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  الحضارة
 نشوءىا وتقلباتها في سوسيولوجيا مالك ابن نبي

 
 إعداد: أ/ باشيخ أسماء

 "قسم علم االجتماع" جامعة أدرار"
 

 مدخل:
لقد بات العادل ادلعاصر اآلف يعيش حبتمية وجود اجملتمعات ادلتأصلة والراقية يف طموحاهتا، أي اليت ربيا على 

اجملتمع احلضاري آلية من آليات ربقيق االستقرار االجتماعي وكذا ربقيق  حضارة  أو تعيش لتقيم حضارة، وذلك لكوف
 االنصهار ربت ىوية شليزة يف مضامينها ويف غاياهتا.

ىذا مع أف اجملتمعات بدورىا ال تتواجد لتشبع طموحات الوضع االجتماعي ادلعاصر فحسب بل لتسلك طرؽ 
اريخ، وتوسيع نطاقها يف ادلكاف، وإعالء شأهنا يف الثقافة والدين الريادة احلضارية، فتسعى بذلك لضرب جذورىا يف الت

والفكر وجل العلـو اليت يتيحها ذلا الزماف، من ذلك فإف ميالد اجملتمع تعًتيو تساؤالت ال غلب إال أف تكوف حضارية يف 
 أفقها لَتصد ىذا اجملتمع الرقي والزىو ادلنشود من ىذه احلضارة .

ع أف يسلك دربا من دروب التبصر باليقُت احلضاري لتفعيل ذلك ادليالد؛ ىذا ادلفهـو ىكذا على ميالد اجملتم
العميق يف فحواه ػ اذا ما أردنا أف نراه كذلك ػ خاصة اذا ما التحم دبعاين احلضارة، و الذي كرس لو مالك ابن نيب قلمو 

 اب ميالد رلتمع دلالك ابن نيب( .وقدمو لنا يف أحد مؤلفاتو دبثل ىذا ادلسمى ادلبتدع من فيض أفكاره )كت
فلم تكد زبلوا مؤلفات مالك ابن نيب من حديثو عن احلضارة اليت شكلت قضية جوىرية يف ربليالتو اليت صاغها 
يف تلك الطروحات اليت انطلقت من سابقيها منتقدة ذلا للوصوؿ  إذل طرح مشورل ادلبٌت، جاد الصياغة، دقيق ادلرمى، اذ  

 الك.كذلك كاف أسلوب م
 فرنسا إذل  يغادر أف قبل الثانوية دراستو وأهنىبقسنطينة   ;9?5ذلك مالك ابن نيب ابن اجلزائر الذي ولد عاـ 

 فشل إف بعد ;9?5 عاـ الالسلكي معهد من ليتخرج مهندسا كهربائيا ادلختلفة علومها من وهنل معاىدىا يف درس إذ
 يف ترتيب والرياضيات للهندسة دراستو من استفاد ىذا مع أنو قد  مسلما لكونو الشرقية دبعهد الدراسات االلتحاؽ يف

 .1خاصة اإلسالمي عامة والعادل الثالث العادل دلشاكل العلمي التحليل إذل  منها لينطلق وهتذيبها أفكاره
بينهما كما يبدو جليا تأثر مالك ابن نيب هبذا التخصص العلمي يف ربليلو للواقع االجتماعي إذا حاوؿ التوليف 

 األمر الذي منح طروحاتو ادلتبصرة واذلادفة أسلوهبا اخلاص الذي ال ينعت هبا إال ابن نيب.
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ومن ىذه الطروحات العميقة وادلًتامية والشمولية ضلاوؿ من خالؿ ىذا الطرح اآليت عرضو تفكيك وإبراز شليزات 
 لتارل@فكر ابن نيب يف حديثو عن احلضارة وتقلباهتا ذلك منتهجُت للتسلسل ا

 :مفهوم الحضارة ودالالتها عند مالك ابن نبي. المبحث األول
 : موقع العالم العربي اإلسالمي من الحضارة.المبحث الثاني
 :رباعية المعادلة الحضارية عند مالك ابن نبي.المبحث الثالث

 :تحليل المشكالت الثالث للحضارة )عناصرىا(. أوال    
 أ/ مشكلة اإلنسان )توجيو الثقافة، توجيو العمل،توجيو رأس المال، المرأة، الزي، الفنون الجميلة(. 

 ب/ مشكلة التراب.
 ج/ مشكلة الزمـن.

 : الفكرة الدينية ومسمى المركب الحضاري.   ثانـيا   
 
 المبحث األول: مفهوم الحضارة ودالالتها عند مالك ابن نبي@ 

يعترب مفهـو احلضارة من ادلفاىيم اليت دارت حوذلا نقاشات كثَتة سواءا حوؿ أسبقية تناوذلا على مفاىيم أخرى أو 
 حوؿ تقاطعاهتا مع مفاىيم قريبة منها كالثقافة وادلدنية وغَتعلا.

يتناولوف تاريخ  وعلى العمـو من ذلك فقد اعترب رواد فلسفة التاريخ من األوائل يف اىتمامهم باحلضارة حيث كانوا
 اجملتمعات وتطورىا من حاؿ  إذل حاؿ ونذكر من ىؤالء ابن خلدوف و مونتسكيو وفيكو ...وغَتىم كثَت.

