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 فلسفة.   1مقياس : الفكر الجزائري لمستوى ماستر 

 األستاذ سليماني احمد

 02المحاضرة رقم

 مالك بن نبي وفلسفة الحضارة 

 حياته وأعماله:

  األولي  ه تعليم أخد رة فقيرة.من أس 1905نبي بمدينة قسنطينة سنة ولد مالك بن 
  . تعليمه االبتدائي والثانوي تم أ و  ثم التحق بالمدرسة الفرنسية،بالكتاب في مدينة تبسة

الجزائر ليشتغل   إلىسرعان ما رجع و  1925سنة  األولىوللمرة  فرنسا  إلىسافر 
فرنسا لمواصلة  إلىعاد من جديد  1930ي سنة وف.غواطفلو باألأ محكمةب موظفا

، التحق بمدرسة  عهد الدراسات الشرقية مللتسجيل ب .ولما لم يسعفه النجاحدراساته
وفي فرنسا   على شهادة مهندس كهرباء. 1935سنة  منها تحصلالالسلكي لي

الذي الزمه   حمودة بن الساعيتعرف ابن نبي على الفيلسوف الجزائري 
   توجيهه نحو في  الكبير الذي كان له الفضل ،ليصير أستاذه ورفيق دربهطويال
وجه اهتمامه بشؤون   كما ، االجتماعالعلوم اإلنسانية كالفلسفة والتاريخ وعلم دراسة 

تقلد عدة مناصب منها مستشار للتعليم العالي  وغداة االستقالل .العالم اإلسالمي
  .الجزائر جامعةثم مدير 

في تقديمه لكتاب -وعن مناقب المفكر مالك بن نبي،يقول األستاذ محمد المبارك 
 ما يلي:   -ابن نبي"وجهة العالم اإلسالمي" 
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 لنا العديد من المؤلفات نذكر منها: تاركا. 1973سنة   ابن نبي توفي 

الظاهرة القرآنية ، مذكرات شاهد   -ميالد مجتمع-مشكلة الثقافة -شروط النهضة
 ، وجهة العالم اإلسالمي... اإلسالميمشكلة األفكار في العالم العفن ، القرن، 
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 مالك بن نبي وفلسفة الحضارة 

ن قد تجاهلوا حقيقتين  ن كال من االصالحيين والحداثييأ بن نبي ايرى     
وانما فشلوا في   ،يمانهم إلوا عن عقيدتهم و خ ولى ان المسلمين لم يتاال ،ساسيتينأ

ن الحضارة ال يمكن استرادها  من  أادراك الوظيفة االجتماعبة للدين، والثانية 
  .خرى أحضارة 

ن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، أيذهب مالك بن نبي الى 
حداث  فع بفكرته الى األوال يمكن لشعب ان يفهم او يحل مشكلته ما لم يرت

 و تهدمها .أوما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبنى بها الحضارات ،االنسانية

وطور   طور الميالدكل حضارة انسانية عرفتها البشرية مرت بثالث اطوار :    
. وعندما ينحدر منحنى الحضارة في مجتمع  فولطور األ أخيرا و االنتشار والتمدد 

عراض المرض ، فالمشكلة هي مشكلة  أ  فيها تتفشى فول ما وتبدأ شمسها باأل 
،  وغيره  وفقر واستبدادع االسالمي من جهل انحطاط حضاري وما يشهده المجتم

من عوارض المرض وليست المرض نفسه .. وحل هذه المشكلة يكمن في   تعد
 نسانية جديدة.إعادة بناء حضارة إ خذ بشروط النهضة و األ

  -حسب ابن نبي-لقد باءت كل المحاوالت النهضوية السابقة بالفشل،ذلك ألنها 
بمالحظة واكتفت  الحقيقي، سالميةعجزت عن تشخيص مرض الحضارة اإل 

العوارض فقط، بمعنى انها تتحدث عن عوارض الداء دون تحديد للمرض ذاته.  
. فهم  بحد ذاته لجوهر المرض وليسوبالتالي كان يصفون العالج لتلك االعراض 
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ي االمر انه  أشبه بمن "ال يعرف حقيقة مرضه،ولم يحاول ان يعرفه بل كل ما ف
 شعر بألم فاشتد في الجري نحو الصيدلي... ليواجه آالف اآلالم".

