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 چکیده
اسالم و الجزایر است. هدف وی گرایانه در جهاناندیشمندان تاثیرگذار و بزرگان جنبش اصالح مالک بن نبی از

-اسالمی، رویارویی فکری با استعمارفکری و سیاسی غرب بود و راهکارهایی علمی و عملی بروندر حوزه تمدن

-ها و جریاننبی بر آن بود که مؤلفهدن اسالمی نیز ارائه داد. مالک بناسالم و احیای تمرفت از انحطاط در جهان

غرب و ها، راهکارهایی برای مقابله با تمدنهای پیشران تمدن معاصرغرب را بررسی و مطالعه نماید و براساس آن
ز دیدگاه مالک معاصرغرب ابررسی تمدن_تحلیلی بهاین مقاله باروش توصیفی اسالمی ارائه نماید.پیشبرد تمدن

-یافتهنبی چیست؟ های فکری پیشران تمدن معاصرغرب از دیدگاه مالک بنها و جریانپردازد. مولفهنبی میبن

ها در نتیجه هماهنگی و انسجام میان سه نبی، تمدندیدگاه مالک بن است که ازهای این پژوهش حاکی از این
آید. وی، تمدن معاصرغرب، تهی از ؤثر دینی به وجودمیو در سایه یک نیروی م« خاک، انسان و زمان»عنصر 

های منفی گزارهاند؛ اما باید بهاسالمی از آن بهره بردههای علمی ازجمله تمدنهای مثبت نیست و همه نظامجنبه
 ینهای دینی و انسانی و اخالقی همخوانی ندارد. اوی، تمدن معاصرغرب با آموزه یدگاهآن نیز توجه کنیم. ازد

در این میان، شناسی و دموکراسی است. همچنین های ویژه ازجمله، استعمار، شرقها و مولفهتمدن دارای گزاره
های پیشران فکری و اقتصادی تمدن داری، مارکسیسم و ناسیونالیسم ازجمله را جریانمکاتبی همچون سرمایه

کند. از را برآمده از این مکاتب تلقی می پندارد و بنیان تمدن معاصرغرب و ریشه همه مسائل آنمعاصرغرب می
های خورد: اصول و ارزشها و اصول در نظام فرهنگی تمدن معاصرغرب به چشم میمنظر وی، دوگونه ارزش
 هایی که برای اجرا در نقاط دیگر جهان است.های خاص فرهنگ غرب و اصول و ارزشمتناسب با ذات و ویژگی
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 مقدمه
ش( اندیشمند مسلمان الجزایری، وی فارغ التحصیل  1752-1277م/  1437-1415مالک بن نبی )

رشته مهندسی برق از پاریس بود و سپس به مطالعه گسترده در علوم اسالمی روی آورد. وی مدت درازی 
، بن نبیش( شاگردی کرد. دوران حیات  1714-1217م/  1491-1774) یسنزد عبدالحمید بن باد

های اسالمی بود. بنابراین دوران مبارزه با استعمار غرب )فرانسه( در الجزایر و بسیاری دیگر از سرزمین
مسئله استعمار، احیای تمدن اسالمی، تمدن معاصرغرب و عوامل انحطاط فکری و اجتماعی جوامع 

اش ترین کلید واژگان مورد استفادهکه مهمپردازی وی قرار داشت. چنانمسلمان در محور نظریه
گاهی عبارتنداز: تمدن، فرهنگ، قابلیت استعمار یا روحیه استعمارپذیری، نزاع اندیشه ها، اصالح آ

 (212: 1749)صداقت،  ییاسالمی، ایجاد کشورهای مشترک المنافع اسالمی همچون کشورهای اروپا
علت اصلی ضعف و عقب ماندگی جهان اسالم، مسئله تمدن است. بنابراین، در از منظر بن نبی، 

-هایی درباره مشکالت و چالشهای آن، اقداماتی انجام داد؛ ازجمله کتابراستای حل مسائل و چالش

های فراروی تمدن به رشته تحریر در آورد. وی، پیوسته به دنبال بررسی و مطالعه وضعیت آشفته 
پیوسته سه وی مع اسالمی بود. در منظومه فکری بن نبی، تمدن، مسئله محوری است. مسلمانان و جوا

داد: تمدن اسالم، تمدن معاصرغرب و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از مسئله را مورد توجه قرار می
سازی و مطالعه سه مسئله پیشین، به بررسی شبکه انحطاط تمدن اسالمی. بن نبی در راستای تمدن

درباره تمدن کاماًل بن نبی های پردازد. دیدگاهابط اجتماعی به عنوان فضای چهارم و فرهنگ دینی میرو
شناسی نوین است. تمدن از دید وی شناسی و انسانهای رایج در مطالعات مردممتفاوت با شیوه

رد تا نیازهای گذادربردارنده مجموع عوامل معنوی و مادی است که این امکان را در اختیار جامعه می
اساسی همه اعضای آن برآورده شود و این امر از خالل وسایل فرهنگی و تضمینات امنیتی است که 

 کنند.جوامع متمدن به اعضای خود تقدیم می
است که با الهام از میراث « ابن خلدون معاصر»ترین اندیشمندان عرب و معروف به بن نبی، از برجسته

از آثار برخی فیلسوفان غربی به اندیشه تمدنی پرداخت. وی در دوران  ذیرییرپاسالمی و البته با تأث
های فرهنگ و تمدن و نحوه هایی در زمینهکتاب یفحیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش به تأل

برخورد با تمدن غربی، پرداخت و به عنوان یک اندیشمند مطرح در این زمینه شناخته شد. آثار بن نبی 
های امت اسالمی، راهکاری الزم و نحوه برون رفت از این معضالت را نیز ن به بیماریضمن پرداخت

های وی فراتر از موقعیت جغرافیایی خودش بود؛ زیرا نه تنها در توان گفت اندیشهدهد. میارائه می
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کرد؛ بلکه وی همواره در جهت پیشرفت کشورهای اسالمی جهت پیشبرد انقالب الجزایر فعالیت می
 الش و کوشش نمود.ت

های دینی است. وی تالش کرده تا به عنوان یک فیلسوف های بن نبی برگرفته از قرآن و آموزهاندیشه
زدگی را به مسلمانان ارائه نماید. از نظر بن نبی اسالم دینی مسلمان راههای مقابله با غرب و غرب

ن از هرگونه تفرقه افکنی بپرهیزند. جهانشمول است. بنابراین، ضروری است در نخستین گام، مسلمانا
به عنوان یک فیلسوفی با رویکرد تمدن گرایانه، در برابر هر نوع تمدن غربی که فرهنگ و تمدن بن نبی 

های منحرف غربی، درصدد کند و با رویکرد مقابله با اندیشهبرد، ایستادگی میشرق را به یغما می
ای به تجربه ژاپن داشت؛ از دیدگاه بن نبی، وی توجه ویژهاصالح فرهنگ شرق و مسلمانان برآمده است. 