تعرب عن األفكار التقليدية ادلتصلة بالقيم واألنظمة وىي وليدة » Kroberوىي مثال حسب تعريف كروبر 
 .1«شيدىا اجملتمع الواحداحلدث االجتماعي الذي ػلدد عناصر احلضارة ادلقبلة اليت سي

أهنا ردة فعل للحاجات البشرية ويشًتؾ كاليدكالىوف معو يف زلاولة التعريف ىاتو فيقوؿ »أما ماليونفسكي فَتى 
أف احلضارة ىي نتاج تارؼلي لتنظيم ادلعيشة وذلك من خالؿ مشاركة اجلماعة، فتصور احلضارة يكتمل بلغة اجلماعة اليت 

اليدىا وعاداهتا وقوانينها احملتوية يف أفكارىا اليت ربركها واالعتقادات والقيم وما يتضح من خالؿ تنتمي إليها، وكذالك تق
 .2«وسائلها ادلادية وأظلاط الفن ادلختلفة

تعلم..( وتنظيمها أيضا حبيث  أي أف احلضارة وفق ىذا التصور ىي نتاج اشباع احلاجات اإلنسانية )أكل، شرب،
من خالؿ عدة آثار منها اللغة العادات والتقاليد، والقيم، الفن، الوسائل ادلادية؛ حبيث ىذه  تتجلى مالمح ىذه احلضارة

 احلضارة حسب كاليدكالىوف منصهرة يف شكل أفكار متحركة أي زلتوية يف أفكار اجملتمع.

                                         
 .5:9، ص ;899، بستاف ادلعرفة، اإلسكندرية، اليديولوجيا وفلسفة التاريخا إمساعيل، فضل اهلل زلمد 1
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ما نلمسو يف  على ىذا أف احلضارة ىي آلية اجتماعية بيد اجملتمع إلظلاء رصيده الثقايف وىذا ولديورانتويضيف 
ىي نظاـ اجتماعي يعُت اإلنساف على الزيادة من انتاجو الثقايف حيث تتألف »تعريفو الذي يقوؿ فيو أف احلضارة 

 .1«ومتابعة العلـو والفنوف والتقاليد اخللقية، والنظم السياسية، ادلوارد االقتصادية، احلضارة من عناصر أربعة ىي@
فهي ذلا من اخلصوصية دبا كاف ففي أحد تعريفاتو يشَت  إذل أف  بن نبيمالك اأما عن دالالت احلضارة عند 

احلضارة ىي مجلة العوامل ادلعنوية وادلادية اليت ينتجها رلتمع ما حيث يوفر لكل عضو فيو مجيع الضمانات االجتماعية 
 .2«الالزمة لتطوره

ىي رلموعة من العالئق بُت اجملاؿ »ارة ويف تعريف آخر أين نلمح فيو تأثَت البيولوجيا عليو حيث يرى أف احلض
احليوي )البيولوجي( حيث ينشأ ويتقوى ىيكلها وبُت اجملاؿ الفكري حيث تولد وتنمو روحها فعندما نشًتي منتجاهتا 

 .3«روحهافإهنا سبنحنا ىيكلها وجسدىا ال 
ىو ينتقد حبدة تلك  فاحلضارة بذلك مادة وروح و مالك ابن نيب ال يقصد ىنا من الروح معناىا السطحي بل

اجملتماعات اليت تؤسس حضارهتا وفق مبدأ االستَتاد اجلاىز لتكنولوجيا ألهنا حسبو ىي تكنولوجيا سليلة ثقافة دخيلة 
 وىي ال سبلك روح اجملتمع الوافدة إليو.

اـ يف عملية أف ادلقياس الع»من ذلك يرى مالك ابن نيب أف احلضارة احلقة ىي اليت تبٍت آلياهتا بشكل ذايت حيث 
احلضارة ىو أف احلضارة ىي اليت تلد منتجاهتا وسيكوف من السخف والسخرية حتما أف نعكس ىذه القاعدة حيث نريد 

 . 4«أف نصنع حضارة من منتجاهتا
 @5وقد أعطى مالك ابن نيب يف ىذا اإلطار مفهومُت من إنتاجو يعرباف عن وضعيات    للحضارة ادلزيفة وعلا

@ وىي اليت تكدس أشياء الغرب بشراء الكم اذلائل من األشياء الغربية المفهوم األول: الحضارة الشيئية  (5
 ...والعادل اإلسالمي يعمل منذ نصف قرف على مجع أكواـ من منتجات احلضارة أكثر من أف يهدؼ  إذل بناء حضارة.

 نتيجة ذبمع عدد كبَت من منتجات احلضارة.@ ىي شعورنا أننا يف حضارة المفهوم الثاني: الحالة الحضارية (8
 

  

                                         
 .85، ص ???5، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، فقو التحضر اإلسالميعبد اجمليد عمر التجار،  1
 .98، ص 8998دار الفكر، دمشق،  ر@بساـ بركو و أمحد شعبو،ت مشكلة األفكار يف العادل اإلسالمي،مالك ابن نيب،  2
 .9:ي وعبد الصبور شاىُت، دار الفكر، دمشق، ب ت، ص ، تر@عمر كامل مسقاو شروط النهضةمالك ابن نيب،  3
 .::ػ  8:نفس ادلرجع، ص ص  4
 .::ػ  8:نفس ادلرجع، ص ص  5
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 : أشكال الحضارة بمنظور مالك ابن نبي.01شكل رقم 

 حضارة حقة )من بناء أعضاء اجملتمع ذاهتم(                           
 

 حضارة شيئة ) زلاولة بناء احلضارة دبمتلكات الغَت(            احلػػػضارة 
                     

حضارة شعورية )أو حالة احلضارة، الناذبة عن الشعور بأف ادلمتلكات ادلستوردة  إذل اجملتمع ىي جزء منو وملك لو 
 وتعرب عن حضارتو اخلاصة(

 إعداد الباحث.
 

 :المبحث الثاني: موقع العالم العربي اإلسالمي من الحضارة 
يبدو جلي يف إسهاماتو التأليفية اليت دل ؼللو أي لقد شكل موضوع احلضارة بؤرة اىتماـ مالك ابن نيب وىو ما 

واحد منها من اإلشارة فيو من قريب أو بعيد ألعلية بناء احلضارة و ربديد آليات ىذا البناء وذلك ألنو كاف يف األساس 
 يناضل للقضية ويسعى  إذل تبصَت األفراد بأعليتها وضرورة جعلها قضية ذلم أيضا.