 يقول مالك بن نبي في هذا السياق: 

 
 
 الدورة الحضارية:  
  أن ال بد عليها  ،الحضارة بأسباب كل امة  تأخذولكي أدوار تمر بها،للحضارة  

الحضارية  المشكالتتعرف  أنتحدد الدور الحضاري الذي تعيش فيه، بمعنى 
. وليس االستعمار حسب مالك بن نبي  الحلولثم تبحث لها عن ي تعاني منها،الت

بل االستعمار هو نتيجة من    ،وضعفه اإلسالمي هو سبب انحطاط المجتمع
بالقابلية ما اسماه  إلى باألساسالنتائج المترتبة عن هذا االنحطاط، فهو راجع 

 لالستعمار.
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  أشبه مدة طويلة وهو يعيش خارج التاريخ  فهو  اإلسالميلقد ظل العالم   

صار جزءا من كيانه.  ى أنإلبالمريض الذي استسلم للمرض فاقدا الشعور باأللم 
وهذا البحث يسميه بن نبي   ،طفق يبحث عن المخرج باأللملكن لما عاوده الشعور 

لكي تكون لدينا  المرض بالمصطلح الطبي أعيننانضع نصب  أنالنهضة بمعنى 
 الشعور به ال يعني بداهة الدواء.  آوالحديث عن المرض  أن،كما عنه فكرة سليمة  

 
لكن من أي ،لقد دخل العالم االسالمي الى صيدلية الحضارة طالبا الشفاء   

  .ننا ان نعرف أي شيء عن مدة العالجكمرض وباي دواء ونحن ال يم

هذا ،فأخرى نشتري كل منتجات حضارة  أن حضارة  ننشئليس من الواجب لكي 
  أي   نأمن  اإلحالةفمن ناحية الكيف تنتج عملية محالة كما وكيفا:  إلىيفضي 

  أن نها كبمعنى ال يم،التي تنتجها األشياءتبيع جملة واحدة  أن ن كحضارة ال يم
  أشياء، وبالتالي فنحن نشتري منها  وأذواقها وثرواتها الذاتية وأفكارهاتبيع روحها 

 من دون هدف. كما أنها فارغة ال روح فيها 

العدد   تتخيل أنفليس من الممكن ،قلأ اإلحالةفلن تكون ، من ناحية الكم  أما
المال الذي ندفعه، وهذا ما يؤدي   رأسنجد  أنالتي نشتريها وال  األشياءالهائل من 

  األشياء  تكديس إلى.كما يؤدي بالحضارة الشيئيةما يسميه مالك بن نبي  إلى
المنتجات  أكواميعمل على جمع  اإلسالميالمجتمع  أنالحضارية . ومن المعلوم 

 .بناء حضارة إلىالحضارية وليس 

 تنطبق عليه الصيغة التحليلية التالية:   -بن نبياكما يرى -كل منتج حضاري 
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   انسان+تراب+وقت.: يساوي ناتج حضاري 

كما يولي ابن نبي أهمية قصوى   وبالتالي فالحضارة تساوي انسان+تراب+وقت . 
التي لها عظيم األثر في التكوين الحضاري ،فالفكرة ،الفكرة الدينيةب لما أسماه

الدينية هي التي تؤلف بين تلك العوالم الثالثة أي االنسان والتراب والوقت،لتركب  
  ضارة.ح منها كتلة تسمى في التاريخ 

نسان ومشكلة  ولية:مشكلة اإلأكذا تنحل مشكلة الحضارة الى ثالث مشكالت وه
تكديس  و  ذلك بجمع . فلكي ننشئ حضارة يجب اال يكون لة الوقت كالتراب ومش

 ساسها. أ المنتجات الحضارية،بل علينا القيام بحل المشكالت الثالث من 

و  أفول الميالد واأل :ونحن نعلم مسبقا ان حضارة معينة تقع بين حدين اثنين هما
يشير الى عملية تعاكس في  ،معينالسقوط. وبين هذين الطورين يوجد تواز 

فطور االفول النازل هو عكس طور النهضة الصاعدة، وبين الطورين   .الظاهرة
يوضحه مالك ما . وهذا يوجد بالضرورة اكتمال معين هو انشار الحضارة وتوسعها

    بن نبي في المخطط التالي:
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من  الفكرة الدينية يرى ابن نبي أنه في لحظة ميالد الحضارة ينتقل الفرد بفعل   
التمحور حول األشياء إلى التمحور حول األفكار، أي يترقى من مرحلة ما قبل 
الحضارة إلى التحضر. يقول ابن نبي في كتابه »مشكلة األفكار في العالم  

