
رصد لألسس المعرفیة . النموذج الحضاري في دراسة الظواھر اإلنسانیة عند مالك بن نبي
ةمھورباشعبد الحلیم.والوظیفة المنھجیة

مقدمة

إن العلوم األخالقیة واالجتماعیة والنفسیة تعد الیوم أكثر من ضرورة من العلوم المادیة، فھذه العلوم تعد خطراً في "

1..."مجتمع ما زال الناس یجھلون فیھ حقیقة أنفسھم، ومعرفة إنسان الحضارة وإعداده أشق من صنع محّرك

.مالك بن نبي

یعتبر االشتغال على فكرة النماذج واألنماط المثالیة من المسائل المعرفیة المعاصرة في الفكر اإلسالمي، حیث 

أصبحت ھذه الفكرة تشغل حّیزاً فكریاً في فلسفة العلوم المعاصرة، غیر أن مالك بن نبي اشتغل علیھا في أربعینیات 

بالتوصیف والتحلیل النموذج الحضاري الذي صاغھ، مما ینّم " شروط النھضة"القرن الماضي عندما تناول في كتابھ 

على البعد المنھجي لبن نبي في طرح مسائل المعرفة وتناولھا من زاویة إبستمولوجیة محضة، حیث ربط في 

النموذج الحضاري الذي صاغھ بین المعرفة ونظریاتھا وسیاقاتھا التشكیلیة في التاریخ البشري، وكیف تتمظھر في 

.دات حضاریة عرفتھا اإلنسانیةشكل وح

فحاول مالك بن نبي من منظور فلسفي تاریخي أن ُیقدم تصور تفسیري لنشأة الحضارات اإلنسانیة وعوامل 

انحطاطھا، وھي الفكرة التي سبقھ إلیھا ابن خلدون في التراث اإلسالمي عندما صاغ نموذجاً تفسریاً تاریخیاً لنشأة 

ت في شمال إفریقیا في القرن الثاني والثالث عشر میالدي، فوّسع من ھذا النموذج الدویالت اإلسالمیة التي ظھر

الخلدوني لیستوعب الحضارة كلھا باستخدام المنھج االستقرائي االستردادي لمجرى التاریخ البشري، فأوصلتھ 

أدخل البعد المعرفي المجتمع، وھنا-دراستھ المعرفیة إلى أن الحضارة ھي وحدة التحلیل التاریخي ولیست الدولة 

كمعیار للتصنیف وتحلیل الظواھر الحضاریة والثقافیة، بخالف الباحثین الذین سبقوه، حیث أرجعوا وحدة التحلیل 

.التاریخي إلى القوة االقتصادیة أو العسكریة أو السیاسیة التي تؤدي إلى نشأة الدول وسقوطھا

اھا في التاریخ، أو نموذجاً معرفیاً ُیجیب عن حاجات المجتمع ویعتبر مالك بن نبي میالد الحضارة فكرة أخذت مجر

في لحظة تاریخیة معینة، مما ُیكسب نموذجھ الحضاري بعداً معرفیاً، وكما ھو معلوم في الرؤى الفلسفیة فإن 

لك بن بني المعرفي ما ھو إال اإلجابة عن الكلي والنھائي الذي ال تمثلھ إال الرؤى الوجودیة إلى العالم، وقد ذھب ما

إلى أن كل الحضارات اإلنسانیة ولدتھا رؤیة دینیة إلى العالم، وحتى الحضارة الغربیة المعاصرة التي نقضت غزلھا 

.من الدین المسیحي بعد أن استوت على الجودي الماّدي الحضاري، فقد ولّدتھا رؤیة مادیة إلى الوجود

والزمن والتراب، اعتبر بن نبي أن اإلنسان ھو محور وبؤرة وبرؤیة تركیبیة بین عناصر الحضارة الثالثة اإلنسان

تمّثل الخصائص ) الروح والعقل والغریزة(-مراحل–تمركز العملیة الحضاریة، فقّسم نموذجھ الحضاري إلى أطوار 

خط المادیة والروحیة للثنائیة التركیبیة لإلنسان، وكل مرحلة متعلقة باالنجاز أو السكون والدعة، ومعھا یصعد 

االنجاز الحضاري أو ینزل مما یعني األفول واالنھیار، ومن ھذا المنطلق اعتمد على المنھج التركیبي في دراسة 

الظواھر االجتماعیة واإلنسانیة في العالم اإلسالمي، حیث ُیوفر لھ النموذج المعرفي الحضاري اإلطار التحلیلي 



ولیة، مستعیناً بالكثیر من العلوم االجتماعیة المعاصرة لوصفھا لیتمكن من تفكیك الظاھرة اإلنسانیة إلى عناصرھا األ

كعلم االجتماع وعلم النفس واالنثربولوجیا وغیرھا، ثم یتخطاھا إلى عملیة التفسیر حیث یجد البؤرة أو السبب 

في النموذج- المرحلة–الرئیسي الذي یطغى على تشكل الظاھرة فیتمّكن من تفسیرھا بما یتوافق مع الطور 

.الحضاري

الطرح اإلشكالي للدراسة: أوال

كانت لدى مالك بن نبي منھجیة مخصوصة في التعاطي مع مختلف ظواھر التخلف االقتصادي والثقافي التي یحیاھا 

العالم اإلسالمي في تلك الفترة، مما أكسب نموذجھ البعد الواقعي في دراسة الظواھر اإلنسانیة، ومن ھذا المنطلق، 

:مقالة اإلجابة على التساؤالت التالیةتحاول ھذه ال

ما ھي األبعاد المعرفیة للنموذج الحضاري الذي صاغھ مالك بین نبي؟.1

ما ھي األبعاد المنھجیة للنموذج المعرفي الحضاري عند مالك بن نبي، وما ھي مصادره .2

التي تحدث داخل النموذج المعرفي الحضاري؟ومراحلھ؟ وما طبیعة التحوالت 

فیم تتمثل الوظیفة المنھجیة والمعرفیة للنموذج الحضاري في دراسة الظواھر اإلنسانیة عند .3

مالك بن نبي؟

ما ھي انعكاسات النموذج المعرفي على علوم اإلنسان؟.4

وذج المعرفي والنموذج الحضاري عند مالك بن نبيفي ماھیة النم: ثانیا

النموذج المعرفيمفھوم-1

في البدایة، نتناول مفھوم النموذج المعرفي كمصطلح فلسفي شاع استخدامھ في فلسفة العلوم المعاصرة، وتشیر 

طاه الكثیر من ، أین أع1962سنة " بنیة الثورات العلمیة"الدراسات إلى أن أول من استخدمھ توماس كون في كتابھ 

ووّظفھ توماس كون كأداة منھجیة ) النموذج القیاسي، البرادیغم، النموذج اإلرشادي، وغیرھا: (التعریفات والتسمیات

كل علم قیاسي لھ نموذج إرشادي : "في دراسة التطّورات التي تحدث في تاریخ العلوم، وتوّصل إلى نتیجة مفادھا أن

جازات العلمیة المعترف بھا عالمیاً، والحلول النموذجیة عند مجتمع الباحثین اإلن: یتحكم في إطاره، ولھ معنیان

حتمیة " كون"، ویرى "العلمیین، أو مجموعة القیم المشتركة وااللتزامات بین الباحثین أعضاء المجتمع العلمي

عند عجز المبحث األزمة تحدث"حدوث األزمة في النماذج اإلرشادیة للعلوم فتتولد عنھا نماذج تفسیریة جدیدة 

الدراسي القدیم عن حل مظاھر شذوذ ال مكان فیھا، وتحدث الثورة ألن إنجازات جدیدة تعِرض سبالً جدیدة للنظر 

.2إلى األشیاء، وتخلق مشكالت جدیدة

:3أما وظیفة النماذج اإلرشادیة في العلوم عند كون فتتمثل في

دد ممكن من األمثلة المطابقة قدر االستطاعة والتي یمكن أن تحل وُیعد أصالً نقیس علیھ أي ع: النموذج اإلرشادي)أ

.محل األصل من حیث المبدأ



تكتسب مكانتھا ألنھا األنجح من سواھا من النماذج اإلرشادیة األخرى : النماذج اإلرشادیة)ب

.بكونھا مشكالت حادةالمنافسة لھا، من حیث القدرة على حل بعض المشكالت التي أقر العلماء

.النموذج اإلرشادي یساعد في دراسة الظواھر الطبیعة وُیمّكن العلماء من صیاغة القوانین)ت

ووفق ھذا التصور االبستیمولوجي فإن كل علم لدیھ نموذج قیاسي إرشادي ُینّظم ممارسات الباحثین في حقل 

