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  الفكري لمالك بن نبي، ماهيته، مرجعيته و مكوناته النموذج 

   د. فكروني زاوي                        

 :ملخص

عرفتنا منتاج لقد نشدت حركة النهضة العربية منذ ظهورها في نهاية القرن الثامن عشر، إعادة إ 

حركة  " ذه المة ، التي مثلت فيه هلك باالنخراط الواعي في مشروع األبذواتنا كعرب و كمسلمين ، و ذ

القاتنا جعية لع، يمأل فضائنا و يكون شبكة مر )1(النمط النموذجي" على حد تعبير " هاني نسيرة "

ي : التاريخ ثالحد هويتنا، و ينجز إشكاليةاالجتماعية، السياسية، االقتصادية، و الفكرية، و يحل نهائيا 

ذا هارقة مة  من خالل مشروع ثقافي حضاري يكون نموذجها المستقبلي . لكن مفحدث إعادة ميالد األ

 رغبة فيشيئا من  الجدة تمثلت في الدوات معرفية متناقضة حملت أالمشروع تكمن في انطوائه على 

شكالت و المنهاء بعض ما كان يسمى بالمسائل أمن منظور إيديولوجي سعيا منها إل التعامل مع الواقع

،  ةتار طنيةم الوالخاطئة . كما أنها حملت انطواء  على الذات و رفضا لبعض " البديهيات "الفكرية " باس

اية ار في نهلذي د. ال نريد أن نتعرض لمنطق السجال ا تارة اخرى فيوباسم الثورة ، و باسم  الغزو الثقا

ذا أن ه تسعينات القرن التاسع عشر ، ألن ذلك يخرج عن غاية هذا البحث ، بل نريد  أن نشير إلى

يقطع  ين لمحالمشروع انتهى سياسيا حين عجز عن تجاوز مرحلة االستقالل الوطني ، و انتهى اجتماعيا 

. لكن  التنمية تحقيقلثنية، كما انتهى اقتصاديا حين لم يضع خطة واقعية و ممكنة لقبلية و اإلمع الوالءات ا

ن ين  الذيزائريالملفت لالنتباه ، أن هذا المشروع النهضوي قد أثمر إنتاجا غزيرا  لبعض المفكرين الج

 ئر .لجزالالكامل  أمنوا و اعتنقوا أفكار ذلك المشروع الذي رؤوا فيه الخالص و  تحقيق االستقالل

ضية ق، أي ال نريد في هذا المقال أن نتعرض لكل األقالم التي شغلتها قضية المشروع النهضوي

بي. الك بن نمنا : النموذج البديل، بل نريد أن نقتصر على مفكر أثار ضجة وجداال في تلك الفترة و نعني ه

السس االخالص؟ هل فكره لديه من  فما هي خصائص النموذج  الذي أقترحه؟ هل استطاع ترجمة طريق

 حتى نصنفه ضمن خانة النموذج؟ .

 رةي، الحضااإلسالم: مالك ابن نبي ، الفكر ، النموذج الفكري ،العالم  الكلمات المفتاحية

 

Malek ben Nabi’s intellectual sample, its concept, reference and 

components 

 

Abstract:  

The Arab renaissance movement from its emergence in the late 18 

century, sought to reproduce our knowledge with ourselves as Arabs and 

Muslims, by involving consciously in the nation’s project, in which this 

movement  was represented “ typical style” according to ‘ Hani Nssira’, Fill our 

space and be a network of reference to our social, political, economic and 

intellectual relations, and finally solve the problem of our identity, and achieve 

the historic event: the re-birth of the nation through a civilized cultural project 

which will be its model of the future. But the paradox of this project lies in its 

convergence of contradictory cognitive tools that carried something of 

seriousness in the desire to deal with reality from an ideological perspective in 

an effort to end some of the so-called wrong issues or problems. It also claimed 

self-sufficiency and rejected some "intellectual axioms" in the name of 

patriotism and in the name of the revolution, and in the name of cultural 

invasion. And we do not want to treat the logic of argument that took place in 
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the late 1990’s, because that goes beyond the goal of this research, but we want 

to point out that this project ended politically when it was unable to overcome 

the stage of national independence, and ended socially when did not cut with 

Tribal and ethnic loyalties, and ended economically when did not set a realistic 

and possible plan for development. But what is interesting, is this Renaissance 

project has made a great production for some Algerian intellectuals who have 

believed and embraced the ideas of that project in which they saw salvation and 

the full independence of Algeria. 

in this research, We do not want to deal with  all the aspects  that occupied 

the issue of the Renaissance project, that is, the issue of the alternative model, 

but we want to limit it to a thinker who caused fuss and controversy in that 

period who was : Malik bin Nabi. What are the characteristics of the model 

which he proposed? Does his idea have any basis to classify him as a model?  

 

Keywords: Malik Bin Nabi, Thought, Intellectual Model. Islamic world, 

Civilization 

 : مقدمة

ين بيسعى الفكر عبر آلياته المشروطة بعاملي الزمان والمكان إلى طرح تصورات تتأرجح 

 ليه جملةغ عيصبإلى خلق نموذج يستأنس به لتأكيد مشروعية افتراضاته ورؤاه. ف -و الواقعية  المثالية،

عناه كر ما، ماطة ف. فالتفكير بوسهمن القيم المنبثقة من حركيته، لتجعله "صورة" تؤول إليها جميع عمليات

في وناته، مكو من محددات هذا الفكر و األساسيةالتفكير من خالل منظومة معرفية تتشكل إحداثياتها 

حددها ، كما تناإلنساووالنظرة إلى المستقبل، بل والنظرة إلى العالم، إلى الكون،  األفكارمقدمتها القيم و 

كر الذي مة الفعليه، فالمفكر المثقف يفكر و يتعقل الواقع من خالل مكونات ومنظو مكونات ذلك الفكر.و

 نجي عتتشكل فيه معرفته ومن خالله.اي من خالل نموذج معين يمنحه اإلطار انطولوجي وابستمولو

 معنى الوجود والحياة في بعديها الزمني و المكاني.