را لضرورة قياـ حضارة بادلعاين اليت اسًتسل يف طرحها من خالؿ صفحات مؤلفاتو  مبش مالك ابن نبيكما كاف 
 مالك ابن نبيكما قد كاف منتقدا للمعاين احلضارية الشعبوية اليت ال تقيم حضارة بقدر ما ىي تصطنع وجودىا فيشَت 

تشعرىا أهنا على أفضل حاؿ فهي بذلك  بذلك  إذل اجملتمعات اليت تستأنس بنومها وتستمتع دبناماهتا الوردية ادلظللة اليت
ألف من عادة التاريخ أال يلتفت لألمم اليت تغط يف نومها وإظلا »بعيدة عن مسمى احلضارة ومقصية من التاريخ وذلك 

يًتكها ألحالمها اليت تطرهبا حينا وتزعجها حينا آخر، تطرهبا إذ ترى يف منامها أبطاذلا اخلالدين وقد أدو رسالتهم 
 . 1«حينما تدخل صاغرة يف سلطة جبار عنيد وتزعجها

فمن حق التاريخ فعال أف ال يلتفت  إذل أولئك اللذين يصفقوف لغَتىم وال غليدوف إال اإلشادة دبا فعلو سابقيهم 
يف رلتمعاهتم حىت يصطدموا بالذؿ ربت يد من تأكد من خنوعهم واهنزاميتهم فيستبد ويتجرب يف السيطرة عليهم وذلك 

 من قادوه لذلك بسلبيتهم اليت ال تكاد تزوؿ. ألهنم ىم
أيضا عند حديثو عن العادل العريب والواقع اجلزائري ربديدا أف ما يفسد عليها إقامة احلضارة  مالك ابن نبيويرى 

إذا كاف غوؿ الدراويش قد »ىو تغَتىا للخذالف خبدالف آخر يف ثوب معصرف ففي حديثو عن الواقع اجلزائري يقوؿ 

                                         
 .89نفس ادلرجع، ص  1
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صالح فإف غوال جديدا ؽلكن أف يظهر أيضا وىو ال يشًتط وجود أولياء وأحجبة وحروز ولكن أوثاف سياسية صرعو اإل
 .1«وبطاقات للتصويت ىذا ىو الصراع بُت الفكرة والوثن الذي أصبح طابعا جديدا للمأساة اجلزائرية

د تلحق ادلخالف ذلذه األفكار الدينية يف فلطادلا استغل الدين لتحقيق التبعية خوفا من النواتج ادليتافيزيقة اليت ق
أبعادىا ادلختلفة، واآلف تغَتت الفكرة الدينية  إذل فكرة سياسية وتغَتت اآلليات أيضا من ىتاؼ األولياء والزوايا 

د والداراويش  إذل خطابات الديبلوماسُت والساسة وتغَت ادلبدأ أيضا من التخويف بادليتافيزقيا  إذل التخويف باالستبدا
باحلقوؽ ادلدنية، ففي احلقيقة دل يتغَت شيء فقط بدلنا ثوب السلبية القدؽلة لنضع ثوب السلبية اجلديدة مثل احلرباء اليت 

 تغَت حالتها من لوف  إذل لوف ولكن تظل حرباءا مثل ما كانت عليو أساسا.
ة أنو يئن من مرض مستفحل العادل اإلسالمي ادلليء بالعلل  إذل درج مالك ابن نبيويف موقع آخر حُت وصف 

يف كل جسده، وليست ادلعضلة ىنا ولكن ادلعضلة ىي أنو عندما حبث عن الدواء اذبو  إذل صيدلية كثَتة األدوية لينهل 
 من آالؼ الزجاجات ليواجو آالؼ األمراض، فحىت األدوية ىناؾ من تتفاعل مع بعضها لتحدث أثر سلبيا.

إذل صيدلية احلضارة الغربية طالبا الشفاء ولكن دل يعرؼ بعد من أي  ىذا ىو العادل اإلسالمي الذي دخل »
مرض؟ وبأي دواء؟ وبديهي أننا ال نعرؼ شيئا عن مدة العالج ... فالعادل اإلسالمي يتعاطى ىنا )حبة( ضد اجلهل، 

ة ويطالب ويأخذ ىناؾ قرص ضد االستعمار ويف مكاف قصي يتناوؿ عقارا كي يشفى من الفقر؛ فهو يبٍت ىنا مدرس
ىناؾ باالستقاللية وينشئ يف بقعة قاصية مصنعا ولكننا حُت نبحث عن حالتو عن كثب لن نلمح شبح الربء أي أننا لن 

 وذلك ألف آليات البناء ليست لنا ودل تنشأ أساسا لنا . 2«حضارةصلد 
أربع »تكديس فتجد إذل إشكالية أخرى تعيق احلضارة دبجتمعاتنا وىي ىوى ال  مالك ابن نبيىنا أين أشار 

مكيفات بغرفة واحدة أو مخس ىواتف على مكتب واحد أو عشروف عامال يف مكاف يشغلو مخس عماؿ أو أقل وكأف 
 .3«ادلشكلة يف الوسيلة ال يف غَتىا

فال ؽلكن أف نتقدـ بأف صللب »فكما سبق الذكر يف بداية ىذا العرض أف احلضارة ىي اليت تصنع منتجاهتا بذاهتا 
عرب عن التقدـ )اآلالت..( بل اآللة ذلا سياؽ تارؼلي النبثاقها فالطابعة يف الدوؿ الغربية قبل أف تكوف كذلك  وسائل ت

كانت فكرة مضمرة مث بدأت تنبثق  إذل أف ظهرت أي ىي وليدة ذلك اجملتمع وجزء منو فال ؽلكن أف تأيت هبا  إذل رلتمع 
 .4«أسباهبا ننقل النتيجة بعيدة عن احملتوى الذي قامت فيو ومن أجلوآخر وتطلب منو التقدـ ...أين ننقل النتيجة دوف 

يف حُت كاف علينا أف نسعى  إذل ترويض »بل حىت أننا عندما نكدس الوسائل ال نرفقها باحلكمة يف استغاذلا 
أنفسنا و أسرنا وطالبنا على استخداـ ادلنتجات التقنية احلديثة فيما يعود علينا بالنفع، وذلك ألف كل منتجات احلضارة 

                                         
 .?نفس ادلرجع، ص  1
 .8:نفس ادلرجع، ص  2
 .5;، ص 8999، دار الفكر، دمشق، القضايا الكربىمالك ابن نيب ،  3
  ::نفس ادلرجع ،ص   4
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و األماـ، كما أهنا قابلة ألف تستخدـ على ضلو غللب ذلا االضلطاط قابلة ألف تستخدـ بطريقة ترقى باإلنساف وتدفعو ضل
 .1«فاذلاتف اجلواؿ قد يكوف آلية للتواصل وقد يكوف آلية لتنظيم اجلرائم...