القواعد والمناھج التي تستخدم في دراسة الظواھر، ویحدث التطّور في العلم تخّصصي معّین، یتكّون من جملة من 

عن طریق التغییرات التي تعتري النماذج اإلرشادیة القدیمة التي تحّل محلّھا نماذج جدیدة، وسبب ھذا التحّول یتمّثل 

.في عدم قدرة النموذج القدیم على تفسیر الظواھر

مجموعة من األفكار والمفاھیم التي ُتشّكل اإلطار المرجعي للفكر، وتنّظم : "ھوعّرف ھنري ألتان النموذج على أن

، وھذا التعریف ُیظھر أن النموذج ھو 4"األبعاد التجریبیة للمعرفة، وتفسر النتائج، وتمكننا من صیاغة النظریات

بنیة "ھ عبد الوھاب المسیري اإلطار المرجعي لكل الممارسات العلمیة في منظومة ثقافیة معّینة، والنموذج كما عّرف

تصّوریة یجّردھا عقل اإلنسان من كّم ھائل من العالقات والتفاصیل والحقائق، فھو یستبعد بعضھا بوصفھا غیر دالة 

ویستبقي بعضھا، ثم یربط وینّسق بینھا تنسیقاً خاصاً، حیث تصبح حسب تصّوره مترابطة، ) من وجھة نظره(

، ویشیر التعریف إلى فكرة االختزال واالستبعاد 5"لموجودة بین عناصر الواقعومماثلة في ترابطھا للعالقات ا

لعناصر معینة واإلبقاء على عناصر أخرى، مّما یكشف عن البعد التحیزي في عملیة النمذجة المعرفیة، المرتبطة 

.باألساس بطبیعة رؤیة العالم التي یتولّد عنھا

ا الباحث للدراسات المعرفیة للحضارات وھو عبارة عن عناصر مبثوثة فالنموذج المعرفي محاولة تجریدیة یقوم بھ

في میثودولوجیا العلم وفي الفلسفة والفنون واآلداب بوصفھ مدركات ووسائل تعبیریة مجتمعیة حضاریة، فیأخذ 

لحضاري العناصر المعرفیة األكثر حضوراً واألكثر محوریة مما تتكثف حولھ المفاھیم والبنیة الذھنیة للمجتمع ا

والخریطة اإلدراكیة إلفراده، ویقصي ما ھو ثانوي وغیر رئیسي، ویعد النموذج أداة تحلیلیة تساعدنا كثیراً في تحلیل 

الظواھر ومن بینھا الظواھر اإلنسانیة، وقد استخدمھ ماكس فیبر في علم االجتماع عندما حّدد العدید من التصورات 

لفعل االجتماعي والدولة، ویقوم بقیاس الواقع الموضوعي برّده إلى ھذه التجریدیة لمفاھیم محوریة كالسلطة، وا

.دون أن یعني ھذا التطابق التامالنماذج المثالیة باالقتراب واالبتعاد من النموذج

بعض خصائص الواقع تدرك وحدھا من (االختزال : "ویقوم النموذج المعرفي على ثالثة عناصر منھجیة أساسیة

، )یكون التمّثل موجھاً بأدوات المالحظة والتفكیر النظري، ولكن أیضاً بأھداف المنمذج(االنحیاز ، )خالل النموذج

.6."یكون النموذج في اآلن نفسھ تجریداً لواقع موجود مسبقاً وطرازاً بدئیاً أو سنداً لبناء مستقبلي(القابلیتھ للعكس 

كلمة " نموذج"كلمة : "الوھاب المسیري، تعني أنونشیر إلى أن الجذور الفلسفیة للنموذج المعرفي عند عبد 

اإلنجلیزیة، وھي تعني الفكرة المجّردة أو المحوریة في عمل أدبي ما ) Them(استخدمھا قریبة في معناھا من كلمة 

.7"تتجاوز العمل ولكنھا مع ھذا كامنٌة فیھ وفي كل أجزائھ، تمنحھ وحدتھ األساسیة وتربط بین عناصره المختلفة



وراء كل نموذج بعد معرفّي ال یمكن استبعاده أو تجاوزه، ویتمثل ھذا البعد في معاییر النموذج الداخلیة التي إذن، 

تتكون من معتقدات وفروض ومسلّمات وإجابات عن أسئلة كلیة ونھائیة، تشّكل جذوره الكامنة وأساسھ العمیق، "

التي تحّدد النموذج وضوابط السلوك، وحالل النموذج وتزّوده ببعده الغائي، وھي جوھر النموذج والقیمة الحاكمة 

وحرامھ، وما ھو مطلق ونسبي من منظوره، فھي باختصار، مسلّمات النموذج الكلّیة أو مرجعیتھ التي ُتجیب عن 

ما الھدف من الوجود في الكون؟ ھل اإلنسان ماّدة وحسب، أم مادة وروح؟ أین یوجد مركز (األسئلة الكلّیة والنھائیة 

.8)"كامناً فیھ أم مفارقاً لھ؟: كونال

ھي المطلق المكتفي بذاتھ والذي یتجاوز كل األفراد واألشیاء "ووراء كل نموذج معرفي مرجعیتھ الخاصة 

والظواھر، وھو الذي یمنح العالم تماسكھ ونظامھ ومعناه، وحاللھ وحرامھ، وعادة ما نتحدث عن المرجعیة النھائیة 

.9"ات التجرید، تتجاوز كل شيء وال یتجاوزھا أي شيءباعتبار أنھا اعلي مستوی

:ومن ھنا فإن النموذج المعرفي

.أداةمنھجیة تستخدم في دراسة الظواھر اإلنسانیة.1

...).دینیة، فلسفیة، علمیة(یتأسس على رؤیة إلى العالم .2

.یؤدي وظیفة تحلیلیة وتفسیریة للظواھر اإلنسانیة.3

طبیعة النموذج المعرفي الحضاري عند مالك بن نبي-2

انطلق مالك بن نبي في التأسیس لمشروعھ الفكري من تحدیده لمفھوم النموذج الحضاري كأداة لتحلیل الظواھر 

جیة، فما طبیعة ھذا النموذج الحضاري وما ھي مصادره؟ وكیف وتفسیرھا من خالل جملة من اآللیات المنھ

استنبطھ؟

استخدم بن نبي الحضارة كأداة لتحلیل التطور التاریخي، فتاریخ اإلنسانیة بالنسبة إلیھ ما ھو إال تاریخ الحضارات 

ا بعداً وظیفیاً التي تنشأ وتزول، فالحضارة إحدى المقوالت المعرفیة المركزیة في مشروعھ الفكري، حیث أعطاھ

ھي مجموعة الشروط األخالقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معین، أن ُیقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور : "بقولھ

، وھي "10من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشیخوخة، المساعدة الضروریة لھ في ھذا الطور أو ذاك من أطواره

ھا المعنوي، في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحدید مھاّمھ االجتماعیة الجانب الذي یتضمن شرط: ذات جانبین

واالضطالع بھا، والجانب الذي یتضّمن الشروط المادیة في صورة إمكانیات، أي أنھ یضع تحت تصّرف المجتمع 

.11الوسائل الضروریة للقیام بمھّماتھ، أي وظیفتھ الحضاریة؟

ستقراء التاریخي إلى أّن التحّوالت التي تعتري المجتمعات تأخذ شكل وتوّصل مالك بن نبي عن طریق عملیة اال

نماذج حضاریة، وأن التحلیل المعرفي للظواھر اإلنسانیة یؤّكد أن النموذج الحضاري یتحول إلى نموذج إرشادي 

ھو تارة یسجل لألمة أن للتاریخ دورًة وتسلسالً، ف"للثقافة والمجتمع والسلوك اإلنساني، فالمالحظات االجتماعیة تؤكد 

وعلى التعاقب 12"مآثر عظیمة ومفاخر كریمة، وھو تارة أخرى یلقي علیھا دثاره، لیسلمھا إلى نموھا العمیق،

إذا نظرنا إلى األشیاء من وجھة كونیة، فإننا نرى : "الدوري لتلك النماذج من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، یقول



ور حل األرض مشرقة في أفق ھذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب الحضارة تسیر كما تسیر الشمس، فكأنھا تد

األقدار ال تلبث "صفة حتمیة في النماذج الحضاریة ومن مقتضیات سیر التاریخ اإلنساني، فإن ، وأن التحّول13"آخر

ُیحاولھ الباطل أن تقود الحضارة إلى حیث أراد هللا لھا السیر، من دور إلى دور، ومن فجر إلى فجر، غیر عابئة بما 

.14"من إطفاء نور، أو تغییر حقائق، وال ُمتلفّتًة إلى ما تبّثھ الزوایا من وھم، أو ما یخرصھ االستعمار