گاهانه و کنش گرانه به روی غرب گشود و نقاط قوت آن را گرفت و در این ژاپن درهای خود را به صورت آ
کند که ژاپن از راه درست وارد شد و زمینه منفعالنه برخورد نکرد. وی دلیل این کار را این گونه توجیه می

رد کرد وتمدن غربی را متناسب با نیازهاییش و نه در جهت ارضای امیال خود مطالعه نمود. منطقی برخو
در نتیجه کشورهای شرقی ضمن تعامل با غرب، باید از نقاط قوت آنها بهره الزم داشته باشند و فرهنگ و 

ستفاده ها و امکانات جهان غرب در جهت پیشرفت مسلمان اتمدن خود را از دست ندهند. از پیشرفت
 بکنند.

رود. براساس هدف این پژوهش که شده در مجامع علمی ایران به شمار میای شناختهبن نبی، چهره
بررسی تمدن معاصرغرب از دیدگاه بن نبی است؛ بنابراین، به بررسی پیشینه آثار فارسی در این زمینه 

 پردازیم.می
( به رابطه دین و 2392« )دیشه مالک بن نبیرابطه دین و تمدن در ان»الویری و مهدی نژاد در مقاله 

پردازند. اما به تمدن، اندیشه دینی، عناصر تمدن، خاک و تمدن و زمان و تمدن از دیدگاه بن نبی می
ی کنند. در بخش تعریف تمدن و تمدن معاصرغرب از دیدگاه بن نبموضوع تمدن معاصرغرب اشاره نمی

موانع حرکت تمدنی و راهبردهای » گی و ساالری در مقالهکاظم بی از این مقاله استفاده شده است.
(، به موضوع استعمار و سه مؤلفه برساخته بن نبی یعنی 2396« )مواجهه با آن از دیدگاه مالک بن نبی

اند. در بخش تعریف تمدن و تمدن اشخاص، افکار و اشیاء و شبکه روابط اجتماعی پرداخته
 مقاله استفاده شده است.معاصرغرب از دیدگاه بن نبی از این 

( به موضوع این مقاله 2392« )تمدن اسالم و غرب از دیدگاه مالک بن نبی»نسرین عماری در پایان نامه 
های آنها در نزدیک است. مؤلف در این پژوهش، به تعریف تمدن غرب و دو موضوع استعمار و نقشه
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های پیشران این تمدن رغرب و جریانکند. در بخش تعریف تمدن و تمدن معاصجهان اسالم اشاره می
 از دیدگاه بن نبی از این پایان نامه استفاده شده است.

به جهت اهمیت موضوع و تکیه این پژوهش بر منابع عربی، تعدادی از این منابع عربی را به عنوان پیشینه 
 تحقیق بیان خواهیم کرد:
، به بررسی (2115« )فکریه المعاصرهمالک بن نبی و موقفه من القضایا ال»حسن العقبی در کتاب 

پردازد؛ در های مختلف بن نبی در زمینه مسائل فکری معاصر از جمله تمدن معاصرغرب میدیدگاه
های فکری پیشران تمدن معاصرغرب از منظر بن نبی این مقاله، از آن استفاده شده است. بخش جریان

شناسی ( به نوعی بررسی مفهوم2993«)نبی فلسفه الحضاره عند مالک بن»سلیمان الخطیب در کتاب 
هایی که مورد توجه بن نبی است. ازجمله موارد مهم و درخور توجه این اثر، بیان نقدهای کلی به گزاره

 گفتمان بن نبی است که در این مقاله از آنها استفاده شده است.
های فکری پیشران در تمدن ها و جریانهای بن نبی در تحلیل مولفهدیدگاه مقاله پیش رو به بررسی

های تمدن معاصرغرب )استعمار و پردازد و شامل سه بخش است: تعریف تمدن، مولفهمعاصرغرب می
داری، مارکسیسم و ها و مکاتب فکری پیشران معاصر تمدن معاصر )سرمایهشناسی( و جریانشرق

ها و مکاتب فکری پیشران ها و جریانلفههای این مقاله بیان موناسیونالیسم( از دیدگاه بن نبی. از نوآوری
 تریشداری، مارکسیسم و ناسیونالیسم( از دیدگاه بن نبی است که پمعاصر تمدن معاصرغرب )سرمایه

 بدان پرداخته نشده بود.
 

 تمدن از دیدگاه مالک بن نبی
ه یک جامعه ای از شرایط اخالقی و مادی است که بمجموعه»تمدن از دیدگاه بن نبی عبارت است از: 

های کمک-از کودکی تا پیری  -دهد تا هر یک از اعضای خود در هر مرحله و سطحی خاص اجازه می
( از دیدگاه وی، این 31الف:  2962)بن نبی، « الزم را برای او در این یا آن مرحله از زندگی ارائه کند.