حىت أنو ال يقاس تقدـ اإلنساف بكثرة اخًتاعاتو واكتشافاتو وال بكثرة ذباربو ولكن بتحقيق إنسانيتو وتفوقو على »
ية احلقة ليست ىي اليت توفر للناس الكثَت من السلع و ادلرفهات ولكنها ىي اليت توفر ذلم السعادة ذاتو كما أف ادلدن
  2«واالستقرار واذلناء

حىت أننا عند ذىابنا  إذل الغرب منبهرين حبضارهتم وطلاؿ أف ىذا ىو أعلى مستوى ؽلكن أف تصل إليو احلضارة 
تقدين أننا أذكى منهم وأننا نستغل ما ينجزونو؛ ويف حقيقة األمر ضلن ال فنجلب كل ما تطالو أيدينا  إذل رلتمعاتنا مع

نفعل  إذل ما يفعلو الساذج الذي تسلبو هبرجة األشياء؛ بل حىت عندما نذىب إليهم ال نتقن ربديد وجهتنا فأين غلب 
 أف نذىب لنأخذ ادلنتجات الفعالة؟؟

ف  إذل الغرب اثناف إما طالب رلتهد وإما سائح مهتم، واصفا رلتمعاتنا أيضا أف ادلتجهو  مالك ابن نبييقوؿ 
الطالب يذىب  إذل الكلية وادلكتبة لينهل كل ما توصلوا إليو وىو ػلصل على األفكار بعد أف أصبحت يف ادلقربة، أي أف 

ب زاد العلم الغرب أوجدىا وقضى منها فعاليتها فانتهى منها فأصبحت أفكارا بالية مرصوصة يف كتب قدؽلة يعتربىا الطال
وأمهات الكتب وىي أساسا ميتة يف رلتمعها أما السائح فيذىب  إذل مرقص أو مقهي يذىب  إذل مكاف تعفنت فيو 

 . 3«األفكار ويظل بذلك قابعا يف ىذه ادلهزلة ...من ذلك يأتينا األوؿ من مقربة واآلخر من مزبلة
ربسن إتباع الوجهة ضلو احلضارة فحسب بل قد ال  مالك ابن نبيبذلك فاجملتمعات الشرقية ادلعاصرة حبسب 

ضلت عن طريق احلضارة بادلرة، وىذا لكوهنا تقنع نفسها بأهنا يف قمة حضارهتا وذلك بآليات تكرس ذلك الوىم الذي 
 تقتنع بو على الدواـ، فهي ال تنفض نفسها من السلبية إال لتعود إليها يف حلل جديدة مكسوة دبوضة عصرية.

 
  

                                         
 <، كتاب ادلنتدى "سلسلة الكتاب الرقمي"، بدوف ذكر دار النشر، ب ب ، ب ت ،ص بناء األجياؿعبد الكرًن بكار،  1
 .;8نفس ادلرجع ، ص  2
 .>59ػ  =58، ص ص 8998، دمشق،  9، دار الفكر ادلعاصر،ط يف مهب ادلعركةمالك ابن نيب ،  3
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 رباعية المعادلة الحضارية عند مالك ابن نبي: الثالث: المبحث 
فمشكلة كل شعب ىي يف »يرى مالك ابن نيب أف مشكلة اجملتمعات ىي أساسا ال تنفك من مبتغيات احلضارة 

جوىرىا مشكلة حضارية، وال ؽلكن لشعب أف يفهم أو ػلل أي مشكلة ما دل يرتفع بفكره  إذل األحداث اإلنسانية وما 
ق يف فهم العوامل اليت تبٍت احلضارة أو هتدمها وما احلضارات ادلعاصرة واحلضارات الضاربة يف ظالـ ادلاضي دل يتعم

واحلضارات ادلستقبلية إال عناصر للملحمة اإلنسانية منذ فجر القروف  إذل هناية الزمن فهي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف 
 .1«خر وريث لو فيهاادللحمة البشرية منذ أف ىبط آدـ على األرض  إذل آ

الذي حاوؿ أف ؽليزىا عن غَتىا حيث يرى أهنا ربليالتو للحضارة زبتلف عن  ابن نبيىذه ىي احلضارة يف فكر 
فكل مصلح حسبو قد وصف الوضع الراىن تبعا لرأيو أو مزاجو أو مهنتو فرأي رجل سياسي كجماؿ »ربليالت سابقيو 

بوسائل سياسية بينما قد رأى رجل دين كالشيخ زلمد عبدو أف ادلشكلة ال ربل الدين األفغاين أف ادلشكلة السياسية ربل 
إال بإصالح العقيدة والوعظ...اخل على حُت أف كل ىذا التشخيص ال يتناوؿ يف احلقيقة ادلرض بل يتحدث عن 

 .2«أعراضو
يتبنوف الشمولية يف النظر  حيث صلد أف ادلصلحُت كانوا حينها يتجهوف  إذل زاوية ضيقة دلعاجلة أزمة احلضارة وال

قد حاوؿ إدراكها وتبنيها من خالؿ إسهاماتو، ىذا ناىيك  مالك ابن نبيإليها، ىذه الشمولية اليت ىي حسب اعتقاد 
 عن خلط أوالئك ادلصلحُت بُت ادلشكلة احلقيقية وبُت آثارىا .