وكل نموذج حضاري یتشّكل من أطوار محّددة عبر مسار تاریخي ألمة من األمم وضع مالك بین نبي لھ المخطط 

:الموضح في الشكل التالي

.الحضاریة عند مالك بن نبيأطوار الدورة) 1(الشكل 

97.سلیمان الخطیب، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي، مرجع سابق، ص:المصدر

ُتمكننا الوظیفة المعرفیة والمنھجیة للنموذج الحضاري من إقامة الصالت بین مختلف الظواھر اإلنسانیة في مجتمع 

فنحن نملك أمام أنظارنا وسیلة نستطیع بھا تتّبع اّطراد حضارة معینة، بطریقة شاھدة على : "حضاري ما، یقول مالك

وع بین العوامل النفسیة المختلفة التي تلعب دوراً في ھذا نحو من األنحاء، كما تمّكننا من عقد الصالت المشر

15"االّطراد

مشكلة أي شعب ھي في جوھرھا "لذلك، ال ُتفھم المشكالت والظواھر اإلنسانیة لمجتمع ما إال في ضوء حضارتھ، فـ 

نیة، وما لم یتعّمق أو یحل مشكلتھ ما لم یرتفع بفكرتھ إلى األحداث اإلنسامشكلة حضارة، وال یمكن لشعب أن یفھم

في فھم العوامل التي تبني الحضارات والتي تھدمھا، وما الحضارات المعاصرة والحضارات الضاربة في ظالم 

الماضي، والحضارات المستقبلیة إال عناصر للملحمة اإلنسانیة منذ فجر القرون إلى نھایة الزمن، فھي حلقات لسلسة 

ھكذا تلعب الشعوب دورھا، " ،16ھبط ادم على األرض إلى آخر وریث لھا فیھاتؤلّف الملحمة البشریة منذ أن واحدة

وكّل منھا یبعث لیكون حلقتھ في سلسلة الحضارات، حینما تدق ساعة البعث معلنة قیام حضارة جدیدة ومؤذنة بزوال 

، ومن المستحیل تاریخ اإلنسانیة ھو تاریخ الحضارات: "وھو ما یذھب إلیھ صموئیل ھنتغتون بقولھ إن،17"أخرى

أن تفكر في تاریخ اإلنسانیة، بأي معنى آخر، والقصة ممتدة عبر األجیال من الحضارة السومریة القدیمة إلى 



والنتیجة أن أسباب ظھور وانھیار وصعود وتفاعالت وانجازات ... المصریة إلى الكالسیكیة واألمریكیة الوسطى

.18..."واسطة مؤّرخین وعلماء االجتماعوانھیار وسقوط الحضارات، كان یتم استكشافھا ب

أما المصادر المعرفیة التي اعتمد علیھا بن نبي في فكرة التعاقب الدوري للنماذج الحضاریة، فترجع إلى العّالمة ابن 

إن أحوال العالم واألمم وعوائدھم ونحلھم ال تدوم على وتیرة واحدة ومناھج مستقّرة، إنما ھو : "خلدون، حیث یقول

ف على األیام واألزمنة، وانتقال من حال إلى حال، كما یكون ذلك في األشخاص واألوطان واألمصار، كذلك اختال

، فالتغییر صفة حتمیة تعتري المجمعات 19"یقع في األفاق واألقطار واألزمنة والدول سنة هللا التي قد خلت في عباده

ھذا التغّیر، فبالنسبة إلى ابن خلدون یكون التغیر في اإلنسانیة عبر الزمن، لكن، ما ھو اإلطار الذي یحدث ضمنھ 

ثالثة أطوار متعاقبة نبدأ بالبداوة ثم یكون طور التحضر ثم طور التدھور، شكل أطوار تمر بھا الدول، وھي تشمل

20"مافللدولة عمر، مثل الكائن الحي تما"وقد نظر ابن خلدون إلى الدولة على أنھا كائن یولد وینمو ثم یھرم ویموت 

إن الدولة في الغالب ال تعدو : "وقد حدد ابن خلدون عمر الدولة في مائة وعشرین سنة وھي تتكّون من ثالثة أجیال

21"ثالثة أجیال، والجیل عمر شخص واحد من العمر المتوسط فیكون أربعین سنة

مات التي وضعھا ابن خلدون من ھذا القانون التاریخي للتغییر الحضاري الذي یعتري األمم والدول، ومن التقسی

لعمر الدولة التي عّدھا وحدة التحلیل التاریخي، تجاوز مالك بن نبي ھذه المقوالت المعرفیة ووضع بدیال عنھا 

الحضارة كوحدة للتحلیل التاریخي، فاألطوار التي رصدھا للنموذج الحضاري تختلف عن األطوار التي وضعھا ابن 

أما ابن خلدون فقد تمكن من اكتشاف منطق التاریخ في مجرى أحداثھ، فإن ھذا ":خلدون للدول، ویبرر ذلك بقولھ

المؤرخ األول قام بالبحث عن ھذا المنطق إن لم نقل إنھ قد قام بصیاغتھ فعالً، فقد كان یمكن أن یكون أول من أتیح 

ن من منتجات الحضارة لھ أن یصوغ قانون الدورة التاریخیة، لوال أن مصطلح عصره قد توقف بھ عند ناتج معیّ 

.22"ونعني بھ الدولة، ولیس عند الحضارة

فالتاریخ بالنسبة إلى مالك بن نبي لیس أعماراً ودوالً وأزمنة، بل التاریخ الذي یقصده ھو التاریخ بمفھومھ الفلسفي، 

من المفھوم الھیجلي الذي یعني منجزات البشر في التاریخ، وما یتركونھ من أثر في ھذا الوجود، وھنا یقترب كثیراً 

مرحلة : لیس تاریخ العالم سوى الصراع من جانب الروح الكلّي لتصل إلى ھذه المرحلة: "للتاریخ، حین یقول ھیجل

، 23"وتتعّرف على أنھ ملك لھاالوعي الذاتي، أعني تلك المرحلة التي تكون فیھا حّرة عندما تستحوذ على العالم

سان كأھم فاعل منتج للحضارة، وھي فكرة ھیجلیة عن إرادة وفاعلیة اإلنسان في ویربط مالك بن نبي التاریخ باإلن

فاعلیة اإلنسان بالمعنى الواسع للكلمة، فبھذه الفاعلیة وحدھا تتحقق الفكرة مثلما تتحقّق : "تحقیق الحریة في التاریخ

.24"الخصائص المجّردة، وتنتقل إلى حّیز الفعل

ذج الحضاري عند مالك بن نبياألبعاد المعرفیة للنمو: ثالثا

تناولنا في المستوى األول البعد التاریخي للنموذج الحضاري عند مالك، ونأتي اآلن إلى البعد المعرفي لھذا النموذج، 

، والكلّي مقابل )الكلّي والنھائي(بمعناھا العریض تعني " المعرفي" فان كلمة: "في البدایة نوّضح داللة المعرفي

لغة أي مجموع أجزاء الشيء، وكلمة الكلّي تفید الشمول والعموم، وھي في ال) والكل(الجزئي ھو ما ینسب إلى الكّل، 



، 25"ال تعني الكلیات بالمعنى الفلسفي، أي الحقائق التي ال تقع تحت حكم الحواس، بل تدرك بالعقل والمنطق فحسب

لجزئي، وھل فالمعرفي یخص المنطلق التأسیسي للنموذج الحضاري عند مالك بن نبي، ھل انطلق من الكلي أم من ا

یجیب عن األسئلة الكلیة والنھائیة؟ وما ھو مصدر التأسیس في النموذج البعد المعرفي في النموذج الحضاري

الحضاري؟

یمتلك النموذج الحضاري عند مالك بن نبي صفة المعرفي ألنھ مؤسس على البعد الدیني، وكما ھو معلوم فإن الدین 

وحده من یستطیع اإلجابة عن األسئلة الكلیة والنھائیة، تلك رؤیة إلى العالم باعتباره رؤیة وجودیة إلى العالم، ھو

تحولت إلى رؤیة حضاریة، وأساس ومصدر ھذه الرؤیة یكون في الغالب األعم الفكرة الدینیة، كما عبر عنھا مالك 

ل التحضر دفعتھ، وھي إن حضارة ما ھي إال نتاج فكرة جوھریة تطبع على المجتمع في مرحلة ما قب: "بن نبي بقولھ

.26"التي تدخل بھ التاریخ، إن أیة حضارة ما ھي إال نتاج فكرة دینیة

المیالد واألفول، وإذن فنحن نملك ھنا : تقع بین حدین اثنین"أن الحضارة یتفق مالك مع كثیر من الباحثین في