عادة شر، إعو في هذا اإلطار، نشدت حركة النهضة العربية منذ ظهورها في نهاية القرن الثامن 

ذه لت فيه هتي مثإنتاج معرفتنا بذواتنا كعرب و كمسلمين ، و ذلك باالنخراط الواعي في مشروع االمة، ال

ة مرجعية ، يمأل فضائنا و يكون شبك )1(" على حد تعبير " هاني نسيرة "الحركة  " النمط النموذجي

ز الحدث ، و ينج ويتنالعالقاتنا االجتماعية، السياسية ، االقتصادية ، و الفكرية ، و يحل نهائيا اشكالية ه

كن للي . التاريخي : حدث إعادة ميالد االمة  من خالل مشروع ثقافي حضاري يكون نموذجها المستقب

ي فمثلت تمفارقة هذا المشروع تكمن في انطوائه على ادوات معرفية متناقضة حملت شيئا من  الجدة 

ئل أو المسابالرغبة في التعامل مع الواقع من منظور إيديولوجي سعيا منها النهاء بعض ما كان يسمى 

باسم  "رية "الفك المشكالت الخاطئة  . كما أنها حملت انطواء  على الذات و رفضا لبعض " البديهيات

هاية ندار في  الذي الوطنية ، وباسم الثورة ، و باسم  الغزو الثقافي . و ال نريد أن نتعرض لمنطق السجال

ذا أن ه تسعينات القرن التاسع عشر ، ألن ذلك يخرج عن غاية هذا البحث ، بل نريد  أن نشير إلى

يقطع  ين لمحل الوطني ، و انتهى اجتماعيا المشروع انتهى سياسيا حين عجز عن تجاوز مرحلة االستقال

. لكن  التنمية تحقيقلمع الوالءات القبلية و االثنية، كما انتهى اقتصاديا حين لم يضع خطة واقعية و ممكنة 

  لمسلمينب و االعرالملفت لالنتباه ، أن هذا المشروع النهضوي قد أثمر إنتاجا غزيرا  لبعض المفكرين 

لالمة  لكاملاا أفكار ذلك المشروع الذي رؤوا فيه الخالص و  تحقيق االستقالل الذين أمنوا و اعتنقو

 . يةاإلسالم

ال نريد في هذا البحث أن نتعرض لكل األقالم التي شغلتها قضية المشروع النهضوي ، أي قضية 

مالك بن النموذج البديل ، بل نريد أن نقتصر على مفكر أثار ضجة وجداال في تلك الفترة و نعني هنا : 
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نبي. فما هي خصائص النموذج  الذي أقترحه؟ هل استطاع ترجمة طريق الخالص؟ هل فكره لديه من 

 االسس حتى نصنفه ضمن خانة النموذج؟ .

 

 : ماهية النموذج – 1

 بعض الباحثين يستخدمون مفهوم النموذج كمرادف لمفهوم األنموذج المعرفي أو النسق

به الذي وضعه "توماس كون" في كتا paradigme *شيوع مفهومالمعرفي،ربما يرجع سبب ذلك إلى 

ات لنظري"بنية الثورات العلمية" والذي قصد به "مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات والقيم وا

ر ي التفكيفريقة طوالقوانين واألدوات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو 

 paradigmeفي حقل معرفي معين"، وقد حدد "كون" بنية  والممارسة ومرشدا أو دليال يقود الباحثين

د بخمسة عناصر أساسية هي: العنصر المفاهيمي. العنصر النظري، قواعد التفسير، عنصر تحدي

 ة.لسابقااإلشكاالت والمعضالت األجدر بالبحث، عنصر التحكم التكويني الذي يحدد محتوى العناصر 

 أساس العلم، فإن المفهوم يستعمل في الغالب على أما من حيث استعماالته في سوسيولوجيا

عرفي مارس سلطة مباشرة في رسم النظام المي فرضية مركزية محورها أن مفهوم النموذج المعرفي

اول قد يكون وقواعد يكون له دور بارز في فرض نوع معين من التن قوم عليه من أسسيوبالتالي فإن ما 

 إطار منهجي محايد لتناول الظواهر و المواضيع.االدعاء اعتباره أداة و من الصعوبة

ا أن مفاده،و إذ ما حاولنا إيجاز فحوى نظرية النموذج اإلرشادي، فهي تتمحور حول فكرة 

في  شامل مستقر و راسخ العلماء في كل عصر يمارسون نشاطهم البحثي في إطار "نموذج إرشادي"

ولوجي ابستموانطولوجي ذا النموذج يمنحهم اإلطار األذهان والمؤسسات والعادات والمناهج واألدوات، ه

ي تجمع ت التالقناعاعن معنى الوجود والحياة في بعديها الزمني و المكاني، إذ يصبح يرمز إلى مجموع 

شرعية ل تؤسسوهذه القناعات أو المعتقدات  معينة أفراد مجموعة علمية في ميدان معين وفي حقبة

هو  اإلرشاديموذج فالن تكون لها جذور ميتافيزيقية أو ايدولوجية،، و التي قد النظريات والمناهج السائدة

 .االنتقاد النقد و وسائل الذي يقود ويوجه المجموعة العلمية في أبحاثها بإعطائها

  (2)يج النظر، و إنما ما يهمنا هو مفهوم النموذالمقام اهذلكن ليس هذا المفهوم ما يهمنا في 

modèle théorique ."بادئ بناء فكري يجسد مجموع م فكما رأينا أعاله يمثل "النموذج المعرفي

عينة، و مريخية التي توجه كل فكر  وكل نظرية وكل رؤية للعالم في فترة تا األساسيةالتركيب واإلقصاء 

ظريات ي النذلك من خالل اتفاق المجموعة العلمية على دالالت مفاهيم معينة، تتجلى في الخطابات وف

في  **بيةأنساق التفكير، مثال ذلك أن الفكر االجتماعي كان محكوما قبل معركة المدارس الغر وفي

يختلف  ألساسسنوات الستينات و السبعينات بنموذج معرفي يقوم على الثنائيات المتناقضة، وعلى هذا ا

نا اس يمكنألسمعرفي معين. و على هذا ا إطاريتحرك داخل  الثاني باعتبار أن البراديغمالنموذج عن 

يتم التعبير عنه  سواء كان ذهنيا أو ماديا (3)بوصفه من ناحية عامة تمثيال لنسق واقعي البراديغماعتبار 

 أجل نم خاص بشكل ظاهرة( ، موضوع سلفا ) واقع موجود تمثل لمفاهيم تجميع هأي أن  بلغة معينة.

نموذج  انطالقا من-المستقبل. أما النموذج النظري فهو النموذج الذي يسمح وتوقع مساره في فهمه

 قابلةوبصياغة نظرية معينة تجعل من الظاهرة المدروسة ظاهرة أكثر عمومية وشمولية،  -الموضوع

وزها معرفيا . التي قد تتيح إمكانية تجا " Hypothèses" للتجربة مع فسح المجال أكثر لتعدد الفرضيات

 مال .ضوء  و النتائج المستخلصة من األع علىلنموذج النظري قابل للتعديل والمراجعة أي أن ا

إال الكيفية التي يتملك  يصبح ،وينتج عن هذا أن الفكر الذي يسمح باالرتقاء من العيني إلى المجرد  

 . ألفكارابيه بها الباحث أو العالم الواقع العيني، و يعيد إنتاجه في صيغة واقع فكري غالبا ما نسم

، ألن عملية إنتاج  (4)أنها ال تعكس ذلك الواقع العيني فعليا و إنما صوريا األفكارلكن إشكالية 

حيث ال تحتل المقوالت الفكرية التي تعيد إنتاج موضوع المعرفة تتم بكاملها و تحدث وفق نظام أخر، "
التاريخية الفعلية. بل إنها تحتل أمكنة مغايرة، "المقوالت" الواقعية نفس المكان الذي تحتله في نظام النشأة 

. فالفكر هو منظومة الجهاز  (5)"المعرفة أمكنة تتعين حسب الدور الذي تقوم به في عملية إنتاج موضوع

