مف جميع أطرافيا
نا ك عمماء الشريعة ك غيرىـ. ك حينئذ نستطيع أف نقكؿ: إن االجتماع، ك عمماء ك األطباء

كضعنا المنيج األسمـ لحياة المرأة، كلسكؼ يككف ىذا التخطيط حتما في صالح المجتمع، 
   1".ه ك المفكريف فيو ىـ الذيف كضعكهألف عمماء

تعبير عف ىكية، فيك يسيـ في تمييز المجتمعات  ىك :: مشكمة المباس و الزي14ـ  2ـ  7
شعر بانتمائو إلى ثقافتو كحضارتو عف بعضيا كيعطييا خصكصيتيا المتفردة، كيجعؿ الفرد ي

الخاصة، كيعطيو الشعكر بالتكاليؼ االجتماعية التي يضعيا عميو لباسو المميز. لذا كانت 
ىي الحجاب لممرأة المسممة قبؿ أم جانب  كزت الدعكات األكلى لتحرر المرأةاألىداؼ التي ر 

أك شكمية كما يريد  لزم أك المباس ليست مسألة جانبيةآخر، مما يدؿ عمى أف مسألة ا
 . االختيار الثقافي لمفرد كالمجتمعالكثيركف تصكيرىا، بؿ مسألة لصيقة بالنمكذج الحضارم ك 

كح أف الزم أحد عكامؿ التكازف األخالقي الرئيسة، بؿ أكثر مف ذلؾ يعتبره ذا ر ك يرل   
    ع فحسب، ليس المباس مف العكامؿ المادية التي تقر التكازف األخالقي في المجتمخاصة:" 

ذا كانكا يقكلكف: "القميص ال يصنع القسيس" فإني أرل  بؿ إف لو ركحو الخاصة بو، كا 
العكس مف ذلؾ، فإف القميص يسيـ في تككيف القسيس إلى حد ما، ألف المباس يضفي عمى 

ي أما بالنسبة لممرأة فإف الزم يمثؿ حقيقة نساء المجتمعات األخرل، كيضف 2."صاحبو ركحو
في قكالبيا كأشكاليا كطقكسيا، فمباس المرأة األكربية مثالن  اني الحضارة التي تعيشعمييا مع

الذم كشفيا كفضح جسدىا يدؿ عمى تسخير المرأة ألغراض ىي غير األغراض الحقيقية 
         المعمف عنيا، أغراض التحرر كاالختيار كالحضكر الفاعؿ في المجتمع، كىك يعبر

س مبدأ المذة، يقكؿ مالؾ بف ة المادية كثقافتيا الساعية إلى تقديعف طبيعة الحضارة الغربي
تمبس المباس الفتاف المثير، الذم ال  -أم المرأة األكربية-"غير أنيا أصبحت اليـكنبي:

يكشؼ عف معنى األنثى، فيك يؤكد المعنى الجسدم الذم يتمسؾ بو مجتمع ساده الغراـ 
 بالمذة العاجمة".

ا               حي ا لتكييؼ المرأة مع االختيار الثقافي كالحضارم كالسياسيكيسكؽ مالؾ أنمكذجن
عف طريؽ الزم، كىك أنمكذج المرأة الييكدية في الجزائر إباف االحتالؿ الفرنسي ليذا البمد، 
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حياة دكلة "الصياينة" الجديدة.  كالتي كانت تتييأ لميجرة مف الجزائر نحك فمسطيف لتندمج في
لمرأة تأتي مف أطراؼ الكاحات الصحراكية الجزائرية بأزيائيا البمدية لتتحكؿ فقد كانت ىذه ا

إلى "مكاطنة ييكدية" منذ أف تصعد الباخرة، حيث تترؾ المفمحة كالكحؿ كترتدم األزياء التي 
تناسب طبيعة المجتمع الجديد. كيرل أف ىذا التغيير الشكمي في حقيقتو ىك مجرد خطكة 

تصؿ إلى حد التغيير النفسي كالفكرم بعد أف تككف المرأة الييكدية أكلى في سمسمة تطكرية 
قد ألقت عف جسدىا المباس القديـ الذم كاف يربطيا بالمجتمع منذ قركف، كاستعدت إلعادة 

  1بناء شخصيتيا كتشكيؿ كعييا في المحيط الجديد.
          تناسبا يرل أيضا أف المباس يختمؼ حسب المرحمة التاريخية لممجتمع، فيك يككف م 

مع الحالة النفسية ك الزمنية، ك مدل فاعمية المجتمع، أك عدـ فاعميتو.فمف المباس ما يشكؿ 
 :مف زاكيتيف تأثيرعائقا لفاعمية الشخص، ك منو ما يككف مساعدا عمى تحقيقيا. فالمباس لو 

ي التكازف األخالقي األكلى: بالنسبة إلى المجتمع، فيك أحد العكامؿ المادية المؤثرة فالزاكية 
 لمجتمع ما.

مباس الثانية: مف الناحية النفسية بالنسبة إلى الفرد، فمكؿ لباس ركحو الخاصة، فالزاكية 
ف، بحيث يشعر البس كؿ منيما بأثرىما النفسي.الرياضي غير لباس الشخص المُ   س 

اس بإدخاليا ضمف ، فال بد مف مراعاة مشكمة المبلذا فعند تحديد الثقافة تحديدا إيجابيا    
 اإلطار التربكم لممجتمع، ك في نطاؽ مبادئو. 

 :يةالثقاف األبعاد :3ـ  7
ك يكمف ذلؾ مف خالؿ تحميؿ الخصائص المرضية لمثقافة التي أنتجيا مجتمع ما بعد  

، ك تكارث عبر أجياؿ االغترابك  االستالبالفرد تحت كطأة  انسحؽالمكحديف، حيف 
ت عمى مر العقكد ثقافة المجتمع المنيار، فالفرد إذا ما فقد صمتو متكاكبة صفات سمبية شكمم

بالمجاؿ الحيكم قررنا أنو مات ػ يقكؿ إبف نبي ػ مكتا ماديا، ك كذلؾ األمر إذا فقد صمتو 
بالمجاؿ الثقافي فإنو يمكت مكتا ثقافيا. فالثقافة إذف ػ إذا ما رددنا األمكر إلى مستكل 

     ـ الخصائصك مف أى  2التي مف دكنيا يصبح مجتمعا ميتا.اجتماعي ػ ىي حياة المجتمع 
 : ك الصفات السمبية نذكر
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يبقى مرض المفظية ك الكالـ  مف أخطر األمراض النفسية ك الثقافية  :المفظية:1ـ  3ـ  7
التي تسيطر عمى الفرد، ك تزج بو في متاىات الكالـ الجميؿ ك البحث عف المحسنات البديع 

مكجزة تقدر ب ك التفخيـ التي تبعد بالفرد أف يؤسس بنية عقمية رياضية ك كممات اإلطنا
رىا الطبيعي، أف الغراـ بالكممات أعظـ خطرا مف الغراـ بالمعادف األمكر ك تضعيا في مسا

أك الرخاـ أك الحجر، فيك يؤدم أكال ك قبؿ كؿ شيء إلى أف يفقد اإلنساف حاسة تقدير 
 بف نبيإك يذكر  1أمر الـز لكؿ جيد إيجابي مف البناء.األمكر عمى كجييا الصحيح، ك ىك 
 :بعض أعراض ىذا الداء ك تتمثؿ في

 .إجادة الكالـ ك اليياـ باأللفاظ 
 التربية التقميدية بالطابع الكالمي األدبي. اتساـ 
 . كجكد فجكة بيف الكالـ ك العمؿ 
  مجرد الشيكةثقافتنا استبعدتيا األلفاظ فمـ تعد تعبر عف اىتماـ بالعمؿ بؿ عف         

 إلى الكالـ.
  األلفاظ ك الصيغ يخمع عمى أم تفسير لمنيضة طابعا سطحيا. استبدادإف 
  ىك أف يككف اإلنساف بحر عمـ مع االفتقار لدكره  االنحطاطالمثؿ األعمى منذ عصر

 االجتماعي. 
 ك تصير مجرد ألفاظ ينيا بحيث ال تنبئ عف عمؿ ك نشاطإفراغ الكممات مف مضام ،

 مرصكفة فيفقد بذلؾ الكالـ قدسيتو ك عالقتو الجدلية مع الفكر ك العمؿ.
االجتماعية التي تكفؿ ليا قيمتيا معانييا، ك نفرغ مف مضامينيا  هالكممات في نظر  دك تفق   
، كما عمؿ ك نشاط، ال مجرد رصؼ لأللفاظ. ك لكف حيف ينبئ عف "فالكالـ ذك قدسية »

المجتمع المتحفز إلى النيكض يخمد دائما إلى ما تقدمو إليو ؛ فاالنتخابيةيحدث في الخطب 
ك جماؿ، ك ىنا يبدأ الكالـ ك كأنما  فية مف ثركة لغكية جديدة ذات أسرالحر  االتجاىات

و الضركرية يخكف رسالتو؛ إذ أنو بدال مف أف ينشط جيد المجتمع في سبيؿ مضاعفت
إالم لكسب سياسي أك ضماف مركز  ، ينحطم بو إلى درجة ال تكفيلمكاجية أعباء الحاضر

  2سني.
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إليو لتبرير الفشؿ الحالي  االرتدادإف النككص إلى الماضى ك  :: الفخر و المديح 2ـ  3ـ  7
بمآثر القدماء ك السمؼ لمتغمب عمى مركب النقص  ك الفخر ك االعتزاز مف خالؿ المدح

     ة الغربية الكافدة، ك كاضح دكف مكاجية الحاضر  بكؿ تداعياتو بما فييا مف مكاجية الثقاف
            أف الرجكع ليذه األساليب ينزع مف الفرد الفعالية ك المبادرة الشخصية، ك ركح التجديد

 اتجيتيقكؿ " حيف فالماضي،  انجازاتالتي ال يمكف ألف فرد أف يعيش في  االستمراريةك 
  العمؿ الفكرم فييا إلى األماـ،  الماضي أصبحت ثقافة أثرية ك ال يتجو امتداحالثقافة إلى 

التعميـ كمو بطابع  انطباعالناكص المسرؼ سببا في  االتجاهبؿ ينتكس إلى الكراء ك كاف ىذا 
، ك بذلؾ أصيبت األفكار بظاىرة التشبث ك مقتضيات الحاضر ك المستقبؿ تفؽدارس ال ي

  1بالماضي، كأنما قد أصبحت متفائمة.
           انتشاراكانت صفة الجدؿ ك التبرير مف أكثر المميزات  :ير: الجدل و التبر 3ـ  3ـ  7  

، ك ذلؾ لطبيعة تركيبة البنية الذىنية انتشاراك أكبرىا شيكعا ك  في المجتمعات المتخمفة
         اقتصرمف منتجات الماضي السحيؽ الذم  لإلنساف المستعمر، الذم مازاؿ يقتات ثقافيا

بع جؿ األعماؿ ك الغار ك الحركب ك أياـ العرب، ك ىك ما ط عمى الشعر ك حكايات السمب
، ك المتجادلكف في ىذا العصر ال يبحثكف عف فتكحات في أذىاف الغير بقدر األدبية ك العممية

ما محاكالت تبريرية ك إيجاد براىيف لما يقكلكف، ك ال يسمع المجادؿ الطرؼ األخر بؿ يغرقو 
ثقفيف ييتمكف بالدفاع عف المجتمع ك تبريره عكض محاكلة مف الكالـ . كما أف الم في طكفاف

، لقد ظمت ىذه النزعة تسكد ثقافتنا بشكؿ عطمؿ االىتماـ بالتخطيط االجتماعيتغييره، ك دكف 
تحكؿ العمؿ الثقافي إلى عمؿ مخطط كتصميـ يبمكر مذىبا في التغيير االجتماعي، ك يؤسس 

تبدأ بالحكار ك النقاش البناء يكرس الفكرة كمحكر  لفكرة تربكية بعيدا عف الثرثرة ك الشحناء
  2لمنقاش بعيدا عف السياقات التبريرية لدفع التيـ أك إلصاقيا باآلخر.

 ك تبدك أف ىذه الظكاىر السمبية تترل تباعا، في عالقة : الشيئية و التكديس:4ـ  3ـ  7
نقيصة أخرل يتميز بيا ، فقد نتج عف الجدؿ ك التبرير، سببية، تجر الكاحدة منيا األخرل

مف أجؿ الدفاع عف المجتمع اإلسالمي فك التكديس، إنساف ما بعد المكحديف ك ىي الشيئية 
. ك قد كاف باعتبار)كميات األشياء( الضركريةأم  ،كانت المشاكؿ تكضع ضمف حدكد كمية
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غرقكا لك أف جميع الينكد يبصقكف عمى أل" ؿ الديف األفغاني الذم يقكؿ فيو:نفس شعار جما
 الجزر البريطانية في بحر مف المعاب ".

لظكاىر اإلنسانية كأشياء يفرغ منيا شياء مف مسمياتيا، ك النظر إلى اإف تفريغ األ  
محتكاىا الركحي الديني العقدم، ك بالتالي ال يتسنى لممرء فرزىا ك تحدث عممية التكديس 

نقدية يفرز بيا األمكر دكف  ال تبنى لديو آلية التي ىي خاصية اإلنساف المتخمؼ الذم
إلى فكر ثكرم كفكر  تكديس يقكد عممية البناء، فيك يرل أف المجتمع اإلسالمي في حاجة

" يدعك إلى اليدـ مف أجؿ إعادة البناء أك إلى فكر منيجي يجرم عمميات "جماؿ الديف
  1ـ.لتحرير النظاـ القائـ مف أكزار التقميد، عمى أساس منيج مرسك  الالزمةالتشذيب 

إف الركمانسية سمة مرضية تعاني منيا ثقافة مجتمع ما بعد  :: الرومانسية5ـ  3ـ  7
المكحديف، كككف الركمانسية مرض في نظر مالؾ بف نبي يعكد إلى طغياف الخياؿ كالخرافة 
كألكاف البديع كالبياف في األعماؿ الفكرية، بما يقطع الصمة بالكاقع المحسكس كالمشكالت 

         ى أرضو، كىك األمر الذم يبطؿ دكر الثقافة اإليجابي كيفقدىا فاعميتياالمطركحة عم
يرل أف انتشار النزعة الركمانسية في الثقافة العربية  ك 2في تكييؼ الفرد كبناء المجتمع.

كسيطرتيا عمييا يعكد إلى عجز ىذه الثقافة عف مكجية الكاقع كمستحدثاتو، فتمجأ إلى تغطية 
إف االنغماس في محيط الطالسـ كالخياؿ يجعؿ  3ز بأدكية مف البالغة.مكاطف ىذا العج

         المجتمع في حالة مف االبتعاد عف الكاقع كمشاكمو كيدفعو إلى ممارسة األسمكب الخرافي
في مكاجية القضايا، كلعؿ تداكلنا لقصة ألؼ ليمة كليمة عبر األجياؿ، إنما ىك انعكاس لحالة 

كما أف شيكع ىذه السمة السمبية في ثقافة   4في جكنا الخمقي كاالجتماعي. الالمباالة كالسمبية
ىذا المجتمع يزيد في مضاعفة الداء كتعميقو، فينجـ عف ذلؾ مخمفات سمبية تظير آثارىا 
مب الكعي يضعؼ الشعكر بالمسؤكلية، كتشيع  عمى مستكل الفرد كالمجتمع معا، إذ يس 

 .تقديـ شيء مممكس لعممية التغيير كالنيضةالحرفية كالخيالية مف دكف أف يتـ 
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الكافدة مف دكؿ  االستيالكيةإف شيكع الثقافة  :الفكري والسموكي االضطراب: 6ـ  3ـ  7
إعالمية جعمت ك تقمص الفرد المتخمؼ ك تشرمب األفكار الغربية عبر عدة كسائط  المراكز

ذما بيف مستكيات عدة فكرم ك سمككي مقيت، متشر  اضطرابالشباب المسمـ يتخبط في  مف
          مف األفكار الميتة المكركثة ك األفكار القاتمة المستكردة، فعكضا أف نفعمؿ آليات النقد
 ك التمحيص مف أجؿ ضماف تغير اجتماعي متيف ك متحكمـ فيو ضمف منيجية نقدية شاممة

كف المنبير مف راح أغمب أفراد المجتمع الكقكؼ أماـ مغريات الحضارة الغربية مكقؼ الزبأ
      المنتجات المادية التي تخفي كرائيا بعدا قيميا ك إيديكلكجيا يستند إلى أسس دينية محضة.
ك بيذه الطريقة يفسر اضطراب كاضح في كيفية التعامؿ مع مشكمة المرأة في عصرنا 

العاـ الذم يسكد التفكير  االضطرابفكره إالم صدل لذلؾ  اضطرابالحالي، لـ يكف 
فشكؿ  الغربي.مي بعد قرابة نصؼ قرف مف اإلصالح ك محاكلة التكيؼ مع األسمكب اإلسال

                 ت ك مف التذبذبالنيضة اإلسالمية الراىف ىك خميط مف األذكاؽ ك مف المحاكال
           ليا ما تريدالطريؽ الذم يقضي  اختارتفي الكاقع قد  . فييأيضا ك مف مكاقؼ التديف

االستعمار ك الحؽ أف سيـ  . الكسائؿ كعف األفكار " دكف أف تبحث اء" ك "حاجاتمف" األشي
د عقمي أك محاكلة لمبعث األخالقي ماحؽ، إذ ىك يسحؽ بصكرة منيجية كؿ فكرة ك كؿ جي

        ؛ أعني: كؿ ما مف شأنو أف يتيح لحياة أبناء المستعمرات مخرجا أيا كاف.االقتصادمأك 
 عميو، ك ىك القانكف الذم أطمقنا بطريقة فنيةيمة الخاضعيف لقانكنو إف المستعمر يحط مف ق

)المعامؿ االستعمارم(، بيد أف ىذا المعامؿ ال يؤثر في قيمة الفرد األساسية، إذ أف ىذه 
القيمة ال تخضع لحكمو، ك مع ذلؾ نجد الفرد عاطال خامدا حتى في المياديف التي ال يمكف 

  1.ستعمارماالأف تخطر فييا شبية الضغط 
" المتخمؼ"إنساف ما بعد المكحديفىك مرض خاص بتفكير اإلنساف  :: الذرية7ـ  3ـ  7  

 اتجاهالذم ال يممؾ فيو بنية ذىنية عامة تنظر لألمكر نظرة شاممة ك رؤية متكاممة، ك ىك 
ك منفصمة ك فردية دكف أية رباط عضكم بينيا، كأنما   ر لمكقائع ك األحداث نظرة  مجزأةينظ
ف كحدة معينةىي  ك فصؿ مف فصكلو، ك إنما   ، أم حمقة مف التاريخفي مجمكعيا ال تككِّ

، ك في غير ما تركيب األحداث ك الكقائع جمعتيا الصدفةتككف في النظرية الذرية ككما مف 
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ك ال تنسيؽ ال نستطيع أف نستخمص نتيجة عممية؛ ك ال قانكنا عاما نطبقو في الحاالت 
  1الخاصة.

العقمية مكجكدة في عمـك المسمميف بسبب البعد عف الفعؿ الحضارم ك غياب  ك ىذه  
المشركع المتكامؿ ذك البعد اإلستراتيجي الذم ينطمؽ مف األرضيات الصمبة ك القناعات 

العكالـ البعيدة. ىذه العقمية الذرية  استشراؼك  المستقبؿ فضاءاإليديكلكجية ك الدينية إلى 
ك التكامؿ ك الشمكؿ.  تكر ك المنقطع ك المنفصؿ بعيدا عف التكاصؿ التي تتميز بالعمؿ المب

يقكؿ: " طالما بقي الفكر عاطال منعدـ التأثير بقي النشاط حركة فكضى، ك تزاحما يبعث 
  2ك ليس ىذا سكل شكؿ مف أشكاؿ الشمؿ االجتماعي". الرثاء،عف الضحؾ ك 

التربية ىي المصنع  االجتماعي األساسي إذا كانت  :: إعادة توجيو الثقافة تربويا8ـ  3ـ  7
ك تأىيمو لمحياة، ك منحو الشركط المكضكعية المتكاممة لمتحضر كالتأثير  لبناء اإلنساف

الحضارم في بيئتو ك عصره، عمى اعتبار أف الفعؿ الحضارم ىك باستمرار محصمو فعؿ 
        عؿ التربكم ثقافي، ك أف الفعؿ الثقافي ىك باستمرار محصمة فعؿ تربكم، ك أف الف

قافة. فالتربية ك أف الفعؿ المنيجي ىك باستمرار محصمة ث ىك محصمة فعؿ منيجي،
جو إلى الكظيفية ك المنيجي قضية كبيرة ك معقدة، فيجب أف تت بمحتكاىا المعرفي

ك أف تستجيب لمتحديات فسية، المجتمعية ك الن االحتياجات، ك أف تتكيؼ مع االجتماعية
 الفرد ك المجتمع كاألمة ك اإلنسانية جمعاء. المطركحة عمى

ىي في جكىرىا مشكمة تكجيو األفكار، كلذلؾ يستكجب ك تعني مشكمة تكجيو الثقافة تربكيا،  
           عمينا أف نحصر المعنى العاـ لفكرة التكجيو، فيك بصفة عامة قكة في األساس، كتكافؽ

          قكؿ التي تفتؽ، ك الطاقات كقكلفي السير، ك كحدة في اليدؼ،  ك كثيرة ىي الع
يا، ككـ مف طاقات كقكل ضاعت فمـ تحقؽ ىدفيا حيف مُ تِّ لـ ُتستثمر؛ ألننا ال نعرؼ كيؼ ُنك  

         فالتكجيو 3زحمتيا قكل أخرل صادرة عف المصدر نفسو، كمتجية إلى اليدؼ نفسو.
     اعد العاممة كالعقكؿ المفكرةىك تجنب اإلسراؼ في الجيد كفي الكقت، فيناؾ مالييف السك 

في البالد اإلسالمية صالحة ألف تستخدـ في كؿ كقت، كالميـ ىك أف ندير ىذا الجياز 
اليائؿ المككف مف مالييف السكاعد كالعقكؿ، في أحسف ظركفو الزمنية كاإلنتاجية. كىذا 

                                                 
 .55الصراع الفكري في البالد المستعمرة، مرجع سابق، ص  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1
 .92وجهة العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .67، مشكلة الثقافة، مرجع سابق. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3



 األبعاد.  ،األسس ،المبادئ ،اعدو لقا،الشروط ،:المفيومالتربية االجتماعية عند مالك بن نبي :            دسل الساالفص
 

222 

 

ان أف ننتج فال يكفي مطمق الجياز حيف يتحرؾ يحدد مجرل التاريخ نحك اليدؼ المنشكد.
 1أفكاران، بؿ يجب أف نكجييا طبقان لميمتيا االجتماعية التي نريد تحقيقيا.

تغيير في العالـ يبدأ مف عممية البناء ك ال اإلسالميك قد أدركنا معالجة التخمؼ في العالـ   
   عف منح الفرد الكعي العقدم ك القيمي عبر الكسائط التربية ك المنيج،  الثقافي المسؤكؿ

           تي تعطى لمفرد أسباب الفعالية الحضارية، أك ترمي بو في مزالؽ الضعؼ ك اليكاف.ال
ك قد شبو كظيفة الثقافة في المجتمع بكظيفة الدـ في الجسـ " فالدـ يتركب مف الكريات 
الحمراء ك البيضاء، ك كالىما يسبح في سائؿ كاحد مف )البالزما( ليغذم الجسد. فالثقافة 

دـ في جسـ المجتمع يغذم حضارتو، ك يحمؿ أفكار النخبة كما يحمؿ أفكار ىي ذلؾ ال
                العامة، ك كؿ منة ىذه األفكار منسجـ في سائؿ كاحد مف االستعدادات المتشابية 

  2ك االتجاىات المكحدة ك األذكاؽ المتناسبة".
           ك سمككيا ك منيجيا فياعر ك عمى ىذا األساس فإف الثقافة باعتبارىا محتكل عقديا ك م   

أك مفصميا في أم تحميؿ أك تفسير مكضكعي  محكرياتحتؿ مكقعا  أك اجتماعيا ك حضاريا.
متكازف لمظكاىر الحضارية أك أية محاكلة جدية فعمالة في البناء ك التغيير بعد ذلؾ، ك قد 

        المي ك أخفقت في فيـأخطأت كثير مف المحاكالت التفسيرية ك التغييرية في العالـ اإلس
ذا حاكلنا أف نحدد الثقافة بمعناىا إك معالجة الظكاىر الفكرية ك السياسية ك االجتماعية. ك 

نكضح ىدفيا ك ما يتطمبو مف كسائؿ التطبيؽ. فأما اليدؼ مف الثقافة  أفالتربكم فيجب 
الحياة العامة مف الشعب دكف أخرل، بؿ دستكر تتطمبو  فإنيا ليست عمما خاصا لطبقة 

          ك عمى األخص إذا كانت التفكير ك التنكع االجتماعي، ضركببجميع ما فييا مف 
ه المجتمع إلى الرقي ك التمدف، فإنيا أيضا ىي ذلؾ الحاجز الذم رُ بُ ع  ىي الجسر الذم ي  

 3يحتفظ بعض أفراده مف السقكط مف فكؽ الجسر إلى الياكية.
          ىتعد األخالؽ كقكد المسيرة الحضارية الحقة، تسع ي:: التوجيو األخالق9ـ  3ـ  7

            ف تككف أسمكب حياة، لذلؾ يرل أف الثقافة ال تستطيع أكؿ المجتمعات البشرية لتحقيقيا
، فال يجعؿ كؿ فرد مرتبط بيذا األسمكب ، إالم إذا اشتممت عمى عنصرفي مجتمع معيف

 ىذا العنصر ال بد أف يككف أخالقيا.يحدث فيو نشكزا بسمككو الخاص، ك 
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            ألف دكره ىك بناء عالـ األشخاص الذملمبدأ األخالقي شرط أساسي في نظره إف  ا   
         ات، لذا فإف األخالؽ ىي أكلى المنظكمكف عالـ األشياء ك عالـ المفاىيـال نتصكر بد

، ك عمى ىذا كم لكؿ عناصر الثقافةتركيب الترب، ألنيا الفي الخطة التربكية ألية ثقافة
مف تحديد  ومكمن ىك الذمك تركيبا ػ  تحميالك لعؿ الصبر التاريخي ػ   1يعتبرىا مشركع تاريخ.

              اشتيارىا،العنصر األخالقي كعامؿ مشترؾ أعظـ بيف كؿ الحضارات في تككينيا ك 
              اجتماعيةياـ عالقات ، ك ىذا المبدأ ىك أساس قك ىك أمر يشاطر فيو ابف خمدكف

ك أف األخالؽ  2ما يناقض بو المقكلة الماركسية القائمة عمى العالقات المادية لإلنتاج. ك ىك
        مف قبؿ الشباب، لتطكر المدينة الغربية كما نظر إلييا انعكاسامشركع تاريخ ك ليست 

        ك تمكنت عبر السنيف  ك يضربكف صفحا عف أمسيا الغابر حيث نبتت أكليا بذكرىا
         3حتى استكت عمى لكنيا الحاضر فحسبناه جديدا.

         يكضح البعد التاريخي لألخالؽ  حتىك يضرب لنا ىذا المثاؿ في الكاقع الغربي     
، فإف الناظر "األطفاؿجمعية حضانة الجتماعي بفرنسا  ك المتمثؿ في "ك ىك ذلؾ المشركع ا

        )ال دينية(، في حيفشؤكنو دكلة مدنية  لى إلى ىذا المشركع الذم يقـك عمىلمكىمة األك 
، فيي تديف حيلك درسنا تاريخيا ك رجعنا إلى أصكؿ فكرتيا األكلى لكجدناىا ذات أصؿ مسي

طفاؿ المشرديف خالؿ النصؼ )فانساف دم بكؿ( الذم أنشأ مشركع األبالفضؿ إلى القديس
" ك أنو لك أخذنا بجياز الراديك بحيث يقكؿ:ػ كذلؾ ػ مثاؿ آخر  .ك ضرب11مف القرف األكؿ

جياز الراديك مثال، لرأينا فيو مجمكعات عممية ك فنية مختمفة دكف أف يخطر ببالنا أثر القيـ 
المسيحية في بناء ىذا الجياز. ك عميو ػ كما يقكؿ مالؾ بف نبي ػ إف أكبر مصادر خطئنا 

         ك كأنيا نتيجة عمـك ك فنكف صناعات منتجاتياا ننظر إلى في تقدير المدنية الغربية أنن
ك ننسى أف ىذه العمـك ك الفنكف ك الصناعات ما كاف ليا أف تكجد لك ال صالت اجتماعية 

  4.خاصة، فيي األساس الخمقي الذم قاـ عميو صرح المدينة الغربية
سة أنو لـ ييتـ بيا مف الزاكية لمعنصر األخالقي بالدرا وك مف ىنا يتضح جميا أف تناكل   
ك الذم يقصد بو قكة التماسؾ  ،، بؿ تجاكز ذلؾ إلى تكضيح بعدىا االجتماعيفمسفيةال
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الضركرية لألفراد في مجتمع يريد تككيف كحدة تاريخية ك يعتبر أف ىذه القكة في أصميا 
ك العشيرة ك المدينة مرتبطة بغريزة الحياة في جماعة عند الفرد ك التي تتيح لو تككيف القبيمة 

ك األمة. كتكظيؼ غريزة الحياة في جماعة أمر يشترؾ فيو المجتمع المتحضر ك المجتمع 
، فيي عند يكمف في طريقة تكظيؼ ىذه الغريزةالجكىرم بينيما  االختالؼالبدائي، لكف 

  ،رضيا الكحيد ىك خكض معركة البقاءالمجتمع البدائي تعد كسيمة ك غاية في آف كاحد، غ
ك ىي عند المجتمع المتحضر كسيمة فاعمة تستثمر لخدمة غاياتيا العميا التي يصبك إلييا 

 ه ىيحيث يقـك المجتمع بتعديؿ ك تيذيب ق الغريزة ك يكظفيا بركح خمقية سامية، ك تعد ىذ
الركح الخمقية عنده منحة مف السماء إلى األرض تأتييا مع نزكؿ األدياف عندما تكلد 

ذا كاف المبدأ األخالقي عنصرا رئيسيا في معادلة البناء الثقافي لممجتمع، ك لي 1الحضارات.
      ألف شبكة العالقات االتصاالت الثقافية في محصمتيا ىي تعبير عف العالقات الشخصية
في مستكل ما، فسالمة ىذه الشبكة متكقفة عمى فاعمية المبدأ األخالقي في المحيط 

 االجتماعي.
مشركع ثقافي فيو،  بعث إبف نبي لمتخمؼ الذم يريدإلى المجتمع اإلسالمي ا أما إذا انتقمنا   

عقدية ك الفكرية لمشخصية فإنو يرل أف ىذا المشركع ال يتحقؽ إالم إذا اعتمد عمى المككنات ال
شركط ىذا المشركع  ىك الصمة بيف األشخاص أكال، ك القرآف يعطينا فكرة  ، ك مفالمسممة

لوِبِهم َلو أَنَفقَت ما ِفي اأَلرِض َوأَلََّف بَيَن قُ  ﴿:(ص)خطابو إلى النبي  عف ىذه الصمة حيف كجو
 اآليةمالؾ بإيراد بيذه  أرادلقد  2﴾َجميًعا ما أَلَّفَت بَيَن قُلوِبِهم َولـِكنَّ اللَّـَو أَلََّف بَينَـُهم ِإنَُّو َعزيٌز َحكيمٌ 

ـ  ( الكريمة  ل ك ف  الم و  أ ل ؼ  ب ي ن ُي       يبيف تأثير التككيف العقائدم عمى تأليؼ القمكب،  أف ) ك 
، تحدد ىكيتيـ ك تؤكد حدة ثقافية تنطمؽ عف عقيدة كاحدةك الجمع بيف األشخاص في ك 

ك تأليؼ  لعالـ األشخاص، ك ىك تأليؼ كيب فأساس كؿ ثقافة ىك بالضركرة  تر "3.انتماءىـ
ك إذف فاألخالؽ أك الفمسفة األخالقية  صكرة فمسفية أخالقية، يأخذيحدث طبقا لمنيج تربكم 

  4ىي أكلى المقكمات في الخطة التربكية ألية ثقافة".

                                                 
 . 88، شروط النهضة. مرجع سابق، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
   63:  اآليةاألنفال ـ   2
 157، 156.ص ،ص 1993، ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع، بيروت1نبي.ط ـ سليمان الخطيب، فلسفة الحضارة عند مالك بن  3
 .61، مشكلة الثقافة. ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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           في ىذا العصر يخضع إف التطكر المادم :التوجيو العممي و التقني: 10ـ  3ـ  7
العممية  جكانبوفي اتجاىاتو ك سرعتو لعكامؿ عممية ك صناعية، ك التغيير االجتماعي  في 

المناخات ك األسس الثقافية التي تساعد عمى منح الركح العممية  ناعية متكقؼ عمىالصك 
          اكتساب العمـ كمعمكمات لشعكر التعمـ ك التعميـ ال عمى مجرد القدرة عمى المتحركة
العممي الصناعي  االبتكار، إف تنمية التفكير العقمي ك تكفير فرص اإلبداع ك ك أساليب

  1ك مكجبة.  ير عمى المناخ الثقافي ، بما فيو مف عناصر تربكية سالبةيتكقؼ إلى حد كب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .66ـ  عبد اللطيف عبادة، فقو التغيير في فكر مالك بن نبي، مرجع سابق، ص  1
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 استخالصات:

ليست عبارة عف أمكر نظرية أك قكاعد إذا كانت التربية االجتماعية عند مالؾ بف نبي 
        مجردة، ك إنما ىي في جكىرىا قيـ أخالقية ك ثقافية نابعة مف أصالة المجتمع ك دينو
ك تاريخو، ك بقدر ما تستمد ىذه التربية مفاىيميا مف قيـ المجتمع الثابتة، بقدر ما تككف 
قادرة عمى إحداث التغيير السميـ في فكرة الفرد ك نفسيتو، بؿ تصنع مف الفرد شخصا 
        اجتماعيا يضيؼ جيده ك عممو إلى مجمكع الطاقات الفردية األخرل التي تمتقي كميا 

 .نشاط مشترؾ يقـك بو المجتمع ككؿفي صكرة 
بف نبي إلى عكالـ التربية االجتماعية بداية مف شركطيا التي تبدأ  إبيذا التعريؼ يمج بنا    

مف التغيير النفسي داخؿ الفرد، إلى تككيف شبكة العالقات االجتماعية مف خالؿ العمؿ 
ة يقـك بو تتكلد عف المجتمع المشترؾ التي يقـك بو المجتمع التاريخي في صكرة حضارية راقي

تمؾ العالقات االجتماعية في المجتمع  بإيجادالجديد، فيؤكد أف فعالية العمؿ الجماعي تبدأ 
الحضارم الجديد. ك تتشكؿ التربية االجتماعية عمى عدة مستكيات فيي عند الفرد تتأسس 

ممية التغيير عمى مجكعة مف التصرفات، كالسمكؾ التي تتـ مف خالليا ع كسمكؾ اجتماعي
 اإلنساني     تتناكؿ السمكؾ يا في داخؿ المجتمع، ك ىذا يعني  أنالنفسي ك االجتماعي ك الثقا

يي العممية التي يحافظ بيا المجتمع عمى بقائو ك استمراره. ك حتى يستمر فك تغييره، 
      ؽ ك مياراتو. ك مف بينيا األخال معاييرهالمجتمع ينبغي أف يعمؿ عمى نقؿ معتقداتو ك 

    .لذاتي كمكقؼ فكرم يتبناه اإلنسافك الفعالية ك التكيؼ ك الحرية ك ، ثـ يأتي دكر النقد ا
، ك تأسيس العمؿ المشترؾ الحؽك عمى مستكل الفرد، تأتي الكثير مف بينيا الكاجب فكؽ 

         ك التبادؿ ك التعاكف المؤاخاةفي إطار شبكة العالقات االجتماعية، إضافة إلى مبدأ 
     . ك كاف ينظر إلى كافة مناحي الحياة أف تأخذ بعدا تربكيا عمى كافة األصعدة ك السالـ

ك المستكيات، ثـ يعرج بنا إلى المستكل الثقافي ليتخمص اإلنساف مف ركاسب إنساف ما قبؿ 
تحميؿ الخصائص المرضية لمثقافة التي أنتجيا مجتمع ما بعد المكحديف، حيف الحضارة ك 

، ك تكارث عبر أجياؿ متكاكبة صفات سمبية االغترابك  االستالبالفرد تحت كطأة  ؽانسح
ك عمكما فإف التربية االجتماعية ىي خالصة  شكممت عمى مر العقكد ثقافة المجتمع المنيار.

 . لمجتمع، ثقافيا ك فرديا اجتماعياالفعؿ الحضارم، إذ يتجمى لنا في تصرفات األفراد داخؿ ا
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  تمييد
مالؾ بف نبي باألخالؽ كمحور أساسي لمنيوض بالمجتمع، و مما جعؿ منيا  اعتنى  

مف الديف أو ما يسميو " الفكرة الدينية "  و قد انطمؽ ؿ تفكيره الحضاري،حجر الزاوية لمجم
و دورىا في الحضارة، فيو ينظر إلى األخالؽ ال مف الناحية الفكرية النظرية الفمسفية، 

نظر إلييا مف الناحية العممية الوظيفية. أي كيؼ تمعب األخالؽ دورىا التطبيقي بقدر ما ي
و طقوس  الفمسفةفي مجاؿ المجتمع بعيدا عف كؿ طرح فمسفي يبعد بيا عف تجريديات 

الميتافيزيقا. و كاف قد انتقد الكثير مف الرؤى و األفكار التي تنظر إلييا كخالص فردي، 
قيقي لمفرد يتمثؿ في خالص الجماعة و في فعالية الفرد غير عابئيف باف الخالص الح

اجتماعيا. و قد شممت األخالؽ جميع المناحي بداية مف الفرد إلى مستوى االجتماعي 
العاـ، فيي كالروح بالنسبة لمجسد، و ىي عصب الحضارة. فكؿ الحضارات القديمة 

قد حضارتو وبالتالي قواميا عمى األخالؽ و الفكرة الدينية، و متى فقدىا، ف انتصب
 إنسانيتو.