أنجزها اإلسالم في المجتمع العربي: في  اإلسالمي« محددًا ماهية النقلة التي 
األصل كان مجتمعًا قبليًا صغيرًا، يعيش في شبه الجزيرة العربية، وفي عالم ثقافي 
محدود، حيث كانت المعتقدات نفسها تتمحور حول أشياء ال حياة فيها، إنها أوثان  

 .الجاهلية
، ثم جاء فالبيئة الجاهلية تمثل أصدق تمثيل مجتمعًا هو في عمر )الشيء(

اإلسالم بكلمة »اقرأ« فمزقت: »... هذه الكلمة ظلمات الجاهلية، وقضت على 
 .»عزلة المجتمع الجاهلي

ورأى النوَر مجتمٌع جديٌد متفاعل مع العالم ومع التاريخ، فشرع بهدم ما بداخله من 
حدوٍد قبلية ليؤسس عالمه الجديد من األشخاص؛ حيث كلٌّ صار حامَل رسالته، 

 عالمًا ثقافيًا جديدًا تتمحور فيه األشياء حول األفكار.« وليبني 

الخالفة فولدت مرحلة الحضارة، التي يطابق َماَصَدُقها الزمن النبوي وعصر 
إذ بعد لحظة صفين انتقل المجتمع اإلسالمي من  ،الراشدة، حتى معركة صفين

  موي مرحلة الروح إلى مرحلة العقل. وهي المرحلة التي تعادل العصرين األ
 .والعباسي

 فما الذي يحدث في مرحلة العقل؟
يحدث فيها ازدهار الحضارة بصيغتها العلمية والفنية، لكن الفكرة الدينية تفقد  

بالتدريج قوتها، فينشأ في داخل كيان حضارة العقل تحرر الغريزة ؛ ليبدأ الضعف  
يسري إلى الشبكة االجتماعية، حيث إذا كانت الروح في المرحلة األولى قادرة على  
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ي مرحلة العقل تبدأ الغريزة في التحرر من ضبط الغريزة، والتحكم فيها، فإنه ف
التحكم بالتدريج. ألن العقل ال يملك قدرة الروح في السيطرة والتوجيه. وفي هذه  

المرحلة ومع توسع العالم اإلسالمي كان من الطبيعي أن سيطرة الروح تخف 
وتضعف أكثر فأكثر. فتبدأ »الغرائز في التحرر من قيودها بالتدريج على الصورة  

لتي عرفناها في عهد بني أمية. إذ أخذت الروح تفقد نفوذها. كما كف المجتمع  ا
 عن ممارسة ضغطه على الفرد.« 

وتبدأ الغرائز في توسيع نفوذها، فتستعيد »الطبيعة سيطرتها على الفرد، وعلى  
المجتمع، شيئًا فشيئًا. فإذا ما بلغ هذا التحرر تمامه، عادت الغرائز إلى سيطرتها  

ر اإلنسان« ؛ فتنتقل الحضارة إلى مرحلتها الثالثة أي مرحلة االنحطاط، على مصي
التي تسود فيها الغريزة. حيث تكشف الغريزة »... عن وجهها تمامًا. وهنا تنتهي  
الوظيفة االجتماعية للفكرة الدينية، وتعود األشياء كما كانت في مجتمع منحل،  

في الحضارة.« أي تكتمل الدورة   ضرب نهائيًا في ليل التاريخ، وبذلك تتم دورة 
  بمراحلها الثالث. التاريخية

وهكذا يتبين أن الحضارة تبدأ عندما يتجاوز المجتمع مرحلة الغريزة إلى مرحلة 
الروح، وتنتهي عندما تستعيد الغريزة سيطرتها، فيدخل المجتمع إلى مرحلة ما بعد 

دولة الموحدين. إذ منذ   الحضارة، التي تطابق من حيث التعيين التاريخي انهيار
 .تلك اللحظة والعالم العربي اإلسالمي يعيش طور ما بعد التحضر

وهذه الدورة التاريخية بأطوارها وقوانينها ال تصدق على الحضارة اإلسالمية وحدها،  
أن نقرر أن المدنيات اإلنسانية حلقات  -يقول مالك بن نبي  -بل »نستطيع 

 تتشابه أطوارها.متصلة 
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 ر ومراجع: مصاد

 مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن.

 مالك بن نبي: العفن.

 . شروط النهضةمالك بن نبي، 

 .اإلسالميمشكلة األفكار في العالم مالك بن نبي، 

 وجهة العالم اإلسالمي. مالك بن نبي، 

 . الحضارة وأطوار الغريزة والروح والعقل، د. الطيب بوعزة
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