المفاهيمي الذي تكون عبر التاريخ، و الذي يستمد أسسه و مبادئه من الواقع الطبيعي و االجتماعي، فهو 
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و الذي يحدد  -إذا صح التعبير –واقعية التي تجعل منه نمطا محددا إلنتاج المعارف يتحدد بنظام الشروط ال

 .***بدوره للذات المفكرة طريقة ارتقاء الواقع العيني إلى واقع تجريدي قابل للتعبير عنه

 :  الفكري  لمالك بن نبي  النموذج – 2

ميزة ا( أساس و الهنديةمثلت إشكالية التوفيق بين التراث و انجازات العقل الفكرية ) األوربية 

ناته و مكو سلم العربي المدالالت و  رموز  المجتمع  ل تجسيدا حيث نجده ، الخطاب الفكري لمالك بن نبي

كنه أخرى، ل احيةمن ن اءاتهو قر و  القناعات الفكرية الحداثية التي اكتسبها من خالل تعليمه ،من ناحية

ن عتميز ال فتح أفاق مرجعية جديدة تتميز عن نموذج التراث كما وصل إلينا ، كمابشغف  يتميز أيضا 

 ث تحولإحدا المشروع الفكري لمالك بن نبي هو األوروبي . بهذا المعنى  كان هدف  الفكري اإلرث

ن أنشطتنا إ "   األفكارعند قوله في مشكلة  و هو ما يوضحه بشكل جلي معرفي يترجم إلى نموذج بديل .

 نظرية ال منظمة، وال مخططة، وال موجهة حسب نظام موجه، أو مذهب أو فلسفة أو ليست متصورة، و

إننا  .لفعاليةياس األن في ذلك وسيلة لمراقبة مستوى النتائج اإليجابية، حسب نماذج ومعايير معترف بها لق

ياسة ال ننتهج س نا أنلحاجة إلى التفكير في عملنا. وبذلك اعتقدْنا أنه يمكن  نظن أنه بإمكاننا أن نعمل دون

 من ذلك، ألحلىتعتمد على أية فلسفة، وأن نقوم بثورة دون أن تكون تلك الثورة مؤسسة على مذهب ما. وا

ادية أو إقتص ية،و علمأو األمر، أننا نعتقد إمكانية االكتفاء بالتقنيات المستوردة، سواء أكانت إجتماعية أ

سيكولوجي لعمر الباايِن صناعية، وهذا دون أن ننتبه إلى أن العمل بهذه التقنيات يؤدي إلى نتائج متبايِنة بتب

  .(6)". ...للمجتمع الذي نطبق فيه هذه التقنيات

تستجيب  ال ي أفكارا مدمجةاإلسالمإن لدى المجتمع  "  من هذا الكتاب يقول 1960وفي مسودة 

ي فلك تدني ذم عن لنماذجه الكلية التقليدية، وهو يستعير أفكارا أوروبية غير وفية لنماذج أوروبا. وينج

 "يماإلساللم ي للعاالمْكتسبة، وهو األمر الذي يْلِحق ضررا جسيما بالتطوِر المعنوي والماد األفكارقيمة 
(7) . 

حى بها في أصله فكرة معينة تضمنها القرآن وأو اإلسالم "   :وهو يضرب مثاال لذلك بقوله

لكن، من  صحابته.: فكرة في حالة نموذج كلي. وهذه الحالة يمثلها الرسول )ص( وشئنا قلنا صافية، أو إن 

ره ي باعتباأهره، في جو اإلسالمِمنا ال يالحظ الفرق بين إسالم عمر مثال وإسالمنا المعاصر؟. فال شك أن 

ل التطور قد لكن إدماجه في نظام اجتماعي خاضع لظروف التاريخ ولعوام .ي كما هونموذجا كليا، قد بق

كرة و عن الفألكلي اأحدث فيه تغييرا تدريجيا ِمْن جيل إلى جيل. فالفكرة المدْمجة تختلف إذا عن نموذجها 

فيها  مجة تحدثدْ ا مالصْرفِة. وهذا يعني أن النموذج الكلي يحافظ على قيمته كفكرة صرفة، لكنه يولد أفكار

وفي  ج الكلي،لنموذاتغييرات تحت تأثير التاريخ. و الواقع أن هذه التغييرات هي تغييرات في مواقفنا إزاء 

ماجها، الة إدإن الخطة العامة لكل عمل اجتماعي هي الفكرة في ح… طريقة فهمنا وتأويلنا لفكرة معينة

 . (8)  ناسلوك ة كما نفهمها ونؤولها وندْمجها فيوليس في حالتها البدائية، أي أننا نتعامل مع الفكر

له  بل ،كرياعن كونه مفهوما عقليا، أي ف يخرج عند مالك بن نبي النموذج و بذلك يتضح لنا أن 

مر و مست لفاعيتمتع بحضور  و ليتحول إلى بنية معرفية متعددة االبعاد و الدالالت ، جانب تطبيقي 

ة لى خارطع يتحرك فالنموذج الذي ابتدعه مالك بن نبي  . حضارياليصبح حدثا تارخيا و اقتصاديا و 

ت التحوال د يحثمعرفية  خاصة و فريدة ، يتداخل فيها المعتقد و الرؤية مع المعاش، باعتبارها فعل واح

 .  العالمو  ياإلسالملتنعقد و تكشف عن عالقة جديدة بين العالم 

صحيحية  علن عن مرحلة جديدة  تي، ألنه *لنقد يغلب عليه جانب ا ن نموذج مالك بن نبيأكما 

لذات في خضم الجوق. اعندما تمحي النماذج الكلية تْفتقد غنة  "فهو يرى أنه  . حسبهللعودة للمسار القويم  

ر عن أي ن تعبالمعبر عنها تسكت بدورها: فلم يبق لها شيء تعبر عنه، وهي لم تعدْ تستطيع أ األفكارو

 فكاراألمن زوهذا هو … شيء. والمجتمع الذي يصل إلى هذه الحالة يتفتت بسبب غياب الحوافز المشتركة

ه، ضوع تحاليلو موي الذي هاإلسالمط هذه اإلعتبارات فورا على المجتمع قبن نبي يسمالك  و .(9) "الميتة

فكاره بالنسبة أل ي لحظة ميالد حضارته، لحظة أرخميدس اإلسالموبعد أن عاش المجتمع  "  :فيقول

ور ل عصالمطبوعة خالل العهد المحمدي وعهد الخلفاء الراشدين، ثم لحظة أفكاره المعبر عنها خال

 (10) "ميتةالصمت بأفكاره ال دمشق وبغداد الذهبية، صار هذا المجتمع في الوقت الحاضر يعيش مرحلة

 :  الفكري لمالك بن نبي بنية النوذج  – 3
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 نهانطلق مقادرين على فهم المرجعية التي اإن قراءة تشخيصية الفكار مالك بن نبي  تجعلتنا 

لقالئل كرين اية . و الحقيقة انه من المفاإلسالملنحث هيكل النموذج  الذي رأى فيه خالص المجتمعات 

سه كان هاج ي.  بلي و التراث الغرباإلسالمالذين لم تكن لديهم مشكلة تحديد العالقة بين التراث العربي 