 تحليل المشكالت الثالث للحضارة )عناصرىا(: أوال:
 كلة احلضارة تنحل  إذل ثالث مشكالت ىي @أف مش مالك أن نبييرى 

 ـ مشكلة اإلنسان.
 ـ مشكلة التراب.

 ـ مشكلة الوقت "الزمن".
ىذه ىي زلددات ادلعادلة احلضارية حسب مالك ابن نيب حيث ىذه احلدود حسبو غَت قابلة ألف يستثٌت أحدىا 

 ويف التارل تفصيلها@
 @مشكلة اإلنسان .أ 

األمر الذي غلعل وجود  *تعترب احلضارة أساسا آلية إلشباع احلاجات اإلنسانية لألفراد وذلك من خالؿ ما تنتجو
 اإلنساف يف حلقة احلضارة ضروري وال تقـو بدونو.

  وحسب مالك ابن نيب أف اإلنساف يؤثر يف اجملتمع بثالث مؤثرات ىي@
 فكره، عملو، مالو.

                                         
 .?5مرجع سبق ذكره، ص مالك ابن نيب، شروط النهضة، 1
 .5:نفس ادلرجع ، ص  2
 ىذا كما سبق الذكر عند التعريف باحلضارة.*
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  توجيو الفرد يف ثالث نواحي ىي@األمر الذي غلعلنا حباجة  إذل
 الثقافة، العمل، رأس المال

 
 :02شكل رقم 

 
 الثقافة فكره 

 العمل عملو  مشكلة اإلنسان 
 رأس المال مالو                              

 

 توجيو الثقافة@ 
ة عموما يعٌت هبا كل ما يكتسبو الفرد كنتاج لوجوده يف رلتمع ما؛ كما أنو عند بداية ؽلكننا اإلشارة  إذل أف الثقاف

ىو »زلاولة ربديدنا دلفهـو الثقافة صلد أهنا عديدة و سلتلفة يف دالالهتا فكثَتا ما كانت تعٍت التعلُّم والتفقو، فالفرد ادلثقف 
ىذا يف معناىا البسيط احملدود الذي شاع التعامل بو   1«الذي استطاع أف ػلصل على درجة سبكُّن يف بعض رلاالت ادلعرفة

تعٍت كل ما صنعتو يد اإلنساف وعقلو " »كلباتريككثَتا وكاف ذلك حىت يف األوساط الشعبية، وىي يف تعريف آخر لػ "
 2«عية من أشياء ومظاىر يف البيئة االجتماعية، أي كل ما اخًتعو اإلنساف أو اكتشفو وكاف لو دور يف العملية االجتما

رلموعة من الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت يلقاىا الفرد منذ والدتو كرأمساؿ » مالك ابن نبيوىي حسب تعريف 
أورل يف الوسط الذي ولد فيو، والثقافة على ىذا ىي احمليط الذي يشكل فيو الفرد طباعو وشخصيتو ...فهي احمليط الذي 

 .3«يعكس حضارة معينة
 @4عناصر الثقافة بأربع عناصر ىيكما أنو ػلدد 

 .عنصر األخالؽ لتكوين العالقات االجتماعية 
 .عنصر اجلماؿ لتكوين الذوؽ العاـ 
 .منطق عملي لتحديد أشكاؿ النشاط العاـ 
 .الفن التطبيقي ادلالئم لكل نوع من أنواع اجملتمع أو الصناعة حسب تعبَت ابن خلدوف 

                                         
 .558، ص <899، الدار الدولية، القاىرة، مقدمة يف دراسة األنًتوبولوجيازلمد اجلوىري، علياء شكري،  1
 .<88، =88، ص ص :899، دار الشروؽ ، األردف، علم اجتماع الًتبيةعبد اهلل الرشداف ،  9،  2
 .==نفس ادلرجع ،ص 3
 .=<نفس ادلرجع، ص  4
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يعٍت تنقيتها من الشوائب اليت تكرس فيها توجيو الثقافة وآخر مجارل، وأي أف للثقافة ركن معنوي وركن مادي 
تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا اخللقي واالجتماعي شلا فيو من عوامل قتالة »سلبيات معيقة دلعطيات احلضارة ويعٍت أيضا 

ال زبص فئة ك ابن نبي كما أف الثقافة حسب ماؿ  1«ورمم ال فائدة منها حىت يصفو اجلو للعوامل احلية والداعية للحياة
 بل سبس كل فرد يف اجملتمع )اجلاىل والعادل(.»دوف األخرى 

مرض " مالك ابن نبيوذلك ألننا كثَتا ما أصبحنا نشعر بانتشار مرض قد يكوف مزمنا إف دل نستأصلو ىو بنعت 
الالفتات العلمية وىم الذين غلعلوف من العلم آلة  حيث كما يف اجملتمع أصحاب الثياب البالية ىناؾ حاملي التعالم"

. فهؤوالء من يشوبوف 2«للعيش وسلما يصعدوف بو  إذل منصة الربدلاف وىكذا يصبح العادل مسخة و عملة زائفة...
 الثقافة حسب مالك على غرار األمي أيضا.