و سوؼ نحاوؿ في ىذا الفصؿ تقديـ عصارة فكر إبف نبي الذي كاف يشير إليو بيف    
الفينة و األخرى كمصطمح، بينما مف جانب المحتوى لمبناء الحضاري، فقد شّكمت الروح 

خالؽ في و أبعادىا الحياتية، نشير إلى دور األ  بالنسبة لمسار الحضارة في كؿ تجمياتيا
بناء الحضارة مرورا بتعريفيا مف حيث المغة والمصطمح، ثـ توضيح أثر الفكرة الدينية في 

ثـ نوضح  ،ميالد القيـ األخالقية في المجتمع الجديد، و بناء شبكة العالقات  االجتماعية
االجتماعي عمى المستوى  أثر األخالؽ في بناء المنظومة القيمية، واثر ذلؾ عمى البناء

العالقات  بشبكةو السياسي و الثقافي، و عالقة ذلؾ كمو  و االجتماعي قتصاداال
في المجتمع التاريخي. و نخمص في النياية إلى  االجتماعية التي تعمؿ عمى تطبيعيا 

 و الحضارة عمى حد السواء.  اإلنسافبناء  األخالقيأىمية 
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 ـ مفيوم األخالق:  1
 ق : : التعريف المغوي لألخال  1ـ  1

 .)خ ؿ ؽ (و السجية و الطبع، مأخوذ مف مادةىفي المغة جمع ُخُمؽ، و الُخُمؽ: "األخالؽ"
الخمؽ ىو الديف و الطبع و السجية، و حقيقتو:أف صورة اإلنساف و قاؿ إبف منظور:)

ػ و ىي نفسو ػ و أوصافيا و معانييا المختصة بيا، بمنزلة الُخُمؽ لصورتو الظاىرة  الباطنية
  1يا و معانييا(.و أوصاف

      بالضـ و بضمتيف : السجية و الطبع) "الَخْمؽ" التقدير...، الُخْمؽ وقاؿ الفيروز آبادي:
  2و المروءة و الديف.
     ، أف الَخمؽ أصمو : التقدير المستقيـ، و أف الَخْمؽ و الُخْمؽ األصفيانيو ذكر الراغب 

لييئات و األشكاؿ و الصور المدركة و الُخُمؽ في األصؿ واحد، لكف ُخص الَخْمؽ با
مؿ في و الَخْمؽ ال يستعو السجايا المدركة بالبصيرة، قاؿ:بالبصر، و ُخّص  الُخُمؽ بالقوى 

 أحدىما في معنى التقدير، و الثاني في الكذب. كافة الناس إاّل عمى وجييف:
 لألخالق :  االصطالحي: التعريف  2ـ  1
ىو حاؿ النفس، بيا يفعؿ اإلنساف أفعالو بال  روية و ال : )الُخُمؽ ذىب الجاحظ إلى أف ـ

، و الخمؽ قد يكوف في بعض الناس غريزة و طبعا، و في بعضيـ ال يكوف إاّل اختيار
     ، كالسخاء قد يوجد في كثير مف الناس مف غير رياضة و ال تعمؿ،االجتيادبالرياضة و 

   3.)ف األخالؽ المحمودةو كالشجاعة و الحمـ و العفة و العدؿ و غير ذلؾ م
   4.باالضطرار، و تقير باالختيارو قاؿ الماوردي :  األخالؽ : غرائز كامنة، تظير  ـ
     و يقوؿ الجرجاني:" الُخُمؽ عبارة عف ىيئة لمنفس راسخة تصدر عنيا األفعاؿ بسيولة ـ

   5و يسر، مف غير حاجة إلى فكر و روية ".
ارة عف ىيئتو في النفس راسخة، عنيا تصدر األفعاؿ بسيولة ) فالُخُمؽ عبو قاؿ الغزالي: ـ

و يسر، مف غير حاجة إلى فكر و روية ، فإف كانت الييئة بحيث نصدر عنيا األفعاؿ 
الجممية المحمودة  عقال و شرعا، سميت تمؾ الييئة خمقا حسنا، و إف كاف الصادر عنيا  

                                                 
 . 86/ 10ـ إبن منظور، لسان العرب،   1
 .236/ 3ـ الفيروزى آبادي،  القاموس المحيط.   2
 . 12يذيب األخالق، ص ـ الجاحظ، ت  3

 .5الماوردي، تسييل النظر و تعجيل الظفر، ص ـ   4     
 .101ىـ ، ص 1408ـ  عبد القادر الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العممية، بيروت،  5 
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، ئا، و إنما قمنا إنيا ىيئة راسخةا سياألفعاؿ القبيحة، سميت الييئة التي ىي المصدر خمق
لحاجة عارضة ، ال يقاؿ خمقو السخاء ما لـ  النذورألف مف يصدر عنيا بذؿ الماؿ عمى 

بسيولة مف غير  منو األفعاؿأف تصدر  اشترطنايثبت ذلؾ في نفسو ثبوت رسوخ. و إنما 
ال يقاؿ خمقو ألف مف تكمؼ بذؿ الماؿ أو السكوت عند الغضب بجيد و روية،  و  روية،

  1.السخاء و الحمـ(
)عادة اإلرادة( ومعنى ىذا أف الخمؽ ىو الميؿ الراسخ الذي تكتسبو و قد بعض العمماء بأنو 

      اإلرادة نتيجة لممارسة فعؿ معيف، و تكراره مرات كافية بحيث يصدر مثؿ ىذا العمؿ
     إرادتو عادة الكـرعف الميؿ المذكور بسيولة و يسر كمما وجد داعيو، كمف تأصمت في 

و ىكذا فيذه العادة و الميؿ  و الميؿ إليو، فإنو يبذؿ كمما ُوجدت الظروؼ الداعية لمبذؿ،
 2الراسخ تسمى خمقًا.

  السجية المتمكف في النفس، باعثة عمى عمؿ يناسبيا مف خير:)الُخُمؽإبف عاشو:وقاؿ  ـ
لمفظ  إاّل رؼ أحد النوعيف  مف اأو شر، و تشمؿ طبائع الخير و طبائع الشر، لذلؾ ال يع

: خمؽ قبيح، فإذا أطمؽ عف التقييد انصرؼ بقيد يضـ إليو، فيقاؿ: خمؽ حسف، و في ضده
  3إلى الخمؽ الحسف(.

 المعاصرين :    الغرب عمماء:  تعريف األخالق عند  3ـ  1
تمخيص و تسييؿ العبارة في تعريؼ األخالؽ  المعاصريفو قد حاوؿ بعض العمماء 

 .طالحااص
نحف إذا بحثنا في األسباب التي أدت  يقوؿ و (Gustave Le Bon ):ـ غوستاف لوبون

األمـ، وجدنا أف العامؿ األساسي في سقوطيا ىو تغير مزاجيا النفسي،  انيياربالتتابع إلى 
  4ذكائيا". انحطاطأخالقيا، و لست أرى أمة واحدة زالت بفعؿ  انحطاطتغيرا نشأ عنو 
ىذا و يقرر المؤرخ )إدوارد جيبوف( بعد دراستو  (M. Edward Gibbon) :نـ إدوارد جيبو

و سقوطيا كاف بفعؿ  انييارىاو خاصة الحضارة الرومانية، أف  لمحضارات القديمة

                                                 
 .58/ 3ـ الغزالي، إحياء عموم الدين،   1

 31، ص1974ويت،، دار القمم ، الك1ـ محمود حمدي زقزوق، مقدمة في عمم األخالق، ط  2
  .31، ص1974، دار القمم ،الكويت،1مقدمة في عمم األخالق، ط محمود حمدي زقزوق،.عن:17. 17ـ إبن عاشور، التحرير و التنوير، ص.ص    3
 . 172، ص1957، دار المعارف ، مصر، 2: عادل زعتر، ط، السنن النفسية لتطور األمم، ترـ غوستاف لوبون   4
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      و التناحر الترؼ ، وحياة الدعة و كسؿ، و الخيانة و الغدر و الرذيمةفي  االنغماس
  1سباب األخالقية.مف أجؿ السمطة ، و ما إلى ذلؾ مف األ

في تعميؽ لو لما يجري مف فساد أخالقي في  ؿيقو  (Lawrence Gold) ـ لورنس جولد:
أمريكا " أنا ال أعتقد أف الخطر األكبر الذي ييدد مستقبمنا يتمثؿ في القنابؿ النووية 

 و ال أعتقد أف نياية حضارتنا ستكوف بيذه الطريقة، إف الحضارة األمريكية الموجية آليا،
و غير مباليف بما يجري في مجتمعنا،و  ،االىتماـستزوؿ و تنيار عندما نصبح عديمي 

  2عندما تموت العزيمة عمى إبقاء الشرؼ و األخالؽ في قموب المواطنيف ".
  3بأنو : " عمـ التعرؼ عمى الحقوؽ و الواجبات". أسعد السحمرايػ و قد عرفتو 

 ـ األخالق عند مالك بن نبي: 2
ىي سموؾ يتفاعؿ فيو الضمير و الفكر و العاطفة و اإلرادة و التنفيذ و العادة،  األخالؽ  

فكؿ ىذه تتحد فتكوِّف وحدة سموكية أخالقية نعيشيا في واقع الحياة اليومية، و طبيعة 
        اختيارات األفراد و األمـ ألنماط السموؾ ىي ما تكوف القيـ لتمؾ األفراد و األمـ. و ىي

أمة طابعيا األخالقي الخاص بيا، الطابع الذي يميزىا عف غيرىا مف ما تعطي كؿ 
   4.األمـ
          و قد تناوؿ مالؾ بف نبي فكرة األخالؽ في إطار الديف أو ما يسميو " الفكرة الدينية "   

و دورىا في الحضارة، فيو ينظر إلى األخالؽ ال مف الناحية الفكرية النظرية الفمسفية، 
     وع،" إف الطبيعة تصنع الناحية العممية الوظيفية، حيث يقوؿ:ظر إلييا مف النبقدر ما ين

عمى البقاء، بينما غاية  و ىدؼ الطبيعة ىو مجرد المحافظةو لكف التاريخ يصنع المجتمع.
التاريخ أف يسير بركب التقدـ نحو شكؿ مف أشكاؿ الحياة الراقية، و ىو ما نطمؽ عميو اسـ 

يؼ معرًفا الروح الُخُمقية بأنيا:" منحة مف السماء تأتييا مع نزوؿ األدياف "و يض 5".لحضارةا
  6عندما تولد الحضارات، و ميمتيا في المجتمع ربط األفراد مع بعضيـ البعض".

                                                 
. نقال عن مقداد يمجن، منابع مشكالت األمة اإلسالمية و العالم 230: محمد عمى أبو درة، ص براطورية الرومانية و سقوطيا، ترإلمـ إدوارد جيبون، ا  1

 .54ىـ ، ص  1411، دار عالم الكتب، الرياض، 1المعاصر، ط
 .87ىـ ، ص  1415، دار العاصمة، 1ـ  محمد بن مسعود البشر، السقوط من الداخل، ط  2
 .15، ص 1985، دار الكتاب الجامعي، القاىرة، 1عبد فرغمي، األخالق في اإلسالم و الفمسفة القديمة، طـ م  3
  144،145ص ،ص.  ،1972، الدار التونسية لمنشر، تونس، 1محمد فاضل الجمالي، نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، طـ   4
 19، ميالد مجتمع. مرجع سابق، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    5

 .73، شروط النيضة، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ   6    
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          فيو القاعدة األساسية، و المدار و يستند أي مذىب أخالقي عمى فكرة اإللزاـ،   
ولو كؿ النظاـ األخالقي، و الذي يؤدي فقده إلى سحؽ و العنصر الحيوي، الذي يدور ح

جوىر الحكمة العممية ذاتيا ؛ و فناء ماىيتيا، ذلؾ أنو ّإذا لـ يعد ىناؾ إلزاـ فمف تكوف 
         ىناؾ مسؤولية، فال يمكف أف تعود العدالة ؛ و حينئذ تتفشى الفوضى، و يفسد النظاـ، 

ب، بؿ في مجاؿ القانوف أيضا، و طبقا لما يسمى و تعـ اليمجية، ال في مجاؿ الواقع فحس
عف مصدريف لإللزاـ  ""ىنري برغسوفو قد كشؼ الفيمسوؼ الفرنسي  )المبدأ األخالقي(.

: قوة الضغط االجتماعي إلى جانب قوة الجذب ذي الرحابة اإلنسانية المستمدة الخمقي ىما
بفكرة اإللزاـ، ناتجاف يستمـز مف العوف اإلليي، وىي قوة أوسع مدى مف سابقتيا. و يرتبط 

            الواقعو فكرة الجزاء. و  : فكرة المسؤوليةآلخر بدوره، و يؤيده و يدعمو ىماأحدىما ا
فإذا ما ُوجدت األولى االنفصاـ.بعض، و ال تقبؿ ذه األفكار الثالثة يأخذ بعضيما الأف ى

فاإللزاـ بال  ر في أعقابيا،، ذىبتا عمى الفو اختفتتتابعت األخريات عمى إثرىا؛ و إذا 
مف ذلؾ أف نفترض  الستحالةبوجود اإللزاـ بال فرد ُممَزـ، و ليس بأقؿ  مسؤولية يعني القوؿ

، بدوف أف تجد ىذه الصفات ترجمتيا و تحققيا في )جزاء( مناسب، مسئوالكائنا ممزما و 
   1فإف معنى ذلؾ تعرية الكممات مف معانييا.

ؽ مف الناحية الفمسفية، بؿ مف الناحية االجتماعية، و ليس األمر لسنا نيتـ ىنا باألخال   
ي مجتمع يريد ىنا أف نشرح مبادئ خمقية، بؿ أف نحدد قوة التماسؾ الضرورية لألفراد ف

ىى القوة مرتبطة في أصميا بغريزة الحياة في جماعة، و عند  ه، ىذتكويف وحدة تاريخية
و تعني الروح الخمقية و المدينة و األمة.   و العشيرة يتيح لو تكويف القبيمة  ارتباطاالفرد 

 2بيف اإلنساف و مثمو األعمى. عند مالؾ تمؾ الصمة التي يجب أف توجد
            محور النمو االجتماعي و الثقافيبف نبي بأنيا:"إاألخالؽ عند و ليذا عرفت   

شكؿ يسمح لو بصناعة فيذه المقاييس و القواعد التي تنظـ المجتمع ب 3و االقتصادي.
تاريخو. و لما يتحدث عف تنظيـ مجتمع كيدؼ رئيسي لألخالؽ نجده يقوؿ:" فإف تنظيمو 

و لكنيا تنظـ نشاطو  في حقيقتيا قيـ خمقية لـ ينتجيا،يجري طبقا لمقاييس و قواعد، و ىي 

                                                 
 136، 23شاىين، ب ط،  دار البحوث العربية،ص ،ص.  الصبورـ محمد عبد اهلل دّراز، دستور األخالق في القرآن، ترجمة : عبد   1
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 .110ـ  عبد الطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، مرجع سابق، ص   3     
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          غايتو، و كمما حدث إخالؿ بالقانوف الخمقي في مجتمع معيف حدث تمزؽ سبيؿفي 
  1في شبكة العالقات التي تتيح لو أف يصنع تاريخو.

فالشرط األوؿ العاـ لتحقيؽ مشروع الثقافة ىو الصمة بيف األشخاص أوال، و ىا ىو القرآف   
،  ىي التأليؼ بيف القموب. فأساس كؿ ثقافة ىو يعطينا فكرة عف قيمة ىذه الصمة

المبدأ األخالقي مف زاوية تحقيقو  بالضرورة تركيب و تأليؼ لعالـ األشخاص، فالنظر إلى
لمتماسؾ االجتماعي، و تكويف الوحدة التاريخية لمجتمع ما، و تركيب عالـ األشخاص يتـ 

 بواسطة أمريف:
: الغريزة االجتماعية عند الفرد: إذ كؿ فرد يحمؿ في داخمو ميال لمجماعة، و يرى ألولا

األمة، فالمجتمعات البدائية  العشيرة وصؿ في تكويف القبيمة و مالؾ أف تمؾ الغريزة ىي األ
 تستخدـ ىذا الجانب في إقامة كيانيا.

: الروح األخالقية أو المبدأ األخالقي: و ىذا يالحظ في المجتمعات التاريخية، إذ الثاني
جتمعات التاريخية ففي الم 2،الروح األخالقية تتكوف لدى الجماعة انطالقا مف الديف السماوي

لدافعة إلى التجمع، لكف عمى أساس أخالقي ييّذبيا و يحدد اتجاىيا بما تستخدـ الغريزة ا
و يستمد منو الدوافع و الغايات  يتفؽ و مبادئو الدينية. فالمبدأ األخالقي يستند إلى الديف، 

و مف أجؿ ذلؾ ال بد منو عند تحديد ثقافة ما، إذ تي تحدد لممجتمع التاريخي وجيتو. ال
جد أسموب الحياة في المجتمع  إاّل إذا كانت متضمنة لعنصر يربط فالثقافة ال يمكف أف تو 

األفراد بأسموب حياتيا، بحيث ال  يشذُّ عنو األفراد، و ىذا العنصر الحاكـ ألسموب المجتمع 
في المبدأ األخالقي الذي يحدد سموؾ األفراد كما أنو يحقؽ و سموؾ أفراده، إنما يكمف 
     3مجتمع.ارتباط األفراد، بأسموب حياة ال

و مف زاوية أخرى معيار لفاعمية المجتمع و األفراد، فالفاعمية تزيد أو تنقص بقدر ما يزيد   
تجسيد األخالؽ أو عدـ تجسيدىا. فالمواقؼ بإزاء  تأثير المبدأ األخالقي أو ينقص، أو بقدر

مجتمعات المشكالت محددة بذلؾ االرتباط بالمبدأ األخالقي، فيو الشرط األساس ألفعاؿ ال
األشخاص تنظيما يناسب المصمحة العامة، و ليس ثمة  و األفراد، و المنظـ لعالقات
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أو عالـ  أساس آخر يقـو بيذه الميمة، إذ بزوالو ال يمكف أف يتصور وجود عالـ األشياء،
 1األفكار.

 
 : األخالق في بناء الحضارة عند مالك بن نبي ـ دور 3
ايير ػـ، و لممعػػة الرئيسية في المجتمع، فيو المقنف األوؿ لمقيديف مف القوى التربويػيعتبر ال  

و مف ىذه الزاوية يعتبر الديف مصدرا ىاما و موردا رئيسيا  مع،ػفي المجت األخالقية
لممحتوى التربوي و األخالقي الذي تنشئ المجتمعات عمييا أبناءىا، و لذلؾ فإف جانبا ىاما 

سيا مف أركاف الممارسات التربوية يكوف مصدرىا الديف مف جوانب الفكر التربوي و ركنا أسا
في المجتمع، فالقيـ األخالقية و القيـ الخاصة بالعمؿ و النشاط و القيـ األخالقية المرتبطة 

   2.باألسرة و بالعالقات االجتماعية المختمفة في المجتمع تصاغ بشكؿ ما في إطار الديف
تافيزيقية أو يوتوبية، و إنما تتمثؿ في الضبط و األخالؽ اإلسالمية ليست أخالقا مي   

الشخصي. و ىي في نفس الوقت جوىر الواقع حيث تستمد حقيقتيا  االتزافالنفسي، و 
اإلنساف عف واقعو  أفالطوفالذي فصؿ بو  األفالطونيمنو، فيي ال تنتمي لمعالـ المثؿ 

. بمعنى طبيعة المجتمعو  ا تتسؽ و تنسجـ مع طبيعة اإلنسافاالجتماعي و المادي، و إنم
  3أنيا ال تصطدـ مع الفطرة البشرية و ال الفطرة و التمقائية في الحياة االجتماعية.

و يجب في البداية التسميـ بالعالقة اإلرتباطية بيف األخالؽ و الحضارة، ذلؾ أنو مادامت   
المجاؿ ىناؾ قيـ و أخالؽ و مثؿ مرتبطة باإلنساف و إرادتو ، فإنو ما مف شؾ في أف 
الواقع ىو الحيوي لتنفيذ ىذه اإلرادة األخالقية ال يمكف أف يكوف إاّل الواقع المعيش، و ىذا 

مف التسميـ بصمة األخالؽ  الحضارة و نمو و تتقدـ، فال غرو إذف الميداف الذي تحيا فيو
 بالحضارة مف خالؿ صمتيا باإلنساف و إرادتو القائمة عمى الفعؿ أو الترؾ. ىذا اإلنساف

  4عّده مالؾ بف نبي العنصر الفاعؿ في الحضارة.
          احي التي درسو لقد بدا في تدخؿ األخالؽ في مفيـو الحضارة، في أىـ النو    

و حيف درس الحضارة مف حيث  عمى ضوءىا مفيـو الحضارة. مف خالليا، و تناوؿ

                                                 
 348ـ عبد اهلل بن حمد العويسي، مرجع سابق، ص  1

 .74، ص1979، دار المعارف، القاىرة، مصر، 1السيد سمطان، بحوث في التربية اإلسالمية، طـ محمد    2
 .76ـ محمد السيد سمطان، مرجع سابق، ص    3
 45، شروط النيضة، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4



  الحضاري بناءلا دورىا في التربية األخالقية و                            :            سابعالالفصل 
 

343 

 

          " بقدرتوخالقي"المبدأ األو عّبر عنيا بتدخؿ  تركيبيا و العناصر األساسية ليا،
و الوقت،  و الترابو التي يقصد بيا اإلنساف عمى الجمع بيف العناصر الثالثة لمحضارة ، 

تشكؿ بمجموع  فاألخالؽىذا باإلضافة إلى أف األخالؽ تدخؿ مباشرة في بناء اإلنساف، 
اريخية ىذه " قوة التماسؾ الضرورية لألفراد في مجتمع يريد تكويف وحدة ت:و مبادئياقيميا 

يتيح لو تكويف القبيمة  ارتباطاالقوة مرتبطة في أصميا بغريزة الحياة في جماعة، و عند الفرد 
  1و العشيرة و المدينة و األمة".

             و ىو ما يعني أف المجتمع الذي يتجمع لتكويف حضارة، فإنو يستخدـ الغريزة نفسيا،   
اـ، ىذا الروح الخمقي منحة مف السماء إلى األرض، و لكنو ييدييا و يوظفيا بروح خمقي س

يأتييا مع نزوؿ األدياف عندما تولد الحضارات و ميمتو في المجتمع ربط األفراد ببعضيـ 
          و قوة التماسؾ ىذه جديرة"ارة:ويضيؼ في تدخؿ األخالؽ في تأليؼ الحض  2البعض.

           ،لتمؾ التجربة عمرىا ألؼ عاـ ضماف، و في يدىا كحضارتنا المنشودةبأف تؤلؼ لنا 
و لبياف صورة  3".، رجاؿ الفطرة و الصحراءة ولدت عمى أرض قاحمة، وسط البدوو حضار 

مف حسابيا  ترض ما سيحدث لو أف الحضارة ألغتتدخؿ األخالؽ في الحضارة، يف
ى ىذه و إل 4األساس األخالقي ػ لسرى اإللغاء عمى جميع ما نشاىده مف عمـو و فنوف.

 الدرجة يمكف أف تكوف األخالؽ عنصرا حيويا في تكويف الحضارة.
درس الحضارة ، فقد أبرز تدخؿ األخالؽ مف ىذه في المجتمع،  وظيفتيافمف ناحية    

كامال، و تجمت في جانب ما سّماه  أداءالزاوية ، كونيا تعيف الحضارة عمى أداء وظيفتيا 
         المادية، و كما تجمت األخالؽ في كونيا ضمنت بالعوامؿ المعنوية في مقابؿ العوامؿ
، باإلضافة إلى ذلؾ تتيح لممجتمع فرص التطور و النموما يسمى بالشروط األخالقية التي 

يرى أنو لوال تدخؿ العنصر األخالقي في تكويف معنى الحضارة ،ألصبح معنى الحضارة 
، و ىو ما يخؿ إخالال ؿ الماديةية و مقتصرا عمى العواممجردا مف كؿ العوامؿ المعنو 

واضحا بالمعنى الحقيقي لمحضارة . فاألخالؽ بتدخميا في مفيـو الحضارة أضفت الصفة 
في الحضارة جانباف، الجانب الذي يتضمف الشروط اممية عمى الحضارة، ذلؾ أنو يوجد التك
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 االضطالع، و المعنوية في صورة إرادة تحرؾ إرادة المجتمع نحو تحديد ميماتو االجتماعية
بيا، و الجانب الذي يتضمف شروطيا المادية في صورة إمكاف، أي أنو يضع تحت تصرؼ 

  1المجتمع الوسائؿ الضرورية لمقياـ بميماتو، أي بالوظيفة الحضارية.
 ، و أدرؾ الكيفية التي تتطور بيا مف مرحمة التكويف درس الحضارة التاريخيةفمف الناحية   

فإنو الحظ تدّخؿ  الزواؿ.و  االنحطاطالنمو ثـ مرحمة  االرتقاء و و النشأة إلى مرحمة
، و مف أبرز صور ىذا التدخؿ كوف األخالؽ في مفيـو الحضارة مف ىذه الناحيةاألخالؽ 
        : " فإف البذور األخالقيةىذا بقولو، و يذكر ساعد عمى النشأة في بداية ظيورىاعامال ي

ماؿ حتى تصبح بالتالي القوانيف المحددة  التي يخضع ليا و الجمالية تكوف أقرب إلى الك
، و النمو االرتقاءأما في مرحمة   2نشاط المجتمع  و الدستور الذي تقـو عميو حضارتو.

" و يقـو المبدأ األخالقي  :قائالفيضيؼ في القياـ بوظيفتيا كاممة،  فإف األخالؽ تتدخؿ
 3و عالـ األشياء  و ال عالـ المفاىيـ".بالضبط ببناء عالـ األشخاص الذي يتصور بدون

في دخوؿ الحضارة طور العقؿ ا برأيو و تتدخؿ األخالؽ أيضا ىنا في كونيا تعتبر سبب    
و خروجيا مف طور الروح فيقوؿ:" و أثناء مواصمة التاريخ سيره، نرى ىذا التطور سيستمر 

           عف تعديؿ سموؾ األفراد،في نفسية الفرد، و في البيئة األخالقية لممجتمع، الذي يكؼ 
، يكؼ التحرر األخالقي الذي يمارسو المجتمع و بقدر ما تتحرر ىذه النزعة مف قيودىا في

       استطعناو لو ":و يربط ذلؾ باألخالؽ فيضيؼ 4في أفعالو الخاصة شيئا فشيئا". الفرد
ة تتبع نتائج ىذا اإلطراد ، بغيقة المراقبة ليذه الظروؼ النفسيةفي ىذا الحيف بوسيمة دقي

عف الدورة و ىكذا فإف حديثو  5.في مستوى أخالؽ الفرد" نالحظ انخفاضاألمكف أف 
الحضارية بمختمؼ أطوارىا، مرتبط بفعالية األخالؽ، إلى أف تنتيي وظيفتيا حينما تدخؿ 

، هلموقوؼ عند تدخؿ األخالؽ في مفيـو الحضارة عند الحضارة مرحمة التفسخ و الزواؿ.و
           في بنائو لمفيـو الحضارة، و بخاصة تمؾ استعممياالتي  لمفاىيـفيما يأتي أىـ اوجز أ

 نت معنى أخالقيا.ضمّ تالتي 

                                                 
     71، مرجع سابق، ص االقتصاد، المسمم في عالم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .100ص شروط النيضة، مرجع سابق، ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
 .71ص حديث في البناء الجديد، مرجع سابق،  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .69ص شروط النيضة، مرجع سابق،  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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المبدأ األخالقي إلى الديف،  استنادو قد حدد مالؾ بف نبي ضرورة : الفكرة الدينية: 1ـ  3
يرى أف الروح األخالقية الدينية في تكويف الحضارة، ف و في عرض مفيومو لدور الفكرة

، و في ىذا الشأف يقوؿ:" إذا الروح الخمقية انطالقا مف الديف السماويلدى الجماعة  تتكوف
   1منحة مف السماء إلى األرض تأتييا مع نزوؿ األدياف ".

دورا كبيرا في البناء الحضاري، بؿ جعميا حجر الزاوية  الدينيةمديف أو الفكرة لو قد أولى    
و عمى آثارىـ   رة تقاـ عمى األرض، فالديف كانت أثار بارزة عمى سموكات البشرلكؿ حضا

          رء في الماضي التاريخي لإلنساف،و كتاباتيـ، فيقوؿ:" كمما أوغؿ المو رموزىـ 
، فإنو يجد سطورا مراحؿ البدائية لتطوره االجتماعيفي األحقاب الزاىرة لحضارتو، أو في ال

، و لقد أظير عمـ اآلثار دائما بقايا آثار خصصيا اإلنساف القديـ لشعائره مف الفكرة الدينية
الدينية، أيًا كانت تمؾ الشعائر، لقد سارت ىندسة البناء مف كيوؼ العبادة في العصر 
الحجري، إلى عيد المعابد الفخمة، جنبا إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبقت قوانيف 

و معاممو،   فتزدىر في جامعاتوحضارات لكي تنير العالـ ، اإلنساف، بؿ عمومو، فولدت ال
. األمـ الحديثة الىوتية في أساسيا، فقوانيف برلماناتوكي تجمي المناقشات السياسية في بؿ ل

و عوائد الشعوب و تقاليدىا تشكؿ بصورة يممييا اىتماـ ميتافيزيقي يدفع أقؿ القرى اليمجية 
          ، وىي حياة تتفاوتحية القبيمةتتجو نحو الحياة الرو التي تشيد كوخا بسيطا في مركزىا 

، إاّل حموؿ مقترحة لنفس ا الطوطمية و األساطير و الالىوتفي بدائيتيا إلى حّد كبير، و م
المشكمة التي تساور الضمير اإلنساني، كمما وجد نفسو مأخوذا بمغز األشياء و غاياتيا 

ما لـ تستؽ  تكوف رصينة مؤثرة في الحياة االجتماعية  فاألخالؽ ال تزدىر و ال  2النيائية.
   مف ماء اإليماف، اإليماف با خالؽ الكوف و واىب النعـ، فاإليماف المؤسس عمى المحبة

، و ىو الذي يوقظ في النفوس الذي يعطي األخالؽ قوتيا الدافعةو األخوة و الرحمة ىو 
        ال يممؾ ثروة لنفسو فثروتو ىي مف ا مخافة ا و محبتو. فالغني المؤمف يدرؾ أنو

و يجب أف تفيد عباد ا. الفقير المؤمف يجب أف يناؿ حقو مف الحياة كامال غير منقوص 
 أخالقيةو الغرور و الطغياف كميا أمراض  إف األنانية و الفسادمف عبيد ا.ألنو عبد 

 3منشؤىا ضعؼ اإليماف با و فقداف مخافة ا.
                                                 

   .88ص مرجع سابق، ال ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1 
 68، الظاىرة القرآنية، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2         

 .194محمد فاضل الجمالي، مرجع سابق،  ص ـ   3
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" يقوؿ:ؤثرة في الحياة األخالقية العامة، و ىذا ما جعمو و يشكؿ الديف القوة الروحية الم    
، ع إذف بيف حالتيف مف أحواؿ النفسفالقوة الروحية التي تتطابؽ مع العمؿ المثمر الفعاؿ تق

       1ال يوجد ورائيا إاّل الخموؿ و الرخاوة في جانب و اليأس و العجز في جانب آخر".
أف آلية الحركة التاريخية إنما ترجع في حقيقتيا إلى  الروحية،رر الناتج الحقيقية لمقوة و يب

و ىذه القوى الروحية  الروحية،مجموعة العوامؿ النفسية الذي يعد ناتجا عف بعض القوى 
و يستخدـ مصطمحات عمـ  2.المحرؾ الجوىري لتاريخ اإلنساني ىي التي تجعؿ مف النفس

        لداخمي لمفردلمتأكيد عمى العالقة  الحيوية بيف إنعكاس التكويف االنفس االجتماعي 
و دور العنصر الديني كعامؿ تنظيـ نفسي، دور رئيسي، ال مف و محيطو االجتماعي" 

حيث أنو يعمؿ في صورة مبادئ موجية تنطبع في ذاتية )األنا( لتصبح دوافع و قواعد 
جمى في صورة تحريـ مانع في بعض الظروؼ لمسموؾ فحسب، و لكف ألنيا تستطيع أف تت

) األنا (، ىو إذا تأثير عاـ سواء كاف في حالة الكبت، فتأثير الديف عمىالمرضية، كما 
           ذلؾ لتحديد عناصر الشخصية األساسية أـ كاف ألنو في بعض الحاالت الشاذة يؤدي

تأثير عاـ سواء كاف ذلؾ  إلى جوانب مرضية، الكبت، فتأثير الديف عمى )األنا( ىو إذف
أـ ألنو في بعض الحاالت الشاذة يؤدي إلى جوانب  ،لتحديد عناصر الشخصية األساسية

             مرضية، إذا بدا ىذا التأثير في صورة يتحمؿ فييا العنصر الديني أو يفسد، ذلؾ
             أف العنصر الديني بصفة  ػ فضال عف أنو يغذي الجذور النفسية ػ يتدخؿ مباشرة
في العناصر الشخصية التي تكّوف )األنا( الواعية في الفرد، و في تنظيـ الطاقة الحيوية 

ىذه باإلضافة إلى أف غريزة التجمع لتكويف  3التي تضعيا الغرائز في خدمة ىذا )األنا(.
         حضارة مرتبطة إلى حد كبير باألساس األخالقي الذي يقـو بتيذيبيا بيدي مستمد 

و األخالؽ التي تنظـ قواعد  ، و ىذا ما يعني أف الديف ينتج القيـادئ الدينيةمف المب
، دور رئيسي ال مف حيث أنو السموؾ، " فدور العنصر الديني بوصفو عامؿ تنظيـ نفسي

يعمؿ في صورة مبادئ موجية تنطبع في ذاتية األنا لتصبح دوافع و قواعد لمسموؾ فحسب، 
   4ف تتجمى في صورة تحريـ مانع في بعض الظروؼ المرضية ".و لكف ألنيا تستطيع أ

                                                 
 .25، ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1  

    .26مرجع سابق، ص  ال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
   66مرجع سابق، ص ال،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   3
      .71مرجع سابق، ص  ال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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              ، سواء عمى مستوى الفردف يدخؿ في بناء  القيـ األخالقيةو يذكر أيضا أف الدي    
و البناء،  أو عمى مستوى المجتمع، إذ مف بيف ما تحتاجو الشخصية في عممية التكويف

ذور النفسية العامة أنو يغذي الج عمى   ني فضال ، فالعنصر الديجانب القيـ و األخالؽ
و في تنظيـ  في الفرد ، يتخؿ مباشرة في الشخصية التي تكوف )األنا( الواعيةعمى ما بيننا

أما بالنسبة لتدخمو في بناء القيـ   1الطاقة الحيوية التي تصنعيا الجزائر في خدمة ىذا األنا.
و رأينا الدور الذي " عمى شكؿ قيـ أخالقية،عمى مستوى المجتمع ككؿ، فيو يقـو بدوره 

يقـو بو الديف في ىذا المستوى، حيث يتدخؿ في التركيب االجتماعي في شكؿ قيـ أخالقية 
، و أحيانا عد اإلدارية و المبادئ التشريعيةمتجسدة في العرؼ و العادات و التقاليد و القوا

  2تتجسد في أكثر تشكيالت المجتمع ظيورا ".
ـو بتركيب ينحصر الدور االجتماعي لمديف في أنو يق :االجتماعي لمديندور ال:2ـ  3

ي، ينطبؽ عمى مرحمة ، تمر مف الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمنييدؼ إلى تشكيؿ قيـ
      ، و يجعؿاإلنساف( العضوي وحدة اجتماعيةمف ) ، و ىذا التشكيؿ يجعؿمعينة لحضارة

قتا اجتماعيا مقدرا ػ و زمنية مقدرة )بساعات تمر(وى مدة مف )الوقت( ػ الذي ليس س
في صورة  بصورة فردية مطمقة غذاء اإلنساف ، و مف التراب ػ الذي يقدـ)بساعات عمؿ(

، تبعا الكثيرة االجتماعيةاستيالؾ بسيط ػ مجاال مجيزا مكيفا تكييفا فنيا، يسد حاجات الحياة 
         ،ال تنبعث إاّل بالعقيدة الدينية الحضارة"بأف:و يرى معّمال رأيو  3لظروؼ عممية اإلنتاج.

، و لعمو ليس ارات عف أصميا الديني الذي بعثياو ينبغي أف نبحث في حضارة مف الحض
و في البرىمية نواة  البوذية،مف الغمو في شيء أف يجد التاريخ في البوذية بذور الحضارة 

  4الحضارة البرىمية ".
تحقؽ في شكؿ تركيب ييدؼ إلى تشكيؿ قيـ، تمر مف الحالة و الدور االجتماعي لمديف ي  

إلى وضع نفسي زمني، ينطبؽ عمى مرحمة معّينة لمحضارة، و ىذا التشكيؿ يجعؿ الطبيعية 
و يجعؿ مف الوقت الذي ليس سوى مّدة زمنية مقّدرة  مف اإلنساف العضوي وحدة اجتماعية،

مف تراب الذي يقّدـ بصورة فردية  بساعات تمر، وقتا اجتماعيا مقّدرا بساعات عمؿ و

                                                 
 .    72، المرجع سابق، ص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
     65، المرجع سابق، ص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
 .32وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
 .57، شروط النيضة، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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مطمقة غذاء اإلنساف في صورة استيالؾ بسيط، مجاال مجّيزا مكّيفا تكييفا فنّيا، يسد 
حاجات الحياة االجتماعية الكثيرة، تبعا لظروؼ عممية اإلنتاج. فالدور االجتماعي لمديف 

        يضيؼ 1.يتحقؽ إذا في التاريخ في شكؿ حضارة حينما يقـو بتركيب تمؾ العناصر
، تخمؽ في قوالب المجتمع بحكـ غائية معينة، الفرد تشرط سموؾالفكرة الدينية " شأنيا:في 

و ىذه الغائية ، " و تتحقؽ تاريخيا في صورة حضارةتتجمى ىذه الغائية في مفيـو آخرة 
تمنح إياه الوعي بيدؼ معيف، تصبح الحياة معو ذات داللة و معنى. و ىي حينما تمكف 

ذا اليدؼ مف جيؿ إلى جيؿ، و مف طبقة إلى أخرى، فإنيا حينئذ تكوف قد مكنت لبقاء لي
" فالديف حيف يخمؽ يقوؿ: 2الحضارة". الستمرارالمجتمع و دوامو و ذلؾ بتثبتيا و ضمانيا 

،و ىو يخمؽ بعممو ىذا أيضا شبكة تربط نفس المجتمع باإليماف باالشبكة الروحية التي 
يؤدي ، و أف المجتمع أف يضطمع بميمتو األرضيةعية التي تتيح ليذا العالقات االجتما

رض، فإذا قاؿ الديف قولو نشاطو المشترؾ، و ىو بذلؾ يربط أىداؼ السماء بضرورات األ
نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن  ﴿:سبحانو فإف ا عز و جؿ لـ يرد بيذا القانوف أف  3﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

عف األرض، و لكف أراد أف يفتح ليـ طريقا أعظـ ليضطمعوا بعمميـ  اسيفصؿ الن
لمسمموف األرضي، و التاريخ يرينا مدى قدرة التي امتاز بيا أصحاب الديف، و بخاصة ا

 يافأشار إلى أنالحضارات  ميالد نبي طريقة إبفوقد اتبع  4".حيف ساروا في ىذا الطريؽ
  تولد مرتيف:

  الدينية. فميالد الفكرة :األولى 
      الثانية: فيي تسجيؿ ىذه الفكرة في األنفس، أي دخوليا في أحداث التاريخ".