هذا هو  . لهويةل و من رؤيتها للعالم، للتاريخ و  يةاإلسالمهو ابداع  مرجعية جديدة نابعة من التجربة 

و  تمع جديد .واقعيا لمج  مدخال أراده، و الذي نموذج الفكري لمالك بن نبي الالنداء  الذي توجه به 

 النموذج الفكري لمالك بن نبي يتكون حسب قراءتنا ألعماله  من ثالثة مكونات هي :

  : المكون التاريخي 

ه ر على كونرغم ما فيه من خيوط التقاطع ال يؤث لمالك بن نبي  الفكري  خطابالإن ما يقوله  

يا ياتنا جلفي ح ما نصنعهوحدة هدف تقوم على التأكيد على عدم مطلقية الحقيقة، و بتالي تظهر قيمة  مثلي

نا لنعلن موت . و انطالقا من ذلك يصبح شغلنا الشاغل نقد ما عند (11)، إن حقائقنا من صنعنا في خطابه

ت اشبكة العالق تمع ،ه " ميالد مجحقيقة اآلخرين و والدة حقيقتنا، و هذا ما أكده  "مالك بن نبي"  في كتاب

لقدرة على بداع والى اإلاالجتماعية "  فالتغيير مجاله النفس أوال ثم المحيط ثانيا، و التغير يشترط القدرة ع

يغل هلم  يقل أيا . اإلنتاج، وليس على التكديس واالستيراد بل على البناء، ألن العكس يستحيل منطقيا وماد

و  الثوابت إجالء هذا االتصال بالتاريخ يمكن من،قل الكوني و انبساطه في الزمن أن التاريخ هو تفتح الع

 المتغيرات الفاعلة فيه.

لتاريخ ية ، فاقد أعادا رصد الظاهرات التراثية و الظاهرات المجتمع مالك بن نبيو هكذا نجد أن 

ود ن نبي يعلك به الرؤية فمابالنسبة له ليس مجرد صورة داخل النموذج بقدر ما هو العالم نفسه .و فق هذ

: إلى  لتاريخ، فكل مجتمع  يحتل مركزا في مراحل التطور التي يقسمها االحضارة سيرورة  بنموذجه إلى

حل يستنتج و من خالل هذه المرا .(12)مرحلة ما قبل التحضر ، مرحلة التحضر ، مرحلة ما بعد التحضر 

وعالم  اراألفك للنشاط المنسق الذي يجري في عالم األشخاص وعالمأن  التاريخ البشري ما هو إال نتيجة 

ا فوحدة هذ "عية  األشياء، وهي العوالم التي ينبغي أن نضيف لها عامال رابعا هو شبكة العالقات االجتما

 النشاط ضرورية، وكذلك انسجامه مع غاية محددة تتحقق في صورة حضارة. وهذا الشرط يفرض،

يس لإن المجتمع  …د زمرة رابعة متكونة من شبكة عالقات اجتماعية ضروريةكنتيجة منطقية، وجو

ية ا بغامجرد جماعة من األفراد، بل هو اتحادهم في مصير معين بغرض االضطالع بمهمة معينة قياس

ه تمع، لكنالمج واألشياء التي تشكل هذا األفكارمعينة. ونشاط المجتمع ليس مجرد مصادفة بين األفراد و

حوِل ته ـ للتوبقو تركيب الحادث بين هذه الزمِر االجتماعية على نمط يجعل تركيبها ممثال ـ بوجهتهذلك ال

 والم الثالثة ضمنفالتاريخ بالنسبة لمالك بن نبي هو اجتماع الع. " (13)أو، كما يقال، لتطور ذاك المجتمع

   الحضارة. ، تسمح بتحقق الفعل التاريخي من خالل عمل هو شبكة اجتماعية عالقتية 

 ؟  نموذجه الفكري لكن كيف استعمل مالك بن نبي التاريخ لبناء أو خلق 

بتحقيق وحدة االتجاه التاريخي ، يعتقد "مالك بن النبي" أن بناء أو خلق للنموذج ال يكون إال  

" و إنما تعني ماركسالتاريخ / التقدم . بالشكل الذي  أشار إليه "   ثنائيةووحدة  االتجاه التاريخي ال تعني 

علينا كمسلمين . و عليه وجب  ، و كل حقيقة هي التاريخبآثاره  أن لكل شيء معنى ، فكل حدث هو حقيقة

استيعاب مفهوم التاريخ  لتجاوز التأخر  الذي نحن عليه، و نكتشف منطلقات جديدة على غرار أوروبا 

كما يدعي لموضوعي ارتباطا حتميا فإن حركة التاريخ ليست مرتبطة بالوضع ا عليهو  عصر التنوير .

، تكون بمثابة  (15)تطبع على مجتمع معين  يسميها الفكرة المطبوعة و انما مرتبطة بفكرة حية. (14)البعض

 ،في طريقه لدخول التاريخ ، فالفكرة الحية هي التي تقوم بدورها الوظيفي في عملية التقدم ذاته بوصلته

في ذات الوقت. ومع ذلك فيمكن  ”فعالة”و ”أصيلة“ أن محرك التاريخ، أي الفكرة، يجب أن تكون ذلك "

، أي عاجزة عن إنتاج اآلثار اإليجابية في حياة الناس، "فعاليتها"وهي فاقدة لـ "أصيلة"للفكرة أن تكون 

لكنها تقود إلى إنجازات تاريخية عظمى. إن المردود االجتماعي والثقافي  "أصيلة"كما أنه يمكن أال تكون 

فالفكرة ال تكون فاعلة إال بوجود حاضنة معنوية  .للفكرة مرتبط بشروط غير الشروط التي تفقد بها فعاليتها
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 تاريخيال تجعلها قابلة للتبني من طرف المجتمع و يتخدها كسند في ارتقاءه (الدين)  روحيةأو ) الشغف (

ذلك أن … والفكرة الفعالة ليست دائما حقيقية . إن الفكرة األصيلة ليست دائما فعالة"   :يقول بن نبي إذا  ،

إلى آخر الزمن.  و حيويتها  فعندما تكون حقيقية تحافظ على أصالتها (16) .الفكرة تولد حقيقية أو مزيفة

خالل مسار حياتها حتى ولو كانت حقيقية. وإن ِلفاعلية الفكرة تاريخها الذي يبدأ  فعاليتهابينما يمكن أْن تفقد 

بلحظتها األرخميدسية، أي عندما يؤدي دفعها إلى تحريك العالم، أو عندما يبدو لنا أننا وجدنا فيها نقطة 

ى التيولوجي إن الفكرة تكون حقيقية أو مزيفة على المستو… االستناد الضرورية لرفع العالم إلى أعلى

والمنطقي والعلمي واالجتماعي. لكن مسيرتها التاريخية لن تبقى مرتبطة بميزتها الداخلية، بل سترتبط 

فالفكرة ينطبق عليها نفس منطق ،  (17) "بديناميكية الفكرة وسلطتها في المحيط الثقافي، ثم بالظرف المحيط