طلق بالضرورة من النقطة األولى في خط نقطتین اثنتین من دورتھا باعتبارھما لیستا محل نزاع، والمنحي البیاني ین

، 27"صاعد، لیصل إلى النقطة الثانیة في خط نازل، فما الذي یمكننا أن نضع من طور النازل یتوسط ھذین الخطین

وھنا یختلف مالك بن نبي مع غیره في تفسیر أسباب نشأة النماذج الحضاریة وفي طبیعة التحوالت التي تحدث 

موقفاً معرفیاً نقدیا من الماركسیة التي اعتبرت أن تاریخ اإلنسانیة ما ھو إال تاریخ تطور داخلھا، حیث اتخذ مالك 

وسائل اإلنتاج المادي وأن تاریخ البشریة ما ھو إال صراع طبقي بین طبقة تحوز وسائل اإلنتاج المادي وطبقة ال 

داخلیة سوف تؤدي إلى زوالھ لیسود تحوزھا وتكون خاضعة لھا، ویرى أن النظام الرأسمالي ینطوي على تناقضات 

النظام االشتراكي كمرحلة تاریخیة محّددة لتسود بعدھا الشیوعیة أین تكون وسائل اإلنتاج مشاعة، وأن إنتاج الحیاة 

المادیة ھو شرط العملیة االجتماعیة والسیاسیة والعقلیة للحیاة بوجھ عام، ولیس وعي الناس ھو الذي یحّدد وجودھم، 

ھذه النظریة ال تفسر : "، ویردمالك بن نبي على ھذه النظریة بقولھ28االجتماعي ھو الذي یحّدد وعیھملكن وجودھم

لنا النقطة األساسیة الماثلة فیما یحدث من تفلّت في العالقات االجتماعیة، فقد تتالشي الحضارات دون ظھور أّي 

یة لم تتالش لفقرھا إلى وسائل الصناعة ، الحضارة الرومان...تغییر في طبیعة الحاجات ووسائل اإلنتاج،

،فالعامل االقتصادي إذن ال یفسر مجرى التاریخ اإلنساني وال نشأة الحضارات بل ُیعتبر أحد الظواھر 29"والحاجات

.المادیة التي تنتجھا الحضارات اإلنسانیة

فكرة التحدي واالستجابة، أما توینبي فقد اعتبر أن العامل الجغرافي ھو المسؤول عن نشأة الحضارات من خالل

وجود ظروف صعبة تواجھ اإلنسان في بناء حضارتھ وقدرة اإلنسان على االستجابة لھذه الظروف، "ویعني التحدي 

فتكون االستجابة إما ناجحة إذا تغلبت على ھذه الظروف أو استجابة فاشلة إذا عجزت عن التغلب على ھذه الظروف 

ظروف الصعبة التي تتحدى قدرة اإلنسان وتستحثھ على العمل على تكوین الصعبة، ویذكر توینبي أن ھذه ال

.30"الحضارة تتمثل في البیئة الطبیعة والظروف البشریة



إذا نحن حاولنا بعد : "وقد رفض مالك بن نبي فكرة تفسیر نشأة الحضارات برّدھا إلى العامل الجغرافي،فھو یقول

ھا في تفسیر واقعة تاریخیة محددة ولتكن الحضارة اإلسالمیة على سبیل الذي سردنا من النظریات، أن نستعمل إحدا

إذن نحن ال نرى في تكوین ھذه الحضارة العامل الجغرافي أو "، 31"المثال، فإننا نجد أنھا ال ترضینا تمام الرضى

32"معین حسب نظریة توینبي"تحد" المناخي في شكل

: شأة الحضارات مع فكرةالروح العبقریة السوالد شنبجلر، الذي یقولوفي المقابل، یتفق مالك بن نبي في تفسیره لن

إن الحضارة ُتولد في اللحظة التي تستیقظ فیھا روح كبیرة وتنفصل عن الروح األولیة للطفولة اإلنسانیة، وھي تولد "

نما تحقّق ھذه الروح في بقعة من األرض محّددة تمام التحدید، ترتبط بھا ارتباط النبتة بالتربة، والحضارة تموت حی

ما بھا من ممكنات على صورة شعوب، ولغات ومذاھب دینیة، وفن، ودول سیاسیة وعلوم، فترجع حینئذ إلى الحالة 

، ویرى شبنجلر أنھ ال یمكن أن نفھم أیة ظاھرة سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو علمیة أو فلسفیة إال 33"البدائیة

رأیت تشابھاً عمیقاً بین األشكال السیاسیة والریاضیات في : "ھرات، فیقولبواسطة فھم كل ما للحضارة من ظا

الحضارة الواحدة، بین النظریات الثقافیة والصناعیة، بین الریاضیات والموسیقى وفنون التشكیل، بین صور االعتقاد 

لكیمیائیة والتصورات وصور المعرفة، وتبّین بجالء ووضوح االرتباط الروحي العمیق بین النظریات الفیزیائیة ا

، لكن یختلف عنھ مالك بن نبي في طبیعة الرؤیة العنصریة التي أضفاھا 34"األسطوریة الخاصة باألجداد الجرمان

.على مفھومھ للرؤیة الحضاریة التي خّص بھا المجتمعات الغربیة دون سائر المجتمعات األخرى

یتجلى البعد المعرفي الكلي لنموذج مالك بن نبي، باإلضافة إن الدین ھو العامل الرئیسي لنشأة الحضارات ومن ھنا 

ال تنبعث إال بالعقیدة الدینیة، وینبغي أن نبحث في حضارة : "إلى اإلنسان الذي یحمل تلك الفكرة الدینیة، فالحضارة

ان والتراب ، فالدین یمّثل المرّكب الكیمیائي الذي یجمع بین اإلنس35"من الحضارات عن أصلھا الدیني الذي بعثھا

والوقت كعناصر حضاریة، لذلك یأتي البعد المعرفي للنموذج عند بن نبي من أن اإلنسان مقولة معرفیة، باعتباره 

.وقت+ تراب+إنسان =جوھر الحضارة، فالحضارة

نسان ولیس إن األطوار التي وضعھا مالك للنموذج المعرفي الحضاري ھي أطوار تتعلق بتغیرات تعتري اإل

بالظروف البیئیة المحیطة بھ، كالعامل الثقافي أو االقتصادي أو الوسط االجتماعي، فحین ندرس الحضارة یجب أن 

وعلیھ فانھ مما ینسجم وطبیعة األشیاء حینما ندرس تطور الحضارة، أن ندرس من حیث " نربط بین الفكرة وحاملھا

ندھا، وإذن فكل القیم النفسیة الزمنیة التي تمّیز حضارة ما في وقت األساس العالقة العضویة التي تربط الفكرة بس

معّین، لیست إال الترجمة التاریخیة لھذه العالقة العضویة بین فطرة معّینة كاإلسالم مثالً، والفرد الذي یمّثل بالنسبة 

.36"إلیھا السند المحسوس، وھو ھنا المسلم

بن نبيتحوالت النموذج الحضاري عند مالك : رابعا

الروح والعقل والغریزة، تتعلّق جمیعھا بأبعاد نفسیة : قسم مالك بن نبي النموذج الحضاري إلى ثالثة أطوار رئیسیة

في ھذا الطور ال یوجد سوى : تكوینیة لإلنسان، یتحّول من خاللھا النموذج من طور إلى آخر، فالطور األّول الروح

سوف تتولّى إخضاع غرائزه إلى عملیة شرطیة تمّثل ما ُیصطلح علیھ علم غیر أن الفكرة الدینیة"اإلنسان الطبیعي 



النفس الفرویدي بالكبت، وھذه العملیة الشرطیة لیس من شأنھا القضاء على الغرائز بل تتولّى تنظیمھا في عالقة 

الظرف ظھور "، وینطلق نتیجة لظرف استثنائي یسجل في ھذا الطور37"وظیفیة من مقتضیات الفكرة الدینیة

اإلنسان والتراب والوقت، وھو التركیب : االستثنائي الالزم إلحداث التركیب العضوي التاریخي بین العناصر الثالثة

، یتمّثل ھذا الظرف في الفكرة 38"الذي یّتفق مع میالد مجتمع معّین، كما یّتفق بصورة ما مع بدایة عملھ التاریخي

ما ھي نتاج فكرة جوھریة تطبع على المجتمع في مرحلة ما قبل التحّضر إن حضارًة "الدینیة أو المبدأ األخالقي 

إن الفكرة المسیحیة قد "، وحتى الحضارة الغربیة تدین بنشأتھا إلى الفكرة المسیحیة 39"الدفعة التي تدخل بھ التاریخ