" القوى الروحية ىي التي تجعؿ مف النفس المحرؾ الجوىري لمتاريخ ". وغاية و يضيؼ أف 
أف يسير بركب التقدـ نحو شكؿ مف أشكاؿ الحياة الراقية التي يسمييا ابف نبي  التاريخ

 5بالحضارة.
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ويمخص دور الفكرة الدينية كوسيمة تقـو بتركيب مختمؼ العناصر التي تشكؿ الحضارة   
إف الوسيمة إلى الحضارة متوفرة ما دامت ىنالؾ فكرة دينية تؤلؼ  في قولو: "وجممة القوؿ

  1.العوامؿ الثالثة: اإلنساف والتراب والوقت لتركب منيا كتمة تسمى في التاريخ حضارة
يؤكد دور العالقة الروحية في إقامة العالقات  :االجتماعيةدين و العالقات ال:  1ـ  2ـ  3

: الروحي والجانب السموكي حيث يقوؿمف  العالقة الوثيقة بيف الجانب  انطالقااالجتماعية؛ 
" فالعالقة بيف ا واإلنساف ىي التي تمد العالقة االجتماعية، وىذا بدوره يربط ما بيف 

فعمى ىذا يمكننا أف ننظر إلى العالقة االجتماعية والعالقة الدينية …سافاإلنساف وأخيو اإلن
         عمى أنيما عنواف معا مف الوجية التاريخية عمى أنيما حدث، ومف الوجية الكونية 

، و ىو يقـو " القيـ االجتماعيةا ىو "مرّكبفالديف إذ 2."حركة تطور اجتماعي واحد عمى
        ، عف فكرة جماعية ، عندما يعبِّرانتشاره و حركتو، حالة ئةدور في حالتو الناشبيذا ال

رسالتو التاريخية  ألفنزعة فردية ػ  ف إشعاع، ػ أعنيأما حيف يصبح اإليماف إيمانا جذبيا دو 
و تحريكيا، إنو يصبح إيماف رىباف  تنتيي عمى األرض، إذ يصبح عاجزا عف دفع الحضارة

  3.و مسؤوليتاىـ وف عف واجباتيـ يقطعوف صالتيـ بالحياة، و يتخم
التي تربط الفرد بالمجتمع ىي في الواقع ظؿ العالقة  االجتماعيةفإذا كانت العالقة     

فإف أو لعمؿ يقـو بو مجتمع معيف في طريؽ تغيير نفسو  4الروحية في المجاؿ الزمني.
ف شبكة و عمى ىذا نستطيع أف نقرر أ االجتماعية.مشروط باكتماؿ شبكة عالقاتو 

 العالقات االجتماعية ىي العمؿ التاريخي الذي يقـو بو المجتمع ساعة ميالده. مف أجؿ
         ذلؾ كاف أوؿ عمؿ قاـ بو المجتمع اإلسالمي ىو الميثاؽ الذي يربط بيف األنصار

، ال ألنيا تتفؽ مع عمؿ اإلسالميفي التاريخ  اليجرة نقطة البداية و كانتو المياجريف. 
، أوؿ عمؿ قاـ بو المجتمع اإلسالميى( و لكف ألنيا تتفؽ مع ـ بو النبي )صقا شخصي

حتى قبؿ أف تتكوف تكونا واضحا عوالمو  االجتماعيةأي مع تكويف شبكة العالقات 
          و يحمؿ المجتمع في داخمو الصفات الذاتية التي يضمف استمراره، 5االجتماعية الثالثة.

لمضموف الجوىري التاريخ. و ىذا العنصر األخير ىو او تحفظ شخصيتو و دوره عبر 
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          لو ، و يتيح، و استقراره عبر الزمفلمكياف االجتماعي، إذ ىو الذي يحدد عمر المجتمع
و ىو الذي يجسد في نياية األمر في شبكة العالقات  أف يواجو ظروؼ تاريخو جميعا.

           ـ، و تواجو ألواف نشاطيـ المختمفة االجتماعية، التي تربط أفراد المجتمع فيما بيني
ف ىذه في اتجاه وظيفة عامة، و ىي رسالة المجتمع الخاصة بو. فتُ                  الشبكة،كوّْ

  1، ىو الذي يعّبر عف حدوث ميالد مجتمع في التاريخ.ابتدائيةو لو في مرحمة 
اء الحضاري في الفمسفة الغربية إذا كانت فكرة البن: الدين و البناء الحضاري: 2ـ  2ـ  3

تقـو عمى الجماؿ، فإف البناء الحضاري في المنظومة اإلسالمية تقـو عمى المبدأ 
الديف في مظيره التطبيقي االجتماعي. لقد منح النبي )ص(  يمثؿ جوىراألخالقي، الذي 

 وضاعأ. و لكف ىا قوة جوىرية في تكويف الحضاراتقيمة كبيرة لمفضائؿ الخمقية باعتبار 
          ، فإذا ما حدث نحطاط لتبدو األمور ذات خطر كبيرالقيـ تنقمب في عصور اال

         ، إذ ىو ال يقوى عمى البقاء بمقومات الفف و العمـاالنقالب انيار البناء االجتماعيىذا 
، و تتقدـ يتيح لإلنسانية أف تنيض و العقؿ فحسب، ألف الروح، و الروح وحده، ىو الذي

و انحطت، ألف مف يفقد القدرة عمى الصعود ال يممؾ إاّل  الحضارةثما فقد الروح سقطت فحي
  2أف ييوي بتأثير جاذبية األرض.

بية و ركائزىا يقوؿ في ىذا و قد استخمص مالؾ دروسا مف نقده لألسس الحضارة الغر    
الكيؼ، بيف و ما كاف لحضارة أف تقـو إاّل عمى أساس مف التعادؿ بيف الكـ و  "الصدد:

في آخر كانت  ىذا التعادؿ في جانب أو اختؿ. فما ، بيف الغاية والسببوح و المادةالر 
و ينطبؽ ىذا القانوف عمى الحضارة الغربية التي فقدت معنى  3".السقطة رىيبة قاصمة

التي  اإلسالميةالروح فوجدت نفسيا عمى حافة الياوية كما انطبؽ مف قبؿ عمى الحضارة 
      العناصر المادية، بيف ىذه العالقة بيف العمـ و الضمير يا يـو فاتيا أف ترعىفقدت تعادل

المرابطيف التي سببت  في فوضى ،، فغرقت في ىاوية الصوفية الخالصةو الوجود الروحي
. و يؤكد عمى أف نفسية الفرد في المجتمعات التاريخية عمى األقؿ مفعمة بالنزعة سقوطيا
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مف طبيعتو. وعميو، فالديف يتدخؿ في تحديد العناصر الشخصية لمفرد  الدينية، ويعدىا جزءا
 1أو األنا. 

ونظرا لتدخؿ العنصر الديني في تكويف الطاقة النفسية األساسية لمفرد، وفي تنظيـ    
الطاقة الحيوية الواقعة تحت تصرفو، وفي توجيو ىذه الطاقة تبعا لمقتضيات النشاط 

        مجتمع، وتبعا لمنشاط المشترؾ الذي يؤديو المجتمع الخاص بيذه )األنا( داخؿ ال
في المجتمع مف الناحية النفسية  في التاريخ؛ فإف الفكرة الدينية تحدث تغييرا في الفرد و

            وأىـ تغيير يحدثو الديف في المجتمع ىو قيامو بتركيب ييدؼ .والسموكية والجمالية
طبيعية إلى وضع نفسي زمني، ينطبؽ عمى مرحمة معينة إلى تشكيؿ قيـ تمر مف الحالة ال

             وبيذا التشكيؿ يجعؿ الديف مف اإلنساف العضوي وحدة اجتماعية ويجعؿ .لحضارة
مف الوقت الذي ليس سوى مدة زمنية مقدرة بساعات تمر وقتا اجتماعيا مقدرا بساعات 

اإلنساف في صورة استيالؾ  الذي يقدـ بصورة فردية مطمقة غذاء-عمؿ، ومف التراب 
فا تكييفا فنيا يسد حاجات الحياة االجتماعية الكثيرة، تبعا لظروؼ مجاال مجيزا مكيّ  -بسيط

في تركيب القيـ االجتماعية وبقية  اؿ المتمثؿعممية اإلنتاج. ويتجمى دور الديف الفعّ 
عف فكرة  حالة قوتو وانتشاره، وعندما يعبرعناصر الحضارة عندما يكوف الديف في 

جماعية، أما حينما يصبح الديف إيمانا جذبيا في شكؿ نزعة فردية دوف إشعاع فإف رسالتو 
   التاريخية تنتيي عمى األرض؛ إذ يصبح عاجزا عف دفع الحضارة وتحريكيا.

وباإلضافة إلى الدور الحضاري الذي تقـو بو الفكرة الدينية الدين و األخالق:  :3ـ  2ـ  3
ف كاف يرتبط بالمنفعة عمى المستوى الف ردي واالجتماعي، فإف لمديف دورا أخالقيا وا 

الشخصية فإنو يمتاز عف األخالؽ "الالدينية" برعاية منافع اآلخريف؛ وىي بذلؾ تدفع الفرد 
وعمى ىذا األساس، فإف لألخالؽ  .واب ا قبؿ أف ييدؼ إلى فائدتوإلى أف ينشد دائما ث

 بعداف:
 فعة الشخصية سواء كانت مادية أـ معنوية.بعد يرتبط بالمن األوؿ:
وبعد روحي يتجاوز المنفعة في ىذا العالـ الفاني، ويرجو منفعة دائمة، ونعيما خالدا  الثاني:

 في الدار اآلخرة.
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الشؾ أف ىذا اإلدراؾ مرتبط باإليماف وبالجانب الروحي أساساف إال أنو مرتبط أيضا  و   
ف ىذا الجانب ىو الذي يكمؿ الجانب الروحي وبقية في اإلنساف، إذ أ بالجانب العقمي

  جوانب الشخصية في اإلنساف. و يرتبط كذلؾ بأصؿ اإلنساف و جوىره، و مصدر الكوف
 و طبيعتو، و كذلؾ التوجو اإليماني و العقائدي، فمو أيضا أثره 

          ،، و في تكييؼ النظـ و المؤسساتالعممي في توجيو السموؾ الفردي و الجماعي
ي العقائدي و كذا العممي و في تحديد الفضائؿ و األخالؽ و القيـ، فيو بوجييو اإليمان

، لذا فإف استيعاب مفاىيـ الحضارة و صورتيا العامة ، مرآة صالحة تعكس لناالسموكي
في  ال يمكف أف يتأتى ،كياف الحضاري مف الناحية النظريةاألسس التي يعتمد عمييا ال

ئدي و الديني الذي يشكؿ في حقيقة األمر األساس الجوىري لحركة العامؿ العقاغياب 
  1الحضارة إباف مسيرتيا.

، سواء عمى مستوى الفرد في بناء  القيـ األخالقيةالديف  يدخؿ :: الضمير األخالقي3ـ  3
و البناء،  أو عمى مستوى المجتمع، إذ مف بيف ما تحتاجو الشخصية في عممية التكويف

  ذور النفسية العامة ، فالعنصر الديني فضال عمى أنو يغذي الجألخالؽجانب القيـ و ا
في الفرد و في تنظيـ  )األنا( الواعيةتخؿ مباشرة في الشخصية التي تكوف، يعمى ما بيننا

  2الطاقة الحيوية التي تصنعيا الجزائر في خدمة ىذا األنا.
رتبط ، فيو مثره بالفكرة الدينيةإضافة إلى تأو يرى أف بناء القيـ في الفرد و المجتمع،  

     :واتنا، و يقوؿ في ىذا عف اإلنسافأخالقيا قائما في ذأيضا بالضمير، باعتباره عنصرا 
، االشتراؾ المنوط بتكميفو الديني، تبعا ليذا إذا ما نظرنا مف الوجية الدينية " فيو محكـو
            عمى العمؿ، طبيعتو، فإذا ما حممتو ا لخضوعو لقانوف التقدـ األخالقيأعني تبع

  3فإف ضميره ىو الذي يعطي لعممو معنى تاريخية و عمميا".
          عمي عّزت بيجوفيتش" عف الحضارة و الثقافة، و قد ناقش موقؼ الديفو قد تحّدث "  

و اإللحاد مف قضية أصؿ اإلنساف، والقضايا األخرى المتصمة بيا، و ىذا يعني أف المفيوـ 
ىو مفيـو قائـ عمى ثنائية الديف و اإللحاد، الثنائية  ري و القيمي عند" بيجوفيتش"المعيا
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    .72ص ميالد مجتمع، مرجع سابق،  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   2
     .70 ، المرجع سابق، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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             التي يفسر عمى أساسيا و يصدر مف خالليا أحكاما عمى القضايا التي عالجيا
، الثقافة و الحضارة، ظاىرة الفف، األخالؽ، الثقافة و التاريخ، التطورو ىي الُخمؽ و 

يا. و عمى ىذا أساس ىذا المنطؽ يرى أف التناقض بيف الحضارة و الثقافة وبيتالدراما و ال
و العقؿ، بيف الوجود و الطبيعة، و عمى المستوى  يقـو عمى تعارض أساسي بيف الضمير

  1العممي بيف الديف و العمـ.
            لمقياـ بعممو، باعتباره فكرة دينية في توجيو الضمير تأثير اإلسالـمالؾ يبرز  و    

: الوعد ـ بيف حديف ىما" و الواقع أف القرآف قد وضع الضمير المسمعمى أحسف وجو فيقوؿ:
جيب فييا في أنسب الظروؼ التي يتسنى لو فييا أف ي  و الوعيد، ومعني ذلؾ أنو وضعو

مسمـ تحديدا " أرسى القرآف في ضمير ال:و بالتالي فمقد 2 عمى تحدي روحي في أساسو
ية في معرض حديثو عف الفكرة الدين ،حدث عف حياة األفكارو لما يت 3."لقوةجوىريا إلرادة ا

مف الضمير  بيف أنيا تعمؿ عمميا حينما تتمكف، فإنو يو مف خالؿ ما أنتجتو مف أخالؽ
، و غاية التي تتمكف مف الضمير فتصبح جزء منو ال يمكف أف تفنى: " فإف األفكار فيقوؿ

منطمقة في المحظة ، ثـ تنبجس انا في حنايا ىذا الضميريقيا أحياألمر أنيا قد تخطئ طر 
  4.صبغة أخرى" اتخذت، و قد التاريخية

أف كؿ حضارة ينبغي أف يكوف ليا  إبف نبي يرى :لمحضارة س األخالقيةااألس :4ـ  3
يتحقؽ المستقبؿ األفضؿ إاّل بعد دراسة الماضي ألنو يحمؿ  اتصاؿ بماضييا وتراثيا ولف

تحاوؿ  الفكرية، يالحظ أنيا. فالمتأمؿ في أعمالو الحاضر والمستقبؿ اتالكثير مف مكون
استقطبت تفكيري  إف المشكمة التي ":مشكمة رئيسية وىي مشكمة الحضارة فيقوؿمعالجة 

التجربة  تمعبو  5". الحضارة واىتمامي منذ أكثر مف ربع قرف وحتى اآلف ىي مشكمة
نحو المستقبؿ ألنو  و استشرافو الحضاري المعاصر دورًا أساسيًا لتكويف المجتمع التاريخية

دوف النظر في واقع تراثو الحضاري  أف يبدأ أي مجتمع انطالقة مف فراغ المستحيؿمف 
       القيـ التي ساىمت وتساىـ  و ومعرفة المواقؼ وذلؾ لالطالع عمى إيجابياتيا وسمبياتيا

                                                 
 .103ص ،2010ية الفكر اإلسالمي، بيروت، ، مركز الحضارة لتنم2ـ زكي الميالد، المسألة الثقافية ـ من أجل بناء نظرية في الثقافة ـ ط  1
     .24ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
   .226، الفكرة اإلفريقية األسيوية، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
     .160 ص ، مرجع سابق،، وجية العالم اإلسالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    4
   .37ص المسألة الثقافية، ،زكي الميالد، أخذًا 17ـ16، ص1971، مايو 171نص حوار مع مالك بن نبي، مجمة الشبان المسممين، العدد ـ   5
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عف حؿ  عمى البحث  ف نبي تنصبُّ بإفكانت جيود  1إليو. في تكويف المجتمع الذي تصبو
المشكمة  المشكمة اإلسالمية حاًل موضوعيًا وذلؾ بمعالجة جوىرىا وليس مظاىرىا ألف ليذه

        لذا يقرر مالؾ ىذا الفكرة المنيجية التي استأثرت بجؿ تفكيره الرئيسية تكمف في الجوىر. 
ال يمكف  ة حضارية، وجوىرىا مشكم في إف مشكمة كؿ شعب ىيو وجيت معظـ كتاباتو،
             بفكرتو إلى األحداث اإلنسانية،  يحؿ مشكمتو ما لـ يرتفع لشعب أف يفيـ أو
أساس  ىو ويرى أف الديف 2العوامؿ التي تبني الحضارات وتيدميا. وما لـ يتعمؽ في فيـ

قيدة إاّل بالع فالحضارة ال تنبعث كما ىو مالحظالمجتمعات والحضارات أيًا كانت  قياـ
  3.الديني الذي بعثيا أف تبحث في حضارة مف الحضارات عف أصميا  الدينية، وينبغي

        إذف في مبدأ الحضارة ال يكوف أماـ المجتمع إاّل الرأسماؿ األولي و ىو اإلنساف   
و التراب و الوقت، و بعد ظيور المركب الديني أو األخالقي أي الفكرة الدينية تبدأ عممية 

ىذه العناصر في صورة حضارة تمر بالمراحؿ المذكورة. فدورة الحضارة إذف تتـ تركيب 
أو عندما يدخؿ التاريخ   عمى ىذا المنواؿ، إذ تبدأ حينما تدخؿ التاريخ فكرة دينية معينة،

كما تنتيي حينما تفقد الروح نيائيا الييمنة التي كانت ليا عمى الغرائز ،مبدأ أخالقي معيف 
مكبوحة الجماح. و لكي ندرؾ عمؽ التحوالت التي تحدث لإلنساف و الثقافة أو ال المكبوتة

و شبكة العالقات االجتماعية إّباف ميالد الحضارة و تطورىا عبر المراحؿ الثالث: الروحية 
أف نتتبع دورة كاممة مثؿ دورة الحضارة اإلسالمية أو الحضارة   و العقمية و الغريزية، ينبغي

و بالفعؿ نجد إبف نبي يقدـ نموذجيف ة اليندية أو الحضارة الصينية. ار المسيحية أو الحض
لمدورة ىما نموذج الحضارة اإلسالمية و نموذج الحضارة المسيحية. و بعد تحميؿ لمسيرة 
ىذيف المجتمعيف يخمص في النياية إلى أف المجتمع في حركة تحضره يمر بثالثة مراحؿ 

تعتري ىذا المجتمع في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ  أساسية )الروح و العقؿ و الغريزة(، و
             تغيرات، و تحوالت تؤثر في شخصيتو و وظيفتو و بنيتو و ثقافتو و سائر ممكاتو

إف التغيير  يشمؿ الكثير مف أمور الحياة المادية   4و خصائصو النفسية و االجتماعية. 
و التطبيقات  االقتصاديةيشمؿ التغيرات  ،ؿ كثيرا مف أمور الحياة المعنويةلكنو ال يتناو 

                                                 
 37ص، مرجع سابق، د مالك بن نبيالخطيب سميمان، فمسفة الحضارة عنـ   1
 21، شروط النيضة ، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
  .56، شرط النيضة، مرجع سابق،  ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 166ـ  عبد العزيز برغوث، مرجع سابق، ص  4
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ف الحياة البشرية في صميـ العممية و المادية، و لكنو إذا مس الحياة الخميقة فيو يطع
، فال تتغير إلى األحسف و األفضؿ، و إنما تنتكس إلى البييمية ال يقرىا المنطؽ وجودىا

ىا المنطؽ ا ما أقرّ ، و إذالبشري و ال المنطؽ االجتماعياإلليي و ال إلى المنطؽ 
           و طغياف اليوى اإلنساني عسؼاالجتماعي والبشري، فال يكوف ذلؾ إاّل تحت ال

   1اإلنساف و الجماعة. خيانةعمى القيـ و المثؿ العميا في 
 ـ عالقة األخالق بالبناء الحضاري : 4
وؿ التأكيد عمييا، و كانت كممة توجيو تعّبر عف فكرة حا: بالثقافة األخالقعالقة  :1ـ  4

وصياغة معنى ليا، و يقصد بيا قوة في األساس، وتوافقا في السير و وحدة في اليدؼ، 
            قافةينطمؽ في تعريفو لمعنى الث 2و الوقت. توجيو ىو تجّنب اإلسراؼ في الجيدفال

وعة " ىي مجم:يا، و بأنمف ناحية المضموف و المحتوى، فيؤكد تضّمنيا لمقيـ و األخالؽ
             مف الصفات الخمقية و القيـ االجتماعية التي يتمقاىا الفرد مف والدتو كرأسماؿ أولي

            فرد طباعة) المحيط الذي يشكؿ فيو ال:ي ولد فيو، و الثقافة عمى ىذا ىيفي الوسط الذ
  3".(و شخصيتو

     بؿ يتعدى ة الفمسفية الصرفة،و منذ البداية يقرر مالؾ أنو ييتـ بالثقافة ال مف الناحي   
)قوة التماسؾ( ع مبادئ خمقية بؿ أف نحددو ليس المقصود ىنا تشريإلى جانبيا االجتماعي. 

الضرورية لألفراد في مجتمع يريد تكويف وحدة تاريخية، ىذه القوة مرتبطة في أصميا بغريزة 
و العشيرة و المدينة و األمة.  )الحياة في جماعة( عند الفرد، و التي تتيح لو تكويف القبيمة

المجتمع الذي يجتمع و تستخدـ القبائؿ الموغمة في البداوة ىذه الغريزة لكي تتجمع؛ و 
 4خمقية سامية.بروح بيا و يوظفيا ذِّ يَ فإنو يستخدـ الغريزة نفسيا، و لكنو يُ  ،لتكويف حضارة

       ، و ىؤالء ال بد ليـ فمالؾ ينطمؽ مف  المجتمع الذي ىو ضرورة أّولية لحياة األفراد  
سكيف متحديف ينشدوف أىدافا مف صالت تربطيـ ببعضيـ البعض، أو قوة تجعميـ متما

    آتي مف مصدر يفوؽ العقؿ، المبدأ األخالقي، ال بد أف يكوف واحدة، و لكي يكونوا كذلؾ
       يأتيو الوسائؿ، و يرى أف المبدأ األخالقي  اآلراءو إاّل تعددت األىداؼ و اختمفت 

                                                 
 28، مصر، ص 1981، القاىرة، ، دار حسام لمنشر و الطباعة و التوزيع1محمد السيد سمطان، قضايا في الفكر التربوي المعاصر، طـ   1
 67، مشكمة الثقافة، مرجع سابق، ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
   .83، شروط النيضة، مرجع سابق، ص ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
 94، المرجع سابق. ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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المرصوص يشّد بعضو مف السماء ليوثؽ الصمة بيف أفراد المجتمع بحيث يجعميـ كالبنياف 
" ىذه الروح األخالقية منحة مف السماء إلى األرض، تأتييا مع نزوؿ األدياف، البعض

             عندما تولد الحضارات،و ميمتيا في المجتمع ربط األفراد بعضيـ ببعض، كما تشير
ـْ  َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا  ﴿:ذلؾ اآلية الكريمة في قولو تعالىإلى  َوَألََّؼ َبْيَف ُقُموِبِي

ـْ َولََِٰكفَّ المََّو َألََّؼ َبْيَنُيـْ  لمؤّشر الذي يأذف بقياـ فيذا المبدأ إذف بمثابة ا ﴾َما َألَّْفَت َبْيَف ُقُموِبِي
، و بالضبط مصطمح الالتينيةفي ""الديفكوف معنىو ليس مف الصدفة أنت ي الحضارة.

   1يعني )الربط و الجمع(. (Religion)"ديف" 
و ىكذا يتضح جميا أف المقّوـ األوؿ الذي تقـو عميو الثقافة ىو )المبدأ األخالقي(. ىذا    

حزيراف  82ما يؤكده في المحاضرة التي ألقيت بمناسبة خاصة في طرابمس يـو األحد 
إلى أذىاننا ىي أف الثقافة ال تستطيع  التي تتبادر و الحقيقة األولىبف نبي:"إؿ . يقو 9151

   أف تكوف أسموب الحياة في مجتمع معيف كما ذكرنا إاّل إذا اشتممت عمى عنصر يجعؿ
و نحف إذا دققنا النظر في ب، يحدث فيو نشوزا بسموكو الخاص.كؿ فرد مرتبطا بيذا األسمو 

فإننا نكوف بيذا قد وضعنا فصال ىاما مف فصوؿ  ية اجتماعية،العنصر كضرورة منطق ىذا
إذف نستنتج مف ىذا أف الثقافة  2و حّققنا شرطا أساسيا أاّل و ىو المبدأ األخالقي. ،الثقافة

تبقى عاجزة عف رسـ معالـ الطريؽ الصحيح لمحياة االجتماعية إذا أىممت مف حسابيا 
إف ىذا المبدأ األخالقي شّتى الجوانب االجتماعية. ت عمى المبدأ األخالقي، ألف لو انعكاسا

لتي تنتقييا الثقافة لبناء و المادية ا المعنويةىو الذي يجعؿ األفراد متمسكيف بالوسائؿ 
، و بموغ ىدفيا المنشود.كما أنو بفضؿ المبدأ األخالقي تتوحد األفكار و طرؽ صرحيا
ف اختمفت ال العمؿ، وسائؿ في بموغيا، و ىذا لف يضير مف أجؿ الوصوؿ إلى الغايات، وا 

     أخرى الثقافة عنده:)مجموعة مف الصفات الخمقية بصيغةفي شيء. أو   الثقافة المنشودة
و تصبح ال شعوريا العالقة التي تربط  والدتو،منذ  و القيـ االجتماعية التي تؤثر في الفرد

 3.ب الحياة في الوسط الذي ولد فيوسموكو بأسمو 
لتحديد لمعنى الثقافة ندرؾ تجّذر الصمة القائمة بيف ما ىو ثقافي و ما ىو و مف ىذا ا   

  أخالقي عنده، حّتى ُعّدت األخالؽ شرطا أساسيا لقياـ و نشوء الثقافة ػ كما أشرنا سابقا ػ 
                                                 

 88، المرجع سابق. ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .71حديث في البناء الجديد، مرجع سابق. ص  ،ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
   .74مرجع سابق، ص  الثقافة،مشكمة  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
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و بيذا المعنى فإف  1و ليذا أعتبر الثقافة : نظرية في السموؾ أكثر منيا نظرية في المعرفة.
             ،ة إاّل مف خالؿ عناصرىا األساسيةكف ليا أف تقـو بوظيفتيا الحضاريالثقافة ال يم

و ىو ما يعني  2و قد عّدىا مالؾ بف نبي أربعة مبادئ يأتي في مقدمتيا )المبدأ األخالقي(.
          تدخؿ األخالؽ كعنصر جوىري في الثقافة و يكوف األصؿ في العالقة بيف الثقافة

بمنظور مالؾ بف نبي عمى معنى كوف الثقافة قيـ و أخالؽ و سموكات  ٌس سَ ؤَ و الحضارة مُ 
 و ليست مجرد معارؼ و معمومات.

           فمكي نفيـ المسألة الثقافية إذا نحف ركزنا في النظر إلييا عمى وجية نظر واحدة   
    ر مختمفةزوايا نظ الثقافة مفأو ركزنا عمى بعد واحد مف أبعادىا. و ليذا ينبغي أف نحدد 

و متنوعة و متكاممة، و ذلؾ لكي نتمكف مف تفيميا، و ربطيا بأوضاع المجتمع اإلسالمي 
" فمكي نعرؼ الثقافة نجد أنفسنا الية. يقوؿ إبف نبي:و حضارتو في مرحمتيا التاريخية الح

مضطريف إلى أف ننظر إلى المشكمة في اتجاىيف، بؿ في ثالثة اتجاىات، حتى يتسنى لنا 
عناصرىا النفسية، و عناصرىا االجتماعية، ثـ نقّر العالقة الضرورية بيف ىذه  ضـأف ن

 3العناصر جميعا. و أخيرا لكي نصوغ ىذه العالقة صياغة تربوية وافية ". 
        ينزع في تعاممو مع موضوع الثقافة نزعة البحث و التقصي االصطالحي هليذا نجد    

. فمـ ييتـ أف يوظؼ مفيـو الثقافة في تحقيؽ ىدؼ معيف و المغوي، بمقدار ما نجده يحاوؿ
كثيرا بالتعريفات المغوية و االصطالحية الكثيرة لمثقافة، بؿ عمد إلى استنتاج خالصة عامة 
حوؿ المفيـو الغربي االشتراكي، و الميبرالي لمفيـو الثقافة، ثـ انتقؿ مباشرة إلى إعادة 

     ظور الحضاري الذي تبناه. فبالنسبة لو فإفصياغة مفيـو الثقافة يصب في سياؽ المن
      أي تحديد لمثقافة ال يتوجو نحو مسألة إحداث الفعؿ التجديدي الحضاري، و التحّكـ 

عف نطاؽ  و اإلنساف و الحضارة، فإنو تعريؼ يخرج في مصير و صيرورة الوعي،
ليـو لمثقافة إنما أف معظـ التعريفات التي تعطى ا االمنظور الحضاري. فيو يدرؾ تمام

مف  تصؼ واقعا قائما يشكؿ جزء أساسياتصاغ بصورة تقريرية لمواقع الثقافي القائـ. فيي 
           حياة اإلنساف و مف ذاتو و مف قيمو و تصوراتو و وجوده النفسي و االجتماعي

أو مازالت  و التاريخي. و ىذا التحديد لمثقافة ال ييـ كثيرا إنسانا أو مجتمعا ما زاؿ متخمفا
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ثقافتو ثقافة متخمفة ساكنة بالية تفتقد إلى عناصر الحيوية و الفاعمية. فيو يريد أف يعّرؼ 
و مجتمع إسالمي جديد.   و بمشروع بناء حضارة بالفعؿ التجديدي الثقافة تعريفا يربطيا

حضارتو  لكف التعريفات الغربية القائمة ال تسعفو فيما يريد القياـ بو مف إزاء وضعية أمتو و
عف التصور  و تصورات حياتية تختمؼ اإلسالمية. ألنيا أوال مؤسسة عمى رؤى كونية،

فة و حضارية مختم  الذي يبحث في إطاره. و ثانيا ألنيا في مرحمة عقمية نفسية و تاريخية
          و المجتمع اإلسالمي الحالي. ثالثا ألنيا ال تنظر عما عميو واقع اإلنساف المسمـ

مسألة الثقافة عمى أنيا مسألة ليا صمة بالفعؿ التجديدي الذي ييدؼ إلى بناء إلى ال
حضارة. و بالتالي تتحوؿ الثقافة بيذا المعنى إلى روتيف دوري تستيمكو األجياؿ المختمفة 
باعتباره جزء مف وعييا و شخصيتيا ال غير. و ىذا المعنى لمثقافة ال ييـ كثيرا مف يريد 

        1حضارة جديدة وفؽ منظور مغاير لممنظور الغربي. تغيير مجتمع، و بناء
العالقات بيف األفراد، إلى مستوى  مستوىو الواقع أف أىمية األخالؽ في الثقافة تتجاوز    

        " و ىذا الجانبفي حالة اختالؼ المبدأ األخالقي فالدولة محكـو عمييا بالفشؿ الدوؿ،
ف شبكة الصالت الثقافية تختؿ فيو حتما في بمد ما، مف القضية قد أصبح واضحا اآلف، فإ

      ىذه القضية ىي وحدىا التي تفسر فشؿ التجربةأختؿ فيو المبدأ األخالقي، و أف إذا 
 2التي ذكرتيا في الصورة األولى.

القي ركدت الثقافة، ، فكمما ركد المبدأ األخارتباطا عضويافارتباط الثقافة باألخالؽ ىو     
       ما يكوف فييا المبدأ األخالقي عديـ التأثير، ألف وظيفة المبدأ األخالقي بقدرو سمبية 

ىي تكويف اإلنساف الذي ال يمكف بدونو تكويف عالـ األشياء، و ال عالـ المفاىيـ. و عمى 
ميما و حساسا في تحديد ىوية الثقافة " فالمبدأ األخالقي يقـو  دورهىذا األساس كاف 
     لـ األشخاص الذي ال يتصور بدونو عالـ األشياء، و ال عالـ المفاىيـ.بالضبط ببناء عا

في توضيح الخالؼ  و مف ىنا كانت أىميتو الكبرى، في تحديد الثقافة، في مجتمع ما. و
و العمـ، فاألولى التي تتضمف كشرط أّوؿ تحديد الصالت بيف األفراد،  الجوىري بيف الثقافة

بالصالت الخاصة، بالمفاىيـ و األشياء. فالرجؿ العالـ قد يكوف  والثاني الذي ال ييتـ إالّ 
عنده إلماـ بالمشكمة كفكرة، غير أنو ال يجد في نفسو الدوافع التي تجعمو يتصورىا كعمؿ، 

                                                 
 188ـ عبد العزيز برغوث، مدخل التجديد الحضاري و آفاقو العالمية ـ دراسة في فكر مالك بن نبي ـ مرجع سابق، ص  1
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الذي يكوف أساس ثقافتو  نفسو مدفوعا بالمبدأ األخالقي، أف الرجؿ المثقؼ يرى في حيف
عمؿ، و بيذا يتضح عممية أخرى، فييا تنفيذ و عممية ىي مجرد عمـ، و  عمميتيف:إلى 

       1الذي يفسر لنا الصورة التي أوردتيا كشاىد في صدر ىذا الحديث ". الخالؼ الجوىري
و ينظر إلييا مف زاوية أخرى عمى أنيا تدخؿ في تحديد معنى الثقافة و أنيا عنصر ىاـ   

ىو بالضرورة  ساس كؿ ثقافةفأ" وطيا حيث يقوؿ في ىذا:بؿ و شرط مف شر  مف عناصرىا
و ىو تأليؼ يحدث طبقا لمنيج تربوي يأخذ صورة فمسفية  تركيب و تأليؼ لعالـ األشخاص

مات في الخطة التربوية ألي أخالقية، و إذف فاألخالؽ أو الفمسفة األخالقية ىي أولى المقو 
ة( و لذلؾ كانت )العناصر الثقافيالتركيب التربوي لكؿ ىذه العناصرو األخالؽ ىي  2".ثقافة

  3فصال جوىريا مف فصوؿ الثقافة نتصوره ال عمى أنو تاريخ، بؿ عمى أنو مشروع تاريخ.
شرطا أساسيا مف شروط الثقافة، فقاؿ: " فإذا قررنا وجود ىذا عمى ىذا األساس عّدىا و 

    العنصر ػ يقصد األخالؽ ػ كضرورة منطقية اجتماعية فإننا نكوف قد وضعنا فصال ىاما
 4فصوؿ الثقافة، و حققنا شرطا أساسيا مف شروطيا و ىو المبدأ األخالقي. مف
، و يعرض األخالقيةيربط القيـ االقتصادية بالمعايير و : باالقتصاد األخالق: عالقة 2ـ  4

          بيف اإلسالـو األخالقية في مقارنة لو  االقتصاديةلفكرة الترابط الموجود بيف القيـ 
        االقتصاديةمف اآلف أف نالحظ الترابط بيف القيـ  و يجدر بنا ":يقوؿو الرأسمالية، ف

، بينما رسوؿ ا لالقتصادو األخالؽ، ىذا الترابط أىممتو الرأسمالية في نظرتيا اإلباحية 
أف يأخذىا  )ص( يعطينا في قضية المتسوؿ الذي يسأؿ يوما )لقمة عيش( كاف مف حقو

 الكريـ . لكف أعماؿ النبي )ص( تشريع أو عبرة ألمتو، فأشارمف المجتمع بنص مف القرآف 
و أشار عمى الرجؿ  ليحتطب،إلى مف حولو مف الصحابة )رضي( بأف يجّيزوا ىذا الفقير 

      عاد الخمقية، مف ىذه القصة بقولو:".و يضيؼ مبرزا األبمف عمؿ يده بأف يحتطب ليأكؿ
أزمة لخمقية، نرى كيؼ يحمؿ الرسوؿ)ص(ىا ا" فإذا حّممنا ىذه القصة مف حيث أبعاد
       ، فيفضؿ حميا في نطاؽ )الواجب( وليف مساكيفاجتماعية تعرض عميو في صورة متس
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ذا قّدرنا األبعاد  ،فإننا نراه )ص( يفضؿ الحؿ في نطاؽ  االقتصاديةعمى )الحؽ(، وا 
     1اإلنتاج".

ليست قضية  االقتصادإف :"القوؿلالقتصاد ىو الذي دفعو إلى و ىذا التصور األخالقي    
و تشيد مصانع فحسب، بؿ ىو قبؿ ذلؾ تشييد اإلنساف و إنشاء سموكو الجديد  إنشاء بنؾ 

موىوف بتوفر العوامؿ  االقتصاد المنظور فإف نجاح و مف ىذا 2أماـ كؿ المشكالت".
و التنظيـ  و لكف اإلشراؼ" :في ىذا الشأففيقوؿ  النفسية  والروحية التي قواميا األخالؽ،

و المراقبة، مع اعتبارىا شروطا ضرورية بقدر ما يتضخـ اإلمكاف، و ال يتحقؽ عمى أية 
إلى عامؿ نفسي أو روحي ينيض بو عمى أنو  افتقد، إف لالقتصادحاؿ النجاح المضموف 

  3التجسيـ لإلرادة الحضارية ".
أجدر مف أف يحقؽ  مياإلسال" و المجتمع لالقتصاد بقولو:كما يؤكد الصبغة األخالقية   

 االنحرافات، و يتالفى بذلؾ االقتصاد أخالقيتولو و لإلنسانية التجربة التي يعيد إلى عالـ 
و لقد أعتبر الشروط األخالقية مف أىـ ما يدخؿ  4اإلباحية التي تورطت فييا الرأسمالية ".