 توجيو العمل@ 
ماعية يف اذباه واحد دبا يف ذلك جهد السائل سَت اجلهوذ اجل»ونقصد هبا تأليف اجلهوذ ضلو ذات اذلدؼ أو  

والراعي وصاحب احلرفة والتاجر والطالب والعادل وادلرأة وادلثقف والفالح لكي يضع كل منهم يف كل يـو لبنة جديدة يف 
 . 3«البناء

 وتغيَت وضع اإلنساف وخلق بيئتو اجلديدة ومن ىذه البيئة يشتق العمل»حيث اذلدؼ من ذلك تفعيل اجلهوذ 
 . 4«معناه اآلخر
 توجيو الرأسمال@ 

 ثالث نواحي أخرى مكملة لألوذل وىي@  ابن نبيوإضافة   إذل التوجيهات الثالث ادلذكورة أعاله أضاؼ 
 :المرأة 

ادلرأة ركنا ىاما يف تشيد احلضارة إال أنو يرى أهنا دل تدرؾ وجهتها بعد أو أهنا ال مالك ابن نبي حيث اعترب  
إذ على ادلرأة أف تعرؼ أين تسَت فهي رباوؿ رلاهبة الرجل وفقط، وذبعل من ذلك قضية ذلا يف »رباوؿ إدراكها أصال 

مة أف تقـو بدورىا بعيدا عن التوجيهات حُت قضيتها ىي ما الذي تقدمو للرقي باجملتمع وبأي أسلوب ؽلكن للمرأة ادلسل
الغربية ....كما قد أحل ابن نيب على ضرورة االبتعاد عن النظر للمرأة بادلنظار اجلنسي الفرويدي حيث أولئك ادلتمسكُت 
بإبعاد ادلرأة عن اجملتمع وادلؤمنوف بضرورة إبقاءىا يف سجنها التقليدي لعدـ الفتنة وىو مربر جنسي مصبوغ بصبغة 

 .5«افظة على األخالؽ أما من يريدىا فاتنة يف الشوارع فهو حديث غريزي مباشر ال ػلتاج  إذل توضيح...احمل

                                         
 .9<نفس ادلرجع ،ص  1
 .:<نفس ادلرجع ، ص  2
 .<59، =59نفس ادلرجع، ص ص  3
 .<59، =59نفس ادلرجع، ص ص  4
 .;55نفس ادلرجع، ص  5
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كلَفة ىي بوضعها يف ادلسَتة احلضارة، كما 
ُ
فمالك ابن نيب يريد من ادلرأة أف تعي دورىا احلضاري وما ىي اللبنة ادل

فيها من احلديث عن أولوية ادلرأة على الرجل أو أولوية الرجل على يدعو  إذل ضرورة اخلروج من احللقة ادلفرغة اليت نكثر 
 ادلرأة ألهنا نقاشات تتجو بنا ضلو روافد زلدودة األفق .

وادلرأة احلضارية ىي ادلرأة اليت تتكيف بأخالقها ومبادئها وتفكَتىا وزيها لًتسم وتبٍت بعضا من بنياف رلتمعها واليت 
 الغربية فهي كما تريدىا حضارهتا أف تكوف ال كما يردىا الغرب أف تكوف. تناىض كل موازنة ذلا مع ادلرأة

  :الــزي 
لطادلا اعترب الزي جزءا من الثقافة وعنصرا عاكسا ذلا بل إف الزي يعكس حىت حالة ىذه الثقافة وحالة حضارة 

ندما قرر تشيد احلضارة رلتمعها بُت علو و دنو ويعكس وظيفة الفرد يف حضارتو ومن مثاؿ ذلك الشعب الياباين ع
وارتدى إلباس األزرؽ الذي يناسب عامال  الكيمونواليابانية فإنو على اثر ذلك زبلى عن لباسو الراقي ادلسمى 

 ميكانيكيا.
وإذ كانوا يقولوف أف القميص ال يصنع القصيص فإنو ؽلكن قوؿ العكس »فاللباس لو انعكاس على نفسية األفراد  

ن القصيص  إذل حد ما ألف اللباس يضفي على صاحبو روحو، ومن ادلشاىد أنو عندما يلبس إذ القميص يسهم يف تكوي
الشخص لباسا رياضيا فإنو يشعر أف روحا رياضية تسري يف جسده ولو كاف ضعيف البنية وعندما يلبس لباس العجوز 

 . 1«فإف أثر ذلك يظهر يف مشيتو ويف نفسو ولو كاف شابا قويا
ح على ديناميكية الفرد وركوده بل وىو كما سبق الذكر رمز للحضارة ورمز للتخلف والذي فالزي لو تأثَت واض 

يكوف من السخف التمسك هبذه األخَتة أي األزياء اليت تعرب عن خذالف حضاري يف حقبة ما ونذكر مثاؿ ذلك 
ش ذلك اللباس الذي ىل يا ترى نتمسك بالطربو » الطربوش الذي وظفو مالك ابن نيب يف حديثو عن الزي حيث قاؿ

 شوىتو أجياؿ من البشوات واخلدـ اللذين تطوعوا يف صفوؼ االستعمار؟. 
إذف إنو من الغباوة أف ننكر مشكلة الزي ادلناسب لرجاؿ النهضة ونسائها ولكننا نكوف أكثر غباوة إذا ما 

 . 2«دستور اجلماؿ استسلمنا يف ذلك  إذل التقليد البحث بال التفات  إذل مقتضيات أحوالنا من حيث 
 الفنون الجميلة@ 

تربز يف أحد »احلديث عن الفن حيث يرى أف أعلية الفن اجلميل مالك ابن نبي وإضافة  إذل ادلرأة والزي يضيف 
موقفُت فهو إما داع  إذل الفضيلة و إما داع  إذل الرذيلة فالرقصة مثال إما أف تكوف قصيدة شعورية أو حركة جنسية... 

تطورت فأصبح فيها شيء من الشعر عند اليوناف وشيء من التصوؼ يف طقوس بعض األدياف ويف كل ىذه فالرقصة قد 
 .  3«التطورات صلد األخالؽ قد حددت أىدافها ومراميها وبقية الوسيلة اليت تعطي الرقصة صورهتا الفنية

                                         
 .589نفس ادلرجع، ص  1
 .:58نفس ادلرجع، ص  2
 .:58نفس ادلرجع، ص  3
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حلضارة ودعمها، لذا صلد مالك فالفن يعرب عن قيمة احلضارة وعمقها وقد يعترب حىت وسيلة من من وسائل بناء ا
ابن نيب دعا  إذل عدـ اقصاءه يف التشيد احلضاري وإظلا غلب إخراجو من مستنقع االستغاللية والسلعية اجلنسية 

 والالأخالقية. 
 التــراب: .ب 

رد و إف الًتاب اعتربه مالك ابن نيب العنصر الثاين من العناصر ادلتممة للمعادلة حيث يعٍت بو أف تستغل كل ادلوا
 عدـ االستسالـ لقساوة األرض أو ادلناخ...اخل.