.40"أخرجت أوربا إلى مسرح التاریخ، ولقد بنت عالمھا الفكري انطالقاً من ذلك

إن االنقالب لم یكن مفاجئاً، إذ ھو النھایة البعیدة "الطور في الحضارة اإلسالمیة في معركة صفّین انتھى ھذا 

لالنفصال الذي حدث في صفین إذ أن العالم اإلسالمي حینئذ، كان یحمل بین جنبیھ بعد قلیل من سنوات میالده 

معاویة رضي هللا عنھ، فحّطم ذلك البناء الذي تعارضاً داخلیاً، كانت حمیة الجاھلیة تصطرع مع الروح القرآنیة فجاء

41"قام لكي یعیش ربما إلى األبد، بفضل ما ضمنھ من توازن بین عنصر الروح وعنصر الزمن

وأعني بھ ازدھار العلوم –فأوج أي حضارة : "األوج-طور العقل : الطور الثاني في النموذج الحضاري یمّثلھ

لم العلل البحث عن بدء مرض اجتماعي معین، لم یجذب انتباه المؤرخین یلتقي من وجھة نظر ع–والفنون فیھا

وعلماء االجتماع بعد، ألن آثاره المحسوسة ال تزال بعیدة، وبھذا تواصل الغریزة المكبوحة الجموح بید الفكرة الدینیة 

.42"ئاسعیھا إلى االنطالق والتحرر، وتستعید الطبیعة غلبتھا على الفرد وعلى المجتمع شیئا فشی

وعندما یبلغ ھذا التحّرر تمامھ یبّدل الطور الثالث من أطوار الحضارة، طور الغریزة التي تكشف عن وجھھاً تماماً، 

وھنا تنتھي الوظیفة االجتماعیة للفكرة الدینیة، التي تصبح عاجزًة عن القیام بمھّمتھا تماماً في المجتمع منحّل، یكون 

.43"وبذلك تتّم دورة في الحضارةقد دخل نھائیاً في لیل التاریخ 

ھي مجتمعات ما قبل النموذج : لم یتوقف مالك بن نبي عند تحدید أطوار النموذج الحضاري بل أضاف فكرة مھمة

الحضاري ومجتمعات ما بعد النموذج الحضاري،حتى یستوعب المجتمع اإلنساني في كل اللحظات التاریخیة، وحتى 

اإلنسانیة في العالم اإلسالمي، الذي یقع في مرحلة ما بعد الحضارة، ویسعى جاھداً یتمكن من عملیة تحلیل الظواھر 

قبل دورة من الدورات أو عند بدایتھا، یكون اإلنسان في "من خالل عملیة االستئناف الحضاري العودة إلى التاریخ، 

وسلبت منھ الحضارة تماماً، فیدخل حالة سابقة للحضارة، أما في نھایة الدورة فان اإلنسان یكون قد تفسخ حضاریاً، 

.44"في عھد ما بعد الحضارة

نعت مالك بن نبي اإلنسان الذي یحیا في العالم اإلسالمي بإنسان ما بعد الموحدین، ذلك اإلنسان الذي تفّسخ من 

األولى الحضارة اإلسالمیة وھو یحیا في مرحلة ما بعد الحضارة، وھو خالف اإلنسان الذي أنجز الدورة الحضاریة 

ذلك أن اإلنسان السابق على الحضارة عبارة عن جزء مفطور على طاقة مذخورة معینة، "ألنھ كان على الفطرة 

قابلة لتأدیة عمل نافع، غیر أن ھذا الجزء یصبح قاصراً عن تأدیة العمل نفسھ، وھو ما یعطینا صورة اإلنسان 

.45"یةالمنحّل حضاریاً أو اإلنسان الذي خرج من الدورة الحضار



وتبعا للمنحنى البیاني الذي وضعھ مالك للنموذج الحضاري، فان المجتمعات تنقسم إلى مجتمع ما قبل الحضارة، أو 

المجتمع الطبیعي، ومجتمع الحضارة وھو المجتمع الذي دخل التاریخ، ثم یأتي مجتمع ما بعد الحضارة وھو المجتمع 

سّجل مرحلة المجتمع ما قبل التحضر، ومرحلة المجتمع والتاریخ ی"الذي أنجز دورة حضاریة وخرج منھا 

المتحضر، ومرحلة المجتمع بعد التحضر، والمؤرخون یمّیزون جیداً في العادة بین الوضع األول والثاني، ولكنھم لم 

.46"یھتموا بالتمییز بین ھذین الوضعین والوضع الثالث

الخلط بین المجتمع الذي أتّم الدورة الحضاریة وخرج وسبب عدم تمییز المؤّرخین لطبیعة كّل مجتمع یرجع إلى 

فھم یرون أن مجتمع ما بعد التحّضر ھو بكل بساطة مجتمع "منھا، والمجتمع الذي لم ینجز أیة دورة حضاریة 

یواصل سیره على طریقة حضارتھ، وھذا الخلط المؤسف یولّد أنواعاً أخرى من الخلط وااللتباس والزیف وتفسد 

منطقیة التي یرتكز علیھا االستدالل على الصعید الفلسفي واألخالقي، وعلى صعید علم االجتماع، وحتى المقّدمات ال

على الصعید السیاسي واالقتصادي، عندما یزعم البعض أنھ استناداً إلى ھذه المقدمات یمكن طرح مشكالت البالد 

.47"المتخلفة وإیجاد الحلول لھا

الحضاري عند مالك بن نبياألبعاد المنھجیة للنموذج: خامسا

بعد أن تناولنا بالشرح والتحلیل البعد التاریخي والمعرفي للنموذج الحضاري، نأتي إلى لب المقالة وھو كیف وظف 

مالك بن نبي نموذجھ الحضاري في عملیة تحلیل الظواھر اإلنسانیة سواء في مجتمعات العالم اإلسالمي والعالم 

النموذج یعد أداة إرشادیة للباحثین في تناول موضوعاتھم النامي بصفة عامة أم في المجتمعات الغربیة المعاصرة؟ ف

حیث یزودھم باألدوات المنھجیة المختلفة للدراسة الظواھر، وفي العلوم اإلنسانیة یعد النموذج أداة منھجیة تتوسط 

ساعدنا كثیراً الباحث والظاھرة، وھنا نقترب من مفھوم النمط المثالي عند ماكس فبیر الذي یعّد النموذج أداة تحلیلیة ت

في تحلیل الظواھر االجتماعیة واإلنسانیة، كما استخدمھ في علم االجتماع عندما حّدد العدید من التصّورات التجریدیة 

كالسلطة، والفعل االجتماعي، والدولة، ثم یقوم بقیاس الواقع الموضوعي برّده لھذه النماذج المثالیة : لمفاھیم محوریة

نحصل "یوتوبیا " إن النمط المثالي ھو بناء فكري"النموذج، ولیس معنى ھذا التطابق التام، باالقتراب واالبتعاد من 

إذن مھمة األنماط المثالیة "علیھا بتركیز الفكر على عناصر محّددة للواقع لكّننا ال نصادف مطلقاً ما یساویھا إمبریقیا 

.48"ھي مھّمة اإلبستمولوجیة للعلوم االجتماعیة

ذج بشكل مطلق على الواقع وال ینفصل عنھ تماما، فمالك بن نبي صاغ نموذجھ الحضاري عن طریق ال ینطبق النمو

المنھج االستقرائي التاریخي للحضارات اإلنسانیة، ثم انتقل إلى المنھج االستداللي في دراسة الظواھر اإلنسانیة، 

المعرفیة التي یستخدمھا في االستدالل ومعنى ذلك أنھ حول نموذجھ الحضاري إلى جملة من المقّدمات المنطقیة و

.على الظواھر اإلنسانیة

فمالك بن نبي یختلف منھجھ عن منھج الباحثین في العلوم اإلنسانیة في العالم العربي الذین ینطلقون من الدراسات 

في الغالب األعم االمبریقیة االستقرائیة في دراسة الظواھر، فیفشلون في عملیة التحلیل والتفسیر، حیث ال یتجاوزون 

التحلیل اإلحصائي للظواھر، بینما دراساتھ ال تزال تحضي بالتقدیر المعرفي، ألنھ انطلق في دراسة الظواھر 



اإلنسانیة من النموذج الحضاري كإطار مرجعي لعملیة تحلیل وتفسیر الظواھر ولیس من الواقع، تماما كما اتخذت 

لذلك نلحظ في التتّبع التاریخي "یعة نموذجھا الذي یجب أن تحتذي بھ العلوم االجتماعیة الغربیة من العلوم الطب