ذلك  ، إلى مرحلة  ما قبل التحضر تموت مثلما يموت البشر، و هنا يبدأ المجتمع دورة العودة فهي الحياة، 

فعالية الفكرة مرتبطة بشروط نفسية واجتماعية تختلف باختالف الزمان والمكان. وإذا ما تتبعنا تاريخ أن 

تاه، ففيه مقبرة يدفن فيها مجتمع ما، فإننا نالحظ في الغالب انه كما أن لدى المجتمع مقبرة يدفن فيها مو

 .أفكاره الميتة، أي تلك التي لم يعد لديها أي دور في المجتمع

   : المكون  المنهجي 

يا  " دمة قضا"مالك بن نبي  " أنه يستخدم مفاهيم رئيسية موجهة لخ  كتابات اتضح لنا من خالل 

ه ، النسبة لتها بو الواقع أن تلك المفاهيم  بالرغم من خصوصية دالل و "التحضر " التنمية" و " التحرر"

ة المحاجج وناطقة . فهي مفاهيم مشبعة بلغة المنموذجه الفكريإال أنها تعتبر مدخال خصبا لقراءة منهجية 

 ن، فهو يريد أ (18)الحاضر ليس الماضي و إنما  -أي واقعنا –" أن الواقع مالك بن نبي، فحين أعلن  " 

 ي داللة،فاقدا أل المستقبل، بهذا المعنى يصبح و ليس الماضي  قرين التخلف الحاضر هويفهمنا أن 

شكلة "  ترفض حل ممالك بن نبيوبالتالي فهو غير معقول و غير واعي، و من هنا كانت منهجية "

د حلها نها تجو فقط، فإشكالية التأخر الحضاري التي نعاني م الحاضرالمستقبل بالماضي بل تقتصر على 

  .  (19)الحاضر في 

لى إل يعود أن  التخلف ليس طبيعتنا، ب ى،فهو يريؤسس عليه منهج التغيير و هو المنطلق الذي 

ري أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وتستفحل عندما تغيب الشروط واألدوات الالزمة للنمو الفك

ن في لف تكمفهو يرى أن حل مشكلة التخ ، لذلكللفرد أوال ثم المجتمع ثانيا االجتماعي واألخالقي و

تبط هي ترالحضارة، فهي شرط إيجاد القدرة واإلرادة لتجاوز التخلف  في ذات الفرد وفي مجتمعه، و

و  .الحضارة حد هووالتراب والزمن والفكرة الدينية التي تجمع بين العناصر الثالثة في مركب وا اإلنسانب

ليس  بن نبي""فالمشكل لدى  أو االستئناف، كز على االستمرارية عليه نجد أن منهجية "مالك بن نبي تر

براز إجيته بين الماضي و المستقبل   بل بين الحاضر و الماضي . لهذا يحاول "بن نبي" من خالل منه

ية ة وروحي، ذلك أن  الحضارة هي فعل بنائي يقتضي أسسا فكرياإلسالمالجوانب المشرقة من تراثنا 

من  اناإلنساألشياء، وذلك يشترط وضع مخطط يهدف إلى تغيير  المي األشخاص ووجهودا كبيرة في ع

  .الداخل وفق شروط معينة ليتمكن من أداء دوره في المجتمع ويحقق البناء الحضاري

بن  ح مالكيصر "إن ِغنى المجتمع ليس بكمية األشياء التي يمتلكها، بل هي في خالصة أفكاره "

إن فعالية .....لكن هذه الثروة ال تكفي وحدها "الثروة االجتماعية"على ذلك مصطلح  يطلقوهو  .  نبي

 هتصورمكن يال  واألشياء األفكارمتعلقة بشبكة الروابط االجتماعية. والنشاط المنسق لألشخاص و األفكار

و لعل  ." (20) كانت شبكة تلك الروابط وطيدة كان ذلك النشاط المنسق فعاال كلماإال بروابط ضرورية. و

مل عهو  و ساس هذه الروابط الوطيدة هو الواجب وليس الحق، فالواجب هو ما يقدمه الفرد للمجتمعأ

ئام شرط الو ء، وهوداء أي العطابنية على مفهوم الواجب تستلزم األن العالقات المأايجابي مهما كان، ذلك 

 و التوافق،    

والنشاط تكتسي ثالثة وجوه: الوجه األخالقي بالنظر إلى  األفكارأن العالقة بين  لنا وهكذا يتضح

، والوجه التقني بالنظر إلى عالم األشياء. األفكارعالم األشخاص، والوجه المنطقي بالنظر إلى عالم 
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تؤثر في الناس حسب درجة حافزيتهم. وكلما كانت الفكرة تميل إلى المقدِس كان تأثيرها في  األفكارو

وقدرتها على التغيير والدوام مرتبطان باألصل القداسي أو  األفكارإن سلطة :" ل بن نبيكبيرا. يقو اإلنسان

الدنيوي للمحيط الثقافي المتولد في المجتمع الجديد. والواقع أنه ال وجود لمحيط دنيوي ِصرف أْصال ألنه 

وضع الجديد فال… ال يستطيع إتاحة حوافز ذات قوة كافية لضمان السير الحسن لمجتمع حديث الوجود

 .(21)"يبحث دوما عن قيم مقدسة

 مشكلةلن التخلف الذي نعانيه هو مجموع مشاكلنا العضوية، هو في الواقع تعابير مختلفة أ

، هو وضع )التخلف( ول خطوة في معالجتهأفي المجتمعات المتخلفة، لذا فأن ، و وظيفتها  (22)الثقافة

 الثقافة في مكانها بالنظر إلى عالقاتها بوظيفتها التاريخية الخاصة بها. 

لب كل تطتفة، مختل رؤىثالثة  وفق اليهايمكن النظر  بالنسبة لمالك بن نبي ، لذا فمشكلة التخلف

 : (23)سئلة و تساؤالت معينةأ رؤية

 اريخيةتمتضمنا الجواب عن مرحلة فعندما نتساءل كيف تتكون ثقافة معينة ؟ يكون سؤالنا  -

 معينة .

ياة حيرها على تأثكيفية و عندما نتساءل عن دورها أو تمظهرها ؟ يكون سؤالنا متضمنا  -

 المجتمعات.فراد واأل

عة ها و طبيكوناتمننا في الواقع نتساءل عن إعن كيفية إعداد ثقافة معينة ، ف ما عندما نتساءل،أ -

 مكونات.العالقة التي تجمع بين تلك ال

اء و ركة بنحيرتكز منهج مالك بن نبي في تغيير الحاضر ، على مفهوم الثقافة باعتبارها  منهو 

في  ظيفتهاوساسية تتصل بالقيم الروحية حينما تطرح أقتباس، وهي لذلك تتكون من عناصر ليس نموذج ا

سد دوره يتجلذي باخالقي ، األك البناء المتضامن و المتناسق معا، و الذي يطبع القيم الجمالية على السلو

ة ليست لثقافنتاج المادي و الرمزي للمجتمعات. فارفة و العلم و التكنولوجية في اإلفي فاعلية المع

 محفوظات أو مفردات تلصق في التربية، بل أنها نتاج تلك التربية.