 امر شامل دو جنبه است:
آن است که جامعه را در قالب اراده به سمت تعریف، ای که شامل شرایط اخالقی جنبه -جنبه نخست

 دهد؛بندی و انجام وظایف اجتماعی خود سوق میچارچوب
جنبه دوم شامل شرایط مادی آن است که به صورت یک فرایند امکانی است. بدان معنا که سازوکارهای 

دهد. اختیار جامعه قرار می گرایانه را درالزم را برای انجام وظایف خود یعنی وظایف و کارکردهای تمدن
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شود که منظور بن نبی، فقط تمدن شهرنشینی ( از این تعریف مشخص می23الف:  2969)بن نبی، 
های تمدن های مادی و رهیافتشود که جنبه شهرنشینی یکی از صورتنیست؛ بلکه چنین برداشت می

نیز مدنظر اوست. از دیدگاه بن شود. اما در مبحث تمدن، بعد ایدئولوژیکی و اخالقی آن محسوب می
 نبی، هر دستاورد تمدنی تابع فرمول زیر است:

 تمدن = زمان + خاک + انسان
ان، توجه به خاک شود: توجه به انسهای فراروی تمدن به سه صورت حل میبراساس این فرمول، چالش

یابد؛ بلکه ظهور نمی از دیدگاه وی، یک تمدن، از طریق انباشت دستادوردها بروز و و توجه به زمان.
بروز و ظهور هر تمدنی با توجه به میزان راهکار آن در حل مشکالت و معضالت اجتماعی، اقتصادی و 
... است. از سوی دیگر، وی بر این باور است که باید این سه عنصر از طریق یک جریان با یکدیگر 

همان گفتمان دینی است که به طور ترکیب شوند تا دستاورد تمدنی در دسترس قرار گیرد؛ این ترکیب 
پیوسته در طول تاریخ با تمدن در آمیخته است؛ زیرا دستاورد تمدنی در جایی که این عناصر در دسترس 

 (07-02و  73الف:  2973افتد. )بن نبی، باشند، به خودی به خود اتفاق نمی
انسان، همان تفکر درباره مسئله  ورزی در زمینه مسئلهبن نبی بر این باور است که تمام فرایند اندیشه

( به تعبیر وی، اگر انسان بر اساس غریزه خود حرکت 233: 2929شود. )بن نبی، تمدن محسوب می
ای جز خاک، زمان و اراده برای آن حرکت کند و راهی را در پیش بگیرد تا یک فرد متمدن گردد؛ توشه

که با آن راه خود را آغاز کند؛ مگر اینکه انسان از  ای در اختیار تمدن نیستندارد. بنابراین هیچ سرمایه
نیرویی فراتر از سه عنصر )زمان + خاک + انسان( کمک بگیرد تا او را به هدفش برساند. در این میان 

ها و حتی وسائط نقلیه و... چیزی جز دستاورد سطحی و عناصر ها، دانشگاهمواردی همچون کاخ
( همچنین از دیدگاه بن 02-00الف:  2973؛ بن نبی، 31الف:  2962ابتدایی بیش نیستند. )بن نبی، 

گیرد: ظهور و سقوط. این نمودار لزومًا از ابتدا در یک خط صعودی نبی هر تمدنی بین دو حد قرار می
گیرد. مرحله شود. اما برای رسیدن به نقطه دوم )یعنی سقوط( در یک خط نزولی قرار میشروع می

 کند؛ همان مرحله اوج است.ط را در یک فضای میانی واسطه میانتقالی که این دو خ
 

 تمدن معاصر غرب از دیدگاه مالک بن نبی
های مثبت نیست که باید از آن بهره برد؛ همان گونه که تمدن معاصرغرب، تهی از جنبهبن نبی از دیدگاه 

های منفی آن نیز اما باید به گزارهاند. ها به ویژه تمدن اسالمی بهره برده، این تمدن از دیگرتمدنتریشپ



 2032 دهم / تابستاندر اسالم / سال سوم /  شماره دواز علم و تمدن 

  
 

011                                                                                                    
 

 

، ویدر عرصه فرهنگی و علمی است. به تعبیر بن نبی واژه برساخته « استنشاق عقلی»توجه کنیم. واژه 
ها به منزله استنشاق هوا است. با تنفس از هوا ممکن است ها و سبککاربست این تمدن در همه شیوه

کند. در اینجا نیز استنشاق تمدن معاصرغرب همین  هایی مرگبار به درون جسم انسان رخنهمیکروب
کند و به شدت از غرب زدگی بیان میپیامدهای را در بر داشته باشد. وی تقلید صرف را همان غرب

 نماید.گرایان انتقاد می
های دینی و انسانی و اخالقی همخوانی ندارد و بر اساس بن نبی بر این باور است که تمدن غرب با آموزه

گرایی، کردهای اومانسیتی و منفعت طلبانه استوار شده است که دوری از معرفت الهی، مادیروی
است. بنابراین در زمینه  های مورد توجه تمدن معاصرغرب از دیدگاه ویسکوالریسم و... ازجمله ویژگی

. بن دهدهای خاصی ارائه میکاربست مظاهر فکری، مادی و فرهنگی تمدن معاصرغرب بن نبی دیدگاه
نبی، درباره غرب، وسواس افراطی دارد که درباره شرق اینگونه نیست. در منظومه فکری وی، تمدن 

ای شناسی، تهاجم نرم فرهنگی و فکری است که معادلهمعاصرغرب همراه و همگام با استعمار، شرق
ی طراحی کرده ها به ویژه تمدن اسالمای، اما به شکل تعاملی و یا تهاجمی برای دیگر تمدنپیچیده
 است.

 
 های تمدن معاصر غرب از دیدگاه مالک بن نبیمولفه

-های ویژه از جمله، استعمار، شرقبیان شد که از دیدگاه بن نبی، تمدن معاصرغرب دارای مولفه تریشپ

شناسی به عنوان دو مؤلفه تمدن شناسی و دموکراسی است. به دلیل اینکه دو مؤلفه استعمار و شرق
از دیدگاه بن نبی، کمتر مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته، به بررسی این دو مؤلفه معاصرغرب 

 راهبردی خواهیم پرداخت.
 استعمار -2

 کند:بن نبی، استعمار را به دو بخش تقسیم می
 استعمار نظامی همراه با حضور فیزیکی در کشورهای مختلف؛ -نخست

 ی و فکری.و استعمار فرهنگی، سیاسی، اقتصاد -دوم
کند.؛ زیرا دلیل درک استعمار فرانسه در الجزایر، استعمار را یک شبیخون فکری توصیف میوی به

استعمار فرانسه در آنجا، ماهیتی فرهنگی، سیاسی و آموزشی داشت. استعمار از دیدگاه بن نبی عبارت 
ماعی و اقتصادی استعمار در جهان اسالم، همان تغییر شرایط سیاسی، فرهنگی، اجت»است از: 
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ترین بخش ها است. بدین ترتیب، مهممسلمانان از طریق سیطره بر عقل، قلب و تغییر عقاید و ارزش
( وی بر این باور است که 29: 2332الرقب، «)استعمار علیه مسلمانان، همان تهاجم فکری است.