لتطّور للعلوم االجتماعیة التأّخر النسبي عن تطّور العلوم الطبیعیة، وإن تحدید مشكلة العلوم االجتماعیة أو منطق 

لمقتدرة، أو بعبارة أدّق تخلّفھا النسبي عن العلوم الطبیعیة یعود باألساس إلى عجزھا عن بلوغ المرحلة التفسیریة ا

.49"اضطراب محاوالتھا التفسیریة، وافتقارھا للتفسیر المنطقي

فالعلوم اإلنسانیة في العالم العربي ال تزال تعاني من أزمة تفسیریة حاّدة، سببھا غیاب األطر اإلبستیمولوجیة التي 

تجاوز أزمتھا، فالوظیفة المنھجیة للنموذج تفسر من خاللھا الظواھر، وإن بناء النماذج المعرفیة یمكن أن یسھم في

االستبعاد التركیز على ظواھر -أنھ یمّكننا من البعد اإلدراكي للظواھر اإلنسانیة، حیث نتمّكن عن طریق االختزال 

.بعینھا دون ظواھر أخرى لنتمكن من تحدید حقل الدراسة الذي یجب أن نشتغل معرفیا ضمنھ

أن نستخدم النماذج المعرفیة في عملیة تحلیل الظواھر اإلنسانیة وتقدیم التفسیرات ومن ناحیة منھجیة أخرى، یمكن 

المختلفة لھا، لذلك فإن استخدام النماذج التحلیلیة حسب المسیري ھو ضرورة منھجیة لتجاوز استخدام منھج العلوم 

ة لالبتعاد عن اإلصرار على مستوى استخدام النماذج التحلیلیة ھو دعو"الطبیعة في دراسة الظاھرة اإلنسانیة، فیقول 

مثال غلیان ...عال من الیقینیة، وأن نبحث عن مستوى من الیقینیة في العلوم اإلنسانیة یختلف عنھ في العلوم الطبیعة، 

الماء في الدرجة مئة، فیمكن أن نصل إلى مستوى عال من الیقینیة، ولكن إذا كانت الظاھرة ھي الثورة التجریدیة أو 

.50"بروتستانتیة بالرأسمالیة فاألمر مختلفعالقة ال

:إذن فدور النموذج المعرفي الحضاري في دراسة الظواھر اإلنسانیة عند لمالك بن نبي یتمثل في

.تحدید الطور الحضاري الذي تنتمي إلیھ الظاھرة المدرسة-

ثابة اإلبستیمي الذي یسیطر على كل التفسیر المعرفي للظواھر اإلنسانیة بالبحث عن السبب الرئیسي الذي یعتبر بم-

).طور العقل(طور من أطوار الحضارة 

ربط الظواھر اإلنسانیة بعملیة االستئناف الحضاري، وھي الغایة من وراء دراسة الظواھر، فلیس الوصف من -

.أجل الوصف بل من أجل البحث عن عوامل تغییر الظواھر

:وسنتناول الوظائف التحلیلیة والتفسیریة للنموذج الحضاري عند مالك بن نبي فیما یأتي

الوظیفة التحلیلیة للظواھر اإلنسانیة من خالل النموذج الحضاري عند مالك بن نبي-1

اإلنسانیة یقصد بالتحلیل العلمي للظواھر تفكیك الظاھرة إلى عناصرھا التكوینیة، وكما ھو معلوم في دراسة الظواھر 

فإن من أكبر المشكالت التي تواجھ الباحث صعوبة فصلھا عن البیئات االجتماعیة التي تنتمي إلیھا، إضافة إلى 

تعقدھا، نتیجة الشتراك الكثیر من العوامل في تشكیلھا، لذلك ال یمكن تحلیل الظاھرة اإلنسانیة دون فكرة النمذجة 

تزال عناصر أخرى، فالنموذج الحضاري لمالك بن نبي وّظفھ في تحلیل التي تقوم على االستبعاد عناصر معینة واخ

الظواھر اإلنسانیة من خالل تحدید اإلطار التاریخي الذي تنتمي إلیھ الظاھرة، وأّول خطوة منھجیة لدراسة الظواھر 

أوجھ النشاط في بلد إذا ما درسنا: " اإلنسانیة أن نرّدھا إلى اإلطار الحضاري الذي تنتمي إلیھ، یقول مالك بن نبي



معین، وجب علینا لكي نفھم أن نرّدھا إلى إطار الحضارة تستمد منھا الحیاة أشكالھا، ویشكل فیھا الفرد دائما أفكاره 

.51"وضروب نشاطھ، وعلى المنوال الذي صنعتھ القرون واألجیال 

ط البیاني للنموذج الحضاري، ألن النموذج المخطّ أن نحّدد إلى أّي طور تنتمي الظاھرة في: الخطوة المنھجیة الثانیة

الغربیة، ویحّدد لنا الطور طبیعة المجتمع -یحّدد لنا طبیعة اإلطار التاریخي الذي تنتمي إلیھ المجتمعات اإلسالمیة 

باعتباره العنصر الجوھري في تشكیل الظواھر اإلنسانیة، فالمجتمعات اإلسالمیة مثال تنتمي إلى طور ما بعد 

مجتمعات ما بعد الحضارة، وأطلق علیھا اسم مجتمع ما بعد المّوحدین، والمجتمع في تصّوره لیس -الحضارة

كل جماعة ال تتطور، وال یعتریھا تغییر في حدود الزمن، تخرج بذلك من التحدید "مجموعة من األفراد فقط، بل 

ّتسم بھا المجموع اإلنساني، وإنتاج حركة ی: "، فالمجتمع حسب مالك یتسم بثالث سمات52"مجتمع" الجدلي لكلمة

عندما تشرع في الحركة، أي عندما ) المجتمع(ألسباب الحركة، وتحدید الّتجاھاتھ، وتكتسب الجماعة اإلنسانیة صفة 

تبذل جھداً في تغییر نفسھا من أجل الوصول إلى غایتھا، وھذا یّتفق من الوجھة التاریخیة مع لحظة انبثاق 

لیس مجتمعا یقف مكانھ، بل ھو یتقھقر إلى الوراء بعد أن ھجر أن مجتمع ما بعد التحّضر"، وسمة ذلك 53"حضارة

.54"درب حضارتھ وقطع صلتھ بھا

أن النموذج الحضاري یحّدد لنا طبیعة اإلنسان الموافق لكّل طور من أطواره، من خالل : الخطوة المنھجیة الثالثة

التي تطبعھ باعتباره عنصراً جوھریاً في تشكیل الظواھر اإلنسانیة ) ةالروحیة، العقلیة، الغریزی(الحالة النفسیة 

جمیع األمراض التي ظھرت في السیاسة أو في صورة العمران، لم تكن إال تعبیراً عن حالة مرضیة یعانیھا إنسان "فـ

إنسان ما بعد "ال ، ویحّدد مالك سمات ھذا اإلنسان قائ55"الذي خلف إنسان الحضارة اإلسالمیةما بعد الموّحدین

باشا أو عالماً مزیفاً أو مثقفاً مزّیفاً أو مسؤوال، ُیعّد عموماً عنصراً جوھریاً فیما یضّم - الموحدین في أي صورة كان

عن أنظارنا عندما ندرس نشأة العالم اإلسالمي من مشكالت من أفول حضارتھ وھو عنصر ال ینبغي أن یغیب

.56"م فیما یبدو الضمیر اإلسالميالمشكالت وحلولھا التي تشغل الیو

إذن، كل طور من أطوار النموذج الحضاري عند مالك بن نبي یحدد لنا العنصر الرئیس الذي یجب أن نحلّل من 

خاللھ الظواھر اإلنسانیة، ففي المرحلة التي تسود فیھا الغرائز تكون دراسة الظواھر، أوالً من خالل فقدان اإلنسان 

االجتماعي، ویستحیل فیھ العمل الجماعي بسبب تفكك شبكة العالقات االجتماعیة، حیث یتضّخم الفاعلیة في النشاط 

.األنا ویصبح العمل الجماعي أمراً مستحیالً 

وقد وّظف مالك بن نبي النموذج المعرفي الحضاري في تحلیل ثالثة ظواھر إنسانیة تتعلّق بإنسان ما بعد الموّحدین 

لسنا بقادرین "ظاھرة األمیة : ة تجعلھ یتصّور األمور سھلًة جدا أو صعبًة جدا، وھيالمصاب بالذھان كحالة نفسی

لسنا بقادرین على تصّور ھذا األمر ألننا "، "لسنا بقادرین على ھذا العمل ألننا فقراء"، ظاھرة الفقر "ألننا جاھلون