عمميتي قي  لعمى األساس األخال االعتماد، االقتصاد، ذلؾ أنو جعؿ مف شروطوفي صميـ 
و اعتبرناىا   االستيالؾ " إذا عدنا لمعالقة الجبرية بيف اإلنتاج و اإلنتاج و التوزيع، فيقوؿ:

، حاالت ثالث عمى، فنراىا تدؿ احتماالتياالنظر في  نستطيع، اقتصاديةعالقة أخالقية 
       ،فبحسب تركيزه عمى مفيـو )الواجب(الثقافي،  اتجاىويحقؽ المجتمع إحداىا حسب 

االستيالؾ. إيجابية بفائض اإلنتاج عمى  االقتصاديةأو عمى مفيـو )الحؽ( تكوف معادلتو 
  5أرجح في الميزانية" االستيالؾستوى الطرفاف، أو سمبية إذا كاف أو متعادلة إذا ا

و تأخذ المشكمة االقتصادية بعدا اجتماعيا ثقافيا ضاربا في التاريخ منذ النياية عصر     
 إنسانية، و لـ يعتبرىا قيمة قيمة اإلنسافبحيث أىمؿ المجتمع اإلسالمي  الموحديف،

ليؤكد عمى أىمية البعد االجتماعي الثقافي  إنمائي.ضرورية لنجاح أي مشروع اقتصادي 
ضرب مثالْي نيضة ألمانيا إثر الحرب العالمية الثانية، و محاولة  االقتصاديةلممشكمة 
و قد  استقالليا مع نياية الحرب العالمية الثانية أيضا،لنيوض االقتصادي إثر  إندونيسيا
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باالقتصاد األلماني األلماني )شاخت( الذي قد كاف قد نيض  باالقتصادياستعانت األخيرة 
ألمانيا  رغـ أف إندونيسياؿ الحرب العالمية الثانية، و يتساءؿ لماذا نجحت ألمانيا و فشمت قب

   ىي خير بالد الدنيا  إندونيسيابكثير، عمما أف  بدأت النيوض مف مستوى دوف اندونيسيا
   سوى الجذور االجتماعية سببا لفشميافي خصوبة أرضيا و مواردىا الطبيعية ؟ و ال يجد 

مشروعيتيا  االقتصاديةرر ذلؾ عف استمداد المشاريع التي أىممت اإلنساف. و يبو الثقافية 
شأًو عيا، بؿ إف المجتمعات التي بمغت و نجاحيا مف القيـ االجتماعية و عدـ تعارضيا م

            االجتماعيىي التي راعت في وضع خططيا الجانب  االقتصاديبعيدا في المجاؿ 
           " إي فف اجتماعي أو مبدأ اقتصادي ال يمكف:، يقوؿبعده األخالقيفي  و الثقافي

المعادلة الشخصية أف يكوف صادقا إاّل إذا وجد في وضع ال يتعارض فيو مع عناصر 
السائدة في الوسط الذي يراد تطبيقو فيو، و لكي تؤثر النظريات االقتصادية تأثرىا 
االجتماعي يجب أف أاّل يقتصر في دراستيا عمى منصة الجامعة بوصفيا عالما  وقفا عمى 
بعض المتخصصيف، بؿ يجب أف يطبؽ ىذا العمـ  عمى التجارب الجامعية التي يقؼ فييا 

فرد و إدراكو أماـ المشاكؿ المادية، مقدما بذلؾ لعمـ المتخصصيف ظروؼ وعي كؿ 
  ـ و األخالؽ، بالموازاة مع ارتباطبالقي االقتصادو ىنا ندرؾ كيؼ يرتبط  1.صالحيتو لمتأثير

بقاعدة الزكاة  يا، لكونو يضمف توفر العوامؿ المادية فييا. فقد ربطاالقتصاد بالحضارة
 ومبدأ تحريـ الربا.

يقرر القرآف الزكاة كركف مف أركاف اإلسالـ، و ىي أوؿ فريضة فرضت  فعندما :زكاةال 
وىى فريضة عمى كؿ مسمـ تتوفر فيو شروطيا فيجب عميو عمى األغنياء و القادريف، 

" ، إخراجيا لمستحقييا. وقد ورد لفظيا فى القرآف الكريـ مع الصالة فى أكثر مف ثمانيف آية
تماعي عاـ، قبؿ أف تندرج في العالـ األفكار االجتماعية التي فإنو يضع أساس تشريع اج

. فعندما يصؼ الرسوؿ ضرورة ىذا المبدأ، فأنو  صفو بمبررات تزعـ يألفناىا فيو اليـو
، حيث يقوؿ عميو ا االشتراكية         إف ا اقتطع )لصالة و السالـ:أنيا تنفرد بيا اليـو

ف و ال يعروف نصيب الفقراء، ألف الفقراء ال يجوعو  ونصيبا ىمف أمواؿ المسمميف األغنياء 
   2."(إاّل بسبب األغنياء
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             أي فرد في المجتمع،  انييارو بالنسبة لمبدأ تحريـ الربا فقد جعؿ منو بداية  :الربا 
" ثـ يقرر :جارية، فيقوؿمف خالؿ تعاطى الربا في المعامالت الت  و أي مشروع اقتصادي

دأ آخر يضعو كأساس لبناء االقتصاد؛ و ىو مبدأ تحريـ الربا. فكاف ىذا التحريـ مب اإلسالـ
، بحيث أضفى عميو مف المحظة األولى اإلسالمياألثر الكبير في تحديد صورة االقتصاد 

با،          الطابع الديمقراطي، ألنو لـ يسمح بالتجارة في الماؿ و النقود التي تقـو عمى مبدأ الرِّ
بعض البنوؾ. و بذلؾ لـ يتح لمماؿ أف يحقؽ لطبقة معينة أو بعض األفراد،  و تحتكرىا

با  السمطة المطمقة عمى الحياة االقتصادية، كما يحدث في النظاـ الرأسمالي. إذ يتيح الرِّ
الصناعة بواسطة البنؾ الذي عمى التجارة، و لمتكتؿ المالي عمى  لالحتكارالسمطة التامة 

 إمكانياتإلى  اؿ إلى أكبر درجة ممكنة، بالنسبةأي سمطة الم تركيز رأس الماؿ،يحقؽ 
عصر معيف. فالتشريع اإلسالمي أعفى االقتصاد مف سمطة الدرىـ المطمقة، تمؾ السمطة 

ورات العنيفة. و ربما التي أحدثت في البالد المتطورة أزمات اجتماعية تواجييا أحيانا بالث
ف حّدة الدرىـ في مجاؿ االقتصاد فحسب، بؿ بأف ىذا التشريع لـ يخفؼ م ،يمكف القوؿ

المجتمع مف األزمة  خّفؼ مف حدتو في المجاؿ الروحي ػ إذا صح التعبير ػ حّتى إنو يعفي
  1.المتفشية اليـو التي ستضيء بأضواء الحضارة الغربية "األخالقية 

الؽ كانت السياسة ىي فعؿ المستقبؿ، فإف األخ إذا: بالسياسة عالقة األخالق:3ـ 4
اإلنساني التي يحددىا الوحي لتنظيـ حياة  لمسموؾمجموعة المبادئ و القواعد المنظمة 

اإلنساف و تحديد عالقتو بغيره عمى نحو تحقيؽ الغاية مف وجوده، أي أنيا تستمد 
و سوؼ نرّكز في ىذا البعد عمى الديمقراطية  مشروعيتيا و قواعدىا و أسسيا مف ماضي.

منيا  يجعؿحياة السياسية، ويعطي لمسياسة الجانب التربوي الذي كمشروع أخالقي يصبغ ال
   النفسي و األخالقي و االجتماعي. جانبوفي  طبيعياه نموا مو مؤىمة لصناعة اإلنساف و ن

 و سوؼ نوجز عالقة السياسة باألخالؽ في قضية الديمقراطية و الثورة :
التربوي رؤية قيمية شاممة تجسد  يحمؿ المشروع و الديمقراطية كمشروع أخالقي::1ـ 3ـ  4

           وعي اإلنساف المتكامؿ الذي تشكؿ تربويا وفؽ مقتضيات الحضارة. وتحدد حركتو
اجتماعية وسياسية ونفسية وروحية  في األرض، ىذه الرؤية تحمؿ ثقافة اقتصادية و

مف الحياة  وتربوية."فميست الديمقراطية مجرد شكؿ لمحكومة، و إنما ىي في أساسيا أسموب
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و عمى ىذا األساس فممديمقراطية عند "جوف  1المجتمعية و الخبرة المشتركة المتبادلة".
أشكاؿ عدة فيي مساواة بيف األفراد في تييئة فرص متكافئة ليـ دونما John Dewey ديوي"

االعتقاد، في   و ىي عدالة اجتماعية،و ىي حرية أي تميز بينيـ، و ىي تكافؿ اجتماعي،
،و ىي عالقة إنسانية تتسـ باألخذ و العطاء و تغميب الذكاء االجتماعؿ و النشر و و القو 

 2البشري و الخبرة في حؿ الخالفات و المشكالت.
عماؿ العقؿ و تمحيص النظر في التجربة اإلنسانية يؤكد أف الديمقراطية بمضامينيا إف إ   

    وعي الناس وفيميـ لألشياء،يمكف أف تنفصؿ عف  ال االجتماعيةاإلنسانية و تداعياتيا 
إذ البد ليا أف تتحقؽ في الوعي عبر التربية قبؿ أف تتجسد في الواقع. وتأسيسا عمى ىذه 
المسممة بدأ رجاؿ السياسة والتربية يوجيوف أنظارىـ بشكؿ كبير نحو الفعؿ التربوي 

السياسي لمعنى  يرى أف المفيـوو في المجتمع.  الديمقراطيةيستميمونو بغية بناء الحقيقة 
لكنو  لفكرة خضوع اإلنساف إلى سمطة ا في ىذا النظاـ أو غيره. االديمقراطية مناقض

مف تمؾ العناصر التي نتقبميا لنضيفيا إلى التراث  فالديمقراطيةيستطرد ذلؾ و يقوؿ، 
     ، حتى يصبح الموضعغ ىذه اإلضافة، و لو بصورة شكميةاإلسالمي، مقتنعيف بما يسوّ 

"ىؿ في اإلسالـ ديمقراطية؟"، مشيرا إلى أف تعريؼ : استفياـى نقطة يفتح بابو عم ال
ى استنتاج عدـ وجود عالقة إل اطية بالطريقة التقميدية قد يؤديمفيومي اإلسالـ والديمقر 

، منبيا في ذات الوقت إلى أف تفكيؾ المصطمح في معزؿ عف محمولو التاريخي بينيما
عادة تعريؼ الديمقراطية في أبسط أشكاليا، تحريرا مف القيود المغوية واأليديولوجية قد  وا 

والمراتب  لمديمقراطيةيركز عمى األسس والبنية الداخمية  وإلى استنتاج مختمؼ.  يوصؿ
 تقـو عمى ثالثة وجوه: فييالتي تعتمدىا في تطوير ذاتيا 

 كشعور نحو الػ )أنا(. الديمقراطية أوال:
 نحو اآلخريف.كشعور  الديمقراطية ثانيا:
كمجموعة الشروط االجتماعية السياسية الالزمة لتكويف وتنمية ىذا  الديمقراطية ثالثا:

 الشعور في الفرد.
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فيذه البنى الثالثة تتضمف بالفعؿ مقتضيات الديمقراطية الذاتية و الموضوعية، أي كؿ     
تي يستند عمييا النظاـ النفسية التي يقـو عمييا الشعور الديمقراطي والعدة ال االستعدادات

الديمقراطي في المجتمع، فال يمكف أف تتحقؽ الديمقراطية واقعا سياسيا إف لـ تكف شروطيا 
  1في البمد. و في العادات و التقاليد القائمةمتوافرة في بناء شخصية 

بوصفيا شعور اإلنساف ذاتو، نحو بنية )األنا( وىذا الوعي بالذات  الديمقراطيةعف  تكمـي   
المتمحورة حوؿ حقيقة اإلنساف وماىيتو، حوؿ العقؿ  الديمقراطيةشرط جوىري في بناء 

والحرية و التاريخ.كما أف الوعي بالذات يسيؿ منظومة ثقافية واجتماعية تفضي تمقائيًا إلى 
. ولذلؾ نالحظ ػ مثاًل ػ ة أساسيا الحوار والوعي المتبادؿالوعي باآلخر عبر منظومة قيمي

توى الحس رفع اإلنساف األوروبي مف مس و ،كثقافة، كحس، كوعي، كروح راطيةبالديمقأنو 
ت دَ قِ فَ  دَ قِ بف نبي عمى فمسفة الوعي باآلخر الذي إذا فُ الفرد إلى الشخص، وليذا ركز إ

معناىا البنائي، وبالتالي فقدت الشروط االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبناء  الديمقراطية
يؤسس قواعد المنيج )الشعور نحو اآلخريف( كما حدده إف .الحقةالديمقراطية الحية 

ويعزز فمسفة االتصاؿ في بعدىا الثقافي والروحي  الديمقراطياالتصالي في النظاـ 
           وبخاصة  ديمقراطيواإلداري والسياسي... ولذلؾ نراه يدعو إلى إنشاء عمـ اجتماع 

 .الديمقراطيةع( لترسيخ الثقافة والتربية في الكيانات التي تتوافر عمى خصائص )مجتم
لتفعيؿ ىذه المحورية ربط النص الحديثي ػ مثاًل )األنا( بػ )اآلخر( في قولو صمى ا  و 

(، وقولو صمى ا عميو ى يحب ألخيو ما يحب لنفسو)ال يؤمف أحدكـ حت :عميو وسمـ
الواحد إذا اشتكى منو وسمـ)مثؿ المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ الجسد 

عضو تداعى لو سائر األعضاء بالسير والحمى(، إنو الوعي واإلحساس باآلخر في أجمى 
نو منيج اتصالي رفيع داخؿ النص يؤمِّف سالمة البناء وتفعيمو.  صوره، وا 

في أساسيا عممية تسميـ سمطات تقع بيف طرفيف معينيف،بيف مالؾ و شعب  و يرى أنيا  
، و مقاييس ذاتية و اجتماعية تشكؿ مجموعيا األسس انفعاالتشعور و مثال، بؿ تكويف 

          ، قبؿ أف ينص عمييا أي دستور.في ضميرى الشعبالتي يقـو عمييا الديمقراطية 
واقعا سياسيا،  و الدستور ما ىو غالبا إاّل النتيجة الشكمية لممشروع الديمقراطي عندما يصبح

    ، و ال يكوفتقاليد، و يمميو شعور في ظروؼ معينة عميو نص توحي بو عادات و يدؿ
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أي معنى ليذا النص إف لـ تسبقو التقاليد و العادات التي أوحت بو، أو بعبارة أخرى 
رأى أف الجواب عمى سؤاؿ ىؿ توجد  و 1.المسوغات التاريخية التي دلت عمى ضرورتو

مف السنة والقرآف، بؿ يتعمؽ ديمقراطية في اإلسالـ، ال يتعمؽ ضرورة بنص فقيّي مستنبط 
غ أف يعتبر مجرد دستور يعمف سيادة شعب معيف، ويصرح بجوىر اإلسالـ الذي ال يسوِّ 

بحقوؽ وحريات ىذا الشعب، بؿ ينبغي أف يعتبر مشروعا ديمقراطيا تفرزه الممارسة، وترى 
و مف خاللو موقع اإلنساف مف المجتمع الذي يكوف محيطو، بينما يسير في الطريؽ نح

تحقيؽ القيـ والمثؿ الديمقراطية. تحقيقا ترتبط معو حركتو التاريخية بالمبادئ العامة التي 
           عاـأقرىا اإلسالـ، في صورة بذور غرست في الوعي اإلسالمي، و في صورة شعور 

  2دوافع تكوف المعادلة اإلسالمية في كؿ فرد مف المجتمع. و
        ي اإلسالـ ليست مطمقة، بؿ مقيدة بجممة مف القواعدالسمطة السياسية ف أفو يرى      

تصرؼ بدوف قانوف، ، فال تستطيع األمة أف تمف الشريعة اإلسالمية استمدتو األسس 
التعاوف بيف الفرد و الدولة ال بد لو مف جذور في عقيدة  أفيقرر  الشيء الذي جعمو

يمتو لدى صاحبو فيضحي ىكذا تستطيع وحدىا أف تجعؿ ثمف الجيد محتمال ميما كانت ق
   3بمصمحتو و حتى بحياتو في سبيؿ قضية مقدسة في نظره.

       و تتمثؿ القيـ التي أرساىا اإلسالـ في الثقة الحاكـ و الرعية، و حسف المعاممة ػ    
لمخميفة " مف رأى  االمتثاؿو األعرابي، و واجب الطاعة و  في قصة عمر بف الخطاب

      فميقومني" و المثاؿ اآلخر الذي صاغتو روح المواطف المتشبع بالطاقة اعوجاجامنكـ فيا 
و الثقة بالنفس و في كـر المستمع، تمؾ القواعد التي أسست لمجتمع ديمقراطي خمقت في 

      ه الروح المتوثبة خالليا أف يفتح أمصارا بعيدة بيذنفسية الفرد طاقة عجيبة استطاع مف 
لقومناؾ بحد سيوفنا " وكاف عمر  اعوجاجاو ا لو رأينا فيؾ  " ؿو التواقة إلى األفض

عمييا كبرى  تتأسسيجيب و نفسو مطمئنة إلى ما يقوؿ مجسدا تمؾ الحادثة كعممية تربوية 
و ليست بخّيركـ، فإف  " أما بعد أييا الناس، فإني قد وليت عميكـ :النظريات السياسية

و رسولو فإذا عصيت   . أطيعوني ما أطعت اأحسنت فأعينوني و إف أسأت فقوموني ..
بف نبي بعدا آخر لمديمقراطية في اإلسالـ إا و رسولو فال طاعة لي عميكـ " و قد أضاؼ 
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يتوجب أف يتحمى بيما اإلنساف المسير و القائد، فيرفض ىي النزاىة والكفاءة ػ كصفتاف ػ و 
          األقاليـ عمى ما يتصؼ بوفي توليتو أحد  ذر الغفاري  أبي)ص( طمب رسوؿ ا

)رضي( أميف كر الصديؽ)رضي( عبيدة بف الجراحمف إخالص و نزاىة. و يعزؿ أبو ب
خالد بف الوليد )رضي( ال لنقص الصحابي األمة مف عمى ثغر بالد الشاـ، ويعيف مكانو 

  أمر األمة لمفطنة في الحرب.  اقتضاء، و لكف و اإلخالصفي النزاىة 
     ا تربويا يحتذي بومة كثيرة و متعددة حوؿ الديمقراطية التي أصبحت نموذجو األمث   

قيميا األخالقية مف الفكرة الدينية التي جاءت في البداية  استمدت، ألنيا في سائر األمـ
يقوؿ مسترسال في حديثو عف الديمقراطية فلتحرر اإلنساف مف العبودية لألوثاف و األصناـ ،

  في متاىة األعداد  اإلنسافس عندما تسترشد بالقيـ الغربية لينسحؽ وكيؼ تؤوؿ إلى العك
إف اإلشعاع  .رباستمراي ينشط الدورة الحضارية و األرقاـ بعيدا عف عالـ األفكار الذ

ينتيي أيضا في العالـ اإلسالمي عندما يفقد أساسو  اإلسالـ،الديمقراطي الذي بّثو  الروحي
           الفرد شعوره بقيمتو و بقيمة اآلخريف وينبغي أف نالحظ أي عندما يفقد الفرد،في نفسية 

   1أف الحضارة اإلسالمية انتيت منذ الحيف الذي فقدت في أساسيا قيمة اإلنساف.
          بف نبيإيرى  الثورة من الحركة التغييرية إلى المشروع األخالقي::2ـ  3ـ  4

ثورية في مجتمعاتيا، و إما أف يفرض عمييا عمى المجتمعات المتخمفة أف تقـو بتغييرات 
         اع معينة بطريقة مستعجمة"محاولة تغيير أوضتغيير مف الخارج. و يعرفيا بأنيا:ال

         و أف أية ثورة لف تستطيع تغيير اإلنساف ما لـ تكف ليا قاعدة أخالقية  ،"و ىادفة
 االجتماعيةما تجتيد في نشر العدالة  ال تكوف حقيقية لمجرد الثورةو أف  2و تربوية قوية.

، و ىذه عيد شخصيتو و تمقنو معنى الكرامةبيف طبقات الشعب، إذا ىي لـ تعممو كيؼ يست
ـْ ِفي ﴿:و كانت اآلية الكريمة .مف وظيفة األخالؽ االعتبارات ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد َوَلَقْد َكرَّ
يمخصاف لنا ما كاف "اليد العميا خير مف اليد السفمى و "و الحديث الشريؼ، ﴾اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ 

      ، عمى كرامتو مع الحفاظ  ، و لكفرة( التي يعني بيا إعطاء اإلنساف)أخالقية الثو بػيسميو 
          و ذلؾ أف بعث اإلنساف ليس ضماف حقوقو فقط، لكف الثمف الحقيقي حيف يرفض حقو 

  خالقية لعقدي ىي ظاىرة تربوية بمعناىا التجريبي و أو الثورة في بعدىا ا   3مف الفيء.
                                                 

 .94، تأمالت، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 .  25يو، مرجع سابق، ص ،بين الرشاد و الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     2
 .91عبد المطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، مرجع سابق،ص ـ    3
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يرفض أف يشارؾ معيـ مف كاف عمى غير ديف اإلسالـ رفض  في بعدىا القيمي، لذا نجده
ي، و يسترشد إبف نبي بقوؿ الحاجة إلى ذلؾ في معركة أحد، ممثال في سند عبد ا بف أب

وب تدور فالثورة ليست كإحدى الحر  " ال يقاتؿ معنا إاّل مف ىو عمى ممتنا " الرسوؿ)ص(
 ، بؿ أنيا تعتمد عمى الروح و العقيدة.رحاىا مع العدد و العتاد

، و تتحوؿ مرسـو سمفا، و تنحاز عف قراراتياو قد تنحرؼ الثورة عف مبادئيا و مسارىا ال  
        )الثورة( إلى )ال ثورة( بؿ قد تصبح )ضد الثورة( بطريقة واضحة خفية، و األمر الذي

ىو أف مجتمعا ما بمقتضى طبيعتو البشرية  ال يجوز أف يغيب عف أذىاننا في ىذا الصدد 
     اقضا مستمرا . حتى ينطوي عمى خمائر مف روح )ما ضد الثورة( طبقا بمبدأ التناقض تن

حيث ال يغني أف ندفع عجمة . بتتبع آثاره في تاريخ كؿ الثورات ، نستطيعفي فترة ثورية
و يشدد في محاولتو لفيـ ع حركتيا و رقابتيا بعد ذلؾ. طف ما، بؿ يجب أف نتتبفي و  الثورة
، رثفي الواقع، أف المتربصيف بالثورة كُ  مصباتياو صيرورتيا التاريخية و  الثورة ظاىرة

          ، و مف جية أخرىراز المجتمع بكؿ مكنوناتو مف جيةفخمائر ما ضد الثورة ىي إف
، عمى أيدي خبراء يعرفوف كيؼ االطراد الثوري في الخارجخاطر في أف الثورة محفوفة بالم

لذلؾ يجب عمى رباف السفينة أف يعرؼ ىذه الحقيقة بطريقتو، إذ يعرؼ  تجيض الثورات.
معيف، بؿ يجب عميو أف يراقب السير عمى طوؿ  اتجاهأنو ال يكفيو أف يقمع بسفينتو في 

  1.مف حيف آلخر االتجاهمف أجؿ تعديؿ   الطريؽ
يعني تنظيـ العالقات بشكؿ يسمح شبكة العالقات االجتماعية: األخالق بعالقة : 5ـ  4

نحو الحضارة، فيو يرى أف األخالؽ  اتجاىولممجتمع بأداء نشاطو المشترؾ، أداء يخدـ 
كقيـ أنتاجيا الديف، ىي التي يرجع ليا الفضؿ في بناء شبكة العالقات االجتماعية في 

ىي التي تمد العالقات ، القة الروحية بيف ا و اإلنسافإذف فالع" تمع، إذ يقوؿ:المج
ا تمدىا في صورة القيـ أني ،ط بيف اإلنساف و أخيو اإلنساف، و ىي بدورىا ترباالجتماعية
          ، فعمى ىذا يمكننا أف ننظر إلى العالقة االجتماعية و العالقة الدينية معااألخالقية

مى أنيا حدث، و مف الوجية الكونية عمى أنيا عنواف عمى حركة مف الوجية التاريخية ع
        ،األخالقية في األمةو بيذا األسموب يسّخر الديف لحماية الحياة  2تطور اجتماعي واحد".

                                                 
   .14، بين الرشاد و التيو. مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1

     .56د مجتمع، مرجع سابق، ص  ميال ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2
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        و جميع القوانيف التي أممتيا السماء .مف خالؿ الحفاظ عمى شبكة العالقات االجتماعية
لحماية شبكة العالقات ات دفاعية ، ىي في حقيقة األمر إجراءشرأو وضعتيا محاوالت الب

       1".أف تستمر ال أخالقيا و ال ماديا ، و بدونيا ال تستطيع الحياة اإلنسانيةاالجتماعية
        بف نبي أف الفعؿ الحضاري كنتاج و محصمة أساسية الكتماؿ ىذه الشبكة إو يتصور 

يتعذر تحقيؽ أي فعؿ حضاري تاريخي.كما انو يعّرؼ  مف العالقات االجتماعية. فبدونيا
       يرى أف المجتمع ذاتو والمجتمع التاريخي بالرجوع إلى فكرة شبكة العالقات االجتماعية. 

و المكّوف  و برسالتو الحضارية إاّل بوجود ىذا العنصر الجوىري ال يقـو بدوره التاريخي
ة، و الروح الجوىرية لممجتمع. فشبكة العالقات األساسي الذي يعتبر بمثابة الصفات الذاتي

         المجتمع و أفراده، أطراؼاالجتماعية التي يتحدث عنيا ليست مجرد أي شبكة تربط 
و تنّظميـ ليواجيوا شروط  و لكنيا شبكة نوعية تخمؽ المحمة االجتماعية بيف أفراد المجتمع

جماعة البشرية بأداء رسالتيا التاريخية، بناء الحضارة، و القياـ بفعؿ حضاري يسمح ليذه ال
فوجود شبكة العالقات االجتماعية، بيذا المعنى وجود نوعي تاريخي ال يكوف في كؿ 

و بداية الفعؿ  مراحؿ تطور المجتمع و حياتو، و لكف نوع خاص يولد ميالد حضارة
فعؿ التاريخي موقعيا في الالتاريخي. فيذه الشبكة ىي التي توجو الجماعة البشرية لتحدد 

    2و المجدد لمحياة و القيـ. المغير
ىي في حقيقة األمر  فجميع القوانيف التي أممتيا السماء أو وضعتيا محاوالت البشر،   

إجراءات دفاعية لحماية شبكة العالقات االجتماعية، و بدونيا ال تستطيع الحياة اإلنسانية 
دئ األخالقية ىي التي تؤّمف النشاط المشترؾ أف تستمر ال أخالقيا و ال ماديا، و ىذه المبا

لإلنسانية، و اليدؼ األساسي ليذه التعاليـ ىو الدفاع عف شبكة العالقات االجتماعية التي 
 ػ كما أنو يجعؿ مف الديف   3يقـو عمييا المجتمع، كيما يؤدي نشاطو المشترؾ في التاريخ.

ي يحمي شبكة العالقات مصدر بناء نظاـ تربوي اجتماعػ  و مف خالؿ األخالؽ
بميمتو  لالضطالع، و يتيح لممجتمع الفرصة الالـز، و يمنحيا التماسؾ االجتماعية

الحياة في مجتمع  أسموب: " أنو لكي يمكف التأثير في في ىذا الشأف الحضارية، حيث يقوؿ
و بعبارة أخرى، لكي يمكف بناء نظاـ تربوي  ما، و في سموؾ نموذجو الذي يتكوف منو،

                                                 
  .94ص ميالد مجتمع، مرجع سابق،  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1
 .214ـ عبد العزيز برغوث، مرجع سابق، ص  2

 88، المرجع السابق، مرجع سابق، ص   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    3
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التي تنظـ  االنعكاساتو  تماعي ينبغي أف تكوف لدينا أفكار جد واضحة عف العالقاتاج
فالديف حيف يخمؽ  ،ستوى الفرد و في مستوى المجتمعاستخداـ الطاقة الحيوية عمى م

الشبكة الروحية التي تربط المجتمع باإليماف با، ػ و ىو يخمؽ بعممو ىذا أيضا ػ شبكة 
تي تتيح ليذا المجتمع أف يضطمع بميمتو األرضية، و أف يؤدي العالقات االجتماعية ال

   1نشاطو المشترؾ، و ىو بذلؾ يربط أىداؼ السماء بضرورات األرض".
، فإنو يتحدث عف التأثير الناجـ دي و االجتماعيو لما يتحّدث عف تغيير السموؾ الفر   

 بشبكةثقافي و االجتماعي عف الديف أو ما يسميو المبدأ األخالقي في النفوس و المحيط ال
، الروحية الدينية في نفوس األفرادعالقاتو: " و يعتبر التغير االجتماعي ىنا منوطا بالدفعة 

، و العالقات المتبادلة بيف السموؾ االجتماعيو تأثيراتيا الواسعة في المحيط الثقافي و 
ة العالقات فاع عف شبكو تتبنى األخالؽ ىدؼ الد 2الفردي و السموؾ االجتماعي".

" بؿ أف جميع التقاليد المقدسة التي دانت ذلؾ أيضا، و يقوؿ: ، كما يتبنى الديفاالجتماعية
اإلنسانية المتحضرة ليست إاّل  اتخذتياليا اإلنسانية العذراء و جميع المبادئ األخالقية التي 

روؼ التاريخ تطبيقا متنوعا لتعاليـ أخالقية مشتركة . يختمؼ التطبيؽ فييا تبعا لتعاقب ظ
اإلنساني و اليدؼ األساسي ليذه التعاليـ ىو الدفاع عف شبكة العالقات االجتماعية التي 

جميع  أفو يضيؼ  3يقـو عمييا المجتمع ، كيما يؤدي نشاطو المشترؾ في التاريخ".
المبادئ األخالقية دينية كانت أو ال دينية، إنما تنتيي إلى ىذا األساس المقدس الذي يرتفؽ 

و أستطيع القوؿ  4".إنو ىو الذي يؤّمف نشاطو المشترؾقو بناء اإلنسانية األخالقي، كما فو 
" فمف الطبيعي إذف لعالقات االجتماعيةبأنو يؤمف بجوىرية العمؿ األخالقي المنظـ لشبكة ا

في النشاط المشترؾ، الذي يتـ بفضؿ وجود شبكة  أف تعد القيمة األخالقية عنصرا جوىريا
  5جتماعية".العالقات اال

الصورة  بف نبي أنو ال بد مف الوقوؼ عمىإو يرى : عالم األفكاراألخالق ب : عالقة 6ـ  4
األخالقية،  ، مف الزاوية" ثـ إذا نظرنا في الصراع الفكري:فيقوؿ ،األخالقية لمصراع الفكري

                                                 
   .79،  78، المرجع السابق ، مرجع سابق، ص ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1
 107ـ نورة خالد السعد، مرجع سابق، ص    2
 95، ميالد مجتمع، مرجع سابق ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
   95، ميالد مجتمع، مرجع سابق ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
  48، ميالد مجتمع، مرجع سابق ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   5
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    1".دناءة، سفالة، نجاسة، خبث، خيانةمكر، خداع، نيـ، شراسة،  ،نراه يحتوي عمى دىاء
عمى  اعتمد، فإف ىذا الصراع قد االستعمارو إذا كاف الصراع الفكري لونا مف ألواف 

و األخالؽ   تحطيـ القيـ و األخالؽ، و قد تناوؿ ىذه المسألة ليؤكد األىمية الكبرى لمقيـ
 االستعمارفي بناء اإلنساف و الحضارة، و لوال ىذه األىمية لما كاف القيـ ىدفا مف أىداؼ 

             ية، و لما كانت سببا مف أسباب التدىور األخالقي الحاصؿ مف جية أخرى.مف ج
، عف رصيده االستعمارعزؿ المجتمع الذي يخضع لموف مف ألواف  االستعمارو مف أىداؼ 

الروحي و األخالقي في جانبو الفاضؿ، ىذا العزؿ مف شأنو أف يستبدؿ قيمو األصمية بقيـ 
ّث كياف المجتمع، و تحطـ شبكة عالقاتو، و مف ثـ تيد بنائو المعنوي ىذه القيـ تجت ،دخيمة

جاؿ التدمير األخالقي في م لالستعمارو الروحي، و لقد قاـ بكشؼ األىداؼ الخفية 
أداء دورىا المنوط بيا في ، فراح يعرض ما قاـ بو في مجاؿ تعطيؿ القيـ عف لممستعمرات
، ال بد مف تعقيـ ثالثة أرباع األمة استبداده في العالـ راالستعماغ وِّ سَ " كيما يُ :البناء، فقاؿ

لتصبح غير قادرة عمى الخمؽ و اإلبداع، و ىذا التعقيـ ليس العممية الوحيدة مف نوعيا 
، لقد عّقـ أيضا المفاىيـ القانونية و القيـ لو بشيء آخر، بؿ نديف لالستعمارالتي نديف بيا 

و ىكذا  2".ىامة ػ عالقات الشعوب و األفراد قواعد األخالقية التي قامت عمييا ػ بوصفيا
أف يقيـ في مجتمعات المستعمرات ما سماه مالؾ )بالعمؿ الفاسخ لمحضارة(  االستعمارأراد 

   عف الحؽ، االمتيازو الذي يشكؿ في نظره " مناسبة ينتصر فييا الظمـ عمى القانوف، و 
مناسبة تنتصر فييا القيـ غير  أنياو الكسؿ عف العمؿ، و المادة عمى الروح، أي 

و عالـ  ،ى الوراءالحضارية عف القيـ الحضارية، و فييا حركة تنعكس فتصبح سيرا إل
" ىذا المسخ :و يضيؼ ما في ىذا المعنى فيقوؿ  3ينقمب فيرفع قدميو و يمشي عمى رأسو".

، ىذا نسانياه األخالقي و كؿ مضمونو اإلالذي يعقـ مفيوما مف المفاىيـ و يسمبو كؿ محتو 
       المستعمرة المعنويةإزاء مصالح الشعوب  االستعمارالوضع ىو الصورة الحقيقية لموقؼ 

        االستعمار، بأنيـ أبواؽ و القيـ ي تقوـ بتعقيـ المفاىيـو يصؼ الفئة الت 4".و المادية
" بقولو:يصفيـ اب الذيف تَّ أنيـ الكُ  البناء،ال و ىـ يعطموف و يعيقوف جيود  و أقالمو، كيؼ
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           القي، المييمف ، مادامت ثقافتنا تفقد المبدأ األخال ينقطع ف ىذا النوع مف الحشراتإ
        المبدأ األخالقي  انفصاؿفي جميع الحاالت  إنو ال يمكف 1".عمى سموؾ المثقفيف

ضة، ألف في تحقيؽ أىدافو البغي االستعمار، نجح االنفصاؿو كمما حصؿ ىذا  عف الثقافة،
، و مف ىنا يتأكد لنا  بأف عدـ عمى أساس روحي و أخالقيالحضارة  ذلؾ يؤثر في بناء

      ،في عممية بناء الحضارة األخالقية لألىداؼ الداعية إلى التخمي عف القيـ  االستجابة
 بالتاليو  ،اعتبار أىميتياو مراعاة  ،لذي يقتضي توظيؼ القيـ األخالقيةىو الطريؽ ا

               ، ميما كانت درجة بساطتيا، غالليا ابتداء مف أداء الواجبات المختمفةاستحسف 
           و تأثر القاعدة األخالقية لممجتمع، استجابةو مف خالؿ عمؿ الصراع الفكري فقد تحصؿ 

استيعاب الصورة ، كما قد يحصؿ حسف و تتدىور نتيجة أف تتعفف األخالؽو تكوف ال
        االنحراؼو الثبات األخالقي أماـ دعوات اع الفكري، فيحدث الصمود األخالقية لمصر 

و تحميمو  . ومالؾ تناوؿ ىذه المسائؿ مف خالؿ أبحاثو عف الصراع الفكريو التسيب
و السيما و ىو إبف بمد ضاؽ مرارة ىذا الصراع المرير، الذي قاده  ،االستعمارلظاىرة 

اعتباره أحد نتائج و يرى أف التعفف األخالقي ب، و ىاالستعمار الفرنسي ضد الجزائر
يحدث عمى مستوى الشخصية ، لتنتقؿ عدواه إلى المستوى الفكري حيث  الصراع الفكري

بصفتو تعفنا ، يصؿ إشعاعو فورا خالقي يحدث داخؿ الدائرة الشخصية"إف أي تعفف أ يقوؿ:
صابة عمى المستوى الفردي، و ىذا ما يعني أف الصراع ينطمؽ مف اإل 2إلى دائرة األفكار".