اند؛ اما تقسیم آنها پرداخته ها وآثاری که پیرامون استعمار نوشته شده، بیشتر به مسئله اشغال سرزمین
های راهبردی و ابزارهای مورد استفاده استعمار توجه و تمرکز قرار نگرفته. بنابراین از دیدگاه دیگر مولفه

ها از منظر وی عبارتنداز: تبشیر )مسیحی کردن(، ها توجه کرد. این مولفهوی باید این مسائل و مولفه
کند که ما مطالعات پیرامون استعمار را به صورت علمی ح میزدگی. بن نبی تصریشناسی و غربشرق

که استعمار به مطالعه عمیق سطوح مختلف اجتماعی، دینی و ... ما پرداخته ایم. در صورتیانجام نداده
 (222الف:  2973سازی اقدامات خود پرداختند. )بن نبی، است. بنابراین به نهادینه

-پندارد و براساس روشین مؤلفه راهبردی در تمدن معاصرغرب میبدین ترتیب، وی، استعمار را نخست

شناسی، جبر و تاریخ و سایر علوم مورد استفاده آنها به های روانهای استعمارگران و با کاربست نظریه
پردازد. وی استعمار را باید به عنوان یک پدیده واقعی نگریست و مطالعه تمدن غرب و استعمار آن می

( بدین ترتیب، براساس همین 16: 2920؛ بن نبی، 222-220الف:  2973د. )بن نبی، کنمطالعه می
نگاه، بن نبی به بررسی استعمار و شبکه روابط اجتماعی آن نیز پرداخت. از دیدگاه وی، جامعه سه فضا 

 دارد:
 اشخاص )بعد اخالقی، ایدئولوژیکی و سیاسی اشخاص(؛ .2
 فکار(؛افکار )بعد منطقی، فلسفی و علمی عالم ا .2
 (.23: 2960اشیاء )بعد تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی عالم اشیاء و ابزار()بن نبی،  .3

شود؛ زیرا این سه فضا، از یک یکدیگر گسسته ای ایجاد نمیاز دیدگاه بن نبی، بدون این فضاها، جامعه
ر تمدنی ناگزیر باید نیستند؛ بلکه در زمینه انجام عملی، با یکدیگر توافق و هماهنگی دارند. همچنین ه

محترم شمارد؛ « های ثابت و مادرافکار و پایه»خویش با « های عملی و متغیرافکار و طرح»ارتباط بین 
هدف خواهد بود. از سوی دیگر، ارتباط میان این فضاها های آن بیدر این غیر صورت فعالیت

( بن نبی پس از طرح این 326: 20، ج 2393خانی، )اشخاص، افکار و اشیاء( باید بررسی گردد. )علی
کند که این فضاها نیازمند فضای چهارمی سه فضا و ضرورت ارتباط و بررسی همه جانبه آنها، بیان می

هستند. )بن نبی، « شبکه روابط اجتماعی»یا به تعبیر دیگر « مجموعه روابط ضروری اجتماعی»با عنوان 
ابعاد مختلف نقش استعمار در کشورهای جهان سوم  توان گفت بن نبی به دلیل واکاوی( می20: 2960

و اسالمی، به این نتیجه رسیده است که استعمار در زمینه ساماندهی فضای چهارم، یک نقش محوری و 
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ها، ماهیت اجزای جامعه و نقش شبکه روابط در آن را به خوبی درک کرده بودند. از راهبردی ایفا کرد. آن
های استعمار قابل مشاهده است و حتی مورد مطالعه نیز قرار داده ه فعالیتدیدگاه بن نبی، باوجود اینک

شده است؛ اما ابزارهای مورد استفاده آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفت؛ زیرا در جهان سوم و 
جهان اسالم، استعمار، یک مجموعه ابزارها و اقدمات نظامی همانند تانک و ... است. اما سازوکارهای 

( 61-66ب:  2973یگر آن در عرصه فرهنگی، فکری، آموزشی و... را مطالعه نشده است. )بن نبی، د
ویژه در زمینه فضای چهارم )شبکه روابط اجتماعی( بنابراین، بن نبی، بر سازوکارهای پنهانی استعمار به

 کند.تمرکز می
ای از است. بنابراین، پاره ها تمرکز ویژه کردهبن نبی معتقد است که استعمار بر فضای اندیشه

 (؛ از جمله:21-26ب:  2973کند )بن نبی، ها را بیان میسازوکارهای استعمار در زمینه فضای اندیشه
 ایجاد قهرمانان از میان افراد طرفدار خویش؛ .2
 کاربست سازوکارهای دینی و تسلط بر علمای دینی؛ .2
 گیری از جهل و نادانی عموم مردم؛بهره .3
 های جدید؛ایجاد دکترین .0
 ها.تحریف اندیشه .2

 بدین ترتیب، استعمار در چهار مرحله دستاوردهای مهمی برای تمدن معاصرغرب به همراه آورد:
 مرحله چالش و تعارض فکری؛-
 مرحله شناخت؛-
 مرحله توجیه؛-
 (.30-33ب:  2973مرحله دستاورد )بن نبی، -

ت العلل مشکالت جهان اسالم است یا شود این است که استعمار علپرسشی که در اینجا مطرح می
را « قابلبت پذیرش استعمار»های خود یعنی مبحث ترین دیدگاهنتیجه آنها؟ بن نبی در این زمینه معروف

تواند بر ملتی حاکم شود مگر آنکه آن ملت استعداد ذاتی برای دهد. به تعبیر وی، استعمار نمیارائه می
ها کند. آنه استعمار نیز به ساخت و تقویت این قابلیت مبادرت میپذیرش استعمار را دارا باشد و البت

گشودند. هایی نوینی را در ایجاد نزاع فکری میکردند و پیوسته عرصهفکر را نازا و سیاست را نابینا می
( این نکته را از ذهن نباید دور داشت که بن نبی، تجربه و اقدامات صورت گرفته 221: 2390)صداقت، 

بن نبی در پندارد. گار استعمار فرانسه بر الجزایر را به مثابه یک تجربه عمومی و قابل تعمیم میدر روز
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ها و برنامه ملموس پردازد و تحلیلزمینه مکاتب پیشران تمدن معاصرغرب، صرفًا به ارائه توصیفی می
 .دهدیبرای برون از انحطاط تمدن اسالمی و مقابله با تمدن معاصرغرب ارائه نم

گاهانه و با زا در مسیر حرکت تمدناز دیدگاه بن نبی، استعمار یک پدیده بیرونی و آسیب ها است که آ
ها اخالل ایجاد نماید. در این میان، استعمار های مختلف دیگر تمدنریزی دقیق، کوشید در عرصهبرنامه

ی، به عنوان ابزارهای مهم و ها و مباحث مختلف پیرامون دموکراسشناسی و تبلیغ مولفهبا بکارگیری شرق
ها همت سازی فرایند سیطره و گسترش دایره نفوذ خویش بر دیگر تمدنراهبردی برای شناخت و پیاده

 گماشت.
 