ربوي ت منهج إطارسالمي جديد، في إيؤسس لحيوية عالم ومنه يمكننا القول أن مالك بن نبي 

النص الديني،  فهو لم ينصب فكره عن دراسة . (24)كلبنة لنهضة جديدة يةاإلسالم ينطلق من ضوابط الثقافة

مسلم، بالكشف ، من أجل بناء الحقيقة الموضوعية في عقل ال (25)على أساليب تطبيقه على المجتمع إنماو 

ة مثل م خاصسبيل ذلك استعمل مفاهي عن سنن البناء الحضاري و تطوره في اتجاه القوة و الضعف. و في

و  الحيوية لطاقةاالمطبوعة، األفكاركبر، صغر ، الوعد األارية ، الفكرة الدينية، الوعد األالدورة الحض

ات من جتمعتمكن الم غيرها، ليبرهن على أن سننية التاريخ، الحضارة ،هي شروط التغيير  ، فمعرفتها

   بداع الحضاري .   االنجاز و اإل

    

 : المكون النظري 

يعتبر تنظير الواقع  بمثابة التحدي الذي يرفعه المفكر أمام الوضع الذي يريد تغيره ، باعتبارها 

القانون الذي يفعل فعله في الواقع  فيحركه، هنا يتحول النموذج إلى فعل يغير الواقع المدرك نحو الواقع 

يعتبر  أن التغيير ال يكون بدون نظرية ألنها الوحيدة المؤمول .و مما يلفت االنتباه أن " مالك بن نبي " 

ي ، هذا الدخول يراه اإلنسانالتي تساعدنا على إعادة تكوين تاريخ الحضارة و بالتالي االلتحاق بالفكر 

، و االبتعاد للقديم"مالك بن نبي" تأصيال للتراث. ففي نظر "بن نبي " التأصيل يعني كسر حلقة االجترار 

. فالتقليد و التبعية ال يفضان مشكلة التخلف الحضاري، من  (26)ث الغربي و مذاهبه كما هوعن نقل الترا

،  (27)هنا كانت نظرية الحضارة عنده تقوم على اإليمان بأن الماضي  و الحاضر موجودان في ذواتنا

باته و فالتراث هو المخزون النفسي الذي يمثل الوعينا الجمعي و الحاضر هو الواقع المعاش بمتطل

اإلسالمية صالة مع بين جوهرين أساسيين : جوهر األالذي يج رهاناته . من هنا وجب الوضوح النظري

، ألن  (28)جوهر الفاعلية الغربية، إذ يشكالن في النهاية سنة الحضارات في المسيرة الكونية التاريخيةو

و القضاء على أسباب  ذلك سوف يكون كفيال بتحديد شروط التغيير  الذي  يبدأ بالفرد ثم المجتمع ، 
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التخلف واألخذ بأسباب الحضارة كما هي في التوجيه الديني واألخالقي والعملي مع االستفادة من خبرات 

حضارة عند " بن نبي" تمثل  يمكن القول أن نظرية ال من هناوتجارب اآلخرين العلمية والحضارية . 

بحيث تضع بين يديه آلية فكرية  ياإلسالمالعالم تغيير واقع إلى إستراتيجية إصالحية تجديدية تهدف 

نظرية للخروج من التخلف وبلوغ مستوى الحضارة، بعدما درسها وكشف عن قوانينها وآلياتها الروحية 

 والمادية. 

لغربية، تها اة مستقلة ترتكز على مفاهيم مغايرة لدالللقد عمد "مالك بن نبي " إلى تأسيس نظري

لتي ارة، و االحض ها نظريةا، سممثل الثقافة ، الحضارة ، التوجيه الثقافي، المجتمع وغيرها من المفاهيم 

  :سيسية أشروط تثالثة ، فالحضارة بالنسبة له  لها  عمالهأو  مؤلفاتهجل ضبطها من خالل 

بي نلك بن في نظر ما اإلنسانف الفاعلة،   التي جسدها في الفكرة ،****شرط العقالنية:  أوال

يؤدي إلى استحالة إننا ال نتصرف اعتباطيا، ألن ذلك س  " المنهج و الغاية هما:  يتحدد نشاطه في شرطين 

خارج  عريفهتالقيام بالمهمة. وإننا ال نتصرف بدون سبب، فذلك سيجعل المهمة عبثا. فالعمل ال يمكن 

ة، وهي لمرئيمخطط يستلزم عنصرا فكريا يمثل حوافزه وتدابيره اإلجرائية، هذا باإلضافة إلى حدوده ا

 . (29)ووسيلته اإلنسان

ة ح  للفكرال يمنال يتم إال من خالل مج اإلنسانفمالك بن نبي يرى  أن نشاط  : شرط المجال، ثانيا

رة أن تلعب دور تلك هي القدرات التي تتيح للفك .وقدرة اإلدماج، وقدرة التوجيه، القدرة ، قدرة الضغط

ؤكد ي يإذ ان بن نب ،ية اإلسالموقد حدد هذا المجال في القيم ، الرابط بين األفراد لكي تجعل منهم مجتمعا، 

كير واب التفصج ثم و الضامن لسالمة المنه على رابط وثيق بين الفكرة  و القيم الروحية باعتبارها الباعث

 ه روحا تواجه بمطي تلك القيم نعالمقدسة، بل ال بد أن  اإلسالمال يكفي أن نعلن عن قيم ، لكن هذا "  

ي أْن اإلسالمتمع ، فعلى المجاإلسالموالدالة على صحة أفكار  فِحم العالم بالحجة الدامغة نولكي … رالعص

ل ، بالماإلساألمر ال يتعلق بالدفاع عن أصالة … أنه قادر على ضمان القوت اليومي لكل فرد يثبت

الية المجتمع عندما نحكم على عدم فع .(30)" المنتجةبث الحركة في قواه يبتمكينه من استرجاع فعاليته 

رته ه بحضاأثبت جدارت كلياـ باعتباره نموذجا  اإلسالمي المعاصر فإننا بذلك ال نحكم على اإلسالم

في  ة. لكننامدمج العظيمة ـ بل نحكم على الطريقة التي يفهمه بها ويؤوله بها المسلمون حاليا، أي كفكرة

ر قياسا تدهو مجة ـ وهي الفكرة التي أصابها ما أصابها اليوم منذات الوقت نعرف أن هذه الفكرة المد

بية ة األورولحضاربنموذجها الكلي ـ هذه الفكرة قابلة إلعادة التوليد كما حدث للفكر الجمهوري على يد ا

وإننا  ا وروما.أثين ـ بشكل ما ـ بعد أن دفنت بانهيار أحيتهاالتي مكنتْها من استرجاع قيمتها وشبابها ، و

ن نموذج درة منعرف كذلك أن هناك أفكارا أخرى ال يمكن إعادتها إلى الحياة بعد موتها ألنها ليست صا

 ."كلي، أو ـ إن شئنا ـ ألن نموذجها الكلي نفسه قد مات كما حدث مع نموذج نظام الرق 

الل خإال من  و تستمرن تكون أبالنسبة لمالك بن نبي ال يمكن   الحضارةثالثا : شرط الشمولية ، 