"مستعَمرون

یة إلى مشكلة فنیة بحتة تتعلق بقلة المدارس أشار مالك بن نبي إلى أن ظاھرة األمیة أرجعتھا النخب الجزائر

أن "والمدرسین، وتصورت كیفیة حلھا عن طریق المطالبة السیاسیة في الحمالت االنتخابیة، بینما یرى بن نبي 



مضاعفة العدم لن تؤدي غیر العدم، الرجل المعلم نفسھ عدیم التأثیر، وإذا لم یكن لتعلیمھ أثر اجتماعي، فان أسطورة 

، إذن العنصر 57"سطورة أخطر، إذ ھي نتیجة خلف مشكلة اإلنسان ما بعد الموّحدین عالماً كان أو جاھالً الجھل أ

الجوھري لظاھرة األّمّیة یتعلّق بإنسان ما بعد الموّحدین ولیس الجانب الماّدي االقتصادي من خالل قلّة المدارس أو 

الجزائر كعّینة من المجتمع اإلسالمي، ألن مشكلة التعلیم یجب المدّرسین، بل في انعدام التأثیر االجتماعي للتعلیم في

.وضعھا في سیاقھا الحضاري بوصفھا مشكلة إنسان فقد فعالیتھ

أما األمم الفاعلة حضاریاً التي یكون التأثیر االجتماعي للعلم فیھا واضحاً، فیضرب بن نبي لھا مثالً بما حدث للیھود 

دما ُمنع أبناؤھم من الدراسة، ومع ذلك تكفلوا بتدریسھم متطّوعین، ویخلص إلى أن خالل الحرب العالمیة الثانیة عن

المسلم الذي تّم تشكیلھ على مقاعد الدراسة، كان من "ظاھرة األمیة في الجزائر ترتبط بمجتمع ما بعد الموّحدین إذ 

.58"اً بمعامل النقصالناحیة االجتماعیة أقل فعالیة من زمیلھ األوربي أو الیھودي كما لو كان مصاب

وبخصوص ظاھرة الفقر التي ُیعرفھا الكثیر من الباحثین في العلوم االجتماعیة على أنھا ظاھرة أساسھا اقتصادي 

بحت یرى مالك بن نبي أن الفقر یتعلّق بإنسان ما بعد الموّحدین الذي ال یستطیع إدارة موارده االقتصادیة، ألنھ 

لقد الحظت ذلك أخیرا في قریة صغیرة من قرى قسنطینة، حیث توجد : "، فیقولإنسان فقد الفاعلیة االجتماعیة

مدرسة جزائریة ھي المؤسسة الوحیدة ذات النفع العام، ھذه المدرسة توازن میزانیتھا المتواضعة بصعوبة، في حدود 

فقوا في لیلة واحدة قد أن-ست مائة ألف فرنك، ولكني قمت بتقدیر إحصاء إجمالي فخرجت بنتیجة أن ھؤالء الفقراء

فالفقر إذن ال یرتبط كما یتصّور . 59"دار الخیالة والسیرك، وكوخ القمار: أكثر من مائة ألف فرنك في لیلة واحدة بین

كثیر من الدارسین في العلوم االجتماعیة بقلة الموارد المالیة االقتصادیة، بل یتعلق بقضیة سوء توظیف وإدارة 

.أفراد أو كمجتمعاتالموارد االقتصادیة سواء ك

ظل العقل اإلسالمي ُیرجع الظاھرة االستعماریة إلى العوامل الخارجیة ممّثلة في القوى الغربیة التي تعمل جاھدة 

إن ھناك : "على االستیالء على مقّدراتھ، ولكن مالك بن نبي أرجعھا إلى العامل الداخلي المتمّثل في القابلیة لالستعمار

ي أن تغیب عن ناظرنا، وإال غابت عنا جواھر األشیاء، فلم تر غیر الظواھر، ھذه الحركة ال حركة تاریخیة ال ینبغ

، فھي ظاھرة تتعلّق بإنسان ما بعد الموّحدین الذي كّف عن 60"تبدأ باالستعمار بل تبدأ بالقابلیة لھ، فھي التي تدعوه

ولّما كان وضع إنسان ما بعد الموّحدین ھو وضع ":الفعل في التاریخ، وبالتالي أصبح بمنطقھ جالباً لالحتالل والغزو

-بذاتھ -باعتباره مستعمراً -الفرد المستعمر والقابل لالستعمار فان العالقة بین الذات والموضوع ھنا ھي عالقة الفرد 

.61"ولیس عالقة بین مستعمر ومستعمر-)قابال لالستعمار(باعتباره 

ة االستعماریة بربطھا أوالً بالعامل الداخلي المتعلق باإلنسان، ثم االنتقال وھنا یترّتب مبدأ أساسي في تحلیل الظاھر

.إلى العامل الخارجي الذي یرتبط بالعامل الداخلي ولیس العكس

وبھذه الطریقة المنھجیة التي تنطلق من المقّدمات المعرفیة والمنطقیة للنموذج المعرفي الحضاري قام مالك بن نبي 

ظواھر اإلنسانیة وحلّلھا تحلیالً منھجیاً عمیقا، وبحث عن األسباب الجوھریة والحقیقیة المشّكلة بدراسة الكثیر من ال



علم االجتماع، وعلم : لتلك الظواھر، مستعیناً في الوقت ذاتھ بكثیر من العلوم االجتماعیة في دراسة الظاھرة الواحدة

.النفس، وعلم التاریخ، وعلم األجناس وغیرھا

سیریة للظواھر اإلنسانیة من خالل النموذج الحضاري عند مالك بن نبيالوظیفة التف-2

تكتسي عملیة التفسیر العلمي للظواھر أھمیة بارزة في المناھج العلمیة، حیث تستخدم النماذج المعرفیة كأدوات 

نة، ُیحدد منھجیة في تفسیر الظواھر اإلنسانیة، فمالك بن نبي من خالل نموذجھ الحضاري عند دراسة ظاھرة معی

موقعھا في الطور الحضاري، ثم یتنقل إلى ربطھا وتفسیرھا من خالل سیاقھا التاریخي أوالً، والمقصود بذلك

اإلبستیمي الذي یسیطر على كل طور، فإذا كان في المرحلة الروحیة فسر الظاھرة من ھذا المنطلق، أما إذا كان في 

ة من السمات والخصائص االجتماعیة، فیفسر الظواھر انطالقاً مرحلة مجتمع ما بعد الحضارة الذي أعطاه مجموع

من جملة ھذه المبادئ المعرفیة، بمعنى أنھ ال یبحث عن تفسیر للظاھرة اإلنسانیة خارج النموذج الحضاري، مّما 

أكسب تحلیالتھ عمق الطرح المنھجي، والتحّرر من التبعیة التفسیریة للظواھر التي یطرحھا النموذج الحضاري

لقد أراد علم االجتماع الذي كرس نفسھ منذ نھایة "الغربي، فھو مثالً یقول عن دراسة التخلّف كظاھرة اجتماعیة، 

.62"التخلف: الحرب العالمیة الثانیة لدراسة قضایا العالم الكادح أن یطلق على مجموع مشاكل ھذا العلم مصطلح

یكون من المشروع بالنسبة إلینا أن "قفاً نقدیاً في تفسیره ولكن مالك بن نبي ینطلق في تحلیل التخلف باتخاذه مو

نتناول موضوعنا تحت زاویة التخلف، حیث ال نفھم من ھذا المصطلح معنى التفسیر والنتیجة لتحلیل مشكالتنا، ولكن 

.63"باتخاذنا لھ كمجرد تعبیر شامل لھا

عند االقتصادیین في شكل منحنیات بیانیة، وقد یتم تحدید مصطلح التخلف بنقیض مصطلح النمو، الذي عادة ما یكون

قام مالك بن نبي بتوزیع األرقام اإلحصائیة لمعّدالت النمّو االقتصادي على العالم، لیجد أن العالم انقسم إلى عالم 

التي فالنمّو والتخلّف ُیفّسر كل منھما داخل المساحة "التخلّف في النصف الجنوبي، وعالم النمّو في النصف الشمالي 

، وأّول خطوة منھجیة لتفسیر ظاھرة 64"اكتنفھ، بمجموعة من األسباب المطلوبة للعرض على التحلیل التاریخي

النمو الذي یتم ضمن البعد "التخلّف ھي ضرورة ربط التخلف باإلطار الجغرافي الحضاري الذي ینتمي إلیھ، فـــ

.65"ن والزمان، إنھ المظھر الماّدي لھذا الحضارةاالقتصادي، لیس سوى فترة زمنیة لحضارة أوربا داخل المكا

ویرِبط مالك ھنا بین الطور العقلي في النموذج الحضاري والنمو االقتصادي في أوربا، لیصل إلى نتیجة ھامة 