الصراع  اتجاهفإذا ما نجح في إفساد أخالؽ الفرد، و أحرز تقدما في ذلؾ، فيي بداية 
" و الواقع أف مجتمعنا في ىذا الشأف: يقوؿف، االجتماعيلتحيؽ اإلصابة عمى المستوى 

نتيا، أصبح يعاني في قيادتو أزمة أخالقية و فكرية، تجعمو ال يتحقؽ ألفكار و شروط حصا
إما لضعؼ أخالقي يحيط بيا، و إما  لمدس،أنيا تكوف معرضو  فيو، حتىو فعاليتيا 

، الطريؽ  لحصوؿ التدىور األخالقي و ىذا التعفف األخالقي مّيد 3لضعؼ فكري يخذليا".
، إف االستعماريةىذا األخير مرده إلى جممة أسباب، و مف بيف أىميا تحقيؽ األىداؼ 

، رةفي خططو المقررة ضد كفاح الشعوب المستعماالعتبارات ىذه يطبؽ ضمنا  االستعمار
و ذلؾ بأف يحاوؿ قبؿ كؿ شيء  إنو ييدؼ أوال لمحط مف مستوى كفاحيـ اإليديولوجي.
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 1.و تيبو قيمة خمقية عميا عمى ذلؾ الكفاح القداسة، فصـ الوحدة الشاممة التي تضفي

نسبة لمحضارة، ىي بداية دخوؿ الحضارة فالنتيجة الحتمية لمتخمي عف القيـ و األخالؽ بال
تجرد في متاىات خطيرة أىميا: حصوؿ ما يسمى بالتدىور األخالقي و الروحي. و حينما ت

. و بيذا األسموب ييمف عمييا الجانب المادي و يطغى، يالحضارة مف جانبيا األخالقي
          نتيجة الحتميةنحو بناء الحضارة الراىنة تكوف ال االتجاهالمادي الذي تـ تكريسو في 

( مف الوجو الذي مات منو مفيـو لقد مات معنى الفضيمة)المطمقة وىي موت القيـ، يقوؿ:
األخالقي و السموكي،  االنحراؼالحضارة الغربية نحو  اتجيتوبيذا المسار  2.)العدالة("
             وروبا النازعةىكذا نجد أ وتوظيؼ القيـ في مجاليا الطبيعي" النعداـكنتيجة 

ف المفاىيـ األخالقية، حيف جردتيا مف أرديتيا ، قد قتمت عددا مو إلى)النسبة( إلى ) الكـ(
    االستعماؿفي المغة،طريدة مف  ، و كممات منبوذة الصعمكةمف  ، و أحالتيا ضروباالنبيمة

 يكوف، لاألخالقية داخؿ البالد األوروبيةو المثؿ  التنصؿ مف القيـ امتدو  3و الضمير".
و بيذا " رأينا المستعمر الذي تخمى عف كؿ وازع  أمرا ظاىرا حتى داخؿ مستعمراتيا

اخؿ أخالقي، فمـ يعد يتحفظ في شيء داخؿ المستعمرات، يوشؾ أف يتخمى عف كؿ وازع د
و ينظر إلى مراحؿ تطور الحضارة مف الوجية الفكرية حيث نراه يتتبع دور  4."بالده أيضا

      ، و يركز عمى الدور الوظيفي لمفكرة اإلسالمية و كيؼ أسيمتاألفكار في الحضارة
في خمؽ اإلرادة و القدرة الالزمتيف لمتطور الحضاري، فيقوؿ في ىذا الشأف: " أف دور 
األفكار في حضارة ما ال يقتصر عمى مجرد الزينة و الزخرفة كزخارؼ المدفأة في المنزؿ 

بح المجتمع في عصور ما بعد التحضر. ففي فترة مثال، فيو ال يصبح كذلؾ إاّل حينما يص
      اندماج مجتمع ما في التاريخ يكوف لألفكار دور وظيفي؛ ألف الحضارة ىي القدرة

  5."بوظيفة أو ميمة معينة عمى القياـ
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 ـ أىمية األخالق في بناء الحضارة عند مالك بن نبي:  5
لحديثة، لما ليا بناء الحضارات القديمة و ا بف نبي عناية كبيرة ألىمية األخالؽ فيإأولى   

عمى ربط األرض بالسماء، ففي الوقت الذي تبدأ الفكرة الدينية في بربط مف قدرة ربانية 
           شبكة العالقات االجتماعية التي تتيح ليذا المجتمعد والمجتمع با، تبدأ في بناء الفر 

            قات الروحية بيف ا، فالعالالمشترؾ ألرضية، و أف يؤدي نشاطوأف يضطمع بميمتو ا
ىي التي تمد العالقة االجتماعية، و ىذه بدورىا تربط ما بيف اإلنساف و أخيو  ،و اإلنساف

اإلنساف، فعمى ىذا يمكننا أف ننظر إلى العالقة االجتماعية و العالقة الدينية معا مف 
لكونية عمى أنيا عنواف عمى حركة تطور الوجية التاريخية عمى أنيا حدث، و مف الوجية ا

 1اجتماعي واحد.
في بناء الحضارة،  األخالؽبشأف القيـ و  (Gustave Le Bonو يورد )جوستاؼ لويوف 

تتأسس دوؿ التاريخ، و دعائـ الحضارة  ،ت التي تخرب أحيانا و تبدع غالباالمعتقدا "بفضؿ
ال يزعزعو  عف المعتقد القوى يقيفالصادقة، و لوال المعتقدات لما عاشت األمـ و ينشأ 

التربية صمة قويمة ف 2أىمية". التاريخ، و مف مثؿ ىذا اليقيف تشتؽ أكثر حوادث شيء
عمى  مؤسسة المسار بيف أفراد المجتمع، و تحويؿ لطاقتيـ إلى تأدية وظيفة اجتماعية،

بيف  ثقافة ىو إذف الصمة " فالشرط األوؿ العاـ لتحقيؽ مشروعخمقية سميمة قواعد
فأساس كؿ ثقافة ىو بالضرورة تركيب و تأليؼ لعالـ األشخاص، و ىو تأليؼ  األشخاص،
أو الفمسفة األخالقية    إذا فاألخالؽأخالقية.قا لمنيج تربوي يأخذ صورة فمسفينة يحدث طب

  3".ات في الخطة التربوية ألية ثقافةىي أولى المقوم
    تاريخية عميقة، كاف ليا أبعد األثر  و ىناؾ وجية أخر لمديف و األخالؽ مف صمة   

، و نعني بتمؾ لروحية و قواعد السموؾ االجتماعيفي ذلؾ التنازع النفسي بيف العقيدة ا
، الذي يجعؿ الفصؿ بيف الضمير الروحي لديف و األخالؽ تفسيرىا الموضوعيالصمة بيف ا

         الجانب الروحي والقيـ الخمقية مشكمة مف المشاكؿ الفمسفية الحضارية، ذلؾ ألف 
        ، و ال يخضع لمؤثرات الزماف و المكاف،يتميز بعنصر الثبات و االستقرار مف اإلنساف

، و يخضع ف اإلنساف بعنصر التحوؿ و التغيرو عمى حيف يتميز الجانب العقمي م
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التطور و  التماسو الزمانية انفعاال يدفع إلى  واقع، و ينفعؿ بالعوامؿ المكانيةلمؤثرات ال
في حضارة مف  فالحضارة ال تنبعث إاّل بالعقيدة الدينية، و ينبغي أف نبحث ."التجديد

الحضارات عف أصميا الديني الذي بعثيا، و لعميا ليس مف الغمو في شيء أف يجد التاريخ 
   1في البوذية بذور الحضارة البوذية، و البراىمية نواة الحضارة البراىمية".

األخالؽ، مركزا عمى الوظيفة العميا ليا في بناء بفكره يالحظ عنايتو و الناظر في    
الحضارة عمى أسس متينة، و قد تناوؿ إبراز أىمية األخالؽ و دورىا في بناء الحضارة، 
فالمقـو الخمقي يربط بالجانب الروحي مف الكياف الحضاري، ذلؾ ألف الوعي الخمقي ظاىرة 

الوعي الخمقي يستند الذات، لذا  ف رقابة خارج النفس أوذاتية باطنية، ال تستمد وجودىا م
منحصر في " فدورهدرة لمرقابة الباطنية عمى الذات مف قإلى الجانب الديني لما في طبيعتو 

 مف الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمني، أنو يقـو ) بتركيب( ييدؼ إلى تشكيؿ قيـ، تمرُّ 
)اإلنساف( العضوي وحدة لتشكيؿ يجعؿ مفو ىذا ا ينطبؽ عمى مرحمة معينة لمحضارة،

، و يجعؿ مف )الوقت( ػ الذي ليس سوى مدة زمنية مقّدرة )بساعات تمر( وقتا اجتماعية
اجتماعيا مقدرًا )بساعات عمؿ(، و مف )التراب( ػ الذي يقدـ بصورة فردية مطمقة غذاء 

يسد حاجات الحياة ا تكييفا فنيا، فً بسيط، مجاال مجيزا مكيّ  استيالؾاإلنساف في صورة 
 2اإلنتاج".االجتماعية الكثيرة، تبعا لظروؼ عممية 

     و قد تتبع أىـ النقاط التي شكمت المتغيرات الموضوعية لألخالؽ في بناء الحضارة،   
 و مف أىميا العناصر التالية:

يمكننا أف ننظر إلى القيـ مف الناحية : دور القيم في بناء إنسان الحضارة: 1ـ  5
       تماعية عمى أنيا الحكـ الذي يصدره اإلنساف عمى شيء ما ميتديا  بمجموعةاالج

مف المبادئ و المعايير التي وضعيا المجتمع الذي يعيش فيو، و الذي يحدد المرغوب فيو 
" و القيمة تتضمف قانونا أو مقياسا لو شيء :كالكوف وب عنو في السموؾ، فيقوؿو المرغ

أو بعبارة أعـ تتضمف دستورا ينظـ نسؽ األفعاؿ و السموؾ ".  مف الثبات عمى مر الزمف،
ؿ فالقيمة بيذا المعنى تضع األفعاؿ و طرؽ السموؾ و أىداؼ األعماؿ عمى مستوى المقبو 

 3و المرغوب عنو، أو المستحسف و المستيجف. و غير المقبوؿ، أو المرغوب فيو
                                                 

 .56، شروط النيضة، مرجع سابق،  ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .32وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ  2
  56، ص2003، مصر المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، الييئة1، طياب، القيم و العادات االجتماعيةـ فوزية ذ  3  
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رد مع مقتضيات التنظيـ لفو تمعب القيـ الدائمة دورا محوريا في توجيو سموؾ ا  
و القدـ راسخة في نفوس األفراد  االستقرارعمى قدر كبير مف   ، باعتبارىا قيمااالجتماعي

و العادات و التقاليد األكثر غورا  باألعراؼ التصاقاالتي يتناقميا جيؿ بعد جيؿ كقيـ أكثر 
           ترتبط بالديف نوعا مف القداسة و اإللزاـ ألنيا اكتسبتفي ثقافة المجتمع، و التي 

ىذا اإلنساف  انقطاعناء القيـ فيو، و ال يعني في نظره و بناء اإلنساف يتـ ببو األخالؽ. 
، و إنما يعني التوازف في بناء الشخصية بيف ما يجب أف يكوف االجتماعيةعف الحياة 

اه أننا فشمنا عميو، و بيف ما ىو عميو تركيبو و طبعو، أما إذا لـ يحصؿ ىذا التوازف، فمعن
قضية بناء  اكتسبت. و مف ىنا ء أخالقيا يؤىمو لصناعة  الحضارةفي بناء اإلنساف بنا

        ، و ُعدت ليذا الغرض تحقيؽ المنطمقات العمميةنساف بيذه الخاصية صعوبة و مشقةاإل
مف خالؿ التوجيو في عممية بناء اإلنساف، ـو مسألة ضرورية تيدؼ إلى مفي مختمؼ الع

        ف العمـو األخالقية و االجتماعية" إ:تمع عمى أسس سميمة و في ىذا يقوؿالمجء بنا
، تعد اليـو أكثر ضرورة مف العمـو المادية، فيذه تعد خطرا في مجتمع مازاؿ و النفسية

         و إعداده، أشؽ كثيرا ؽ أنفسيـ، و معرفة إنساف الحضارةالناس يجيموف فيو حقائ
  1".رباط العنؽ استخداـترويض قرد عمى مف صنع محرؾ أو 

         ه و ىو العالـ اإلسالميو يفيـ مف كالمو قياسا عمى المجتمع الذي كاف يقصد   
أي بناء اإلنساف بناء أخالقيا متكامال ال تزاؿ بعيدة المناؿ  ،و العربي، إف ىذه المسألة

         ،معات بحقيقة نفسواف في ىذه المجتجيؿ اإلنسأىميا بنظره  اعتباراتبحكـ عدة 
 االتجاه، بضرورة  يكوف الحكـ عاما طبعا، مما جعمو يؤكد عمى عالج ىذه الحالةو ال
، ألف ىذه العمـو مف جتماعية و النفسية بيذا التخصيصف مف العمـو األخالقية و االلمتمكّ 

حقيقتيا،  شأنيا أف تقضي عمى جيؿ اإلنساف نفسو، و يجعمو يعرؼ قدراتو الذاتية و يدرؾ
في طريؽ إعداد ىذا اإلنساف إعدادا أخالقيا و اجتماعيا و نفسيا  و بالتالي يتسنى لو السير

و يعتبر أف اإلنساف أىـ عنصر  يقوى بو عمى بناء المجتمع بنفس ما بنيت عميو نفسو.
، و ما التي تدخؿ في صمب البناء الحضارييعوؿ عميو كثيرا في عممية التغيير االجتماعي 

كذلؾ فال بد أف تكوف القيـ األخالقية ممتدة مف أعداده و بنائو، و يرى " بأف الذي يرد  داـ
، عمى حمؿ مسؤوليات ماديا و روحيا إلى العالـ شبابو ال بد أف يكوف إنسانا جديدا قادرا

                                                 
 .  38ص مرجع سابق،  ، وجية العالم اإلسالمي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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، و الواقع لديو قدر كبير مف الشباب الضروريو لكف العالـ اإلسالمي  ممثال و شاىدا ...
      ،جوىري ىو معنى )القيمة الخمقية( بمعنى احتفظفقد  لالستعمارـ مف قابميتو أنو بالرغ
 اإلسالميو ىذه القيمة الخمقية التي بقي العالـ  1ينقص الفكر الحديث الشائخ.ما و ىو 

اسكو، و مف بناء و تم محتفظا بيا، ىي التي يعوؿ عمييا في أف ترجع لمجتمع قوتو
      ا يقتضي ػ كما أسمفنا ػ معرفة متعمقة لإلنساف و إمكانياتو" لكف ىذحاضره و مستقبمو: 

و نقائصو، و تقصيا واعيا لمقيـ االجتماعية في اإلسالـ، فعمـ النفس و عمـ االجتماع 
         يتكمـ و ليذا نجده  2.اإلسالميةضروريات إذف لمكشؼ عف القيـ الجديدة في النيضة 

         جتمع، و يتناوؿ ذلؾ في إطار األخالؽ المستوحاةعف بناء اإلنساف في سياؽ بناء الم
 بو و ىو اإلسالـ.  يديفمف الديف الذي 

ينظر لإلنساف المتكامؿ كعنصرا ميما في الحضارة، و بأنو يجتيد في التوفيؽ بيف قيمو     
و بيف حاجاتو و مطامحو، مف خالليا يبني اإلنساف نفسو مف وحي  و أخالقو و مبادئو، 

التي تغرس فيو قيما قرآنية جديدة، ليحدد دورىا و رسالتو تماشيا مع تعميمات  الدينيةة الفكر 
المثؿ األعمى فيقوؿ:" نحف بحاجة إلى إعادة تنظيـ طاقة المسمـ الحيوية و توجيييا، و أوؿ 

)يوحي( معو مف جديد ا السبيؿ ىو أنو يجب تنظيـ تعميـ)القرآف( تنظيماما يصادفنا في ىذ
          كانت جديدة، نازلة مف فورىا مف السماء  ر المسمـ )الحقيقة( القرآنية، كما لوإلى الضمي

. رسالة المسمـ الجديدة في العالـ عمى ىذا الضمير. و ثاني ما يصادفنا ىو أنو يجب تحديد
فبيذا يستطيع المسمـ منذ البداية أف يحتفظ باستقاللو األخالقي حتى و لو عاش في مجتمع 

 ػ ثرائو أو فقره مف الرغـ عمى ػ يواجو أف يستطيع أنو كما ،مع مثمو األعمى و مبادئوال يتفؽ 
و يضيؼ فيقوؿ بشأف  3المادية". أو  األخالقية الخارجية الظروؼ قدر يكف ميما مسؤولياتو

و بيف مثمو  نساف الذي يطابؽ دائما بيف جيدهصناعة التاريخ فالتاريخ عنده" يبدأ باإل
   تو األساسية، و الذي يؤدي في المجتمع رسالتو المزدوجة بوصفو ممثال األعمى، و حاجا

المحرـو مف قوة الجاذبية، بالفرد  بالجزئيو ينتيي التاريخ باإلنساف المتحمؿ،  و شاىدا،
الذي يعيش في مجتمع منحؿ لـ يعد يقدـ لوجوده أساسا روحيا أو أساسا ماديا، فميس أمامو 

                                                 
     . 169،  ص ، المرجع السابق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1 
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امع المرابطيف أو إلى أي مستقر آخر، و ىذا الفرار صورة فردية حينئذ إاّل أف يفر إلى صو 
  1لمتمزؽ االجتماعي".

ف مراعاة العناصر بف نبي ال بد مإو يرى : : دور القيم في البناء الحضاري1ـ  1ـ  5
 : ساسية لألخالؽ في البناء الحضاريلألىمية األ االعتبار، حتى يتـ رد اآلتية
 قي في ثقافة البناء الحضاري.إدماج العنصر األخالأوال: 
 تنظيـ شبكة العالقات االجتماعية بإسناده لمقيـ و األخالؽ.ثانيا: 
           بالقيـ األخالقية االىتماـالسعي إليجاد إطار أخالقي لمحضارة، مف أولوياتو ثالثا:

 :و في ما يمي تفصيؿ ىذه العناصر و توظيفيا.
فيرى أنو لكي يكوف  : ره في ثقافة البناء الحضاريو دو  العنصر األخالقي :1ـ  1ـ  1ـ  5

" :ناء الحضاري، و في ىذا الشأف يقوؿمفيدا لمحضارة إدماج و توظيؼ القيـ في عممية الب
، ىي أف الثقافة ال تستطيع أف تكوف أسموب الحياة إلى أذىاننا التي تباد األولىو الحقيقة 

و إذا ؿ كؿ فرد مرتبط بيذا األسموب ععمى عنصر يج اشتممتفي مجتمع معيف، إاّل إذا 
كما يرى أف الرصيد  2دققنا النظر في ىذا العنصر فإننا نرى أنو ال بد أف يكوف خمقيا".

      الثقافي الذي تمتمكو األمة ال بد أف يجد طريقة إلى العمؿ و التطبيؽ، مدفوعة باإلرادة
مشكمة بالنسبة إلينا تمثؿ قضية " إاّل أف ال:، و في ىذا يقوؿبة لمفعالية الضروريةو مكتس

الفعالية الضرورية لنا و التخمص مف وجوه عدـ  اكتسابذات نسؽ عممي، فنحف نزيد 
السمبي معا حيث  المظيرفعاليتنا الحالية، والمشكمة تطرح عمينا تحت المظير اإليجابي و 

  3".بنا السمبيرصيدنا الثقافي الفعاؿ و نصفي راسيتعيف عمينا أف نكّوف 
توظيفيا و إدماجيا ػ ألىميتيا  التسميـ بمبدأ، إضافة إلى ضرورة و ليذا فإف فعالية القيـ   

و عظة       اريخ عبرةو في الت الحضارة.بداية الحؿ لمشكمة  ػ يشكؿفي البناء الحضاري 
، أي عمى احتراـ القاعدة المتبعة" فقد أسست الشعوب السامية ثقافتيا عمى  مف خالؿ قولو:

             .4"قامت حضارتيا عمى القيـ الجماليةألخالقية، أما الشعوب اآلرية فقد أالقيـ ا
إذا كاف  "لمجتمع، فيرى أنو:في بناء ا و يضرب مثاال حيا عمى إدماج العمؿ كقيمة أخالقية

                                                 
 .   32.33وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .   148، مرجع سابق، ص 1، تأمالت، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
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العمؿ قيمة أخالقية عميا، فإف القياـ بو واجب مقترف بتعميمو األخالقي و االجتماعي، كما 
و ىذا يمثؿ الجمالية المعينة،  المقاييسخذ شكال معينا، و أف يكوف ممبيا لبعض يجب أف يت

ي إدماج القيـ في البناء يرى أنو ال يكفو بيذا المعنى فإنو  1".شرطا مف شروط فعاليتو
الرصيد األخالقي في ىذا البناء،  وذلؾ مف خالؿ  استغالؿ، بؿ ينبغي أف نحسف الحضاري

 لتأكيد عمى أىميتو في بناء الحضارة.ترسيخ ثقافة الواجب و ا
يرى : دور شبكة العالقات االجتماعية في تفعيل القيم األخالقية الحضارية: 2ـ  1ـ  1ـ  5

توظيؼ القيـ األخالقية ىو المقياس األساسي لتنظيـ شبكة العالقات االجتماعية  مالؾ أف
اآلف ىذا المبدأ  اتخذناأننا  و لوميـ مراعاتو في بناء الحضارة:"في المجتمع، ىذا التنظيـ 

أساسا ... فسوؼ نجد مثال أف العالقات الشخصية ال تقـو في أي مجتمع عمى غير أساس 
     معالقات الشخصيةلعف تعبير  عميو شبكة الصالت الثقافية عبارةأخالقي، و لما كانت 

    يصؿ و 2تتكوف دوف مبدأ أخالقي". أففي مستوى معيف، فإف ىذه الشبكة ال يمكنيا 
مف خالؿ تحميمو ىذا إلى النتيجة اآلتية و ىي حقيقة أساسية ماثمة في شبكة العالقات 

 فيو المبدأ األخالقي. اختؿاالجتماعية:"فإف شبكة الصالت الثقافة تختؿ حتما في بمد ما إذا 
و إف ىذه الحقيقة ىي وحدىا التي تفسر لنا كيؼ أف فعالية المجتمعات تزيد أو تنقص بقدر 

 3".ينقصا يزيد فييا تأثير المبدأ األخالقي أو م
و يؤكد أف عمـ األخالؽ يكوف ببناء عالـ األشخاص، و ال يمكف تصور ىذا البناء دوف    

لذلؾ  التي تربط بيف عالـ األشخاص و عالـ األشياء و عالـ األفكار. و   مراعاة العالقات 
مر ضرورتيا عمى كؿ ذي باؿ يخفي أنجده يقرر بأف وظيفة األخالؽ في بناء الحضارة ال 

قـو بالضبط ببناء عالـ األشخاص الذي ال يتصور بدونو عالـ ي: " المبدأ األخالقي ذلؾ أف
            و مف ىنا كانت أىميتو الكبرى في تحديد الثقافة و ال عالـ المفاىيـ. ،األشياء

األخالقي في بناء مف دوف المبدأ و منو فإف أي إلغاء أو إنقاص  4في مجتمع ما ".
المبدأ ة مف شأنو أف يحمؿ شبكة العالقات، و ىو أمر غير ممكف ذلؾ ألف:"الحضار 

و ال يتعمؽ األمر بشبكة   5و الغايات.  العاـ لممجتمع بتحديد الدوافع االتجاهاألخالقي يقر 
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       يرى هفحسب، بؿ نجد االجتماعيةالصالت الشخصية أو  المجتمع بشبكةالعالقات في 
            أف األخالؽ تتدخؿ حّتى في العالقات الدولية و تسير عمى تنظيميا." فالعمـ إذا تجرد

       مناقض لألخالؽ، سواء كاف ذلؾ اقتصادي، فإنو حتما يجر إلى وضع مف األخالؽ
تحكـ شبكة  " و مف خالؿ طرح مالؾ لمقيـ التيأو في اإلطار الدولي في اإلطار الوطني

   .بذلؾ لجعؿ األخالؽ إطارا لمحضارة، فإنو يسعى المجتمع و تنظيمياالعالقات في 
جعؿ األخالؽ  بف نبي مسألة في غاية األىمية بالنسبة لمحضارة، و تتمثؿ فيإيثير     

. فحينما يتناوؿ مفيـو الحضارة ػ و قد أشرنا إلى ذلؾ ػ فإنو يضيؼ إطارا عاما لمحضارة
و عماد ىذا المظير ىو القيـ و األخالؽ،  ا و روحيا،ي لحضارة مظيرا معنويلممظير الماد

ال بد مف وضع إطار  ، و ىو يرى بأنوف ىذا المظير فإنو يسميو )إطارا(و لما يتحدث ع
ألخالقية ، و مف أولويات ىذا اإلطار توظيؼ القيـ اقي تتكوف فيو الدوؿ و المجتمعاتأخال

و مف شاف  1.يتمثؿ في نيضة روحية" ، " أما اإلطار الروحي فيوالعميا في بناء الحضارة
" فقد توصمت الياباف و يضرب لذلؾ مثال بقولو: ،اإلطار أف ينقص مف مشاكؿ التخمؼ ىذا

  2إلى اإلنقاص مف جميع مشاكؿ التخمؼ بفعؿ تنظيـ معيف لممجتمع عمى قواعد أخالقية ".
اف و إعداده في لتحمؿ دعا إلى بناء القيـ في اإلنسمعالجة الباثولوجيا االجتماعية: :2ـ  5

في البناء االجتماعي و الحضاري، كما يستجمي أسباب المرض االجتماعي  مسؤولياتو
الذي أصاب حياة اإلنساف و تراه يحمؿ ىذه األسباب و يركز في تحميمو ليا عمى أىمية 

عمى توظيؼ  االعتمادالعنصر األخالقي في إمكانية تجاوز ىذا المرض، و مف ثـ ضرورة 
 و األخالؽ في حياتنا الفردية و الجماعية.القيـ 

أف يستشعر حجـ ىو مسألة أخالقية يجب  الذي الضميرو تتعمؽ ب :اليقظة :1ـ  2ـ  5
        ، وىذا ضروري في بناء الحضارة و حفظ بقائيا، و عدـ إحساسوالمشكمة األخالقية

ا تخبو تمؾ و عندم  االنحطاط لممجتمع ككؿو  و غفمتو مف شأنو أف يعجؿ السقوط
 الحساسية األخالقية و الجمالية فإف مقدار فنائيا يدؿ عمى مقدار عدـ تماسؾ عالؾ األفكار

في عممية البناء  يقظة الضميرد برأيو مف و ال بُ  3.و عمى انحطاط اجتماعي بصفة عامة
        ، ي مباشر في حياة الفرد و المجتمعمؤثر سمب يقظتوسباتو و عدـ  الحضاري، إف
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      و ربما مف الضروري"ؿ:ثير يضر الحضارة أكثر مما ينفعيا، و في ىذا يقو التأ ىذا
الضمير اإلسالمي في مختمؼ قطاعات  يقظةعمى األقؿ أف تقـو ألواف النشاط الدالة عمى 

و أسباب العطؿ الضارب  ،ساس دراسة عممية لمعوامؿ السمبيةالحياة االجتماعية عمى أ
  1".في حياتنا    بطنبو

             ،عمؿ اإلنساف معنى تاريخي و حضاريالضمير سببا دافعا ألف يكوف ل دَّ و لقد عُ    
" فإف :عس عف حمايتو مف الغفمة و السبات، و يؤكد ىذا بقولوو مف ثـ ال ينبغي التقا

كما يضرب  2تاريخا و أخالقيا ". إلنساف ػ ىو الذي يعطي لعممو معنىضميره ػ يقصد ا
، و منيا عمى الخصوص مثاؿ التجانس بيف لضمير مف الناحية األخالقيةعمؿ اأمثمة عف 

 ،مؽ يساىـ و يؤثر في واقع المجتمعخ باعتباره التعاوفعمؿ الدولة و عمؿ الفرد، في إطار 
           لة و الفرد عمى الصعيد االجتماعيإف التعاوف بيف الدو  :"دد يقوؿو في ىذا الص

عامؿ الرئيسي في تكويف سياسة تؤثر حقيقة في واقع ىو ال و االقتصادي و الثقافي
: وب بيف األفراد و بيف عمؿ الدولةىذا التعاوف مف شأنو أف يحقؽ التجانس المطم 3الوطف".

و عمؿ الفرد في نطاؽ التعاوف   و ال يفوتنا أف نضيؼ ىنا أف التجانس بيف عمؿ الدولة"
ذا الضمير في نطاؽ التعاوف الذي ، و يجعؿ ىأشرنا إليو، يتحقؽ في ضمير الفردالذي 

     ، و حكمايجعؿ ىذا الضمير موضوعا مف ناحيةأشرنا إليو، يتحقؽ في ضمير الفرد، و 
  4مف ناحية أخرى".

الحضارة ، و أىميتو في بناء بناء األخالؽو يفيـ مف كالمو عف الضمير أىميتو في   
تتقمص و تتضاءؿ أماـ قدراتو  ا فإف أسباب العطؿ في الحياةأيضا، فإف كاف الضمير يقظ

     ، و إذا كاف غير ذلؾ فينبغي البحث بجد في دواعياالنضباط في السموؾعمى تحقيؽ 
يكوف مفيدا  لكيو و متماسؾ،  إذا ما أردنا بناء حاضرنا عمى أساس قوي  يقظتوو بواعث 

فعالة خالقة ذلؾ  ألف الحاجة ال تكوف توظيؼ القيـ في عممية بنائيا "  لمحضارة إدماج و
ىذا العمؿ الممـز ىو الذي إاّل حيف يمنحو الضمير مف روحو ما يحيميا عمال ممزما، و 
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الصيغة  و بيذه 1".فكاره و حاجاتو إلى منتجات حضارةر لممجتمع اإلسالمي أف تحيؿ أُيسي  
 األخالقي.لصناعة التاريخ مف خالؿ يقظة الضمير و بعث عممو  كانت رؤيتو

      و يتجمى ىذا الخمط بيف مجاؿ الحقوؽ ط بين الحقوق و الواجبات: الخم: 2ـ  2ـ  5
في كونو السبب المباشر في الفوضى التي تشيدىا الحياة، و ىذا الخمط  و مجاؿ الواجبات

                 و تكمف أىمية األخالؽ  و ما ىو واجب. مؤداه عدـ التمييز بيف ما ىو حؽ
أداء الواجبات و لو إلى  باالتجاهرة عمى التمييز بينيما، مف خالؿ تزويدنا بالقد في ىذا

       مرء أف يحصؿ ال  " و مف الجميؿ حقا:في ىذا المعنى يقوؿ ، وعمى حساب الحقوؽ
ـ فنقدـ ، و لكف مف المؤسؼ حقا أف نقمب نظاـ القي) حقوقو( التي يطالب بياعمى

  2".القمؽ و الفوضى في حياتناخطيط و ، فذلؾ يزيد نسبة الت)الحقوؽ( عمى )الواجبات(
و القيـ الدافعة و يرى أف صناعة التاريخ أو بناء الحضارة مرىوف بدرجة مراعاة المبادئ    

: " و ليس يكفي مجتمعا لكي يصنع تاريخو أف تكوف لو حاجات بؿ ينبغي في البناء فيقوؿ
اف الربط بيف أخذ ، و مف ىنا كسائؿ تساعده عمى الخمؽ و اإلبداعأف تكوف لو مبادئ و و 

الحقوؽ و القياـ بالواجبات أمرا حتميا حتى يتـ بناء الحضارة وفؽ نظاـ التمييز بيف ما ىو 
أو )بالواجب(  عمى حده،حؽ و ما ىو واجب، فمسنا إذا بحاجة إلى نظرية تيتـ )بالحؽ ( 

قية عمى حده، فإف الواقع االجتماعي ال يفصميا، بؿ يقرنيا و يربط بينيا في صورة منط
، ال يكوف إف ىذا الخمط  بيف الحؽ و الواجب 3ىي التي تسير ركب التاريخ".  أساسية 
ا ، بؿ ال بد مف أف يكوف الواجب دوما متفوقاس التساوي بيف كؿ منيما حسب رأيوعمى أس

    ال تحتاج إلى األخذ بقدر ما تحتاج إلى البذؿ  عممية بناء الحضارة أف. ذلؾ عمى الحؽ
عف نظرنا أف ) الواجب (  " و مع ذلؾ فينبغي إاّل يغيب :ذلؾ فيقوؿيبيف و العطاء. و 

. إذ يتحتـ أف يكوف لدينا محصوؿ وافر تفوؽ عمى )الحؽ( في كؿ تطور صاعديجب أف ي
  ىذا )الواجب الفائض( ىو إمارة التقدـ الخمقي االقتصاد السياسي )فائض القيمة( أو بمغة 

ف يحدد عمؿ الواجب و يبيّ  هكما نجد  4إلى المجد". و المادي في كؿ مجتمع يشؽ طريقو
     " إف التاريخ :ة ذلؾ كمو في بناء الحضارة فيقوؿالفرؽ بينو و بيف عمؿ الحؽ، و أىمي
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، ت المتواضعة في أبسط معنى لمكممة، بؿ مف مرحمة الواجباوؽال يبدأ مف مرحمة الحق
، بكؿ ساعة، بكؿ دقيقة، ال         في معناىا المعقد، كما يعقده  الواجبات الخاصة بكؿ يـو

عف قصد أولئؾ الذيف يعطموف جيود البناء اليومي بكممات جوفاء و شعارات كاذبة ، 
  1و المعجزات الكبيرة". يعطموف بيا التاريخ بدعوى أنيـ ينتظروف الساعات الخطيرة

خية و مف الناحية التاري، و أىميتاال حيا عف عمؿ واجب مف الواجباتويضرب مث
انعكاساتو المرتبط بالكتابة و التأليؼ مبديا آثاره و  الحضارية، فنراه يدعو توظيؼ الواجب

بعيا خارج ، يجب أف يتالكممات التي يكتبيا: " إف عمى مف يكتب واجبا إزاء الممتدة لمجميع
و ىذه الكتابة  2و الصراع الفكري أف يتبع عمميا في المجتمع". ،مكتبو في معركة الحياة

و مف ىنا  " و يضيؼ:بتغيير السموؾ،التي ينشأ عنيا واجب آخر لو عالقة مباشرة  ىي
اإلمكاف عف شخصية  ، ىو أف تكوف  لو فكرة صحيحة بقدرينشأ واجب آخر لمف يكتب

، ألنو العامؿ المحوؿ الذي القارئ، الذي يقـو بدور رئيسي في تقرير األفكار االجتماعية
و بيذا  3سوسا في سموكو، أو سيء ممموسا في محيطو"يحّوؿ فكرة فيصّيرىا واقعا مح

و الحؽ بحاجة إلى فقو و إدراؾ لتأثيره المباشر عمى فكرة التقدـ    المنطؽ يكوف الواجب 
 في المجتمع و تحقيؽ التنمية لو.

إف الفصؿ بيف العمـ و الديف، و الفصؿ بيف  :: الفجوة بين العمم و الضمير 3ـ  2ـ  5
و بيف األخالؽ و الديف، و األخذ بالفمسفة العممانية و الالدينية الفمسفية  خالؽ،العمـ و األ

عف الديف و نسياف ا ىي العامؿ الرئيسي  و تدعو لالبتعاد التي تدعي بأف " ا قد مات"
... و لكف سيطرة الغرب عمى المسمميف  في ىذه الفوضى في القيـ األخالقية في عالـ اليـو

        الطالح و ثـ تقميد الغرب في فمسفتو و أخالقو الصالح منيا االستعمار،عف طريؽ 
   4و النافع و الضار جعؿ العديد مف المثقفيف المسمميف كريشة في ميب الريح.

مف األسباب الداعية إلى ضعؼ األداء الحضاري، حصوؿ فجوة بيف العمـ و الضمير،     
        ىذه الفجوة و جعؿ العمـ يتكامؿ  ىذا السبب يبرر مدى الحاجة إلى األخالؽ لتضييؽ

الذي  االنفصاؿمع الضمير ال يتصارع معو، و يتجياف معا لبناء الحضارة. و يعزو سبب 
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الحركة التي شيدىا مع  لقيـ توظيفا متناسبا، إلى عدـ توظيؼ االعالـ اإلسالميحدث في 
 االنفصاؿب المباشر في كاف ىو السب العمـ،: " ىذا التخمؼ بيف الضمير و العمـ، و يقوؿ

و يبيف الطريؽ إلى حؿ المشكمة العويصة بحركة واعية  1".اإلسالميالذي حدث في العالـ 
فإف صح ىذا أف أجؿ تدارؾ التخمؼ الممحوظ: "  عمى مستوى الضمير معززا بالقيـ مف

صحيح ،  و ىو منحصر بيف ىذيف الطرفيف مف بعد ػ يقصد الضمير و العمـ ػ االنحطاط
. ىي حركة سالمي مف جيد في الميداف النفسيالنيضة تكوف فيما يبذلو العالـ اإلفإف 

و بيذا  2ضميره ليتدارؾ تخمفو عف الفكر القرآني و عف ركب الفكر العممي الحديث".
ممثال في ىدي  اإلسالميبعيدا عف روح الديف  اإلسالميالتفسير يكوف الضمير في العالـ 

     وح العصر مثال في ركب الحضارة الراىنة. و ىو في ذلؾ. و بعيدا عف ر القرآف الكريـ
و ىذا الحؿ  ، و ىو ما يستوجب إعادة بعثو مف جديد.و في سبات ي حالة عدـ يقظة،ف

 هفنجد عمى مستوى أوربا بحضارتيا أما، اإلسالمييطرحو عمى مستوى العالـ 
     يفسر البعد بيف العمـأف نالحظ أف الحركة ذاتيا في تاريخ أوربا، حيث  ونستطيع"يقوؿ:

انفصاالت مف   و الضمي، ما شاع فييا مف فوضى، بوصفيا نياية محتومة لما أصابيا
  3اإلصالح". باسـاألوؿ في مجاؿ أخالقيا  متتابعة، حدث االنفصاؿ

، ىي حالة مرضية مييمنة عمى الحياة، اتساع الفجوة بيف العمـ و الضميرو ىكذا فحالة    
و الضمير تمتاز ، و لو كانت الفجوة بيف العمـ اإلسالمي أو في أوروبا سواء في العالـ

عؿ أمر ، لكاف أمر عالجيا ميسورا ، لكف الفجوة كانت كبيرة مما جبالضيؽ و السطحية
كانت الفجوة بيف ىذا العمـ الذي قمب  " لو:، و في ىذا يقوؿعالجيا يتطمب جيودا مضنية

و عمقا، كمما جد جديد، أو حدث  اتساعااكص تزداد األوضاع و بيف الضمير التقميدي الن
، و غرؽ ذلؾ الضمير الذي طأطأ رأسو منذ نياية القرف الثامف  ميداففي  اكتشاؼ العمـو

 4عشر أماـ إاله العمـ، فغمره فيضاف حقيقي في بداية القرف العشريف".
         لة فإنو يدؿبف نبي بمسألة الفجوة بيف العمـ و الضمير إف كاف لو دالو اىتماـ إ   

عوتو لمقضاء تجسده د االىتماـىذا  ،ؽ في بناء الحضارةبقضية األخال اىتماموعمى مدى 

                                                 
 .     124، وجية العالم اإلسالمي، مرجع سابق،  ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
      .125المرجع السابق، ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2
    .125مرجع سابق،  ص ال،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
       127مرجع سابق،  ص ال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4



  الحضاري بناءلا دورىا في التربية األخالقية و                            :            سابعالالفصل 
 

384 

 

و ثـ إشراؾ الضمير بعودتو و يقظتو، مع العمـ  ،عمى الفجوة القائمة بيف العمـ و الضمير
في بناء الحضارة. حتى تعود لألخالؽ رسالتيا في بعث ىذه الحضارة، و حمايتيا مف 

 و التمزؽ.  االنحراؼمخاطر و 
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 استخالصات:
    إف مفيـو التربية األخالقية في المنظومة الفكرية عند مالؾ بف نبي ىي أرحب مفيوما   

مما جاء في كتابات مفكري الغرب و فالسفتيـ، حيث أف األخالؽ يدخؿ  اتساعاو أكثر 
اإلنسانية، حتى في عالقة اإلنساف ببقية المخموقات في إطارىا كؿ العالقات و التفاعالت 

األخرى كالحيواف و النبات، و السموؾ األخالقي في نظر اإلسالـ ىو كؿ سموؾ خّير يقـو 
خّيرة و لغاية خّيرة، و اإلنساف األخالقي  ىو اإلنساف الخّير في حياتو  بإرادةبو اإلنساف 

لسواء، كما أف المبادئ األخالقية التي جاء بيا الظاىرة و الباطنة، لنفسو و لغيره عمى حّد ا
    و التي ينظـ بيا الحياة األخالقية تشمؿ شتى السموؾ اإلنساف، لحياتو الخاصة  اإلسالـ

و لحياتو مع غيره معا، تمؾ المبادئ األخالقية التي تحمؿ قيما مختمفة، فنجد ىناؾ قيما 
إلى ذلؾ. تمؾ القيـ ليست نسبية،  و ما ةاقتصادياجتماعية و عممية و إنسانية و سياسية و 

 و إنما ىي ثابتة ال تتغير. 
 التي وصمنا إلييا نذكر: النتائجو مف جممة  
عداده لمقياـ بميػ  9 ، يعد امو الحضاريةإف مساىمة األخالؽ فعميا في بناء اإلنساف، وا 

ديف أو ما الصحيح. إذ تناوؿ مالؾ بف نبي فكرة األخالؽ في إطار ال االتجاهخطوة في 
يسميو " الفكرة الدينية " و دورىا في الحضارة، فيو ينظر إلى األخالؽ ال مف الناحية 
الفكرية النظرية الفمسفية، بقدر ما ينظر إلييا مف الناحية العممية الوظيفية. و يعتبر الديف 

القية في مف القوى التربوية الرئيسية في المجتمع، فيو المقنف األوؿ لمقيـ، و لممعايير األخ
      المجتمع، و مف ىذه الزاوية يعتبر الديف مصدرا ىاما و موردا رئيسيا لممحتوى التربوي
و األخالقي الذي تنشئ المجتمعات عمييا أبناءىا، و لذلؾ فإف جانبا ىاما مف جوانب الفكر 

 التربوي و ركنا أساسيا مف أركاف الممارسات التربوية يكوف مصدرىا الديف في المجتمع.
ػ االرتباط الوثيؽ بيف التنمية و الحضارة، فالتنمية كما يراىا مالؾ بف نبي ىي متطابقة  8

         حضارة في جوىرىامع فكرة الحضارة، ذلؾ أف النمو حضارة و التخمؼ انحطاط. و ال
        : " ىي مجموعة الشروط المعنوية و المادية التي تتيسر لمجتمع معيفعند مالؾ بف نبي

قدـ كؿ فرد ، في كؿ طور مف أطوار وجوده ، مف الطفولة إلى الشيخوخة ، المساعدة أف ي
الضرورية لو في ىذا الطور أو ذاؾ مف أطوار نموه " أي أف التنمية عند مالؾ بف نبي 

   .المشاركة االجتماعية الكمية ليا تأخذ الثقافة كمحتوى و كوعاء ليا لكي تضمف
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يف األخالؽ و الحضارة، كاف ال بد مف توظيؼ القيـ و عالقة و صمة قوية ب ػ وجود 3 
و اعتبارىا عامال جوىريا يسيـ في بقائيا و نمائيا. فإف وراء   األخالؽ في بناء الحضارة 

التقدـ و تجعمو متماسكا  اكؿ تقّدـ و مدنية قيـ أخالقية و روحية مف شانيا أف تشّد قواـ ىذ
ىي سموؾ يتفاعؿ فيو الضمير و الفكر و عنده االنحراؼ. فاألخالؽ وتحفظو مف الزيغ و 

ف وحدة سموكية أخالقية نعيشيا  العاطفة و اإلرادة و التنفيذ و العادة، فكؿ ىذه تتحد فتكوِّ
في واقع الحياة اليومية، و طبيعة اختيارات األفراد و األمـ ألنماط السموؾ ىي ما تكوف 

طابعيا األخالقي الخاص بيا، الطابع  القيـ لتمؾ األفراد و األمـ. و ىي ما تعطي كؿ أمة
 الذي يميزىا عف غيرىا مف األمـ.