 شناسیشرق -2

فرهنگی است که به مطالعه فرهنگی، علمی شرق به ویژه -شناسی یک جنبش بزرگ فکریشرق
رفت. در میان مکاتب استعمارگران غربی نیز به شمار می ترین ابزارمسلمانان پرداخت. در عین حال مهم

ترین تجارب آن به ویژه پس از شناسی فرانسوی پیشگام بود، که الجزایر یکی از مهمشناسی، شرقشرق
شناسان پیش از اشغال الجزایر، ش. است. شرق 2239م /  2133اشغال آن توسط فرانسه در سال 

 ظامیان و سیاستمداران را آغاز کردند.سازی نمطالعات مقدماتی و آماده
شناسی به کند؛ بلکه به دنبال بررسی نقش شرقشناسی به عنوان یک اندیشه توجه نمیبن نبی، به شرق

ای از شناسان از دیدگاه وی، مجموعهعنوان یک جریان راهبردی و همکار و همراه استعمار است. شرق
 2962کنند. )بن نبی، و تمدن اسالمی بررسی و مطالعه مینویسندگان غربی هستند که پیرامون اندیشه 

 1شناسان نخستین همچون پاپ هونوریوس چهارمها را به دو گروه شرق( از سوی دیگر، آن6ب: 
کویناس 777 -219م /  2223-2216) -ش( و شرق 723 -730م /  2222-2260) 2ش( و توماس آ

گر نسبت به شناسان ستایشافکن و شرقمغرض و شبه شناسان منتقد،شناسان جدید و هرکدام را به شرق
 (1-6ب:  2962کند. )بن نبی، تمدن اسالمی تقسیم می
شناسی در آغاز به مطالعه اندیشه اسالمی پرداخته، تا به اهداف علمی و عملی از دیدگاه بن نبی، شرق

اندیشه اسالمی بود؛ تا  شناسی، به دنبال بررسی عمیقخویش دست یابد. در واقع، اروپا از طریق شرق
های راهبردی در زمینه فرهنگ خویش را که برآمده از جنبش رنسانس است، بردارد؛ با وجود اینکه گام

                                                                 
1. Honorius IV. 
2. Thomas Aquinas. 
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های مسلمان و دانش آنها اشاره شناسان ستایشگر نسبت به تمدن اسالمی، به برتری ملتبرخی از شرق
ن، جدای از پیگیری اهداف علمی، تحریف شناسا( اما دیگر شرق22-22ب:  2962کردند. )بن نبی، می

افکنی نسبت به دین اسالم، صحت رسالت پیامبر اکرم )ص(، صحت قرآن و... را مدنظر تاریخ و شبهه
 (293و  276: 2961داشتند تا از این طریق، به دین اسالم و جهان اسالم ضربه بزنند. )بن نبی، 

شناسان توجه ویژه های شرقها و دیدگاهیز به تحلیلتوان گفت که بن نبی، خود ندر یک برداشت کلی می
توان به کتاب وی کند. در این میان میکند و نکات مثبت آنها را بیشتر از نکات منفی را بیان میمی

توان گفت وی، به کاربست ( می23-1ب:  2962اشاره کر )بن نبی، « انتاج المستشرقین»باعنوان 
دلیل ارتباط فکری با جامعه اما منتقد آنها نیز هست. بن نبی به شناسان پرداخته است؛مباحث شرق

شناسی تعمیم کند و بر دیگر مدارس شرقشناسی توجه میفرانسه و استعمار آن در الجزایر، فقط به شرق
بردنده اهداف استعمار تاکید و شناسی و نیروهای پیشدهد. از سوی دیگر وی بر ابزاری بودن شرقمی

 د.کنتمرکز می
 
 دموکراسی -3

سومین مؤلفه تمدن معاصرغرب از دیدگاه بن نبی، دموکراسی است؛ وی بر این باور است که معنای 
اصلی دموکراسی، سلطه و سیطره انسان بر سرنوشت خود در نظام اجتماعی خاص و معین است. از 

کند. لهی افاده میسوی دیگر، اسالم یک مفهوم متافیزیکی است که خضوع انسان را در برابر سلطه ا
-رسد که بین این دو مفهوم نوعی تناقض وجود دارد. چنین تناقضی را میبنابراین در ظاهر امر به نظر می

توان در شعارهای به کار رفته در انقالب کبیر فرانسه مشاهده کرد. در این انقالب به صراحت مطرح 
دموکراسی در نظام غربی، دارای برخی «. خواهیم و نه سروری و آقایینه پروردگار می»کردند که 

 دهند. این ابعاد عبارتنداز:مقتضیات ذاتی و موضوعی است که ابعاد سه گانه آن را تشکیل می
 دموکراسی به معنای توجه به خود؛ .2
 دموکراسی به معنای توجه به دیگران؛ .2
 دموکراسی به مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی موجد حس دموکراسی در افراد. .3

راین بدون تحقق شرایط دموکراسی در نگرش و ساختار شخصیت افراد و در آداب و رسوم جامعه، بناب
این سه  (237-236: 2332تحقق دموکراسی به عنوان واقعیتی سیاسی ممکن نخواهد شد. )بن نبی، 

گیرد. اگر شرایط تحقق شرایط درونی و برونی الزم برای تحقق دموکراسی را دربر می شکل همه
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راسی در نگرش و ساختار شخصیت افراد و آداب و رسوم جامعه فراهم نگردد، دموکراسی به عنوان دموک
 واقعیتی سیاسی ممکن نخواهد بود.