وضلن حُت نتكلم عن الًتاب ال نبحث يف خصائصو وطبيعتو فليس ىذا موضوع اىتمامنا ولكننا نتكلم عنو من »
حيث القيمة االجتماعية للًتاب ادلستمدة من قيمة مالكيو .... حيث أننا أصبحنا نرى أف أصحاب األرض وقفوا منو 

عيف اجلباف إذ فر ساكن البادية ذلك الرحالة الذي دل تبقى لو أرض ػلرثها وال ماشية ػللبها، دل تبقى لو إال موقف الض
دابة يركبها ليفر فهو اآلف تائو حائر بُت الصحراء اليت تبدده وبُت ادلدف الساحلية اليت ترفضو أو تبتلعو حيث ذبعل منو 

 . 1«إنسانا منبوذا
 الزمـــن: .ج 

نصر من عناصر ادلعادلة احلضارية ىو الزمن ىذا ادلفهـو الذي بات مستعصر إدراكو ودل نعد أما عن ثالث ع
 نستشعر قدره ودوره الذي ربطو مالك ابن نيب ببناء احلضارة  وجعلو عنصرا ال تقـو بدونو ىذه األخَتة .

ولة التالية اليت مفادىا أف قد بدأ كالمو عند حديثو عن الزمن واحلضارة بادلق مالك ابن نبيومن ما ىو مجيل أف 
أي أف الزمن دل يوجد لنا وال ينتهي بانتهائنا فالزمن انطلق بانطالؽ احلياة وىو ال  الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ األزل

 يقف عند شعب وال عند حضارة فهو ال ينتظر أفاقة الغافلُت بل يقطع مار دوف أف يًتدد يف السَت أو أف يقف.
قضاءنا ألوقاتنا ىي نتيجة للطريقة اليت ننظر هبا  إذل الوقت والطريقة اليت ننظر هبا  إذل الوقت حىت أف طريقة »

مرتبطة بأشياء عديدة منها تربيتنا ووعينا بالتحديات ادلعاصرة وأىدافنا يف ىذه احلياة وسيطرتنا على رغباتنا وصالبة ارادتنا 
 .2«ورؤيتنا جململ  الألولويات
بُت أىم أسباب أزماتو ىو ىذر الوقت وعدـ امتالؾ وعي تنظيمي للوقت وخاصة وقت الفراغ  وعادلنا العريب من
ساعات يف اليـو أو يتقلب على فراشو تاركا خلف ظهره ادلهاـ  <فحُت يناـ اإلنساف أكثر من »بشكل ىادؼ ومثمر 

 اليت عليو أف ينجزىا فإف داءه آنذاؾ ىو الكسل وىبوط اذلمة.
تقضي الكثَت من أوقات الفراغ يف الرياضة وتعلم مهارات جديدة على حُت أف أبناء الشعوب فالشعوب ادلتقدمة 

ادلتخلفة يقضوف الكثَت من فراغهم يف اجللوس على أبواب بيوهتم أو يف االستلقاء على فرشهم أو يف السهر و السمر  إذل 
 .3«ساعات الفجر األوذل

                                         
 595نفس ادلرجع،ص  1
 .599، ص :899، دار القلم، دمشق، عصرنا والعيش يف زمانو الصعب، عبد الكرًن بكار  2
 .>59نفس ادلرجع، ص  3
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ر والفارؽ لدى االثنُت ىو االستغالؿ األمثل للوقت الذي ال فكما نرى أف الزمن من شأنو رفع رلتمع وحط آخ
 يتأىن ألحد أي كاف.

 
 @ثانيا: الفكرة الدينية ومسمى المركب الحضاري

أعمدة احلضارة وال تقـو بدوهنا وال ؽلكن أف تشيد أي  مالك ابن نبياإلنساف والًتاب والزمن ثالثية ىي حبسب 
أف وجود ىذه العناصر الثالث ال يعٍت »يف ادلقابل  مالك ابن نبيحضارة مهما كانت البدائل عنها ىذا كما يرى 

وىو العامل الذي  مركب الحضارةبالضرورة قياـ  حضارة بل ىناؾ عنصر رابع وظيفتو التوفيق وىو ما أطلق عليو اسم 
 . 1«يؤثر يف مزج العناصر الثالث بعضها ببعض

أف ما مساه مركب احلضارة عٌت بو  ابن نبيفمركب احلضارة ىنا دبثابة ادلالط الذي يرص لبنات احلضارة وقد أشار 
 .الفكرة الدينيةربديدا 

ل نزوؿ القرآف إال فاحلضارة ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية ...ومن ادلعلـو أف جزيرة العرب مثال دل يكن هبا قب»
شعب بدوي يعيش يف صحراء رلدبة يذىب وقتو ىباءا ال ينتفع بو لذلك فقد كانت العوامل الثالث اإلنساف والًتاب 

 .2...«كلمة اقرأ ال تؤدي دورا ما يف التاريخ  إذل أف حركتها  مكدسةوالوقت راكدة خامدة وبعبارة أصح 
ىي الوحيدة الكفيلة بتفعيل العناصر احلضارية الثالث مالك ابن نبي ها فالفكرة الدينية أو مركب احلضارة كما ينعت

السابقة الذكر، وضلن حباجة  إذل ىذه الفكرة مثل حاجتنا  إذل اإلنساف والًتاب والزمن بل وبدوهنا ال نًتقب أي شكل 
األشياء اذلامة لتشَتد  من أشكاؿ احلضارة احلقة وذلك كوف الدين لو آلياتو اخلاصة يف ربقيق اجلدب و الًتغيب يف

 احلضارة والًتىيب والتنفَت من ما من شأنو ىدـ احلضارة.
فاإلسالـ حُت ما أتى وتشيدت على أثره احلضارة اإلسالمية كاف يف األساس ػلمل فكرة عميقة ذلا شقها التعبدي 

مجة ؛و يف ىذا اإلطار صلد  وشقها احلضاري بالعمل واإلخالص والتوسع وترؾ ما ينتج عن إتباع الغرائز من اضلرافات
مالك قد ساىم يف ذبسيد كل كالمو السابق اإلشارة إليو من خالؿ سلطط رأى أنو يلخص السَت احلضاري على األقل 

 يف عادلنا اإلسالمي.
 