فقد أبرز تدخؿ األخالؽ حيث وظيفتيا  في المجتمع ، كونيا تعيف الحضارة عمى أداء ػ 4 
و تجمت في جانب ما سّماه بالعوامؿ المعنوية في مقابؿ العوامؿ  كامال،  أداءوظيفتيا 

كونيا ضمنت ما يسمى بالشروط األخالقية التي تتيح  المادية، و كما تجمت األخالؽ في
لممجتمع فرص التطور و النمو ، باإلضافة إلى ذلؾ يرى أنو لوال تدخؿ العنصر األخالقي 
         في تكويف معنى الحضارة، ألصبح معنى الحضارة مجردا مف كؿ العوامؿ المعنوية

واضحا بالمعنى الحقيقي لمحضارة .  و مقتصرا عمى العوامؿ المادية ، و ىو ما يخؿ إخالال
و تؤثر األخالؽ في السياسة و االقتصاد و المجتمع. و دعا إلى أخالقة الحياة االجتماعية 

 عموما.  
يرى أف توظيؼ القيـ األخالقية ىو المقياس األساسي لتنظيـ شبكة العالقات ػ  5

ضارة، و يؤكد أف عمـ االجتماعية في المجتمع، ىذا التنظيـ ميـ مراعاتو في بناء الح
األخالؽ يكوف ببناء عالـ األشخاص، و ال يمكف تصور ىذا البناء دوف مراعاة العالقات 

 التي تربط بيف عالـ األشخاص و عالـ األشياء و عالـ األفكار. 
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 تمهيد
يجمع أغمب المنظريف في عمـ االجتماع و االقتصاد عمى أف التنمية ىي عممية تغيير   

        موجية و معقدة و شاممة تضـ كافة جوانب الحياة االقتصادية و السياسية و الثقافية
     وتستيدؼ إحداث تغيرات بنائية و وظيفية في المجتمع،  ، و االجتماعية و اإليديولوجية

       و سعيا لتحقيؽ أكبر قدر مف الرفاىية لإلنساف .فقد أفمحت في استقطاب اىتماـ المفكريف
     و العمماء و الفالسفة منذ عصور قديمة لدراستيا و تحميميا بيدؼ الكشؼ عف آليات التغير 
و أساليب التنمية . و كانت ىاتو التصورات رؤى و وجيات نظر شخصية لتناوؿ مشكؿ 
التنمية و معرفة مداخميا العممية والمنيجية بغية استثمارىا في واقع المجتمعات مواصمة 

 لعممية التقدـ و التطور أو استنياضا لمواقع المتخمؼ.
مفكري العالـ العربي و اإلسالمي الذي و نحاوؿ في ىذه الدراسة أف نقدـ وجية نظر أحد   

ُحضي فكره بالدراسة في كافة جوانبو، إاّل أف الجانب التنموي منو بقي مجيوال لدى الدارسيف 
و التدقيؽ، نقصد بذلؾ المفكر " مالؾ بف نبي " الذي عالج مشكمة  عمى مستوى التخصيص 

انطالقا مف تشخيص فكرة التخمؼ العالـ العربي و اإلسالمي في إطار )مشكالت الحضارة( 
متأصمة في مرجعياتيا، وأسسيا، ومكتسبة وصوال إلى بناء الحضارة  ، و ربطيا باالستعمار

لمناعة ضد التغريب أو المسخ، ومنبثقة عف محفز ديني يتوافؽ والطموحات االجتماعية 
مشيد آخر والمساعي ذات األبعاد اإلنسانية في صياغيا الحضاري الناشئ والمنتظر، ىي 

مختمؼ، و متألؽ ذو خاصية إسالمية مطبوعة ومتفتحة عمى حضارات أخرى في نطاؽ 
 التبادؿ اإليجابي دوف االنصيار فييا، أو محاولة تقميدىا، واالنسالخ عف ىويتنا، ومرجعياتنا.
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 ـ أسباب التخمف في فكر مالك بن نبي: 1
التخمؼ مف المنظور االقتصادي  تحاوؿ طائفة مف الباحثيف معالجة قضايا التنمية و

الخالص، مف خالؿ تحديد متغيرات التطور و التقدـ في الدوؿ المتقدمة، لكف المقاربة التي 
قّدميا المفكر )مالؾ بف نبي( في ىذا الموضوع أضافت إلى الطرح التي قّدمتو نظرية التنمية 

تحميؿ اإلنساف نفسو، و قد في العالـ المتقدـ التي رّكزت عمى الجانب المالي إلى دراسة و 
 بف نبي أسباب التخمؼ إلى العوامؿ التالية :   إأرجع 

كمفيـو تحميمي لواقع القابمية لالستعمار" أشار إلى مفيـو " القابمية لالستعمار:  :1ـ  1
المسمميف ما بعد الموحديف عموما و ذلؾ بسبب التخمؼ الذي عـّ في بالد. فقد استكاف 

و الدعة، و ال ترجع ىذه الحالة االنيزامية إلى االستعمار بؿ ىناؾ كما  المجتمع إلى الراحة
الذي يقبؿ عمى نفسو تمؾ الصبغة، و السير  ، يقوؿ: " معامؿ آخر ينبعث مف داخؿ الفرد

  و حياتو " و حّدد لو فييا حركاتو و أفكاره  في تمؾ الحدود الضيقة التي رسميا االستعمار
انحطاط األّمة منذ عيد الموّحديف ىو الذي أّدى إلى بػ  و يضيؼ في معرض تحميمو أف

"القابمية لالستعمار، ليس مف شؾ بأف تمؾ األفعاؿ االستعمارية مف اقتالع وتدمير وتغيير 
وتغريب كانت ليا اآلثار السمبية والتخريبية عمى المجتمع واإلنساف الجزائرييف في مختمؼ 

 الخواالجتماعية واالقتصادية...قمية األبعاد األخالقية و النفسية والع
أف المسمـ يحمؿ أفكارًا 1وكاف مف نتائج ىذا االنفصاـ األخالقي،: عدم الفعاليةـ  2ـ  1

ال يستطيع تطبيقيا في دنيا الواقع، بفعؿ الخموؿ ألف البيئة التي تحيط بو   لكنو و صحيحة
            يتمثموف بعمر بف الخطاب، وال ىو الزىد والصوفية مثميا األعمى وتغذيو بثقافتيا أصبح

، فييرب ـ في ىذه الحالة إنما يغالط نفسوالمسم و ، )بف المبارؾ أو اإلماـ مالؾ أو بعبد ا
تثبت أماـ  وفي المقابؿ، نجد عند الغربييف أفكارًا قد ال . ىذه التعميالت الصوفية الكاذبة إلى

)فكرة التقدـ(، والمسمـ :ما يستطيعوف، مثؿ دموىا إلى أقصىاستخ 2النقد الموجو ليا ولكنيـ 
ما بعد الموحديف يحمؿ القرآف ولكنو ال يستفيد منو كثيرًا في التخطيط لنيضة قادمة، فعقمية 

المستوى الثقافي الذي يحيط  االختراع بالرعاية، أمثمة  ، ألنو لـ يكف عمىتشمو عف اإلبداع
 عمى ىذا الخمؿ:

                                                           
 65ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مشكمة الثقافة، مرجع سابق، صـ ـــــــــــــــــــ1
                 37ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المرجع السابق، ص  2
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            لمغمو فيياإما : يميؿ المسمـ في تقويمو لألشياء السهولة()مرض ذهان السهولة :أوال
         جدًا  األمور سيمة: فإما أف ويتمثؿ ىذا في نوعيف مف األمراض ،أو لمحط مف قيمتيا

مااج إلى تعب وكد فكر، والحؿ وال تحت مثاؿ عمى مرض  مستحيمة وأبرزأف األمور  بسيط وا 
        بعضيـ يكره و1أنو بخطبة رنانة تحؿ مشاكؿ المسمميف،ىناؾ مف يظف  و )السيولة(.

يكتفي  و أف تدعوه إلى تفكير عميؽ في  موضوع ما مف الموضوعات ألنو يؤثر السيولة
تجتذب إلى تيارىا  وعندما تخطط السياسة طبقًا لمبدأ السيولة فإنيا سوؼ ، بتفسير سطحي

عمى سيولة الحاضر ال عمى  يقدروف األشياء بناءالذيف  ، كثيرًا مف الناس ذوي النوايا الطيبة
مثؿ: أيسر طريؽ ألصحاب السياسات االنتيازية أف يستخدموا كممات  2صعوبات المستقبؿ.

لتشحيـ  تميؽ جدا "واإلمبريالية والوطنية؛ لمتغرير بالشعوب، ىذه الكممات التي  راالستعما
 3."المنحدر حتى يكوف االنزالؽ عميو نحو السيولة ميسورًا جدًا 

فيرى المسمـ أف األمور  ، وقد يحدث العكس ذهان االستحالة)مرض االستحالة(: -ثانيا 
وىي في الحقيقة غير مستحيمة ولكف ربما يضخميا عمدًا  ، أماميا عاجزاً  مستحيمة و يقؼ

 و يشعر بضآلة نفسو وصغر ىمتو فيحكـ عمييا، أو أنال يتعب نفسو في الحؿ حتى
        المستعمر  وقد مرت فترة كانت بعض الشعوب تنظر إلى صعوبة إخراج ، باالستحالة
الوحيد( كأف يأتي  معجزة الرجؿ. وقد تجد اليـو بعض المسمميف الذيف ينتظروف )4مف بالدىا

الستئناؼ حياة  أية محاولة استحالةويعتقدوف  ، صالح الديف آخر ليوحد المسمميف مف جديد
 .إسالمية

تعمؿ الدوؿ الرأسمالية عمى استغالؿ الدوؿ  عدم توازن آليات التبادل التجاري::3ـ  1
المتخمفة مف خالؿ ربط اقتصاد الثانية باألولى، حيث تحاوؿ اإلمبريالية و الطبقات الحاكمة 
          المحافظة عمى اقتصاديات بمداف العالـ الثالث، و استمرارية األوضاع االقتصادية

امية. و ذلؾ حتى تبقى ىذه الدوؿ مستمرة و االجتماعية و السياسية الراىنة في البمداف الن
كما تعترض الدوؿ المتقدمة  ، في القياـ بدورىا كمنتج لممواد الخاـ الالزمة لمصناعات الغربية

                                                           

 .23،  آفاق جزائرية، مرجع سابق، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3
 .27الصراع الفكري في البالد المستعمرة، مرجع سابق، ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  2
 .    27المرجع سابق، ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3
 .88وجهة العالم اإلسالمي، مرجع سابق،  ص   ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4
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ألف ذلؾ يقمؿ اعتماد الدوؿ  ، أف تتحوؿ الدوؿ النامية إلى مصنعة و تنمية نفسيا ذاتيا
التي تنتجيا، ىذا مف جية، ومف جية النامية عمى الدوؿ المتقدمة في تصريؼ المواد الخاـ 

         المنتجات األجنبية.أخرى فإنو يؤدي إلى تقمص دور البمداف النامية كسوؽ لتصريؼ 
: " فمثال ليس ىناؾ أي سبب ظاىر ألف يكوف سعر الحمفا و في ذلؾ يقوؿ مالؾ بف نبي

            الورؽ _ المصنوعةسعر منتجاتيا _ عجينة السميموز و  أكثر مفالجزائرية أقؿ ثالثيف أو 
 1في انكمترا ".

يعتري اإلنساف العاجز مرض نفسي يتمثؿ في التكديس، ذلؾ  :: الميل إلى التكديس4ـ  1
أف إنساف الكتمة يعتقد أف المخرج مف األزمة الممتدة في ضميره تكمف في نقص األشياء، لذا 

العالـ اإلسالمي، فكـ مف ورشة لجأ إلى تكديس أغمب األشياء، والذي ىو ظاىرة عامة في 
في مشاريع تنموية، تقبع في ائؿ الحديثة، لكف بدؿ استغالليا ومؤسسة تعمؿ عمى جمب الوس

 .  مستودعات ومخازف، تفقد قيمتيا يوما بعد يـو
المجتمع البريطاني مف داء التجميع والتكديس " (Francis Bacon) فرانسيس بيكونولقد حذر"

واعتبره أحد أوىاـ العقؿ، وأبرز سمة مرضية في نفسية إنساف العصور الوسطى، ولقد شبو 
بيكوف العممية التكديسية بالتجميع النممي، ذلؾ أف النمؿ يعمؿ عمى تكديس المواد دوف بنائيا 

ضي ال يحؿ المشكؿ بقدر ما يزيد في حيف أف النحؿ يبني ثـ يكدس. والتكديس كسموؾ مر 
 في عمؽ التخمؼ، وتدىور قيمة اإلنساف ميما كانت منزلتو االجتماعية. 

ىي نزوع العقؿ إلى التجزئة والذرذرة الفكرية، وتصبح المشكالت العامة  الذّرية: :  5ـ  1
، تفقد مجرد أجزاء مفككة، كؿ جزء قائـ بذاتو في تصورات العقؿ، وبالتالي تغدو مجرد أكواـ

صورة التكامؿ وتبتعد عف منيج التركيب المتآلؼ. إف الذرية عالمة مف عالمات عجز العقؿ 
أو أزمتو، والعجز أدؽ مف األزمة، ألف األزمة قد تكوف حاضرة حتى في مرحمة قوة العقؿ 

 وشموليتو، لكف العجز مرتبط باالنحطاط. 
أستاذ بأكسفورد، اتيـ العقؿ  جب"هاممتون ويذكر مالؾ بف نبي أف المستشرؽ اإلنجميزي"  

 مالكو( LES TENDANCES MODERNES DE L’ISLAMفي كتابو )  اإلسالمي بالذرية 

                                                           
 . 36المسمم في عالم االقتصاد، مرجع سابق، ص،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
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في جوىرية الذرية في العقؿ اإلسالمي، ألف الذرية حالة مف حاالت كؿ عقمي،  جبال يوافؽ 
 تتجمى في مرحمة البداوة والبدائية التي تصيب الكائف الحضاري وفؽ مبدأ الحتمية التاريخية. 

    ولـ تستطع النيضة تعديؿ العقؿ أو إصالحو، بؿ العكس تماما وقع العقؿ اإلصالحي   
ظ ذلؾ عند محمد عبده ومحاولة االستنجاد بالعقؿ الكالمي لفيـ قضايا في الذرية، كما نالح

عصرنا. والذرية رغـ كونيا مجرد عرض إال أف الفكر اإلسالمي لـ يستطع التحرر منيا، 
عمره الحضاري، يقوؿ مالؾ قياسا بالعقؿ الياباني الذي عدليا في غضوف نصؼ قرف مف 

 –بعد الموحديف، ولـ تستطع  اص بعقؿ مافمف يكوف ىذا العجز سوى عارض خبف نبي:" 
الحركة الحديثة أو حركة اإلصالح تعديؿ  –بف نبي تكمف في التفعيؿ إاالستطاعة عند 

 .  "االستعداد العقمي في ىذه الناحية تعديال جوىريا
تعمؿ النظريات الغربية في مجاؿ الفكر التنموي ذات : :  االغتراب و االنبهار بالغرب 6ـ  1

 ، بالظاىرة االستعمارية عمى تكريس االغتراب و االنبيار بمنتجاتو و فتوحاتو الثقافية العالقة
الثقافي أف التنمية يمكف أف تحقيقيا مف خالؿ العناصر  فتذىب مف خالؿ نظرية االنتشار

المادية و الثقافية السائدة في الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية. و تنمية القدرة عمى التقمص 
 " تمؾ القدرة التي تمكنو مف اكتساب  Daniel Lerner دانييل لرنرطفي التي يقترحيا " العا

، كما أف وسائؿ االتصاؿ و انتشارىا في المجتمع و تعرض األفراد ليا يعد كؿ ما ىو جديد
يرى ابف نبي أّف كؿ مف دعاة اإلصالح والتحديث اتفقا عمى تحديث. مؤشرا منت مؤشرات ال

فعاد دعاة اإلصالح  أساسي لبناء مشروعييما النيضوييف،تجاىؿ واقع أمتيـ كنقطة انطالؽ 
وتمثؿ دعاة  وال نقد، بأفكارىـ إلى الماضي لمتشبث بو والدفاع عنو مف دوف تمحيص

ي نشأت فيو. وىو ما أدى إلى التمفيؽ التحديث مذاىب فكرية غربية ليا واقعيا الخاص الذ
لى اصطداـ الجيود أحاييف أخرى مما عرقؿ السير في طريؽ النيوض.  والفوضى أحيانا وا 

بيا إنساف ما بعد  اتسـ و قد حّدد مالؾ بف نبي مظاىر التخمؼ  التيـ مظاهر التخمف:  2
 الحضاري إلى مجموعة مف األعراض نذكر منيا :   االنحدارالموحديف و 

حيف يصاب المجتمع بحالة التخمؼ و الركود يكوف في ذلؾ : غياب عالم األفكار: 1ـ 2
فال ، الوقت عالـ األفكار منعدما أو طغياف أفكار دخيمة عف النسؽ االجتماعي األصيؿ

يستطيع اإلنساف القياـ بعمؿ مثمر حيف يكوف عالـ األفكار ال يساعد عمى النشاط و االبتكار 
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كف اإلنساف في ماضيو بعيدا عف مقارعة الواقع ومناكفتو.و يرى مالؾ بف فيس ، و الفاعمية
نبي أف أىمية األفكار في حياة مجتمع تتجمى في صورتيف فيي إّما أف تؤثر بوصفيا  
 ، عوامؿ نيوض بالحياة االجتماعية، و إّما أف تؤثر عمى عكس ذلؾ بوصفيا عوامؿ ممرضة

ذلؾ أف النشاط اإلنساني داخؿ المجتمع ىو  1.أو مستحيال تجعؿ النمو االجتماعي صعبا
، فإف التي يحمميا األفراد و عممية التنمية متوقفة عمى طبيعة األفكار ، انعكاس لعالـ األفكار

و فوضى في المياديف الفكرية و الخمقية أو   يرى أف ما يسود العالـ اإلسالمي مف اختالط 
إنما ىو نتيجة ذلؾ الخمط مف األفكار الميتة، تمؾ البقايا غير  ، في مياديف السياسة

     المصفاة،  مف األفكار المستعارة التي يتعاظـ خطرىا كمما انفصمت عف إطارىا التاريخي
 2.في أوروبا و العقمي 

و ىي حالة تنتج عف سيادة النزعة الفردانية التي  :: تمزق شبكة العالقات االجتماعية2ـ  2
عكست معيار القيـ، وتعارض مصالح األفراد والجماعات فيما بينيا الذي أحدث االصطداـ 
الداخمي وقضي عمى العمؿ التكاممي الجاد وأدى إلى إىدار الكثير مف الطاقات االجتماعية 

ات االجتماعية في مرحمة االنحطاط وصرفيا فيما ال جدوى منو. و حيف ترتخي شبكة العالق
        ، و تكوف بذلؾ عرضا مف أعراض التخمؼ الذي يسود المجتمعات المتخمفةيالحضار 
 ب فيو األفكار البناءة و الفاعمة.و تذو 

فالمجتمعات النامية ىي التي تحقؽ االنسجاـ و التوازف  : فوضى األفكار والتكديس:3ـ  2
         و األشخاص، لكف فوضى التكديس والنزعة الذرية والخمطبيف عالـ األفكار و األشياء 

في عالـ األفكار ىو ميزة البمداف المتخمفة. والتكديس ظاىرة اجتماعية تظير في المجتمعات 
في مراحؿ تخّمفيا، ألنيا في ىذه المرحمة ال تفكر و ال تنظـ أعماليا طبقا ألفكار و قوانيف، 

نما تكّدس األشياء. تؿ الموازيف ، تختي دخمت في مراحؿ التخمؼ الحضاريفالمجتمعات ال 3وا 
إلى المرحمة   تد المجتمعو ير ، ، فتسيطر األشياء عمى اإلنسافعندىا و تحصؿ الفوضى

، فيغرؽ بذلؾ المجتمع ؽ اإلنساف نحو الشيوات و األشياء، فتستمرئ السيولة و ينزلالطفولية
 .في فوضى األشياء و األفكار و التكديس

                                                           
 .14مشكمة الثقافة، مرجع سابق ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  1

 .153مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ2  
 .166تأمالت، مرجع سابق، ص  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  3
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لمشيء حضور قوي وسحر في الذات، لتعمقو بالمذات والشيوات، وسد : الشيئية:  4ـ  2
الحاجات الممحة، كما يعد عند الشعوب ذات البعد الواحد معيار القوة والحضارة، والسموؾ 
االجتماعي عندما يطغى عميو الشيء ترى جميع الممارسات تحاوؿ أف ترتكز عميو كمطمب 

بكؿ ما يحممو مف أبعاد يعود سمبا أحيانا عمى اإلنساف وخاصة إذا  وقاعدة. وغاية الشيء
 أصبح محور تفاعالت الذات، واإلنساف الجاىمي كاف غارقًا في عالـ األشياء فتحوؿ سموكو

عندما  إلى مادي ولـ يخرج نموذجو عف نطاؽ الشيء )فرس، امرأة، سيؼ، رمح، الخ(. و
فكره وسموكو إلى النزعة التشتيتية، يصبح الكـ يفقد اإلنساف السيطرة عمى الشيء يتحوؿ 

في تصوراتو النزعة الشيئية حيف جمال الدين األفغاني  المغة السائدة والمعيار الناقد. ومثّػؿ
 انزلؽ فكره في عالـ األشياء، وأعتقد أف حؿ المشكالت الحضارية يكمف في الشيء. 

بف نبي يحاوؿ مف خالؿ إبراز الشيئية كنزعة مرضية  أف يمفت االنتباه أف اإلنساف ليس وا 
كما وال مادة، بؿ اإلنساف جوىر روحي مادي. إف اإلنساف ليس في نظر المسمـ )الكـ( الذي 
          تجري عميو تجارب المخبر، وعمميات المصنع وحاجات الجيش، فاإلنساف ليس )الكـ(

 بؿ )الصفة(. 
لمتخمؼ مظاىر كثيرة و عديدة، و في شقيا االجتماعي نالحظ  :الحرمان االجتماعي: 5ـ  2

       ظاىرة الحرماف االجتماعي و الذي يتمثؿ في عدـ قدرة الفرد عمى التكيؼ مع الواقع
و مف جية أخرى في عدـ قدرة المجتمع عمى توفير الضمانات االجتماعية  ، مف جية

و إنما طبقا لطبيعة  ؿ أسموب االقتصاد،لألفراد، و يتقرر عمى أساس كيفية تمبية الحاجة ك
 أو طبقا إلرادة حضارية ، الماؿ الذي يقضي نظما خاصة بتوزيع محدود يحّده اإلمكاف المالي

تفرض شبكة توزيع شاممة تشمؿ السكاف كميـ منذ المحظة األولى. فإذا تقرر ىذا النوع 
نستطيع مبدئيا رسـ شروط  ، دوف إخضاعيا لشرط اإلمكاف المالي ، األخير لتمبية الحاجة

 الديناميكا االقتصادية في صورة مسممتيف :
 لقمة العيش حؽ لكؿ فـ . أوال:
 العمؿ واجب عمى كؿ ساعد. ثانيا:
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المتأرجحة بيف  ، ه المسممةمعات المتخمفة ما زاؿ بعيد عف ىذو بالتالي فإف الفرد في المجت
 1الحؽ و الواجب في إطاره االجتماعي ذو البعد االقتصادي.

         إف احتداـ الصراع : فئة االنتقاليين وسموك االستبدادو  النزعة السياسوية: 6ـ  2
         بيف مجموع األفراد والساسة منذ القدـ، ولـ يستقـ العمؿ السياسي والممارسة السياسية إال 

لكف عندما يكوف الشعب في ذروة الحضارة. ولعؿ أبرز  ، الدساتير والمواثيؽ فقطمف خالؿ 
مؤشر لمعالـ االنييار يكمف في السياسة، أف مشكمة العالـ اإلسالمي بدأت حيف وقع الشرخ 
في كياف المجتمع مف حادثة السقيفة وصفيف. إذ بدأت النزعة االستبدادية تتجذر في أذىاف 

أصبحت الصورة النمطية لمعالقة بيف الراعي والرعية  يشوبيا  الحكاـ ونفسيتيـ، بؿ
بعد الموحديف، مارس ساستو أشنع صور االستبداد وغمبت المصالح  الغموض. ومجتمع ما

ذا ما  الشخصية القيـ األخالقية واإلنسانية، وغدا المجتمع مذرذرا مفككا، تسوده الطبقية. وا 
تعذر ىذا العامؿ، فإف القطيعة المعنوية سوؼ تعزؿ الدولة عف المواطف وتشؿ الطاقات 

نتائجو: عدـ االنسجاـ وعدـ التناغـ.وعندما بدأت االجتماعية، أو تشتتيا تشتيتا تكوف 
الشعوب تخرج مف نطاؽ األمية وتتخطى أوىاـ العقؿ رويدا رويدا، بدأت الحرباء السياسية 
تتموف مف جديد بألواف اإلغراء والوعود، والشعارات البراقة، خصوصا حيف ترفع شعارات 

 خالبة وتصرح بوعود مغرية. 
  بعد أف شّخص مالؾ بف نبي أسباب التخمؼ و مظاىره  ي:ـ مقومات النهوض التنمو  3

التي تمحورت حوؿ طبيعة اإلنساف مف جية، عدـ التحكـ في آليات و متغيرات التنمية 
  الحديثة مف جية أخرى، قّدـ مالؾ بف نبي أسباب النيوض و مقومات المشروع التنموي 

 التي لّخصيا في النقاط التالية : 
و ىي خاصية تتميز بيا دوؿ العالـ جتماعي مقابل االستثمار المالي: االستثمار اال:1ـ  3

الثالث المتخمؼ التي وجدت أنظمتيا نفسيا تعيش في بحبوحة مف العيش بعد أف شكمت 
في الموارد البشرية التي أصبحت ميزة خاصة  ي يعتمد عمى الماؿ دوف االستثماراقتصاد ريع

في دوؿ المحور اآلخر )واشنطف ػ موسكو( التي تحاوؿ دوما أف تنمي اإلنساف و تستثمر 
 فيو، و أكثر مف ذلؾ فيي تحاوؿ أف تستقطب الكفاءات في الدوؿ األخرى مف أجؿ 
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يو المجتمع بما يممكو تطوير ذاتيا و اقتصادياتيا.ألف الماؿ وحده ال يبني الدوؿ بقدر ما يبن
 ، و ىنا يتبادر الى أذىاننا أمراف :و عقمية  مف استعدادات ذىنية

 إف أمريكا ال تستطيع بإمكانيا المالي أف تشتري مدينة نيويورؾ. أوال:
 1.بينما تستطيع بإمكانيا االجتماعي بناء أو إعادة بناء مئات مدف مثؿ نيويورؾ ثانيا:

يقدمو مالؾ بف نبي في ىذا المجاؿ ىو كيؼ خرج المجتمع بؿ أف  المثؿ األعمى الذي 
لكف لما  ، األلماني مف نكسة الحرب العالمية الثانية التي دمرت البنية الفوقية لألمة األلمانية

كاف عالـ األفكار ومصدر ابتعاث القيـ فيو مازاؿ ينبض، فإف عممية اإلحياء و إعادة 
 2في ألمانيا لـ يدـ طويال. االبتعاث

         و استفادت، و اعتمدت الصيف عمى إمكانياتيا البشرية في بناء األمة الصينية   
مف التجارب الفاشمة)تجربة التعديف(، حيث لـ تقـ بتفتيت التنظيـ االجتماعي السائد فييا منذ 

و ىو )النمط الزراعي( الشيء الذي جعميا تتقدـ بنسب متسارعة في اقتصادىا  الكونفشيوسية
في ذلؾ خطط تنموية تعتمد عمى الذات وتستثمر في اإلنساف الصيني و التراب مطبقة 

 3.الصيني و الزمف المتوفر في كؿ أرض
     بف نبي في نقد النظاـ الرأسماليإانطمؽ  :  أخمقة عمميتي اإلنتاج و التوزيع : 2ـ  3

القائـ عمى إرادة الماؿ و فتح الباب عمى  )آدم سميث(مف خالؿ األساس المذىبي لػ 
           مصراعيو لمرأسمالية المتوحشة عمى حساب المصمحة العامة في المجاؿ السياسي
و المصالح الخاصة بالمنتجيف و المستيمكيف، وتفكيؾ المجتمع و تقسيمو طبقيا باسـ الحرية 

       ف فطريا عمى حب السيولةالمالية مف خالؿ مبدأ )دعو يعمؿ دعو يسير(. ُجبؿ اإلنسا
و إتباع المنحدر إذا لـ يكف لو مدفوعا الى األعمى بالقوة الضاغطة، فالمسمـ حيف دخؿ 
المعترؾ السياسي لـ يكف ليؤسس نظرة إستراتيجية شاممة لما بعد االستقالؿ، فقد كاف يطالب 

ستقالؿ ال تؤيده بحقوقو السياسية دوف عمؿ واجباتو األخالقية حينما كاف يركض وراء ا
مقومات السيادة الحقيقية لمشعوب. ىذا العور و القصور تحدد معالمو األساسية في الجانب 
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تبنى عمى أساس المطالبة بالحقوؽ دوف األساس األخالقي . فالسياسة التيالثقافي و في 
 العمؿ عمى تمكيف المجتمع مف القياـ بواجباتو ىو انتحار حقيقي لممجتمع .

طبيعة العالقة بيف األخالؽ و االقتصاد في مجاؿ االستيالؾ و اإلنتاج، : شكل يوضح 
 المصدر : الباحث .

     فمو اصطمحنا عمى المدلوؿ العاـ لممفيوميف أف " الواجب"في ىذا الشأف فيقوؿ مالؾ     
، و أنيا يمثالف عمى محور القيـ ممجتمع، و أـ "الحؽ" ىو ما نأخذهىو ما نعطيو مثال ل

الجبرية قيمتيف مختمفتي العالقة عمى طرفي الصفر، لو اصطمحنا عمى ذلؾ لجاءت صياغة 
 . 0واجب + حؽ = ما في صورة معادلة : العالقة بيني

 0اإلنتاج + االستيالؾ =  لؾ بالنسبة لالستيالؾ و اإلنتاج:و كذ
فات اإلباحية فيذه التجربة اإلنسانية يجب أف تعيد لالقتصاد أخالقياتو و تتالفى االنحرا

المادية التي سمبت اإلنساف ما يميزه عف اآلالت  الماركسية  المتمثمة في الرأسمالية و ورطة
            ه المعادلة الرياضية ذات الطابع الثقافي بيف اإلنتاج واالستيالؾ،إف ىذ 1و األشياء.

 .اتجاىو الثقافيمجتمع إحداىا حسب ىي عالقة أخالقية اقتصادية تدؿ عمى حاالت يحقؽ ال
         رّكز مالؾ بف نبي كثيرا عمى التفريؽ : ذ بالمعادلة االجتماعية  لممجتمعاألخ:  3ـ  3

             بيف اإلنساف و الفرد، في المثاؿ الذي قّدمو عف اإلنساف األلماني و اإلنساف االندونيسي 
ذلؾ  ، و فشؿ في الثانيالذي نجح في المجتمع األوؿ  )الدكتور شاخت(مف خالؿ مشروع 
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العالقة الجدلية بين اإلنتاج و 
 .االستهالك في شكلها األخالقي 

 

 :كفتي استهالكه أرجح عن إنتاجه 

هو مجتمع ال .و هو مجتمع ينهار
 .يصعد و ال يستقر

 

 :كفي ميزانه متعادلتان

هو مجتمع راكد مجتمع ال يصعد و ال 
 .يهبط

 

هو : فائض اإلنتاج عن االستهالك
مجتمع النامي يستطيع المجتمع 

استثمار فائض إنتاجه في العمليات 
 .المقبلة
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              الستعدادات الشعب األلماني الذىنية، ألف المخطط مستمد أساسا مف تراب ألمانيا مف جية
و الثقافية ومف جية ثانية. فنجاح الخطة في ألمانيا بسبب األخذ بالمعادلة االجتماعية التي 

. الزماف و المكاف و الترابمف حيث تختمؼ عف غيرىا مف المعادالت االجتماعية األخرى 
المجاؿ فتعثر التجربة االندونيسية كاف بسبب الخطأ في تقدير المعطيات البشرية في 

)شاخت( أف يسقط التجربة األلمانية عمى الواقع االندونيسي، بينما االقتصادي التي حاوؿ فييا
 يف :الواقع اإلنساني ال يفسر عمى أساس معادلة و بعد واحدة بؿ حسب المعادلت

معادلة اجتماعية: تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، و في مجتمع واحد تختمؼ مف عصر  أوال:
 إلى آخر حسب االختالؼ في درجة النمو و التخمؼ.

         معادلة بيولوجية : تسوي بيف اإلنساف و أخيو في كؿ مكاف ليستطيع ىذا كؿ ثانيا:
 1.د عف اآلخريفإاّل فيما فّضؿ فيو بعض األفرا ، ما يستطيع اآلخر

           و كحؿ لياتو المعضمة يطرح ىذه المعادلة االجتماعية في صيرورة تاريخية ليستنتج 
أف التجارب الشخصية و استثمار المنجز اإلنساني في الحضارات األخرى ىو العامؿ الوحيد 
إلنجاح الخطط االقتصادية. فيرى أف المجتمع الغربي عموما قد صاغ معادلتو االجتماعية ػ 

بينما المجتمع الصيني فإنو يصنعو اليـو بيده، تحت إشراؼ  ، و مازاؿ ػ بتدّرج األياـ والسنيف
. أما المجتمع اإلسالمي ما ىو الحاؿ في المجتمع اليابانية متوترة تحت ظروؼ قاسية، كإدار 

 فيو في حيرة بيف أمريف:
أف يترؾ األياـ تصوغ معادلتو االجتماعية أو تعيد صياغتيا لتمكينو مف مواجية  اإم أوال:

        ربالتحدي الذي يوجيو لو عالـ اقتصادي غريب عنو، و ىذا طريؽ طويؿ تعّبده تجا
 و محف المجتمعات األخرى.

أو مثمما فعؿ  ،إما أف تطرح المشكمة صورة منيجية مثمما فعمت الياباف و الصيف ثانيا:
في الغرب الذي اكتممت معادلتو االجتماعية في صورة النظرية  )تايمور( و مدرستو

 2.التايمورية

إف التكتؿ في إطار محور) طنجة ػ جاكرتا( ضرورة يممييا : ضرورة االكتفاء الذاتي :4ـ  3
إطار أمة واسعة عربية أو المصير المشترؾ لياتو الدوؿ، فاالكتفاء الذاتي يتحقؽ في 
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، و ىو نفسو الشعور الذي كاف تيدؼ إليو أوروبا مف خالؿ السوؽ األوروبية إسالمية
أو ما يسمى" باإلمبراطورية  لمان()شار المشتركة أو اإلتحاد األوروبي الذي استمّدتو مف 

"، أو كما كانت عميو دوؿ أوروبا الشرقية في إتحادىا مع اإلتحاد السوفياتي سابقا، المقّدسة
لكف عمى المجتمع العربي اإلسالمي أف يأخذ في عيف االعتبار ضرورة االستقالؿ الفكري 

      ية الضرورات الداخميةعف الغير .مع األخذ في الحسباف حدود اإلمكانيات الفردية لمواج
، فنحف ال نممؾ شروط ) االقتصاد األخذ بالتجارب األخرى لممجتمعاتو الخارجية .و 

         التكاممي ( أي أف نستيمؾ ما ننتج دوف الحاجة الى الغير كما ىو الحاؿ في أمريكا
عمى ، اديةو الصيف و روسيا بدرجة أقؿ، فمالؾ يرى أنو مف الواجب تنظيـ حياتنا االقتص

متخذة أساسا شروطا االستثمار  ، شروط تحقيؽ حمقة اقتصادية كاممة داخؿ حدودىا
 ، في صورة مسّممتيف ربما يكوف تطبيقيما في حدود الوطف الواحد  االجتماعي التي قدّمناىا 

 و لكنيا تنخفض بمقدار ما تتسع رقعة التطبيؽ.  ، عمى درجة الصعوبة
تعّرؼ بأنيا: مجموع العالقات االجتماعية بناء شبكة العالقات االجتماعية: : 5ـ  3

          واألفكار صالثالث: األشخاالضرورية التي توفر الصالت الضرورية داخؿ العوالـ 
 1و األشياء.