که در اثر  -توان گفت از دیدگاه بن نبی، حقیقت کلی در مورد دموکراسی با وجود پیچیدگی معنای آن می
این است که تطبیق آن در تاریخ ملل دیگر  -دههای آن به وجود آمتسلط ظواهر تاریخ غرب و ویژگی

جهان ممکن نیست. بنابراین دموکراسی زمانی قابل درک است که این واژه را از قید و بندهای تاریخی و 
شناسانه از آن ارائه دهیم. در واقع دموکراسی در شناسانه و جامعهسیاسی رها سازیم و یک تعبیر روان

طلبی و انقالبی خاص آن قاره بود و معنای تاریخی عی حرکت اصالحاروپا، از دید وی، نتیجه طبی
صحیح این واژه نیز همین است که قابل تطبیق بر دیگر ملل جهان نیست. اما قانون و قاعده عام و کلی 
نسبت به احساس دموکراسی چه در اروپا و چه دیگر ملل به ویژه جهان اسالم، آن است که احساس 

حد وسط بین دو طرف نقیض، یعنی روحیه و احساس یک بنده مسکین از یک سو،  مذکور، نتیجه و ثمره
و روحیه و احساس فرد مستبد و مستکبر از سوی دیگر است. بنابراین انسان با حس دموکراسی، فردی 
است که هم نفی کننده عبودیت و بردگی افراد است و هم نافی به بردگی کشیدن دیگران. )بن نبی، 

( از دیدگاه بن نبی، این معیار و مقیاس کلی و جوهره دموکراسی است که از خالل آن 239-231: 2332
 توان میزان پیشرفت ملل را در زمینه دموکراسی سنجید.می

های سایر از دیدگاه بن نبی، روند دموکراسی در اسالم به رغم اتحاد مقتضیات ذاتی آن با دموکراسی
های مزبور با های مذکور دارد؛ زیرا هدف از دموکراسیبا نظامهایی هم های سیاسی جهان، تفاوتنظام

اعطای حقوق سیاسی به شهروندان است؛ همان گونه که در کشورهای غربی این هدف تعقیب شده 
ای تامینات اجتماعی برای مردم را در بردارد. همانطور که در بلوک شرق چنین است و یا تضمین پاره

هایی را مثل تکریم انسان برای بشریت به ارمغان حالی که اسالم ارزش شود. درای مالحظه میپدیده
 (202-202: 2332های سیاسی یا اجتماعی است. )بن نبی، آورده است که ما فوق ارزش

هایی را که تمدن اسالمی با آن روبرو شده است و همواره راه را در نبی به تحلیل کلی تمام شکستبن
دهد؛ زیرا در آن جدایی صفین نسبت می عمارگران گشوده است به واقعهطول تاریخ اسالم برای است

ای رسید که قدرت و حکومت خویشاوندی یا حکومت تمدن اسالمی به مرحله عناصر تشکیل دهنده
موروثی را جایگزین حکومت دموکراتیک خالفت نمود و سبب شد تا بین دولت و وجدان مردم فاصله 

حکومتی،  که اوضاع صدر اسالم طوری نبود که ابتدا بر اساس یک الیحهایجاد شود. وی معتقد است 
های های الزم برای آن در افراد ایجاد شود. بلکه احکام و انگیزهدموکراسی وضع و اجرا شود بعد انگیزه
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 اجرایی آن، ابتدا در وجدان مسلمانان رسوخ کرد سپس خود را در شکل و قالب یک دستور و الیحه
همان آغاز در درون و وجدان اخالقی مسلمان  ان داد. بنابراین عناصر ذاتی دموکراسی ازحکومتی نش

شود در جوهر خود نوعی قداست بوجود آمد. از نظر او، آنچه امروزه روح دموکراسی اسالمی نامیده می
خود را در دارد. اما اینکه چرا از زمان معاویه تا کنون دموکراسی اسالمی با وصف اصیل آن نتوانسته 

جوامع مسلمان نشان دهد، باید پاسخ آنرا در دوران روبه قهقرای اسالم در حکومت معاویه و بعد از آن 
( در دوران معاویه و پس از آن، استبداد و استکبار به نام دین در 272ب:  2969بررسی کرد. )بن نبی 

های الزم رفته بود، اما زمینهحکومت ظاهر شد. هر چند که هنوز روح بردگی در افراد شکل نگ عرصه
ی عطف سیاسی ترین نقطهبرای دموکراسی اسالمی به تدریج روبه افول نهاد. مالک، جنگ صفین را مهم

ترین پیامد این شرایط از نظر او، از بین داند زیرا دردناکانحطاط مسلمانان می در تاریخ اسالم و ریشه
ماعی بود که پیامبر در اولین دولت اسالمی در مدینه بنیان رفتن روح قرآنی به عنوان مبنای روابط اجت

 (30: 2920نهاده بود. )بن نبی، 
استدالل خودش، نه تنها به سازگاری اسالم و دموکراسی  مالک از جمله اندیشمندانی است که با شیوه

ا برای این اندیشد که بهترین شکل دموکراسی در اسالم قابل تحقق است. شرایطی رمعتقد است بلکه می
امر در نظر گرفته است که اگر شرایط تحقق دموکراسی در نگرش و ساختار شخصیت افراد و آداب و 
رسوم جامعه فراهم نگردد، دموکراسی به عنوان واقعیتی سیاسی ممکن نخواهد بود. از نظر او، اصل 

ت برنمی گردد، بلکه وجود دموکراسی در اسالم، ضرورتًا به هیچ اصل فقهی برداشت شده از قرآن و سن
به جوهر اسالم به صورت کلی مربوط است. از این رو، شایسته است آنرا به عنوان طرحی دموکراتیک 

کند تا در راستای کند، تعیین میای که در آن زندگی میتلقی کنیم که موقعیت فرد مسلمان را در جامعه
 ، حرکت کند.حرکت تاریخی جامعه که با اصول عام و کلی اسالم مرتبط است

 
 مکاتب فکری پیشران در تمدن معاصر غرب از دیدگاه مالک بن نبی

پردازد و معتقد است که این بن نبی، به بررسی مکاتب پیشران فکری و اقتصادی تمدن معاصرغرب می
شوند و ریشه همه مسائل این تمدن، برآمده از آنها است. مکاتب بنیان تمدن معاصرغرب محسوب می

خورد: اصول و ها و اصول به چشم میوی در نظام فرهنگی تمدن معاصرغرب دوگونه ارزشاز دیدگاه 
هایی که برای اجرا در های خاص فرهنگ غرب و اصول و ارزشهای متناسب با ذات و ویژگیارزش

( در واقع، این مکاتب پیشران، پس از تثبیت به 339: 20، ج 2393نقاط دیگر جهان است. )علیخانی، 
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انداز برای آنها، برای انقیاد انسان غیراروپایی استفاده شد. در اینجا به بررسی ئوری و ارائه چشملحاظ ت
 پردازیم.داری، مارکسیسم و ناسیونالیسم میسه مکتب یعنی، سرمایه

 
 داریسرمایه -2

یشه آن داری از دیدگاه بن نبی، یک نظام اقتصادی مبتنی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی است که رسرمایه
بر توسعه و حفظ مالکیت فردی بنا نهاده شده است و در قالب مفهوم آزادی گسترش یافته است. 