                                         
 .=:،  >:نفس ادلرجع ، ص ص  1
 .=:،  >:نفس ادلرجع ، ص ص  2
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 :مخطط الحضارة.03شكل رقم  
 مرحـلة التوســع                                                         

 بداية سيطرة  العقل على الروح                          
 
 

  
                                                                                                   

 النهضة                                                  األفـول
         

 ما بعد الحضارة                                                            المرحلة السابقة     مرحلة                 

  مرحلة الفطرة "مرحلة الغريزة"                                                                                                   

  بداية انبثاق فكرة دينية                                                   

  .66: مالك ابن نبي، شروط النهضة "بتصرف"، مرجع سبق ذكره، ص المصدر

فكما ىو بارز من ادلخطط أف بداية احلضارة وأفوذلا مرتبط بالغريزة اذ تقـو احلضارة عندما ػلكم العقل ىذه الغريزة 
عليها، وببداية احلضارة ذبد نفسها أماـ ربدي البقاء الذي تسعى  إذل ربقيقو ويكوف أفوذلا إذا ما فقد العقل سيطرتو 

بالتوسع الذي يعمر حقبة من الزمن ليكوف مصَته االهنيار بعودة الغريزة  إذل السيطرة من جديد لتنتهي بدالك الدورة 
 احلضارية حسب منظور ابن نيب.
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 خــاتمة:
الروافد فهو فن ومعمار، فكر وثقافة، علم وسلوؾ، وىو أشياء أخرى غَت إف احلضارة مفهـو عميق ادلبٌت كثَت 

ذلك، إذ ال أحد ينكر أهنا غالؼ لكل اجتماعي يف ادلعاش، فالفرد يعيش يف احلضارة وباحلضارة وذلك كوهنا ىي اليت 
 .توفر لو الوسط الراقي للحياة الراغدة، وىي اليت تعلمو سبل التعامل مع ىذا الوسط االجتماعي

لذا ال غرابة عندما نادى السوسيوجلي مالك ابن نيب دبحليتها بل و قد أحل على ذلك، أي أف تبٌت وتشيد من 
آلياهتا وبأفكارىا وبسواعد أبناءىا؛ فاحلضارة احلقة ىي اليت ذبعل من الًتاب مادة ومن اإلنساف فاعال ومن الزمن ربديا 

 ها.لتفرض نفسها على من يهدد استقرارىا ومزيد هنضت
تلك إذف عناصرىا ) الًتاب، الزمن، اإلنساف( ىذا الثالوث الذي أفاض مالك ابن نيب يف شرح دوره يف بناء 
احلضارة، إذ رأى أنو ال رلاؿ لقياـ ىذه األخَتة بدوهنا، األمر الذي ال ينفي أيضا أف وجودىا قد ال يكفي لتنطلق 

ت تساندىا، و ذلك ما يفعلو ادلركب احلضاري ىذا ادلفهـو الذي احلضارة ألننا نكوف حينها حباجة  إذل من يلحم فراغا
أطلقة مالك ابن نيب على العنصر الرابع للمعادلة احلضارية و الذي رأى أنو ىو من غلعل ثالوث احلضارة فاعال وقد عٌت 

 أي أهنا ىي من تفعلها . الفكرة الدينيةبو ربديدا 
ف، الزمن( وىو من يدب احلياة فيها، تلك ىي إذف احلضارة اليت ال فالدين ىو روح تلك العناصر )الًتاب، اإلنسا

تنطلق إال إذا ما سيطر العقل على الغريزة ويكوف مسَتىا األفوؿ واالهنيار اذا ما انقلب منطق السيطرة وسيطرة الغريزة 
طي للعقل فرصة لتحكيم الفطرة على العقل، شلا يُكوِّف لنا الدورة احلضارية اليت تنطلق من بزوغ الفكرة الدينية اليت تع

لتعود إليها مرة أخرى وذلك حبالة أخرى مناقضة حيث حينها يفلت ربكيم العقل للفطرة فتموت احلضارة وتندثر ربصيال 
 لذلك.

أخَت وكما نلمح أف موضوعا كهذا )احلضارة( ىو يف أساسو واسع التناوؿ وكل زاوية فيو تكاد تستبد باألعلية 
ذلك كوف احلضارة دين ونفس وسوسيولوجيا وثقافة... وغَتىا من ميادين العلـو األخرى لذا صلد أف ما وربتكرىا لذاهتا و 

قمنا بو من زلاولة لعرض بعض اسهامات مالك ابن نيب تبقى شحيحة جدا حبقو، كما ىي زلاولة ال تنقص من قدره 
 بقدر ما ىو اعًتاؼ بأعليتو وبعمقو.

يب يف جل إسهاماتو إذ كاف موضوع احلضارة الكلمة ال تفارؽ أسطره ادلكتوبة ىذا القدر الذي أبانو مالك ابن ن
وال عباراتو ادللفوظة فقد عرؼ حبق ثقل معانيها، إذ كاف ينطلق من ادلاضي لَتى احلاضر ويستشرؼ ادلستقبل ليقوؿ يف 

ء غير ذلك يحل عوضا أن ال عزة وال استقرار وال رفعة وال سيطرة دون حضارة محورىا الدين  وال شيالنهاية 
 عنها. 
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