و يعد بناء شبكة العالقات االجتماعية أوؿ عمؿ تاريخي يقـو بو مجتمع، إذ أف ميالده  
مرىوف باكتماؿ و تالحـ ىاتو الشبكة داخؿ النسؽ االجتماعي في إطارىا االقتصادي و 

و تخضع فاعمية األفكار في أي مجتمع ػ لشبكة العالقات االجتماعية،  السياسي و الثقافي.
 2.انة بيف األفراد، كاف العمؿ فعاال مؤثرافكما كانت أكثر مت

و العالقة  و يستنتج مالؾ بف نبي فاعمية النشاط المشترؾ بيف األشخاص في المجتمع،   
بيف ىذه الشبكة و بيف المجتمع " فإذا ما تطور مجتمع ما عمى أية صورة، فإف ىذا التطور 

      ،توتر أو ارتخاء في التوتفي صورة مسجؿ كما و كيفا في شبكة عالقاتو االجتماعية 
ه العالقة أوؿ عمؿ و يعد تشكيؿ ىذ 3أو في تفكؾ الشبكة نيائيا عند مرحمة أفوؿ المجتمع.

يؤديو المجتمع مف أجؿ قياـ بمشروع تنمية أصيؿ تكوف فيو طبيعة العالقة بيف أفراد المجتمع 
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مي نظاما اجتماعيا يصير المبنة األولى في االستئناؼ الحضاري، و ليذا يخمؽ الديف اإلسال
و تعد شبكة العالقات االجتماعية األداة الجامعة لكؿ الطاقات  ،يريففيو الفرد الى أفراد كث

الحية في المجتمع، و يتجمى ىذا التماسؾ في صورة نشاط مشترؾ يقـو بو المجتمع وظيفتو 
 .لفردية لمصمحتو بفضؿ ىذه الشبكةتجميع ىذه الطاقات ا

وىذا يستدعي ضرورة مراجعتنا لتصوراتنا النظرية وسموكياتنا  التنمية السياسية : : 6ـ  3
العممية، اتجاه مسألتي الحؽ والواجب، بحيث يجب أف نؤسس فمسفة نيوضنا عمى أساس 

 القياـ بالواجب عف قناعة والمصحوبة بالشعور بروح المسؤولية.
الؿ العمؿ عمى رأب الصدع وتقميص تحقيؽ انسجاـ عمؿ الفرد مع عمؿ الدولة مف خ و    

اليوة الموجودة بيف الحاكـ والمحكـو بتوجيو نشاطات كؿ منيما إلى اتجاه موحد تتجانس فيو 
جيودىما وتتكامؿ، فالفعؿ السياسي لف يحقؽ نجاحو إاّل إذا تبناه أفراد المجتمع، في إطار 

ربط السياسة باألخالؽ كما يجب  تعاوف وتفاعؿ إيجابي بيف عمؿ كؿ مف الدولة والفرد.
والعمـ، وذلؾ باستبعاد التحايؿ والخداع والمكر مف الممارسة السياسية، وربطيا بقواعدىا 
العممية التي تراعي الجوانب الفكرية والنفسية واالجتماعية المعبرة عف خصوصيات األمة. 

 ة.وبالموازاة مع ذلؾ يجب العمؿ عمى توفير الوقاية والحماية لممنجزات المحقق
     يبنى المشروع التغييري النيضوي عند مالؾ :: إعادة الدور االجتماعي لمدين7ـ  3

فالتنمية التي تستيدؼ تغيير  ،تي ىي أساس كؿ تنمية في أي مجتمععمى فكرة الدينية ال
و قد اىتـ إبف نبي بالديف مف حيث   ،داخؿ يجب أف تحتوي عمى روح دينيةالفرد مف ال

وفي  ، و بناء شبكة العالقات االجتماعية، وظيفتو االجتماعية في صياغة اإلنساف الحضاري
 تكويف المحمة بيف عالـ األشخاص و األفكار و األشياء.

و مف ىنا نجد أف الوظيفة االجتماعية لديف تحقؽ في شكؿ تركيب ييدؼ الى تشكيؿ قيـ   
و ىذا  ، لة الطبيعية إلى وضع نفسي زمني ينطبؽ عمى مرحمة معينة لمحضارةتمر مف الحا

، و يجعؿ مف الوقت الذي ليس سوى مف اإلنساف العضوي وحدة اجتماعيةالتشكيؿ يجعؿ 
و مف التراب الذي يقّدـ   ، تمّر وقتا اجتماعيا مقدرا بساعات عمؿ ، مدة زمنية مقّدرة بساعات
ا ، مجاال مجّيزا مكيفا تكييفإنساف في صورة استيالؾ بسيطغذاء في صورة فردية مطمقة 

تبعا لظروؼ عممية اإلنتاج . و تكمف قيمة  ، ، يسد حاجات الحياة االجتماعية الكثيرةفنيا
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و مف ىذا  ، ال في أصالتيا الذاتية ، الفكرة الدينية عند مالؾ بف نبي في وظيفتيا االجتماعية
، فالديف و إف كاف صحيحا فإنو يفقد الدينية و فاعميتياف صدؽ الفكرة المنطمؽ فّرؽ بي

 و إف كاف باطالػ  مف ذلؾ يرى أف الديف و عمى العكس، فاعميتو االجتماعية بسبب اإلنساف
. ويدعو إلى ضرورة إرجاع الفاعمية يتو تظير حسب اإلنساف الذي يحمموفإف فاعم ػ

المرضي الذي يعيشو المسمـ  االجتماعية لمعقيدة مف خالؿ معالجة ظاىرة االنفصاـ
المعاصر، ولعؿ الحؿ يكمف في تأسيس عمـ جديد يسميو ابف نبي "عمـ تجديد الصمة با" 

 وظيفتو أف ُيشعر المسمـ بوجود ا وليس أف ُيبرىف لو عمى وجوده.
تكمف وظيفة ىذا اإلنساف الجديد  و بناء اإلنسان الجديد غير القابل لالستعمار: : 8ـ  3

ّنما بعفي  كما قالنية الناقد الموضوعي، التعرؼ عمى ذاتو مف دوف نكراف ليا وال تمجيد، وا 
ّنما بمعرفة مف دوف عقدة رفض وال عقدة انبيار، عمى اآلخر  يجب عميو أيضا أف يتعرؼ وا 

وسمبياتو. ليجد بذلؾ مكانو المناسب في خريطة  وبإيجابياتموضوعية ُتظير حقيقة اآلخر 
لممجتمعات واألمـ. وبعدىا يسعى لتعريؼ اآلخر بنفسو، مف خالؿ البحث التطور الحضاري 

 ومحاولة معرفة حاجات اإلنسانية لغرض خدمتيا. التواصؿ معو، عف آليات
مف خالؿ ربط الفكر بالعمؿ، فعالج الجدؿ العقيـ والخطابة و ذلؾ  ::  تحقيق الفعالية9ـ  3

الجوفاء يكوف بالجمع بيف العمـ النظري والعمؿ التطبيقي أي ربط العمـ بأىداؼ عممية معبرة 
رّكز مالؾ عمى بناء اإلنساف الجديد القوي بمعرفتو لذاتو ولغيره  دالواقع. لقعف متطمبات 

وال يكوف ىذا إاّل بالتركز عمى التجديد والتغيير فيما  تو،درؾ لدوره والمؤمف بأىمية رسالوالم
       يتعمؽ بالجانب النفسي ألّف معجزة التغيير مستوطنة في نفسية الفرد ال فيما يحيط بو

         طريؽ النيضة حسب ابف نبي يمر عبر شارع الواجبات المقدسة و مف وسائؿ مادية.
في ضمير كؿ فرد مف أبناء األمة، فالشعب الذي يريد التحضر يعمؿ ويجتيد في كؿ يـو 
وفي كؿ دقيقة وفي مختمؼ مجاالت حياتو. ودخولنا لممجتمع العالمي وضماف مكانة محترمة 
بيف األمـ يفرض عمينا أف نسمؾ طريقا جديد لـ يسمكو غيرنا وأف نقدـ لإلنسانية بعض 

   ا في عصر العمـ والمادة رغـ أّنيا في أمس الحاجة إلييا.كما يجبالحاجات التي افتقدتي
            أف ندرؾ أف كؿ فكرة تودع في التربة ستتحوؿ إلى مشروع ثقافي مجسد في الميداف

 إف ىي وجدت األرضية المالئمة والمحظة التاريخية المناسبة.
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 ـ ركائز التنمية عند مالك بن نبي: 4
تمع، و رفضا رة التنمية مف مدخؿ متكامؿ يأخذ بالنظرة الكمية لممجبف نبي لفكإيؤسس   

التبضيعية ليا. و ذلؾ أف المجتمع وحدة كمية تترابط أجزاؤىا، و تتساند و  التفسيرات التجزيئية
     فيما بينيا، وال يمكف أف تفيـ إاّل مف خالؿ عالقتيا مع باألعضاء اآلخريف. أي أف فيـ
        أي نظاـ أو ظاىرة اجتماعية إاّل في ضوء عالقتيا بالسياؽ االجتماعي العاـ الذي توجد
في إطاره، أي أننا عند دراسة ظاىرة التخمؼ ال بد مف مراعاة كافة مكونات البناء 

، والنسؽ اإليكولوجي، والنسؽ االقتصادي، والنسؽ االجتماعي مثؿ البناء الديمغرافي
 1و النسؽ القرابي والبناء الطبقي...إلخ التعميمي،السياسي، النسؽ 

المقاربات النظرية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية و ما قبميا، و قد نقد   
التي أنتجتيا المنظومة الغربية مفسرة و يحمؿ واقع غربي يبحث عف أسواؽ تارة، و يبرر  

باب إخفاؽ المداخؿ التنموية التي تبّنتيا تارة أخرى. ىذا و قد حاوؿ تحميؿ أس استعمارات
 الدوؿ العربية والتي أرجعيا إلى األسباب التالية:  

  عدـ تشخيص غاية النيضة بصورة واضحة . أوال:
 عدـ تشخيص المشكالت االجتماعية تشخيصا صحيحا. ثانيا:
 عدـ تحديد الوسائؿ تحديدا يناسب الغاية المنشودة و اإلمكانيات. ثالثا:
و يحدد شروط التنمية مف خالؿ عوالمو الثالث، فيي حجر الزاوية إلرادة التغيير، فال   

رادتو لتمؾ الحركة فيذه ىي رأسماؿ المبدئي   ، طريقة سوى: اإلنساف، والتراب، والوقت، وا 
وكؿ ما عدا ذلؾ: مف القصور الشامخات، والجامعات والطائرات، ما ىي إال مكتسبات 

     و يضيؼ قائال:" وليس مف الضروري  2صر أولية لعممية النيضة.النيضة، وليست عنا
نما ينيض  و ال مف الممكف أف تكوف لمجتمع فقير المميارات مف الذىب كي ينيض، وا 

 3"يديو مف اإلنساف والتراب والوقت بالرصيد الذي وضعتو العناية اإلليية بيف
وليست المادة وحدىا  ، أجؿ إنجازىاالتنمية رىف بمدى فّعالية اإلنساف وحركتو مف  و  

العاممة عمى التغيير بؿ التركيبة الثالثية بقيادة اإلنساف، فإف " القضية ليست قضية أدوات 
                                                           

   151كمال التابعي، مرجع سابق صـ  1
 .67مشكمة الثقافة، مرجع سابق، ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2
 .68، بين الرشاد و التيه، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3



 البعد التربوي لممشروع التنموي عند مالك بن نبي                           ثامنالفصل ال
 

403 

 

وال إمكانيات إف القضية في أنفسنا، إَف عمينا أف ندرس أواًل اإلنساف، فإذا تحرؾ اإلنساف 
ذا ما تشير إليو النظرة في   خ، ذلؾسكف؛ سكف المجتمع والتاري تحرؾ المجتمع والتاريخ، وا 

فنرى المجتمع حينًا يزخر بوجود النشاط، وأحيانًا نراه  ،تاريخ اإلنسانية منذ أف بدأ التاريخ
ساكنًا ال يتحرؾ  يسوده الكساد وتغمره الظممات، وىؿ ىذه المظاىر غير تعبير عف حركة 

 1.اإلنساف أو ركوده

لقد بيف ابف نبي أىمية اإلنساف في التنمية، بكونو المحرؾ لعناصر  :: اإلنسان1ـ  4
النيضة األخرى  ولكف كيؼ تتحقؽ فّعالية اإلنساف في الحركة التغييرية، إنو يرى ذلؾ مف 

 خالؿ توجييو في ثالث نواح ىي:
 توجيو الثقافة.  أوال:

 توجيو العمؿ. ثانيا: 
 توجيو الرأسماؿ. ثالثا:

ثـ يبيف مفيـو فكرة التوجيو بأنيا " قوة في األساس، وتوافؽ في السير، ووحدة في اليدؼ،  
فكـ مف طاقات وقوى لـ تستخدـ، ألننا ال نعرؼ كيؼ نستخدميا، وكـ مف طاقات وقوى 
ضاعت فمـ تحقؽ ىدفيا، حيف زحمتيا قوى أخرى، صادرة عف نفس المصدر متجية إلى 

نب ىذا اإلسراؼ في الجيد وفي الوقت، فيناؾ مالييف السواعد نفس اليدؼ، فالتوجيو ىو تج
العاممة، والعقوؿ المفكرة في البالد اإلسالمية، صالحة ألف تستخدـ في كؿ وقت  والميـ ىو 
أف ندير ىذا الجياز اليائؿ، المكوف مف مالييف السواعد والعقوؿ، في أحسف ظروفو الزمنية، 

أعضائو، وىذا الجياز حيف يتحرؾ  يحدد مجرى التاريخ واإلنتاجية، المناسبة لكؿ عضو مف 
 2نحو اليدؼ المنشود، وفي ىذا تكمف أساسًا فكرة توجيو اإلنساف.

طيرة،  وأوؿ شرط مف ويذكر ابف نبي أف النيضة في العالـ اإلسالمي بيا منعطفات خ  
ِإنَّ اللَّـَه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقوٍم  ﴿﴿قاؿ تعالى: اف الذي يتمثؿ فيو مفيـو التغييراإلنس ىو شروط تحقيقيا

وأوؿ ما يراد تغييره ىو منيجية التفكير وطريقتو، وذلؾ عف طريؽ   3﴾﴾َحّتى يـَُغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم 
توجييو الثقافي؛ ألف الثقافة: " مجموعة مف الصفات الخمقية  والقيـ االجتماعية التي يمقاىا 

                                                           
 125تأمالت، مرجع سابق، ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 .78شروط النهضة، مرجع سابق، ص  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2
 .11سورة الرعد، اآلية: ػ  3
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ولد فيو، والثقافة عمى ىذا ىي المحيط الذي يشكؿ فيو منذ والدتو كرأسماؿ في الوسط الذي 
 1الفرد طباعو وشخصيتو ".

لكف كيؼ تعود الثقافة إلى العمؿ ضمف وظيفتيا في التنمية ؟ يرى أنو لكي تعود لذلؾ  و 
مف االنحراؼ، وذلؾ بتصفية العادات والحياة مما يشوبيا مف معوقات  مف تنظيفيا فالبد 

و يرى أف التوجيو مرتبط بالمفاىيـ الفكرية المؤسسة عمى  المتعالميفلمنيضة، المتمثمة في 
أصوؿ ثقافية، والثقافة اإلسالمية ىي األساس في كؿ تغيير، فالبد مف التوجيو ألنو " ينبغي 
أف يكوف الميمة األولى في خطة النيضة اإلسالمية، ألف تحقيقو ىو الذي يوجد الشرط 

 2ه النيضة إلى جيود فّعالة ".األوؿ لتحويؿ الجيود في نطاؽ ىذ
     في حديث مالؾ بف نبي عف تكويف اإلنساف، و تحت عنواف: توجيه الثقافة: 1ـ  1ـ  4

) توجيو الثقافة(، يتعرض لمدلوليا فيقوؿ... و الثقافة مف األشياء األساسية التي تتطمب 
 بإلحاح تعريفا بؿ تعريفيف :

 .يحددىا في ضوء حالتنا الراىنة  األول :
 يحددىا حسب مصيرىا. الثاني:

 3ألف جيمنا ىذا حّد فاصؿ بيف عيدتيف: عيد الكساد و الخموؿ، و عيد النشاط و المدنية.
           لذا نرى مالؾ بف نبي يبحث عف أسس أية ثقافة مف الثقافات، و ينتيي بو المطاؼ

 إلى أف يحصر عناصر الثقافة في  المبادئ التالية : 

إف المقصود مف التوجيو األخالقي ىو تأثير العقيدة  التوجيه األخالقي:: 1ـ  1ـ  1ـ  4
الدينية في مجاؿ السموؾ البشري إذ ىي عنصر أساسي في الثقافة، مف خالؿ تأصؿ غريزة 
الحياة في جماعة، بحيث يستخدـ ىذه الغريزة وييدييا ويوظفيا بروح خمقية سامية، ىذه 

األرض، تأتييا مع نزوؿ الديف، وميمتيا في المجتمع  الروح الخمقية منحة مف السماء إلى
 4ربط األفراد بعضيا ببعض.

                                                           
 .83المرجع السابق، ص  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1
 .181ميالد مجتمع، مرجع سابق، ص ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ2
 .89، شروط النهضة، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3 
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إنو يرى أف الديف ىو األساس األخالقي الضروري لعمؿ التنمية، ألنو منيج تغيير يوجد   
مف المتفرقات تآلؼ يعمؿ عمى بناء النيضة، وىذا واضح في اإلسالـ حيث عمؿ عمى 

ـّ ميالد أوؿ مجتمع إسالمي، أصبح كجسد واحد، وظير تجميع األنصار والمياجريف، وت
ذلؾ مف خالؿ اكتساب قيـ جديدة. فيو يرى أف التغيير التنموي مرتبط بالتغيير الفكري، الذي 

 لو ارتباط بالمنحى الثقافي، المؤسس عمى أصوؿ العقيدة اإلسالمية .
قي الذي يجسد الفعالية ويقصد بو العقؿ التطبي : التوجيه السموكي العممي:2ـ  1ـ  1ـ  4

في النشاط سواء عمى صعيد الفكر أو العمؿ، فالمجتمع اإلسالمي األوؿ كاف يعيش طبقًا 
لمبادئ القرآف، أّما اليـو فيو يتكمـ تبعًا لمبادئ القرآف، وذلؾ لعدـ وجود المنطؽ العممي 

اف ليا مف فّعالية فإف العقيدة اإلسالمية لـ يعد ليا فّعالية في سموؾ الفرد ما ك 1.السموكي
" ال يحتفظ المسمـ باستقاللو يوجد انفصاـ بيف العقيدة والسموؾعمى عيد النبي ) ص(، حيث 

    ابتداء مف المحظة التي يغادر فييا المسجد، فيو يسقط تحت سطوة قانوف العدد، وبداًل 
 2."ر عميو مف أف يؤثر في الوسط طبقًا لمثمو األعمى ومبادئو، نجد أف الوسط ىو الذي يؤث

و يرى مالؾ أف أساس النيضة ىو تمثؿ العقيدة اإلسالمية، وذلؾ بتحديدىا مف خالؿ   
كونيا مصدرًا لمثقافة اإلسالمية، مف خالؿ ربطيا بالمفاىيـ المنطمقة مف األساس العقائدي 
وتحويميا إلى منطؽ عممي ال عمؿ منطقي، فإنو في ىذه الحالة نكوف قد سرنا في االتجاه 

      : اإلنساف والوقت والتراب ولكف البدأف مف أسس و شروط التنمية ىو يرىو ، الصحيح
مف ربطيا بالعقيدة اإلسالمية فيو يرى" أف السبب في ذلؾ أف ىذه العوامؿ الثالث تتطمب 
     إلى جانبيا عاماًل آخر ال غنى عنو، وىو العامؿ النفساني، ىذا العامؿ الذي يصطمح

أماـ قضية واضحة وضوحًا كاماًل، إف الشروط الالزمة  عمى تسميتو بالعقيدة، فنحف إذف
لتكوف النيضة موجودة بيف أيدينا فعندنا أكـر العناصر الموجودة في العالـ، وعندنا أخصب 

 3المساحات الترابية وعندنا الساعات الزمنية الكافية لإلبداع واالبتكار".
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العمـ ويستغؿ الماؿ؟ ينفقيا في وجوه الماؿ، فكيؼ ينفؽ  العمـ، و فالمسمـ يقتؿ الوقت، و  
الالفعالية متجذرة في ذواتنا فالعالـ اإلسالمي اليـو يفتقد الضابط  غير فّعالة، حيث العبثية و

الذي يربط بيف العمؿ وىدفو، وبيف السياسة ووسائميا، وبيف الثقافة ومثميا، وبيف الفكرة 
المثؿ العميا، وعندما أراد المجتمع أف  وتحقيقيا والسياسة تجيؿ الوسائؿ، والثقافة ال تعرؼ

يسير طبقًا لمبادئ القرآف فقد سار في االتجاه المعاكس، حيث بدأ يتكمـ تبعًا لمبادئ القرآف  
وذلؾ لعدـ وجود المنطؽ العممي في سموكو اإلسالمي، فميس الذي ينقص المسمـ منطؽ 

ليقوؿ كالمًا مجردًا، فنحف الفكرة بؿ الذي ينقصو منطؽ العمؿ، فيو ال يفكر ليعمؿ، بؿ 
 1.نعيش في أحالـ التغيير وينقصنا المنطؽ العممي

    بف نبي  بتوجيو العمؿ: سير الجيود الجماعية إيقصد  توجيه العمل :: 3ـ  1ـ  1ـ  4
في اتجاه واحد بما في ذلؾ جيد الراعي، والحرفي، والتاجر، والطالب، والمثقؼ والفالح، لكي 

يـو لبنة جديدة في البناء، فيو تأليؼ لكؿ ىذه الجيود لتغيير وضع يضع كؿ منيـ في كؿ 
يجاد بيئة جديدة  فإف العمؿ ميـ في تحقيؽ مصير األشياء.  و توجيو العمؿ ليس  اإلنساف وا 

عنصرًا أساسيًا في المجاؿ التنموي، ولكنو متولد مف شروط النيضة الثالث، فالخطب 
يشيدوف مسجدىـ األوؿ بالمدينة  بدأوابالعمؿ، فالمسمموف والمواعظ ال تأتي ثمارىا ما لـ تتوج 

حيث كانت أوؿ ساحة لمعمؿ، وىذا التوجيو المنيجي لمعمؿ ىو شرط عاـ أواًل، ثـ وسيمة 
خاصة لكسب الحياة بعد ذلؾ، ألنو كمما تقدـ التوجيو المثمث ػ توجيو الثقافة والعمؿ ورأس 

 2تمًا فيكتمؿ ويحتؿ مستوى أرفع.الماؿ ػ لإلنساف المسمـ تغير وجو الحياة ح
يرى أف العالـ اإلسالمي غني في المجاؿ المادي مف حيث  : توجيه رأس المال:2ـ  1ـ  4

التراب والماؿ حيث البتروؿ الذي ىو عصب أي تنمية، ولكف كؿ ذلؾ ال يمكف أف يركب 
ىو يرى  وة دينية تربط بيف الفكر والعمؿ، عوامؿ النيضة إذا لـ يوجو توجييًا نابعًا مف فكر 

أف العالـ اإلسالمي يممؾ ثروة ولكنو ال يممؾ رأسماؿ، ألنو يرى أنو ىو الذي يتحرؾ، ومف 
ثـ يوّجو عمى أساس المنيج الثقافي المنتج، فيو يرى ارتباطا بيف توجيو رأس الماؿ والنيج 

يتصؿ بالكـ، بؿ بالكيؼ، لتصبح كؿ الثقافي، فالمقصود مف توجيو رأس الماؿ ىو إنو " ال 
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قطعة مالية متحركة متنقمة توجد معيا العمؿ والنشاط، أما الكـ فإف ذلؾ الدور الثاني دور 
إذف فالبد مف تحريؾ الماؿ وتنشيطو، بتوجيو أمواؿ األمة البسيطة، وذلؾ  1التوسع والشموؿ.

عمؿ والحياة في البالد،  بتحويميا مف ثروة مكدسة إلى رأس ماؿ متحرؾ، ينشط الفكر وال
 فالبد مف منياج يحدد تخطيطًا مناسبًا نبني عميو حياتنا االقتصادية.

عندما يضع ىذا العنصر ال يقصد منو دراسة خصائص التراب وطبيعتو  التراب:  : 2ـ  4
مف خالؿ قيمتو االجتماعية، حيث تتحقؽ مف خالؿ قيمة مالكيو، فحينما تكوف   ولكنو يدرسو

مة مرتفعة يكوف التراب غالي القيمة، وعندما تكوف األمة متخمفة يكوف التراب قيمة األ
رخيص، ثـ يضرب مثااًل مف الجزائر، حيث موت األرض الخضراء، وانتشار الصحاري 

مؿ وعدـ فعالية اإلنساف في مواجيتيا؛ لتقاعسو عف العمؿ، ولذلؾ فيو يوجو اإلنساف إلى الع
" وميما يكف مف بدائية وسائمنا فإف عمينا أف نعمؿ،  مع ىذا العنصر األساسي فيقوؿ:

فالعمؿ الـز لزـو دراسة طبيعة األرض والمناخ، فإننا لف نستطيع أف ننقذ ذريتنا مف األجياؿ 
القادمة إال بالعمؿ الشاؽ، وعندما تتحقؽ تمؾ المعجزة بانتصارنا عمى أنفسنا وعمى أىواؿ 

   كوف قد شرعنا لتاريخ نحف منتدبوف إلييا، ألننا نالطبيعة  فإننا سوؼ نرى أية رسالة في ا
مامنا ، ولسوؼ تظير أيود الجماعية بدؿ الجيود الفردية، ابتدأت بالجفي بناء حياة جديدة

، وميد فيو ال تخيفنا، ألف شعبنا أخضع التراب، ولكنيا سوؼ بعد ذلؾ أعماؿ جميمة خطيرة
 2ولـ يعد شعبًا يخاؼ نوائب الزمف. ، لحضارتو

يريد مف خالؿ ىذا العنصر أف تعود األمة عمميًا إلدراؾ قيمة الوقت وكيفية : الوقت: 3ـ  4
استغاللو، فالوقت " يتدفؽ عمى السواء في أرض كؿ شعب، ومجاؿ كؿ فرد ولكنو في مجاؿ 

فالعالـ اإلسالمي يعرؼ شيئًا يسمى   3ما يصير ثروة، وفي مجاؿ آخر يتحوؿ عدمًا ".
إلى العدـ؛ لعدـ إدراؾ معنى الوقت ومعنى الزمف، ألف إدراؾ معنى الزمف الوقت الذي ينتيي 

يحدد معنى التأثير واإلنتاج إذا دخؿ في تكويف الفكرة والنشاط، فالحياة والتاريخ الخاضعاف 
فنحف في حاجة ممحة إلى توقيت دقيؽ،  ، لمتوقيت الذي كاف وما يزاؿ يفوتنا قطارىما
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ذلؾ إذا حاوؿ كؿ فرد منا " تخصيص نصؼ ساعة  و 1نا.وخطوات واسعة لكي نعوض تأخر 
يوميًا ألداء واجب معيف فإذا خصص كؿ فرد ىذا الجزء مف يومو في تنفيذ ميمة منتظمة 
وفعالة فسوؼ يكوف لديو في نياية العاـ حصيمة ىائمة مف ساعات العمؿ لمصمحة النيضة 

االقتصادية والمنزلية، وسيثبت نصؼ اإلسالمية في جميع أشكاليا العقمية والخمقية والفنية و 
       ،الساعة ىنا عمميًا فكرة الزمف في العقؿ اإلسالمي، أي في أسموب الحياة في المجتمع

فإذا استغؿ الوقت ىكذا فمـ يضع سدى ولـ يمر كسواًل في حقمنا،  ، وفي سموؾ أفراده
يضة و التنمية المطموبة. وبذلؾ تتحقؽ الن 2فسترتفع كمية حصادنا العقمي واليدوي والروحي".

وفي نفس الوقت الذي يؤكد فيو مالؾ بف نبي عمى أىمية عنصر الزمف في حركة التنمية 
حتى ال ننسى  ، وصعودىا فإنو يحذر مف االستغراؽ في العمؿ والجيد مف أجؿ اإلنتاج

 الجوانب النفسية في حياتنا كالغرب الصناعي.     
                                      

 ـ رهانات التنمية : 5
تراىف التنمية في الوطف العربي عموما عمى شقيف أساسييف ال بد مف توفيرىما مف تحقيؽ 

 بعد إستراتيجي يضمف لألجياؿ صيرورتيا و التحكـ في متغيرات المستقبؿ:
ي في تشخيصو لمتنمية و رىاناتيا يذىب مالؾ بف نب التنمية عمى الصعيد الداخمي : :1ـ  5

    في الدوؿ المتخمفة أنو يجب توفير أسباب الوثبة االقتصادية التي تحقؽ أىداؼ المجتمع
المجتمعات المتخمفة، و تتمثؿ ىذه الرىانات ػ  في تكريس سياسة تنموية تبعد بيا عف خانة

 :   بإيجاز ػ في
إف تحقيؽ االكتفاء الذاتي  وسائمه البدائية:فالحته و هي تزيد أو تنقص بدرجة : 1ـ  1ـ  5

    يبدأ بالدرجة األولى بالرجوع بالمجتمع الى النمط االقتصادي السائد في المجتمع مف القدـ،
و الراجح أف الجزائر ػ و المغرب العربي عموما ػ كانت تعتمد بالدرجة األولى الزراعة التي 

      اتو الدوؿ ال بد أف تأخذ بالزراعة ىي عصب االقتصاد، و أف أية نيضة تستيدفيا ى
في حسبانيا. و قد كاف القضاء عمى النمط الزراعي الشائع في الجزائر عف قصد بغية 
تحطيـ النظاـ الزراعي السائد، و تعويضو بالجانب الصناعي الذي أخذت منو الدوؿ 
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ؿ تفريغ القرى و تركيز الصناعة في المدف مف أج ، المتخمفة جانب استخراج المواد الخاـ
   مف سكانيا، و القضاء المبـر عمى المجتمع، و تحويمو مف مجتمع يتضامف تضامف آلي 
إلى مجتمع يتضامف عضوي، و بالتالي تتفكؾ شبكة العالقات االجتماعية. و بالتالي فقداف 
التماسؾ االجتماعي.  و كاف اىتماـ مالؾ بف نبي بالفالحة كمف أجؿ ضماف لقمة العيش 

 ـ لكافة أفراد المجتمع.     الكري
             إف التخمص  :اد خام في السوق و في باطن األرض:  ما يممك من مو  2ـ  1ـ  5

مف الييمنة األوروبية و دوؿ المركز باستغالؿ المواد الخاـ الموجودة و تخميصيا مف السيطرة 
             و يرى ،التصديراالستعمارية سواء كاف ذلؾ بدًا بعممية التنقيب أو التحويؿ أو 

       مف الواجب عمى دوؿ العالـ الثالث أف تحسف استغالؿ موادىا الخاـ ليس أف تعمؿ  أف
        عمى تصديرىا خاما مف الباب، و تستورده مصنعا مف النافذة."...كؿ منتوج نصّدره 

تماعية في بمد معيف إلى الخارج كما تنتجو الطبيعة يكوف تصديره بالنسبة إلى الحالة االج
 1.خسارة تحدد اقتصاديا ما يسمى )بمد متخمؼ(

تولي النظرية  العمل المتوقع الذي يمكن أن نحوله إلى واقع يعد بساعات العمل::3ـ  1ـ  5
في أدبيات التنظيـ المؤسسة الحديثة جانب االستثمار في الموارد البشرية عناية  االجتماعية

ألف االستثمار المالي  ، تحديد نسبة نجاح المؤسسة اقتصاديا كبيرة لما لو مف دور فعاؿ في
، فقد نوفر لقمة العيش لفئة اعيوحده غير كاؼ إلنجاح التنمية دوف االىتماـ بالجانب االجتم

العيش، تتوكأ عمى ما تمنحو مف المجتمع و نترؾ البقية أفواىا تفغر أفواىيا بحثا عف لقمة 
ؿ الذيف يشتغموف فعال، مما تؤدي بيا الى اليجرة و تتركو العمؿ المتوقع" و ىي العمافئة "

                ،مف نزيؼ في طاقاتو العاممة أو القادرة عمى العمؿ حيف تياجر بحثا عف العمؿ
 2و ىي غالبا ما تكوف ذات كفاءة عالية.

تطوير  أما المجتمعات التي تمجأ منذ البداية الى االستثمار االجتماعي لإلنساف و محاولة  
ذاتو مف خالؿ اإلمكانات المتاحة و الطاقات الموجودة مف خالؿ معادلة )اإلنساف والتراب 
والزمف(، و يخمص مالؾ بف نبي إلى ضرورة أف تعي البمداف المتخمفة أف القدرة المالية 
 ، وحدىا ال يبني اقتصادا متينا، بؿ أف االستثمار الحقيقي ىو الذي ييتـ بالجانب االجتماعي
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ف ليس ليا لمخروج مف مأزؽ التخمؼ إاّل عف طريؽ االستثمار االجتماعي الذي يتيح لكؿ أ
 1السواعد و لكؿ األفواه أف تجد قوتيا.

  إف معادلتي )الحقوؽ و الواجبات( و )اإلنتاج : أولوية اإلنتاج عمى االستهالك:4ـ  1ـ  5
دي. و يوضح تأثيرىما و االستيالؾ( مف األمور التي شغمت فكر مالؾ بف نبي االقتصا

  عمى نمط و حياة المجتمع مف خالؿ الصيغة الرياضية التالية:
 صفر  ═. إنتاج + استيالؾ صفر ═حؽ + واجب                       

      إف التخمص مف التخمؼ و تبعاتو السوسيواقتصادية يجب أف يبدأ مف نبذ ذىاف السيولة
و االستكانة الى الراحة والدعة، الى التشمير عف سواعد الجد و مضاعفة الجيد، و االىتماـ 

 باإلنتاج عمى حساب االستيالؾ. 
 :  التنمية عمى الصعيد الخارجي : 2ـ  5
          : و ىذا ألف االستعمار: مراجعة أسعار المادة الخام في السوق العالمية1ـ  2ـ  5

مف البداية ربط اقتصاديات الدوؿ النامية باقتصاده، مف خالؿ الزج بالمواد الخاـ الموجودة 
أي سوؼ يؤدي حتما الى انييار الميزاف التجاري  ، في ىاتو الدوؿ في البورصات العالمية

ألف قيمة المبيعات ال تساوي شيئا مف قيمة المقتنيات التي تفرضيا الدوؿ  ، في ىاتو الدوؿ
و بيف  يحاوؿ أف يفؾ العالقة بيف المواد الخاـ التي تممكيا الدوؿ النامية، هعة. لذا نجدالمصن

العممة المتداولة في السوؽ العالمية، و التفكير بجد و وضع آليات و تدابير جديدة تتماشى 
مع مكانيزمات السوؽ ألنو مف غير المعقوؿ أف يشتري الغرب المواد الخاـ بالسعر الذي 

بيع سمعتو كيفما يريد، لذا يقترح "مصرؼ  المادة الخاـ " عوضا عف مصرؼ يراه، و ي
           أسعار المواد الخاـ  " مف خالؿ وضع تشريعات و قوانيف يحمي"العممة الصعبة
، و ذلؾ بتوحيد الجيود بيف كافة األطراؼ و تنسيؽ بينيا في استراتيجيات مف المضاربة

 .ح الجديدلكي تتماشى مع ىذا الطر  التنمية
         إف التكتؿ االقتصادي بيف الدوؿ  التكتل االقتصادي بين دول العالم الثالث: :2ـ  2ـ  5

            روبي( األو  االتحاد)كما ىو موجود في أوروبا في صيغة ىو ميزة العصر الحديث
ىو صماـ األماف لمدوؿ الصغيرة لكي ال تمتيـ  االتحاد، و يبقى و )اآلسياف( بيف دوؿ آسيا
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و التعامؿ معيا  ،ه األخيرة عمى التفرقة بيف الدوؿقبؿ التكتالت الكبيرة، و تعمؿ ىذمف 
فرادى مف أجؿ فرض شروطيا عمى اآلخر. و قد تفطف المفكر مالؾ بف نبي الى قيمة 

عرض الى فكرة )كومنولث التكتؿ و ما ينجر عنو فائدة  عمى المجتمعات المتخمفة. و قد ت
إسالمي( باعتبارىا موضوع بحث يرمي الى تخطيط وحدة جغرافية سياسية معينة أو الى 

عمى معمومات أوسع بشأف ىذه الوحدة يوجب أف يتضمف ىذا  مجرد معرفة نظرية لموقوؼ
التي تميز موضوع البحث و تبرر الحؿ الذي   البحث بعض الحقائؽ األساسية و المقتضيات

 إيجاده. يراد
ومف جممة الحقائؽ األساسية ىي احتفاظ العالـ اإلسالمي في المرحمة التي يجتازىا اآلف     

بػ )وحدتو الروحية( التي تعد عامال جامعا أساسيا ومبدأ موحدا يجب أف يطبؽ، في أي 
مف الناحية السيكولوجية و تناسؽ عناصره   مرحمة لتخطيطو تطبيقا يناسب تجانس المشروع

لذا يدعو مالؾ بف نبي الدوؿ العربية الى توحيد الرؤية االقتصادية  1 لناحية الفنية.مف ا
ة في شكؿ)السوؽ تنظيرا و تطبيقا و الدخوؿ في الفضاء االقتصادي العالمي ككتمة موحد

 (. العربية المشتركة
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 استخالصات:
قّدـ مالؾ بف نبي إسياما يدخؿ ضمف إطار الفكر الحضاري عموما، الذي يقدـ لإلنسانية   

جمعاء فكرا تكرع مف معينو أجياال يتعقبيا الزمف، إذ أف سننية الطرح و عمقو ال يعدو أف 
يكوف طرحا متحيزا لجية دوف أخرى، فيو فكر إذا ما تناولتو أي جية ميما موقعيا و 

ومف النقاط التي نوجزىا في الخالصة حوؿ عممية التنمية عند  يفيا النجاح.فحم أيديولوجيتيا
 ما يمي: إبن نبي

االرتباط الوثيؽ بيف التنمية و الحضارة، فالتنمية كما يراىا مالؾ بف نبي ىي متطابقة مع ـ 1
فكرة الحضارة، ذلؾ أف النمو حضارة و التخمؼ انحطاط. و الحضارة في جوىرىا عند مالؾ 

و المادية التي تتيسر لمجتمع معيف أف يقدـ كؿ   نبي : " ىي مجموعة الشروط المعنويةبف 
المساعدة الضرورية لو  ، مف الطفولة إلى الشيخوخة ، في كؿ طور مف أطوار وجوده ، فرد

في ىذا الطور أو ذاؾ مف أطوار نموه " أي أف التنمية عند مالؾ بف نبي تأخذ الثقافة 
 لكي تضمف المشاركة االجتماعية الكمية ليا . كمحتوى و كوعاء ليا

إف التنمية ىي عممية تغيير شاممة تستيدؼ الظروؼ البنائية و الوظيفية لممجتمع، فإف  ـ 2
أو داخؿ النسؽ نفسو في إطار  ، ذلؾ ال يكوف إاّل بالتكامؿ و التكتؿ مع جيات أخرى

    تقـو االقتصاديات الحديثة التكامؿ بيف أعضاء البمداف بيف محور طنجة ػ جاكرتا . و 
عمى فكرة التكامؿ و التبادؿ بيف الدولة إذ ال تقـو مشاريع التنمية الكبرى عمى اقتصاد محمي 
بؿ تقـو عمى أسس عممية متينة، وعميو فإف التكامؿ بيف دوؿ العالـ اإلسالمي إلرساء ما 

رة إستراتيجية لتحقيؽ يسميو مالؾ بف نبي بػ " االقتصاد المشترؾ أو الموحد " صار ضرو 
أي الحمقة االقتصادية التي ، اليبة االقتصادية المطموبة لتحقيؽ عمى األقؿ االكتفاء الذاتي
 1.تستطيع االنغالؽ عمى نفسيا إذا اقتضت الضرورة الداخمية ذلؾ

ارتباط الجانب التنموي بالجانب الديني الذي يريد التطور و التقدـ، إذ أف مف شروط ىذا  ـ 3
         اإلقالع أف يربط المخطط و المنظر لمتنمية بيف عقائد و ثقافة المجتمع المخطط لو،
و ىي نفس القناعات التي انطمؽ منيا المجتمع السوفياتي و الصيني في تمّثؿ التنمية كآلية 

وج مف التخمؼ. و قد ضرب مالؾ بف نبي مثاال عف بناء المسجد النبوي فقد كاف لمخر 
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فرآه  ، الصحابة يحمموف حجرا واحدا، و كاف عمار بف ياسر يحمؿ عمى كتفيو حجرتيف
الرسوؿ ػ ص ػ فقاؿ لو : " لكؿ ىؤالء نصيب في الجنة و أنت لؾ نصيباف " فقد كاف العامؿ 

 حابي الجميؿ الى حمؿ حجرتيف مرة واحدة .الديني دورا محورا في دفع الص
و الجانب الروحي و استثمار الطاقة الروحية الكامنة في نفسية اإلنساف المسمـ لتحقيؽ   

الفعالية التي تعد أىـ محور رّكز عميو مالؾ بف نبي في الدفع بالتنمية قدما صوب تحقيؽ 
ولة و الصعوبة عمى حد و عكس ذلؾ ما أصاب األمة مف ذىاف السي ، غاياتيا القصوى

السواء في تعطيؿ ىذا المشروع االقتصادي في محور طنجة ػ جاكرتا، ىذا الجانب الروحي 
        حيث فتحت األمصار و شيدت دوؿ ، ىو الذي أسس لحضارة اإلسالـ في قرونيا األولى

 و حضارات انطالقا مف الجانب الروحي القوي التي تتمتع بيا دولة اإلسالـ. 
يرى مالؾ بف نبي أف وعي الجانب االقتصادي ال يتـ إاّل مف خالؿ وضع خطة تربوية ـ  4

في إطارىا الثقافي يعيد مف خاللو الى اإلنساف دوره الطبيعي في الحياة و يزوده باألفكار 
   الحية، الذي ىو حجر الزاوية بالنسبة ألي إقالع حضاري و تنموي يبقى في حاجة ماسة

و النافعة دورا فعاال  تنموية تكوف فييا األفكار الحية ؽ مف خاللو ثقافةالى إطار تربوي يخم
 في خمؽ فرص التنمية و النيوض. 