داری نیز همزمان با انقالب صنعتی است. )بن نبی، ( پیش درآمد دکترین سرمایه223: 2332)العقبی، 
شهور است که های مداری از دیدگاه بن نبی، همان دیدگاه( همچنین مبانی سرمایه222الف:  2973

 (221-226: 2332عبارتنداز: اصل مالکیت نامحدود، اصل آزادی نامحدود و اصل سود آزاد. )العقبی، 
به  تریشداری در جهان اسالم بیش از آنکه گویای یک دکترین اقتصادی باشد؛ باز دیدگاه بن نبی سرمایه

( بنابراین وی ابتدا 223الف:  2973معنای یک جنبش عملی اقتصادی ظهور و بروز پیدا کرد. )بن نبی، 
پردازد. از دیدگاه بن نبی، ثروت، سودی است شناسی و تمایز میان ثروت و سرمایه میبه بررسی مفهوم

کند تا ثابت و افزایش یابد؛ اما در سیر و حرکت آورد و آن را ذخیره میکه انسان از طریق کار به دست می
های مختلف صعنتی، تجاری، سرمایه، ثروت در عرصه اقتصادی نقش و فعالیتی ندارد. برخالف

( اما سرمایه از دیدگاه بن نبی، 222-223الف:  2973واردات و صادرات هیچ نقشی ندارد. )بن نبی، 
های مختلف اقتصادی است که این گردش مالی در سطوح مختلف محلی یا یک پول در گردش در حوزه

( وی در اینجا 222الف:  2973رفت از آن است. )بن نبی، باشد. ثروت اصل و سرمایه برونجهانی می
کند. )بن های مختلف اقتصادی پیوند برقرار میمیان سرمایه، بعد اجتماعی و گردش سرمایه در حوزه

( در واقع، بن نبی، به دنبال برقراری ارتباط میان سرمایه و ابعاد اجتماعی جوامع و 222الف:  2973نبی، 
داری را یک جنبش عملی اقتصادی و در راستای استعمار و تمدن غرب ین سرمایهافراد است تا دکتر

 معرفی نماید.
های اقتصادی و اجتماعی داری را به دلیل پیامدهای منفی و خطرناک در عرصهبن نبی، دکترین سرمایه

 کند. از منظر وی، این دکترین پنج پیامد منفی به همراه دارد که عبارتنداز:رد می
های در واقع، ظهور نظام طبقاتی نخستین و نتیجه مستقیم رهیافت یک نظام طبقاتی: ایجاد .2

داری است. ظهور و بروز این دکترین در اروپا و همزمان با انقالب صنعتی است که از دکترین سرمایه
موجب  داری،گزار را در مقابل کارگر قرار داد. به تدریج، دکترین سرمایهدیدگاه بن نبی، طبقه سرمایه
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ایجاد یک شکاف طبقاتی همراه با پیامدهای منفی اجتماعی گردید که مقدمه دکترین مارکسیسم شد. 
 (10-13: 2912؛ بن نبی، 223-222الف:  2973)بن نبی، 

های تمدن معاصرغرب از دیدگاه بن درباره استعمار به عنوان یکی از مولفه تریشپ استعمار: .2
پردازیم. از داری میعمار به عنوان یکی از پیامدهای دکترین سرمایهنبی، اشاره شد. در اینجا به است

داری خارج شد. این دکترین بر پایه ایده سود مالی بنیان نهاده دیدگاه وی، استعمار از دل نظام سرمایه
شود. )بن ها در جامعه صنعتی مدرن محسوب میها و نقش آفرینیشده است که یکی از انواع فعالیت

-( بنابراین برای رسیدن به سود و منافع مالی، کشورهای معتقد به دکترین سرمایه27الف:  2969نبی، 

های مختلف داری در قاره آفریقا و اشغال سرزمینداری، به استعمار روی آوردند. این امر از طریق برده
ری منجر شد. داها در خدمت تولید و در مجموع سرمایهدر آسیا و آمریکای التین، به انقیاد انسان

داری بر اساس مالحظات صرفًا اقتصادی ( از دیدگاه بن نبی، دکترین سرمایه229: 2332)العقبی، 
مبتنی بر مفهوم تولید و توزیع است که نتیجه آن، استعمار و نتیجه استعمار چیزی جز غارت تمدن شرق 

 (222الف:  2973؛ بن نبی، 23الف:  2969و تمدن اسالمی نیست. )بن نبی، 
داری دارد؛ هرچند پیشینه آن به از دیدگاه بن نبی، رباخواری ریشه در نظام سرمایه رباخواری: .3

درازای تاریخ بشر است؛ زیرا در خوانش آنها، پول به عنوان تنها عامل پیشبرد و پیشبران اقتصاد محسوب 
ها روی آوردند بانکآوری وجوه و تمرکز آن در مؤسسات خاص به ویژه شود. بنابراین در زمینه جمعمی

داری عبارت تا در دو روند تجمیع و توزیع پول بر اساس ربا عمل کنند. هدف آنها در دکترین سرمایه
های بشری ( در این فرایند، مفهوم ارزش02الف:  2973است از: کسب سود بدون ضرر. )بن نبی، 

( در 17: 2912ن انسان است. )بن نبی، جایگاهی ندارند و صرفًا دینار و دالر دارای سلطه و اعتبار در میا
کند که اینجا بن نبی، دیدگاه اسالم درباره گردش و حتی تمرکز پول در دست یک گروه اندک را بیان می