متداد ثير و االأى التي بذلك تبعا لقدرة قوتها عل، فالحضارة الغربية هثير  على محيطها أدوائر و حلقات الت

وائر لها د ية يجب ان نضع و نحدداإلسالمفي معايير القوة ، و من هنا إذا اردنا أن نؤسس للحضارة 

عل فكرة ، ول ياإلسالموجودها في العالم ، و هو يرى ان ذلك ال يتم إال من خالل اتساعها وفق المجال 

حدد في  اع، فقدولية و االتستندرج في اطار  الشمسيوية التي طرحها فريقية األسالمي  و اإلإكومنويلث 

ة و ك الحيويحقيق تلتية في العالم ، و بين في الثانية منهج اإلسالمسس حيوية الثقافة ) الفكرة ( أولى األ

فكرة لل جدنون أ ، لكي نستطيع االنفكاك من التبعية عليناخرآن هيمنة الثقافة الغربية. بمعنى الخروج م

ا ي مفهومهية فماإلسالية مجاال يمنحها حضورا مؤثرا في العالم، يستمد معانيه و قوته من القيم اإلسالم

ية الماإلسافة الثق فالمجال بالنسبة لمالك بن نبي يعتبر حيويا للحضارة، ذلك انه يسهل و يؤطر دورالمطلق.

 تها. ية وحدتها في تقدم البشرية و حل مشكالاإلسالمفي محيط العالم ، و به تستأنف الحضارة 
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 :  خاتمة

لنقد و افي  داغنيا بالتصورات وفري يكتشف عالما مليئا بالمفاهيم و إن المطلع على فكر مالك بن نبي،

س بر و دارم كل متدبمثابة المفاتيح التي تفتح اما وهو تسم بطابع الجدة في العديد من أوجهه، ي التجاوز،

كما  احلها.ارة و عناصرها وشروطها و مرية في عمقها، خاصة ما تعلق بالحضاإلسالمأبواب مجتمعاتنا 

 لموضوعيةابية و ينا على السبأتمولوجيا و المنهجية،مستندا في ربيسفكر  متكامل جمع بين اإليكتشف أنه 

 ومنها ،  ةتفادفي الطرح و التصور و كذا التدبر و المعالجة، فقدم بذلك رؤى و تحليالت البد لنا االس

من هذه  تخالصهعمق للمرحلة التاريخية التي نمر بها . و لعل أهم ما يمكننا اسأاستعمالها في صك فهم 

 يلي : ما قةالور

التاريخ ف ارة،لدراسة سيرورة التحضر و الحض األساسية: يتخذ مالك بن نبي التاريخ الوحدة  والأ

ينا رة علهو عنصر من عناصر تكوين الحضارة )الوقت( ، وعليه لنفهم سيرورة التحضر و  قيام الحضا

 معرفة السنن التاريخية التي تحكم نهوض و انهيار الحضارات.

 ، و عليهلماديةابالنسبة لمالك بن نبي أن التخلف سببه تعطيل مكونات الثقافة الروحية و :  ثانيا

اضنة هي الحعادة بعث الوظيفة التاريخية للثقافة، فإة في طريق الخروج من التخلف، هو فان أول خطو

 للفكرة الفاعلة، وهي الضامن لتناسق و تناغم مكونات المجتمع. 

واقع يير ال، تستهدف تغصالحيةإ ستراتجية تجديديةإعتبر نموذج مالك بن نبي الفكري، :  يثالثا

تخلف و من ال لية فكرية عملية للخروجآالم المتخلف خاصة، حيث انه يمثل ي عامة ، و واقع العاإلنسان

يرتكز  ل نهجاستئناف الحضارة ، فهي مشروع نهج التغيير و ارتقاء الشعوب إلى مستوى الحضارة  ، نقو

  على التاريخ و الدين و العلم.  

 الهوامش :االحاالت و 

هيئة معاصر، القراءات فى الخطاب العربى ال” .. األفكارهاني نسيرة : أزمة النهضة العربية وحرب  – 1

 .20. ص   2009المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة 

بل يعود ظهوره إلى أواسط القرن الثامن *  لم يكن "توماس كون" أول من استخدم مفهوم الباراديم ، 

عشر على يد أستاذ الفلسفة الطبيعية "ليختنبرج" الذي قام بتحليل شبكة التفسيرات في العلوم الفيزيائية 

بوصفها بناًء قائماً حول أنماط،  أو الباراديمات  ويظهر المفهوم بصورة اشمل وأُضح عند فيلسوف العلم 

أو األنماط الفلسفية بوصفها قوالب تساعد على صياغة أفكارنا وتوحيدها  "فنجتشين"، بمعنى الموديالت

بأطر مسبقة . وكذلك استخدمه ) عبد الوهاب المسيري ( في كتابه ) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة( 

وقائع بمعنى )النموذج التفسيري( . ليعبر عن انتقائية العقل في استبعاد بعض العالقات و التفاصيل و ال

ذلك لم يكتسب مفهوم الباراديم صيغته الكاملة وقوته   التي يعتقد أنها ال داللة لها "من وجهة نظره" ، ومع

 المنهجية إال على يد "توماس كون"في كتابه " بنية الثورات العلمية " . واقترح مصطلح مصفوفة معرفية

Matrix disciplinaire ن مكونات المصفوفة المعرفية. يمكن مفهوم النموذج المعرفي مكون م واعتبر

إجمالها في ثالثة معاٍن رئيسية هي: معنى ميتا فيزيقي )االلتزام بمعتقد معين( ، ومعنى اجتماعي )القيم 

 مثلة و النماذج(.كة و السائدة( ، ومعنى صناعي )األالمشتر

 أو ظهارهإ ما يمكن ليس  théoriquesالنظرية  أن " النماذج -حسب فهمنا الخاص -يرى  "ريكور" – 2

 لالخيا من ضرب طريق تصورها عن يقع افتراضية بني بل أصال ليست أشياء هي بل صنعه يجب ما

 يعني أن لكن هذا ال ....يصنع أن األصلي دون النمط خاللها من يوصف جديدة تدشن لغة إنها العلمي،

الكالمي  داراالقت باألساس بل الصور والذهول بواسطة العقل عن التخلي العلمي هي الخيال العودة إلى

 النموذج الموصوف" أنظر : حول جديدة عالقات في البحث على
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Ricoeur Paul : la métaphore vive. Ed. Seuil  paris 1974. pp302 -310 . 