االىتماـ بالجانب الفكري إذ يتجو ىذا الجانب الى تأطير عممية التنمية بآراء و تصورات  ـ 5
استثمارىا  فكرية تأخذ عمى عاتقيا تمحيص و نقد المداخؿ و المذاىب االقتصادية الكبرى و

لنأخذ بمستويات الوعي االقتصادي لتنمية المجتمعات  ، في الواقع العربي واإلسالمي
و التبادلية و التوزيعية و تحسيف   المتخمفة و إعادة صياغة النماذج اإلنتاجية و االستيالكية

في  المواقؼ تجاه ركائز االقتصاد و عمى رأسيا الماؿ . و يكمف إعادة الوعي التنموي لألمة
 النقاط التالية :

أ/ التثميف الحقيقي  لدور الكميات و األرقاـ في تحديد مجاؿ التنمية مقابؿ الطاقات النفسية 
و االجتماعية الكامنة والتي تظؿ في مرحمة حبيسة االحتماؿ في حيف تصير عند اإلقالع 

 مف عناصر اإلمكاف االقتصادي.
 مقابؿ االستثمار المالي و المادي .ب/ إعادة االعتبار لالستثمار االجتماعي 

 ج / إعادة االعتبار لوظيفة االدخار مقابؿ وظيفة االستيالؾ .
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د / الوعي بعدـ عدالة أنماط التبادؿ القائمة مما يستدعي أنماطا جديدة أو عمى األقؿ 
التفكير في أنماط جديدة نابعة مف التصور السميـ لمقيمة مادامت المذاىب االقتصادية ىي 

 تي تصنع أنماط تبادليا.ال
مراعاة الجانب االجتماعي و المعيشي، إذ يؤكد مالؾ بف نبي عمى المستوى االجتماعي    ـ 6

ىي المعادلة التي  ، أف توازف المجتمع بيف الحؽ و الواجب، بيف اإلنتاج و االستيالؾ
أساسيا يستقيـ مف خالليا المجتمع و يحقؽ المعادلة االجتماعية المطموبة  التي ىي شرطا 

 مف شروط النيوض التنموي .
الذي ينطمؽ  ، و يقصد مالؾ بف نبي بالجانب المعيشي عف الحؽ في التأميف االجتماعي 

فظ النوع يعد طرفا حاسما فيما فإف توفير لقمة العيش لح ، في تأميف حد الكفاؼ مف العيش
يسميو مالؾ بف نبي " بتحقيؽ الديناميكا االقتصادية " إذ ال يمكف تصور اقتصاد تنمية 

 1.بطريقة مستقمة عف اقتصاد متيف لتحقيؽ القوت
و الشعب الذي يقـو بعممية التنمية ىو الشعب الذي يممؾ الحد األدنى مف قوتو ليفّعؿ آليات 

 التعمير و سبؿ النيوض. 
الجانب السيكولوجي: أّثر ُبعد اإلنساف المسمـ عف دينو في مجاؿ التشريع لممجتمع عمى ـ   7

الناحية النفسية لإلنساف التي تتطمب نفسية مرتفعة تعمو مف خالليا ىمـ األفراد و الجماعات 
داخؿ المجتمع، و تركز المداخؿ الحديثة في التنمية عمى الجانب السيكولوجي كثيرا لما لو 

وافرت ( و)دانييل لرنرو) )دافيد ماكيالند(،عمى المردود التنموي كما يوضح ذلؾ مف أثر 
في المدخؿ السيكولوجي لمتنمية الذيف يذىبوف الى أف درجة الدافعية أو الحاجة الى  هيجن(

وأف تغيير االتجاىات والقيـ و السموكيات ، اإلنجاز ىي الدعامة األساسية لمتنمية االقتصادية
 سيا لخمؽ مجتمع حديث. تعد شرطا أسا

التأكيد عمى الجانب التخطيطي، فإذا كاف التخطيط يعّرؼ  بأنو المواءمة بيف ما ىو  ـ 8
و ىو يعني تعبئة و تنسيؽ و توجيو الموارد و الطاقات و  ، مطموب و ما ىو متاح عمميا

ال يمكف القوى البشرية المتاحة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية أو اجتماعية متفؽ عمييا . ومنو 
قياـ عمؿ تنموي في غياب تخطيط عممي يسمح بتطبيؽ الخبرات و التجارب عمى الصورة 
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المرجوة. لذا يؤكد مالؾ بف نبي عمى ضرورة األخذ في الحسباف اإلنعاش الزراعي و الموازنة 
مع المتطمبات الصناعية و المتطمبات الزراعية بما يتماشى و اإلمكانات المتوفرة في العالـ 

و بما يقتضيو سّمـ األولويات في التنمية . و في ىذا المستوى يتحدث مالؾ بف  ، المياإلس
نبي عف تخطيط التنمية بتحديد األىداؼ النيائية و المرحمية و إحصاء اإلمكانيات المتوفرة 
              و الالزمة بالطرؽ العممية ال التخمينية، و وضع حسابات دقيقة لممراحؿ التي يجب
 أف تجتازىا المرحمة، و تكييؼ ظروؼ اإلسكاف و المواصالت و التمويف لمتطمبات التنمية.

            ، البعد الثقافي لمتنمية عند مالؾ بف نبي، و ىو طرح جديد بالنسبة لنظرية التنمية ـ 9
إلى يؤدي  ، في تالحـ ىاتو األعضاء بالديف ، إذ أف التكامؿ بيف اإلنساف و التراب و الزمف

و التي تتمثؿ في إيجاد صيغة أخالقية لمحقوؽ و الواجبات  ، إيجاد الشروط المادية لمحضارة
 في المجتمع .

إذ أف فاقد  ، توفير اإلرادة لمتنمية، فيي عكس الركود و التكديس و الذرية و الشيئيةـ  18
ى يغّيروا ما الشيء ال يعطيو، و ىذا بمقتضي قولو تعالى:) إف ا ال يغيروا ما بقـو حت

و مكمف القوة التغييرية لدى أي شعب. ألف  االبتعاثبأنفسيـ (.و إرادة التنمية ىي محور 
االقتصاد في عرؼ مالؾ بف نبي ما ىو إاّل إسقاط البعد السياسي عمى نشاط إنساني معيف، 

 وفًيا لممبادئ ذاتيا . االقتصادفبقدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخالقية معينة، يبقى 

و التكتؿ مف أجؿ بناء الحضارة بيف الدوؿ اإلسالمية أو بيف الدوؿ  االتحادضرورة ـ  11
فقد طرح مالؾ بف نبي فكرة " محور طنجة _ جاكرتا "، و فكرة " كومنولث إسالمي  ، العربية

" و الذي اىتدت إليو دوؿ أسيا في ما يعرؼ بػ ) دوؿ اآلسياف( أو طريقة )طيور األوز(، 
فيما ما بقي المشروع يراوح مكانو بيف الدوؿ العربية كػ )مجمس التعاوف الخميجي( أو )إتحاد 

 المغرب العربي(.
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 ائجتنالخاتمة وتقييم 
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 خاتمة و تقييم نتائج الدراسة:
حيث ، بعد ىذا العرض يكون الباحث قد أنيى البحث فى كتابات المفكر  مالك بن نبي

كما استعرضت بعض ، مالك بن نبي وآرائو التربويةألقت الدراسة الضوء عمى أىم أفكار 
القضايا التربوية اليامة التى تعرض ليا مثل قضية طبيعة الفكر التربوي عند مالك بن نبي، 
 قضية ماىية التربية عند إبن نبي، أبعادىا أىدافيا و التربية االجتماعية مفيوميا

عالقتيا بالبناء الحضاري و البعد خصائصيا و أبعادىا المجتمعية، التربية األخالقية و و 
 التربوي لنظرية الحضارة عند مالك بن نبي، التنمية وفق رؤية إنسانية تربوية. 

ولعل ىذه الدراسة تعد مساىمة اجتماعية وفق رؤية منيجية تربوية لموضوع الفكر التربوي،  
ل تقديم أحد نماذج الفكر و ذلك من خالل عرض ألىم أفكاره و أطروحاتو،  من خال

النابع من تراثنا و رؤيتنا الحضارية،  والذى يمكن اعتباره أحد البدائل المتاحة أمام التربوى، 
وذلك بدال من التطمع شرقا وغربا ومحاولة ، الميتمين بمجال التربية فى العالم اإلسالمى

 تتناسب مع قيمنا ومجتمعنا. ى الوالت، االستعانة باآلراء واألفكار التربوية الغريبة عن ثقافتنا
إنطمق البحث في ىذه الدراسة من إشكالية مركزية تتمحور حول مضامين الفكر التربوي  

 عند مالك بن نبي ـ 
ـ إرتباط الفكر التربوي بالبيئة الثقافية و االجتماعية و السياسية التي ساىمت في بمورة  1

ا و مضمونيا العممي. فقد كانت حياة مالك التوجو الفكري ليذه المشاريع، و صياغة منيجي
 بن نبي )الصّديق( حياة حافمة بالتضحية مميئة بالمآسي، كابد فييا ويالت المستعمر

دسائسو و خبثو و مكره، لكن كل ىذه العراقيل لم تنل من عزيمتو، ولم تضعف فييا إرادتو، و 
اإلرادة الفوالذية و   لوال الغزيمةبل كان لو ذلك تحدي يفرضو الواقع ليتجاوز حدا ما كان ليأتي 

التي تحمى بيا. فكانت العمل في الجزائر ثم التوقف، ثم اليجرة إلى فرنسا ثم الرجوع منيا،  
لكن  ثم محاولة الكرة من جديد ليتم لو ذلك، و منعو من بعض التخصصات لتثبيطو،

 المجيود و اإلرادة تجاوز واقع العقمة. 
في األجيال  ـ و ىي ميزة فقدت الكثير من واقعو نبي بنإا يمكن أن نالحظو عن ـ م 2

الحالية ـ و ىي كثرة قراءة الكتب، و المطالعة المستمرة ألميات الكتب الغربية التي شّكمت 
وعي جيل من األوروبيين ىم اآلن ينظرون ألوطانيم وفق رؤى استراتيجية، فمفكرنا استطاع 
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في  من خالل من ُأتيح لونسانية عموما صاميا في العموم اإلأن يكّون نفسو تكوينا ع
  األوروبية، و أن يكتب و يحاضر المكتبات 

وقت كان اليجرة إلى فرنسا تكون في العدة من أجل العمل، فظروف اإلقامة في الحي  في
الالتيني لم تجعل منو إنسانا ييتم بقوت يومو فقط، و ىجره أللمانيا لم تؤثر في مسار حياتو 

 الفكري.  
         مفيوم التربية بشكل جمى و واضح في كتاباتو، إاّل اننا استنتجنا مجموعة ـ يتضح 3

من األفكار التربوية و المضامين ذات العالقة من خالل مؤلفاتو لما تتضمنو من قيم تربوية 
ذات أبعاد فكرية و سوسيولوجية. و إن تداخل معناىا في كثير من األحيان مع مفيوم الثقافة 

 و تغييره.  يوما محوريا في فكر مالك بن نبي في بناء اإلنسان  التي يعد مف
و  مفيوم التربية عند مالك معنى التثقيف، أنيا "عممية تثقيف متواصمة"، وأخذ صيغـ أخذ  4

وضع اجتماعي تكيفو  دالالت و معاني و مضامين مختمفة و متباينة، عبرت في مرة عن
ل )العممية،المشكمة، المفيوم،منيج، تمثّ التربية معنىت ذالمتجددة، فقد أخدالالتو مع سياقاتو و 

تنشئة اجتماعية، ظاىرة إنسانية، عممية تطبيع اجتماعي،  لمقيم و انتظاميا في سموك الفرد،
عممية إكتساب خبرات، وسيمة لمضبط اجتماعي، عممية تحّضر، نمو لمفرد، عممية إدماج 

 اجتماعي، عممية تعمم، عممية دمج ثقافي(. 
بر مقاربة مالك بن نبي التنموية واحدة من أفضل المداخل النظرية التي عالجت ـ تعت 5

التنمية من كل جوانبيا اإلنسانية و االجتماعية و الثقافية و النفسية، و عممية تشخيص لواقع 
 متخمف، بدأ مالك بن نبي في تفكيك آليات العجز و القصور عمى المستوى النفسي

و حتى العربية المتخصصة ـ لذا  ـالكثير من الدراسات الغربية  االجتماعي متجاوزا في ذلكو 
نجده في الكثير من المرات يعطينا قراءات متميزة و جديدة عمى الساحة العربية، فقد أرجع 

عدم الفعالية، ذىان السيولة، ذىان ، (القابمية لالستعمارفشل المشاريع االقتصادية إلى )
 (الغتراباالذّرية،  عدم توازن آليات التبادل التجاري، الميل إلى التكديس، االستحالة، 

في  ـ قّدم حموال لمشكمة التنمية من خالل استقصاء دقيق ألسبابيا، و تمثل ىذه الحمول 6
االستثمار االجتماعي مقابل االستثمار المالي، أخمقة عمميتي اإلنتاج و التوزيع، األخذ )

لممجتمع، ضرورة االكتفاء الذاتي، بناء شبكة العالقات االجتماعية،  بالمعادلة االجتماعية 
 .(، رلالستعماقابل التنمية السياسية، إعادة الدور االجتماعي لمدين، بناء اإلنسان غير ال
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االرتباط الوثيق بين التنمية و الحضارة، فالتنمية كما يراىا مالك بن نبي ىي متطابقة ـ  7
حضارة في جوىرىا عند النمو حضارة و التخمف انحطاط. و المع فكرة الحضارة، ذلك أن 

: " ىي مجموعة الشروط المعنوية  و المادية التي تتيسر لمجتمع معين أن يقدم مالك بن نبي
المساعدة الضرورية لو ، من الطفولة إلى الشيخوخة، في كل طور من أطوار وجوده، كل فرد
التنمية عند مالك بن نبي تأخذ الثقافة  أي أن ذا الطور أو ذاك من أطوار نموه"في ى

   كمحتوى و كوعاء ليا لكي تضمن المشاركة االجتماعية الكمية ليا .
إن التنمية ىي عممية تغيير شاممة تستيدف الظروف البنائية و الوظيفية لممجتمع، فإن  ـ  8

ار التكامل أو داخل النسق نفسو في إط، ذلك ال يكون إاّل بالتكامل و التكتل مع جيات أخرى
. و تقوم االقتصاديات الحديثة عمى فكرة البمدان بين محور طنجة ـ جاكرتا بين أعضاء

التكامل و التبادل بين الدولة إذ ال تقوم مشاريع التنمية الكبرى عمى اقتصاد محمي بل تقوم 
لك عمى أسس عممية متينة، وعميو فإن التكامل بين دول العالم اإلسالمي إلرساء ما يسميو ما

" االقتصاد المشترك أو الموحد " صار ضرورة إستراتيجية لتحقيق اليبة االقتصادية بـ بن نبي
أي الحمقة االقتصادية التي تستطيع االنغالق  ،تحقيق عمى األقل االكتفاء الذاتيالمطموبة ل

   .عمى نفسيا إذا اقتضت الضرورة الداخمية ذلك
منو ىذه  األصيمة بوصفيا المنيل التي استقتالمرجعيات اإلسالمية الوثيق و  ـ االرتباط 9

مضمونيا التغييري. فقد كان مالك بن نبي قارئا متميزا لمتاريخ اإلسالمي، و  المشاريع منيجيا
و مستخمصا لقيم من تاريخ حضارات سابقة، فحين تقسيمو لمحضارة أو اإلنسان، فيذكر 

ن المنعرجات التاريخية التي )إنسان ما بعد الموحدين(، و يذكر حادثة صفين، و غيرىا م
أو )الفكرة الدينية(  نممجتمع اإلسالمي. فيركز عمى الديتمّشيدت في الصيرورة التاريخية ل

كمحور أساس في بناء الحضارة و زواليا. بل يربطيا بكامل البناء االجتماعي لممجتمع، 
 السياسي، االقتصادي، و االجتماعي، و الثقافي و التنموي.

ن نبي أن وعي الجانب االقتصادي ال يتم إاّل من خالل وضع خطة تربوية ـ يرى مالك ب 10
في إطارىا الثقافي يعيد من خاللو الى اإلنسان دوره الطبيعي في الحياة و يزوده باألفكار 
   الحية، الذي ىو حجر الزاوية بالنسبة ألي إقالع حضاري و تنموي يبقى في حاجة ماسة

ثقافة تنموية تكون فييا األفكار الحية و النافعة دورا فعاال  الى إطار تربوي يخمق من خاللو
 في خمق فرص التنمية و النيوض.
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          ـ االىتمام بالجانب الفكري إذ يتجو ىذا الجانب الى تأطير عممية التنمية بآراء  11
و تصورات فكرية تأخذ عمى عاتقيا تمحيص و نقد المداخل و المذاىب االقتصادية الكبرى 

لنأخذ بمستويات الوعي االقتصادي لتنمية ، استثمارىا في الواقع العربي واإلسالمي و
المجتمعات المتخمفة و إعادة صياغة النماذج اإلنتاجية و االستيالكية و التبادلية و التوزيعية 
و تحسين المواقف تجاه ركائز االقتصاد و عمى رأسيا المال . و يكمن إعادة الوعي التنموي 

 ي النقاط التالية :لألمة ف
أ/ التثمين الحقيقي  لدور الكميات و األرقام في تحديد مجال التنمية مقابل الطاقات النفسية 
و االجتماعية الكامنة والتي تظل في مرحمة حبيسة االحتمال في حين تصير عند اإلقالع 

 من عناصر اإلمكان االقتصادي.
 االستثمار المالي و المادي . ب/ إعادة االعتبار لالستثمار االجتماعي مقابل

 ج / إعادة االعتبار لوظيفة االدخار مقابل وظيفة االستيالك .
د / الوعي بعدم عدالة أنماط التبادل القائمة مما يستدعي أنماطا جديدة أو عمى األقل 
التفكير في أنماط جديدة نابعة من التصور السميم لمقيمة مادامت المذاىب االقتصادية ىي 

 نع أنماط تبادليا.التي تص
ـ مراعاة الجانب االجتماعي و المعيشي، إذ يؤكد مالك بن نبي عمى المستوى  12

ىي المعادلة ، االجتماعي  أن توازن المجتمع بين الحق و الواجب، بين اإلنتاج و االستيالك
التي يستقيم من خالليا المجتمع و يحقق المعادلة االجتماعية المطموبة  التي ىي شرطا 

و يقصد مالك بن نبي بالجانب المعيشي عن الحق في  اسيا من شروط النيوض التنموي .أس
فإن توفير لقمة العيش ، الذي ينطمق في تأمين حد الكفاف من العيش، التأمين االجتماعي

لحفظ النوع يعد طرفا حاسما فيما يسميو مالك بن نبي " بتحقيق الديناميكا االقتصادية " إذ ال 
 .تصاد تنمية بطريقة مستقمة عن اقتصاد متين لتحقيق القوتيمكن تصور اق

ـ غياب الفكرة التأسيسية  في الجيود اإلصالحية ليذه المشاريع التربوية، إذ تولدت  13
             معظم تنظيراتيم لمواقع اإلسالمي من رد فعل انفعالي و حماسي أممتو الظروف

مالك أن ىذه  المشاريع قد اقتصرت عمى و المستجدات التي طرأت عمى الساحة. فيرى 
 كان لغيابيما األثر السمبي عمى مضمونيا التصحيحي، و ىما:، بعدين رئيسيين
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أوال : البعد التاريخي في األزمة التربوية، بمعنى توظيف الرؤية التي تنّقب و تغوص في 
، و ذلك بتتبع الجذور التاريخية لتدىور الفكر التربوي بصفة عامة، و التربية بصفة خاصة

مسار التربية منذ ميالد المجتمع الجديد وحتى انييارىا و نكوصيا، و من ذلك كشف العمل 
 و المطبات التي حالت دون تأثيرىا في واقع المجتمع.

ثانيا : البعد الفكري في األزمة التربوية، و نقصد بو رصد المظاىر المرضية التي يعاني 
العمل الخفية، و تتمثل أىم اإلختالالت التي يعاني منيا منيا العقل المسمم، والكشف عن 

       العقل المسمم في افتقاره لخاصية السننية و السببية  في تفاعمو مع محيطو االجتماعي
 و الكوني.

ـ يؤكد الباحث عمى مركزية نظرية الدورة الحضارة في المشروع التربوي عند مالك بن نبي 14
ر لظاىرة البناء و السقوط الحضاري، فقد شّكمت ىذه النظرية بوصفيا اإلطار الكمي المفس

منظورا حضاريا متميزا حاول سبر غور الظاىرة الحضارية، و من ثم اكتشاف السنن التي 
تتحكم في ظاىرة الحضارات نيوضا و نكوصا. و نرصد من خالل تتبع ىذه النظرية 

عوامل، تشكل ـ من منظورىا ـ الحضارية عند مالك بن نبي حضورا مركزيا لمجموعة من ال
العناصر الجوىرية في نشأة الحضارات، و التي تتمثل في الفكرة الدينية و النفس اإلنسانية، 
إضافة إلى الشروط النفسية و االجتماعية التي تكفل تحقيق التفاعل بينيا. و باإلضافة إلى 

تجاوز إشكالية التوفيق ذلك، نالحظ حضورا قويا لمنيج استعابي متميز، يمتمك القدرة عمى 
 بين المرجعية الفكرية لألمة  و المرجعيات الفكرية الغربية. 

ـ ارتباط الجانب التنموي بالجانب الديني الذي يريد التطور و التقدم، إذ أن من شروط ىذا 15
اإلقالع أن يربط المخطط و المنظر لمتنمية بين عقائد و ثقافة المجتمع المخطط لو، و ىي 

اعات التي انطمق منيا المجتمع السوفياتي و الصيني في تمّثل التنمية كآلية لمخروج نفس القن
من التخمف. و قد ضرب مالك بن نبي مثاال عن بناء المسجد النبوي فقد كان الصحابة 

فرآه الرسول ـ ص ـ ، يحممون حجرا واحدا، و كان عمار بن ياسر يحمل عمى كتفيو حجرتين
صيب في الجنة و أنت لك نصيبان " فقد كان العامل الديني دورا فقال لو : " لكل ىؤالء ن

 محورا في دفع الصحابي الجميل الى حمل حجرتين مرة واحدة،  
و الجانب الروحي و استثمار الطاقة الروحية الكامنة في نفسية اإلنسان المسمم لتحقيق 

نمية قدما صوب تحقيق الفعالية التي تعد أىم محور رّكز عميو مالك بن نبي في الدفع بالت
و عكس ذلك ما أصاب األمة من ذىان السيولة و الصعوبة عمى حد ، غاياتيا القصوى
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السواء في تعطيل ىذا المشروع االقتصادي في محور طنجة ـ جاكرتا، ىذا الجانب الروحي 
حيث فتحت األمصار و شيدت دول           ، ىو الذي أسس لحضارة اإلسالم في قرونيا األولى

 حضارات انطالقا من الجانب الروحي القوي التي تتمتع بيا دولة اإلسالم.  و
ـ تمّكن ىذا المشروع من صياغة رؤية كمية مفسرة لمظواىر الحضارية، و بذلك أّكدت  16

ىذه النظرية بشكل صريح عمى شمولية و ثبات السنن الكونية، بمعنى خضوع كل التجارب 
ة إلى ذلك، كّرست ىذه الرؤية شمولية نظرية الدورة الحضارية لنواميس ثابتة. باإلضاف

الحضارية عند مالك بن نبي لمدائرة اإلنسانية عموما، حيث انطمقت ىذه النظرية من استقراء 
الواقع التاريخي، و ىذا من خالل التتبع التفصيمي لمجموعة من التجارب الحضارية.         

من منظوره تجسيد البديل الحضاري، انطالقا و وّظف مجموعة من اآلليات و الوسائل تكفل 
من الصياغة الروحية و التربوية و الفكرية لإلنسان و المجتمع  في إطار المشروع الثقافي، 

 ثم بناء المنظومة المفاىيمية، و انتياء بالبناء السياسي و االقتصادي و الثقافي.
ة دقيقة و صارمة، ـ انضبط المشروع الحضاري عند مالك بن نبي بخطوات منيجي 17

واضحة األبعاد و الخطوات، في إطار منظومة تغييرية شّكمت في محصمتيا النيائية وحدة 
عضوية متكاممة، إذ انطمق مشروعو من استقراء الواقع التاريخي؛ بغرض كشف العمل التي 

ية أّثرت في األداء الحضاري لألمة، ثم اتجو إلى تشخيص الواقع الراىن؛ بيدف اإلحاطة الكم
باألسباب التي تعّطل األمة اإلسالمية عن االستئناف الحضاري، و من ثم قّدر ىذا المشروع 

ني منو  بديال حضاريا متجددا توخى من خاللو تجاوز حالة الخمل الحضاري الذي تعا
من خالل توظيفو لدورة الحضارية الطابع اإللزامي ليا، حيث يرى  األمة.و نفى مالك بن نبي

يل مسار الدورة الحضارية إن انحرفت عن الطريق المرسوم، و ىذا ال يعني بإمكانية تعد
في حركة  ىو عممية تسخير لمسنن التي تتحكمإلغاء لقانون الدورة الحضارية ؛ بل 

 الحضارات صعودا و ىبوطا.
     ـ رصد في ىذا المشروع قراءة متميزة لمواقع اإلسالمي تشخيصا و تصحيحا، سواء 18

ج  أو من حيث المضمون نقمة جديدة لألفكار النيضوية اإلسالمية نحو من حيث المني
 :شمل ىذا التميز األىداف التالية التعمق و التجذر و التجدد و الفاعمية، و قد

و يعد المنطمق األساس الذي ارتكز في قراءتو لمواقع اإلسالمي  :أوال : البعد التاريخي
تشخيصا و تصحيحا، و يبدو تميز ىذا البعد جميا من خالل توظيفو لنظرية الدورة الحضارية 
كإطار كمي مفسر لمحركة التاريخية صعودا و نكوصا، حيث غاص في أعماق الظاىرة 
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لو البنية التفصيمية ليذه الظاىرة، و ىو الحضارية، موظفا فقيا سننيا فاعال، كشف من خال
 ما مّكنو من اإلحاطة الكمية بالعوامل التي تتحكم  في تداول الحضارات.

تميز تشخيصو ألزمة االنحصار الحضاري بالعمق و دقة التحميل،  ثانيا : البعد التشخيصي:
        لكبيريتجمى ىذا في فصمو الدقيق بين مظاىر االنحراف و عمميا الخفية و تركيزه ا

   من الرصد الدقيق لمعوائق التي تشل األمة  عمى البعد الفكري في األزمة، و ىو ما مّكنو
 عن النيوض، و ىوما يعد مدخال ضروريا لعممية البناء الحضاري.

استطاع مالك بن نبي أن ينّظر بديال حضاريا متميزا، راعى فيو  ثالثا : البعد التصحيحي:
    القيم الذاتية لإلسالم، و الخيرة اإلسالمية التاريخية، و أثبت من جانب آخر قدرة فاعمة
عمى التفاعل المعرفي مع الخبرات اإلنسانية عمى اختالف مشاربيا غي إطار منيج 

 استيعابي متميز.
 لبعد التصحيحي ىو الحضور المركزي :و أىم ما نرصده في ا   

  .المسألة الثقافية كإطار لمتنشئة الروحية و التربوية و الفكرية لمفرد و المجتمع 
  .الفاعمية كعنصر ضروري في األداء الحضاري 
  .مركزية اإلصالح الفكري في منظومتو التغييرية 
  .المنحى التأسيسي في العمل التغييري 
      قوية بين األخالق و الحضارة، كان ال بد من توظيف القيم ـ و جود عالقة و صمة 19

و األخالق في بناء الحضارة و اعتبارىا عامال جوىريا يسيم في بقائيا و نمائيا. فإن وراء 
كل تقّدم و مدنية قيم أخالقية و روحية من شانيا أن تشّد قوام ىذ التقدم و تجعمو متماسكا 

فاألخالق عند مالك بن نبي ىي سموك يتفاعل فيو الضمير وتحفظو من الزيغ و االنحراف. 
و الفكر و العاطفة و اإلرادة و التنفيذ و العادة، فكل ىذه تتحد فتكوِّن وحدة سموكية أخالقية 
نعيشيا في واقع الحياة اليومية، و طبيعة اختيارات األفراد و األمم ألنماط السموك ىي ما 

و ىي ما تعطي كل أمة طابعيا األخالقي الخاص بيا،  تكون القيم لتمك األفراد و األمم.
 الطابع الذي يميزىا عن غيرىا من األمم.

عداده لمقيام بميامو الحضارية20   يعد ، ـ إن مساىمة األخالق فعميا في بناء اإلنسان، وا 
خطوة في االتجاه الصحيح. إذ تناول مالك بن نبي فكرة األخالق في إطار الدين أو ما 

لفكرة الدينية " و دورىا في الحضارة، فيو ينظر إلى األخالق ال من الناحية الفكرية يسميو " ا
النظرية الفمسفية، بقدر ما ينظر إلييا من الناحية العممية الوظيفية. و يعتبر الدين من القوى 
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   التربوية الرئيسية في المجتمع، فيو المقنن األول لمقيم، و لممعايير األخالقية في المجتمع،
و من ىذه الزاوية يعتبر الدين مصدرا ىاما و موردا رئيسيا لممحتوى التربوي و األخالقي 
      الذي تنشئ المجتمعات عمييا أبناءىا، و لذلك فإن جانبا ىاما من جوانب الفكر التربوي

 و ركنا أساسيا من أركان الممارسات التربوية يكون مصدرىا الدين في المجتمع.
فقد أبرز تدخل األخالق ، بن نبي الحضارة من حيث وظيفتيا  في المجتمعـ درس مالك  21

من ىذه الزاوية، كونيا تعين الحضارة عمى أداء وظيفتيا أداء كامال، و تجمت في جانب ما 
سّماه بالعوامل المعنوية في مقابل العوامل المادية، و كما تجمت األخالق في كونيا ضمنت 

باإلضافة إلى ذلك ، التي تتيح لممجتمع فرص التطور و النموما يسمى بالشروط األخالقية 
يرى أنو لوال تدخل العنصر األخالقي في تكوين معنى الحضارة، ألصبح معنى الحضارة 

و ىو ما يخل إخالال ، مجردا من كل العوامل المعنوية و مقتصرا عمى العوامل المادية
  في السياسة و االقتصاد و المجتمع. واضحا بالمعنى الحقيقي لمحضارة . و تؤثر األخالق 

 و دعا إلى أخالقة الحياة االجتماعية عموما.
يرى مالك بن نبي أن توظيف القيم األخالقية ىو المقياس األساسي لتنظيم شبكة ـ  22

في المجتمع، ىذا التنظيم ميم مراعاتو في بناء الحضارة، و يؤكد أن   العالقات االجتماعية
و ال يمكن تصور ىذا البناء دون مراعاة  بناء عالم األشخاص،ألخالق يكون بعمم ا

العالقات التي تربط بين عالم األشخاص و عالم األشياء و عالم األفكار. ولذلك نجده يقرر 
 بأن وظيفة األخالق في بناء الحضارة ال يخفي أمر ضرورتيا عمى كل ذي بال .

ـ تتأسس قواعد التربية االجتماعية عمى مجموعة من القواعد منيا القاعدة التاريخية التي  23
استقراء تاريخو و صيرورتو التي شّكمت بنائو االجتماعي، و قامت بتشكيل تتحد من خالل 

       التنظيم االجتماعي من خالل " الفكرة " الجديدة التي بّثت الروح في أوصالو و أحيتو
و قاعدة اجتماعية  تشكل الحياة االجتماعية القاعدة الصمبة التي تجري عمييا   من جديد،

التربية االجتماعية، ألنيا تيدف باألساس إلى بناء و تنظيم شبكة العالقات االجتماعية، لكي 
يمكن لممجتمع أن يسجل حضوره في التاريخ، و تأخذ طابع الثقافة من خالل تجسيد بعض 

      موكات اجتماعية، لذلك نجد أن مالك بن نبي قد أّكد أن  الثقافة ىي نظريةالمبادئ كس
و قاعدة شخصية ترى أن التربية األصمية  نظرية  في المعرفة.في السموك أكثر منيا 

         الفعالة، ىي باستمرار تمك التربية التي تنجح في بناء وعي تكاممي متوازن لدى الفرد
سر ىذا الوعي بحصره في جوانب أو أجزاء من منظومات الوعي و المجتمع، و ال تبت
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أو التسخيري أو اإلستخالفي، بل تتجاوز ذلك إلى استيعاب شمولي تكاممي لكل  الخمقي
 المنظومات

 ـ تتشكل التربية االجتماعية من مجموعة من المفاىيم و الصيغ إلعادة البناء االجتماعي. 24
النزاىة الفعالية، التكيف، التوازن، الحرية،  األخالق،و تتمثل في :) الفرد:على مستوى  أوال:

 (.النقد الذاتي، حسن المعاممة، الطاعة  و الكفاءة  و المالءمة،
الواجب فوق الحق، مدرسة العمل المشترك، و تتمثل في ) المجتمع:على مستوى  ثانيا: 

م، الزمن التربوي، فكرة التخطيط، مبدأ المؤاخاة، مبدأ التبادل، مبدأ التعاون، مبدأ السال
تصفية العادات تصفية القابمية لالستعمار، البعد التربوي لمتراث، تكوين الثقة بالنفس، 

 التقاليد(.و 
عمى ( مشكمة المرأة، مشكمة المباس و الزي ) ثالثا : على المستوى االجتماعي النوعي:

التكديس، ديح، الجدل و التبرير، الشيئية و المفظية، الفخر و الممستوى الثقافة و تتمثل في : )
الرومانسية، االضطراب الفكري والسموكي، الذرية، إعادة توجيو الثقافة تربويا، التوجيو 

 (. األخالقي، التوجيو العممي و التقني
ـ وفي األخير يؤكد الباحث عمى أن المجال يبقى مفتوحا لمدراسات التي تتناول فكر ىذه  25

عميو يقترح دراسة تعالج آفاق المشروع الحضاري اإلسالمي لما بعد مالك بن الشخصية، و 
 العشرين.اري اإلسالمي في  القرن الواحد و نبي، تتضمن تأصيال و استشرافا لممشروع الحض

وبعد استعراض أىم نتائج الدراسة، يخمص الباحث إلى أن المفكر مالك بن نبي صاحب     
ر لمحضارية من اإلنسان إلى التربية إلى الثقافة التي بدورىا رؤية حضارية شاممة،  فيو ينظّ 

تنتج مجتمعا حضاريا، و يرجع أسباب التخمف الذى أصاب المجتمع  فى كل الميادين إلى 
والجمود الفكري، ، اختالل التوازن بين العوالم الثالثة، فالتخمف الحضاري والعممي والمادي

ارة ترجع أسبابو لعوامل شخصية ذاتية متعمقة كميا رواسب مجتمع خارج لتوه من الحض
بإنسان ما بعد الموحدين، ذلك اإلنسان الذي فقد خمق التوتر و لم يعد قادرا عمى بناء شبكة 

 عالقات اجتماعية متينة، تؤدي دورىا التاريخي
و أوضح مالك بن نبي أن المجتمع اإلسالمي ىو مجتمع يفتقد لألفكار، و المفاىيم     

لتجديد في بنية المجتمع، فالبناء الحضاري يتطمب أفكارا ال أشياء، والحديث عن لتحقيق ا
األفكار يجرنا حتما إلى الثقافة ليس بمدلوليا الفمسفي، و إنما بمفيوميا البراغماتي ـ العممي، 
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ألن المشكمة ال تنحصر في فيم الثقافة، بل في تحقيقيا عمميا. و أوضح أن الحضارة ىي 
من سورة الرعد منيج  11ت مضمون تربوي ذو طابع تغييري يأخذ من اآلية في حقيقتيا ذا

حية كامل يشمل العمل و السموك الواقعي، و الجانب العقدي قاتل تعالى : ﴿ إنَّ  ا ال 
 ُيَغيُِّر َما ِبَقْوِم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِيْم ﴾ صدق ا العظيم.
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