فالحضارة ھي التي تمنح إذن للمجتمع مع ھذه القدرة االقتصادیة التي تمیزه كمجتمع نام، إرادة استخدام ھذه القدرة "

كما أن الحضارة ھي التي تشّكل ھذه القدرة وھذه اإلرادة اللتین ال تقبالن االنفصال عن ...ي حل جمیع المشاكلف

.66"وظیفة المجتمع النامي

في تفسیر النمو االقتصادي ھي رده إلى الطور الحضاري الذي ینتمي إلیھ، ولیس إلى والخطوة المنھجیة الثانیة

ت الحضاریة، فالحضارة ھي التي تصنع منتجاتھا ولیست منتجاتھا ھي التي تصنعھا، الموارد االقتصادیة والمنجزا

فتكدیس األشیاء ال یؤدي إلى النمو، بل بالعكس، یعّمق من مأساة العالم النامي، وما دامت الحضارة تتكون من ثالثة 

شكالت فرعیة، ویأتي اإلنسان عناصر، إنسان وتراب ووقت، فحّل مشكلة التخلّف ال یكون إال بحّل ھذه العناصر كم



توصلت الیابان إلى اإلنقاص من جمیع مشاكل التخلّف بفضل تنظیم معّین للمجتمع على قواعد "على رأسھا فقد 

أخالقیة، یجعلھ یبلغ مستوى القدرة على مواجھة جمیع األعباء بواسطة وسائل تعد منقوصة على وجھ اإلجمال إذا 

.67"تقع في حوزة بلدان أخرى نامیةقارناھا ترقیمیاً بالوسائل التي

الخطوة المنھجیة الثالثة في تفسیر ظاھرة التخلّف ھي اعتبارھا ظاھرة مجتمعیة ولیست ظاھرة تتعلّق بما ھو 

الصلة القائمة بین إرادة وقدرة مجتمع یبني ذاتھ على قاعدة الحضارة، لیس على قاعدة منتجاتھا، "اقتصادي فقط،فـــ

ومن بین . 68"أن الیابان قد نجحت حیث لم یحقّق العالم اإلسالمي حتى حین، نصراً على التخلّفوھذا ما یفسر كیف 

التجارب االقتصادیة التي منیت بالفشل الذریع، التجربة األندونیسیة على الرغم من اتكائھا على كل مقّومات النجاح 

بینما نرى تجربة مثل التي "فكان مآلھا الفشل، فــ الماّدي، لكن غابت عنھا كما یقول مالك بن نبي المعادلة الحضاریة 

أجریت في أندونیسیا قد تضّمنت كل شروط النجاح، سواء من ناحیة اإلمكانیات المادیة، في أغنى بالد هللا من حیث 

، الرجل الذي نھض باقتصاد ألمانیا)شاخت(الثروة الطبیعیة والبشریة، أم من ناحیة فنیة ألن واضع خطتھا الدكتور 

.69"قبیل الحرب العالمیة الثانیة من نقطة الصفر تقریباً، ومع ذلك نراھا فشلت فشالً ذریعاً 

إذن، یساعدنا النموذج في عملیة المقارنة بین الظواھر في األطوار المختلفة للنماذج الحضاریة، وفي األخیر استخدم 

قد تم بالفعل : "منھا المجتمع الجزائري، قائالمالك بن نبي نموذجھ كبعد معیاري للوقوف على المشكالت التي یعاني

مثالً وضع مشكلة اإلنسان ضمن اّتجاه الحضارة، كما أن الھیئات التي اضطلعت بالدفاع عن المناھج التربویة سائرة 

.70"في ھذا االتجاه، حیث موجھاتھا في بوتقة الروح التي قامت على إعداد میثاق طرابلس

ج المعرفیة في دراسة الظواھر اإلنسانیة كما فعل مالك بن نبي، من تجاوز المشكلة وتسھم فكرة استخدام النماذ

اإلبستمولوجیة التي تعاني منھا العلوم االجتماعیة في العالم العربي، والمتمّثلة في إشكالیة التفسیر العلمي للظواھر، 

تضارب نتائج تلك الدراسات االجتماعیة فما عدا التفسیرات الكّمیة اإلحصائیة ال نجد أي تحلیل معرفي آخر، حیث ت

اإلحصائیة وینفي بعضھا بعضا، فإذا كانت العلوم االجتماعیة الغربیة تأخذ بمنھج التفسیر السببي الذي تأخذ بھ العلوم 

الطبیعة، فان التفسیر ال یعني مطلقاً البحث عن أسباب وما یقابلھا من نتائج، بل إّن األمر أعقد مما نتصّور في تفسیر

.الظواھر اإلنسانیة وال یمكن عملیاً فصل سبب عن سبب آخر، لذلك ال یسعى العقل اإلنساني إال إلى فھمھما وتأویلھا

فالدراسات اإلمبریقیة التي تنطلق مباشرة من الواقع دون خلفیة معرفیة تقع في األخیر في حرج التفسیر كأحد 

تتعّدى مرحلة الوصف، وھذا واقع العلوم االجتماعیة في العالم متطلبات العلم المعاصر، فھذه الدراسات في الغالب ال

العربي، ولذلك فإن محاوالت النظر إلى الواقع دون إدراك البعد المعرفي یخلق الوھم بأننا ننتج المعرفة، وفي المقابل 

ا ونركز علیھا، ثم تأتي فإن النماذج المعرفیة تكون بمثابة أداة إدراكیة للواقع وإدراكا لطبیعة الظواھر التي ندرسھ

.أھم وظیفة للنموذج وھي التفسیر، حیث یمّكننا النموذج من الربط بین المقّدمات ونتائجھا

خاتمة

ُیعتبر مالك بن نبي من بین المفّكرین القالئل الذین درسوا الظواھر اإلنسانیة في العالم العربي واإلسالمي، مستخدماً 

أداة منھجیة لتحلیل الظواھر وتفسیرھا، فمالك بن نبي لم یتعامل بطریقة مباشرة مع النموذج المعرفي إطاراً مرجعیاً و



بعد تاریخي من خالل المنھج : الواقع االجتماعي للظواھر، بل بدأ بصیاغة نموذج معرفي جمع فیھ بین بعدین

اریخ اإلنساني ما ھو إال االستقرائي للتاریخ اإلنساني، حیث اعتبر النماذج الحضاریة كأدوات تحلیل تاریخیة، والت

تاریخ میالد حضارات وأفولھا، وبعد معرفي من خالل إرجاع نشأة الحضارات إلى البعد الدیني كفكرة في شكل مبدأ 

.أخالقي تطغى على مجتمع معین فتدفعھ إلى التاریخ، ولیس إلى البعد المادي االقتصادي أو الجغرافي أو السیاسي

واعتبر مالك بن نبي اإلنسان محور العملیة الحضاریة، فھو أھم عنصر تركیبي في الحضارة باإلضافة إلى الموارد 

والزمن، وھو العامل الحاسم في التغیرات التي تعتري أطوار النموذج من مرحلة الروح إلى العقل وصوال إلى 

لظواھر في المجتمعات اإلسالمیة أو غیرھا، حیث مرحلة الغریزة، ثم یقوم بتوظیف النموذج الحضاري في تحلیل ا

یوفّر لھ النموذج اإلطار التاریخي لدراسة الظاھرة، والطور الذي تنتمي إلیھ الظاھرة من أجل تحدید العناصر 

الجوھریة في تشكیلھا، وتكون عملیة تفسیر الظواھر اإلنسانیة من خالل الربط بین المقّدمات المعرفیة للنموذج 

الظاھرة المراد تفسیرھا، فھو یستخدم ھنا المنھج االستداللي في دراسة الظواھر، على عكس ما یفعل الحضاري و

الباحثون في العالم العربي حیث ینطلقون من الواقع ومن الدراسات اإلمبریقیة للظواھر لیصلوا بعدھا إلى طریق 

.مسدود فال یقدموا تفسیرات موضوعیة لھا

المعرفیة ضرورة معرفیة ومنھجیة في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة حتى تتمكن من دراسة لذلك، یعتبر بناء النماذج 

الظواھر اإلنسانیة وتحلیلھا وتفسیرھا، فالنموذج یوظف كأداة منھجیة تتوسط الباحث والظاھرة، وال یمكن دراسة 

نلحظھ في الدراسات االمبریقیة الواقع من دون بعد معرفي من إنتاج معارف حول الظواھر، بل ینتج الوھم وھو ما 

التي تنطلق من الواقع فیصیبھا اإلرباك المنھجي والنظري، وتأتي نتائجھا قریبة من المعارف العامة أو الحس 

.المشترك