 ين سنة"  عن تلك الحرب "إذا كان من الواجب تمييز علم االجتماع في األربع بوسينو** يقول " 

 لسبعيناتوات ااألخيرة بكلمة واحدة فإن كلمة "انقالب" هي التي تفرض نفسها بالتأكيد... في أواخر سن

قع لواقة بالمتعلابدأت الوظيفية ومعتقدات وتأكيدات أخرى تتمزق تقريبا. وبدأت كل التحليالت والتنبؤات 

تفهم  نا عنالتاريخي االجتماعي والتي غذت تفكيرنا ووجهت بحوثنا حينذاك، حشوية وخادعة، وأدى عجز

لمشابه اكرار وتفسير انبثاق الجديد واآلخر غير جذري ، أي باختصار عجزنا عن القيام بشيء آخر غير ت

عب ميقة، يصزمة عأل الغربي هزته والمبتذل إلى ما ال نهاية . .. ال أعرف اإلجابة وكل ما أعرفه أن العق

يق إلى القرن في الطر : ة جورجيباالندي: تحديد طبيعتها وعمقها ومداها ونتائجها. " للمزيد أنظر إلى

إلى :  و  4. ص2000التيه . ترجمة محمد حسن إبراهيم. وزارة الثقافة دمشق  –الحادي والعشرين 

 امعية. ترجمة محمد عزب صاصيال. المؤسسة الج: نقد المعرفة في علم االجتماع بوسينو جيوفاني

 . 18ص  1995للدراسات بيروت . 

3 - 1 -  Walliser. Bernard. : systèmes et modèles . Introduction critique à 

l'analyse des systèmes .Ed. Le Seuil, Paris 1977 . p 112. 

في  ذكر 33-31. صص  1972الدار العلمية فيبر ماركس : صنعة العلم . ترجمة أحمد رزوق .  – 4

ار لنشر . دلدار توبقال  المعرفة العلمية . سلسلة دفاتر فلسفية . 03بنعبد العالي عبد السالم و سبيال محمد : 

 11-10. ص ص 1996اليضاء 

5 " . 2008 QuadrigeColl ". Edition PUF eme: lire le capital . 2 Althusser louis - - 

.p 49. 

ة تية لرؤيالتركيبية للغة تصبح بنى تح –يطرح "وورف و سابير" فرضية ترى أن البنى الداللية *** 

صنيف يظهر التت ، ولتصنيف اللساني للكينوناالعالم عند الناس من خالل تنظيم اإلدراك السببي للعالم ، وا

عل لى التفاقود إياللغوي بوصفه تمثيال لرؤية العالم ، وهذا التصنيف يعدل اإلدراك االجتماعي ، ومن ثم 

 قسيمهتالمستمر بين اللغة واإلدراك. و هي نفس الفكرة التي طورها "سبينوزا" عن "ديكارت" في 

 عن وأفكار كافية جميعاً، الناس بين مشتركة أفكار وجود من ي الذي ينشأللمعارف. و نقصد هنا النوع الثان

التواصل  والعقل. للمزيد أنظر إلى : ناصف مصطفى : اللغة و التفسير  يسميها وهو .األشياء خصائص

ى جون الينز: كذلك إل. و 1995قافة و الفنون .الكويت .. المجلس الوطني للث 193.سلسلة عالم المعرفة 

 . 1987و المعنى و السياق ترجمة عباس الصادق الوهاب. أفاق عربية بغداد العراق . اللغة

 11/ 4ليه في عع ، موقع الجزائر اليوم أطل نظرية األفكار 32ن ، فكر مالك بن نبي بوكروح نورالدي – 6

 :  . الرابط 2017 /

http://aljazairalyoum.com/%D9%81%D9%83%D8%B1-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-

%D9%86%D8%A8%D9%8A31-

%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%

D8%A7%D8%B1/ 

 . المرجع نفسه – 7

مشق ،  ر الفكر دي ، ترجمة بسام بركة، أحمد شعبو، دااإلسالمفي العالم األفكارملك بن نبي ،مشكلة  – 8

 . 74. ص  2002

ق عمر مسقاوي، مقاربات حول فكر مالك بن نبي، من على منبر الجزائر، دار الفكر .دمش – 9

 .ص  2008.

مشق دار الفكر دي ، ترجمة بسام بركة، أحمد شعبو، اإلسالمفي العالم  ملك بن نبي ،مشكلة األفكار – 10

 .61ص  . 2002،  

 .18. ص  1986مالك بن نبي،  تأمالت ، دار الفكر . دمشق . – 11

http://www.puf.com/wiki/Collections/Quadrige
http://aljazairalyoum.com/%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A31-
http://aljazairalyoum.com/%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A31-
http://aljazairalyoum.com/%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A31-
http://aljazairalyoum.com/%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A31-
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مشق دار الفكر دي ، ترجمة بسام بركة، أحمد شعبو، اإلسالمفي العالم  األفكارملك بن نبي ،مشكلة  – 12

 . 37ص  . 2002،  

اهين ، شلصبور مة عبد امالك بن نبي، ميالد مجتمع الجزء االول / شبكة العالقات االجتماعية ،ترج – 13

 . 24، دمشق   بدون سنة طبع ص دار الفكر

فة و ة الثقالك بن نبي ، شروط النهضة ، ترجمة عمر كامل المسقاوي، عبد الصبور شاهين، وزارما – 14

 . 98الفنون و التراث، قطر  ص 

مشق دار الفكر دي ، ترجمة بسام بركة، أحمد شعبو، اإلسالمفي العالم  األفكارملك بن نبي ،مشكلة  – 15

 . 19ص  . 2002،  

 . 45المرجع نفسه .ص  – 16

 .28 المرجع نفسه، ص – 17

عاصرون صالحي ، سلسلة علماء و مفكرون مإمالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد محمد العبدة،  – 18

 .91.ص  2006( . دار القلم ، دمشق. 31)

شق عمر مسقاوي، مقاربات حول فكر مالك بن نبي، من على منبر الجزائر، دار الفكر .دم – 19

 .166.ص 2008.

 . 29ص    2002مالك بن نبي،  بين الرشاد و التيه ،دار الفكر دمشق  – 20

دمشق  ار الفكرشعبو، د ي ، ترجمة بسام بركة، أحمداإلسالمفي العالم  األفكارملك بن نبي ،مشكلة  – 21

  ،2002   

 .100ص  2000مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر ، دمشق  – 22

شق عمر مسقاوي، مقاربات حول فكر مالك بن نبي، من على منبر الجزائر، دار الفكر .دم – 23

 . 212.ص 2008.

.ص  2002،ي، ترجمعة عبد الصبور شاهين، دار الفكر دمشق اإلسالممالك بن نبي ،وجهة العالم  – 24

173. 

بي ، نج مالك بن نموذبدران بن مسعود بن الحسن ، الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري ، ا – 25

 . 169. ص  1999الشؤون الدينية ، قطر ، وزارة االوقاف و

 .208المرجع نفسه ، ص  – 26

فة و ة الثقامالك بن نبي ، شروط النهضة ، ترجمة عمر كامل المسقاوي، عبد الصبور شاهين، وزار – 27

 الفنون و التراث، قطر .  

شق نبي، من على منبر الجزائر، دار الفكر .دم عمر مسقاوي، مقاربات حول فكر مالك بن – 28

 .46.ص 2008.

راع ة ،  الصنيآلقرااألفكار ، الظاهرة ****  يتناول مالك بن نبي العقالنية في ثالثة مؤلفات هي : مشكلة 

 الفكري في البالد المستعمرة.

 4طلع عليه في أ، موقع الجزائر اليوم  األفكارنظرية  32ن ، فكر مالك بن نبي الدي بوكروح نور   – 29
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