های برون رفت از این مسئله، را دادن زکات، صدقه و هبه مسئله رباخواری حرام اعالم کرده است و راه
 (17-12: 2912کند. )بن نبی، استناد می 1سوره بقره 262 در این زمینه به آیه یکند. وبیان می

داری را که مبتنی بر تولید کمتر و های مالی دکترین سرمایهبن نبی، نتیجه سیاست احتکار: .0
را پندارد. دکترین احتکار از منظر وی، مبتنی بر منفعت است و آنصرفًا تجمیع پول است را احتکار می

( در اینجا نیز به بیان 23الف:  2969؛ بن نبی، 10: 2912کند. )بن نبی، برهم زننده تمدن معرفی می

                                                                 
َبا اَل یَ 235آیه –سوره بقره  -1 ُکُلوَن الِرّ ِذیَن َیْأ َما اْلَبْیُع : اَلّ ُهْم َقاُلوا ِإَنّ ْیَطاُن ِمَن اْلَمِسّ ۚ َذِلَك ِبَأَنّ ُطُه الَشّ ِذي َیَتَخَبّ َبا ُقوُموَن ِإاَلّ َکَما َیُقوُم اَلّ  ِمْثُل الِرّ

ِه َفاْنَتَهی َفَلُه َما َسَلَف  َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظة  ِمْن َرِبّ َم الِرّ ُه اْلَبْیَع َوَحَرّ اِر ۖ ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن. َوَأَحَلّ الَلّ ِئَك َأْصَحاُب الَنّ ِه ۖ َوَمْن َعاَد َفُأوَلَٰ  َوَأْمُرُه ِإَلی الَلّ
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کند. )بن نبی، پردازد و به احادیث نبوی استناد میاحکام اسالمی پیرامون احتکار و دالیل حرمت آن می
 (222و  16: 2912

 های انسانی جایگاهی ندارد.داری، ارزشاز منظر بن نبی، در دکترین سرمایه ها:ارزش .2
کند؛ زیرا بسیاری از مفاهیم اخالقی را بنابراین وی معتقد است که روزی روزگاری این دکترین سقوط می

 (221-226: 2920نابود کرده است. )بن نبی، 
 
 مارکسیسم -2

شود و اینکه این دکترین های اصلی تمدن معاصرغرب محسوب میاز دیدگاه بن نبی، مارکسیسم از پایه
کند. وی بر این باور است که داری و گفتمان تمدن معاصرغرب است، را رد میهدشمن و مخالف سرمای

بن نبی  7و دترمینسیم تاریخی )جبرگرایی(. 2دیالکتیک 1های مارکسیسم عبارتنداز: ماتریالیسم،مولفه
کند. از دیدگاه وی، اساس گرایی ماتریالیسم را بررسی و سپس آن را نقد میکند که تقدستالش می

های ین مارکسیسم، ماتریالیسم است. اما ساختار فکری، مفهومی و قوانین آن، دارای آشفتگیدکتر
های طبیعی است. ها، علت اولی و نقطه آغازین برای پدیدهبسیاری است. ماده در گفتمان مارکسیست

 (69الف:  2969)بن نبی، 
از دیدگاه وی، عامل اساسی دترمینسیم پردازد. بن نبی سپس به نقد و رد اقدمیت ماده و ازلی بودن آن می

کند که کند. سپس بیان میتاریخی نیز عامل اقتصادی است؛ بنابراین، بر این مسئله تاکید و متمرکز می
( از دیدگاه بن نبی، این دکترین 22الف:  2969ماتریالیسم تاریخی مؤلفه روند تغییر نیست. )بن نبی، 

ست و عامل اساسی در تغییر اجتماعی همان انسان است. درپی اهای پیدارای تضادها و تناقض
هایی ( از سوی دیگر به تعبیر وی، مارکسیسم نتوانسته پدیده انحطاط تمدن207: 2332)العقبی، 

 (21: 2960های گذشته در آمریکا و یا تمدن روم را موشکافانه بررسی نماید. )بن نبی، همچون تمدن
ها و مکاتب به ویژه دینی، اما به تقدیس یسم با وجود نفی دیگر جریانبن نبی بر این باور است که مارکس

گاهی اجتماعی پنداشت. اما از منظر بن نبی،  دستاوردهای مادی پرداخت. وجود اجتماعی را مقدم بر آ
گاهی اجتماعی مقدم بر وجود اجتماعی است و حتی از آن تأث پذیرد. از دیدگاه وی، جامعه دارای می یرآ

                                                                 
1- Materialism 
2- Dialectic 
3- Determinism  
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راهبردی است: انسان و ابزارهای مورد استفاده. همچنین عامل ارتباطی میان این دو عنصر،  دو مؤلفه
شود یا فرد اندیشه است. اما چگونه؟ و چرا؟ برای اینکه به طور تصادفی عمل نکنیم که کار غیرممکن می

امل فکری داشته شود، یعنی هر فعالیتی باید ابتدا یک عبدون دلیل عمل کند، آن وقت کار غیر معقول می
 (226الف:  2962باشد. )بن نبی،

پردازد. وی بر این باور است که تنها عامل در های مورد توجه آن میبن نبی به نقد مارکسیسم و مولفه
مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی، عامل اقتصادی است. همچنین در مکتب مارکسیسم، ماتریالیسم 

کند. از دیدگاه وی، این ، بر وی بر این مقوله تمرکز و تاکید میروتاریخی، پایه و اساس است؛ از این
مقوله، کاماًل متکی بر عامل اقتصادی است و دیگر عوامل مورد غفلت قرار گرفته. بر این اساس، بن نبی 

کند؛ زیرا ماتریالیسم تاریخی برخی از این عامل را به عنوان تنها عامل در فرآیند تحول اجتماعی رد می
 (02ب:  2969کاهد. )بن نبی، گیرد و یا از جایگاه آن میاساسی در پدیده اجتماعی را نادیده میامور 

های اندیشه مسیحیت در شکل گیری آن ها و رگهبن نبي درباره مارکسیسم بر این باور است که ریشه
ود اینکه، مارکسیسم وجود دارد و صرفًا بر مبنای افکار الحادی استوار نگردیده است. به بیان دیگر، باوج

شناختی و مفاهیم مسیحی برای انسان استفاده کرده روان هاییرساختبرای رشد و تکامل خود از تمام ز
 2962)ع( را به انجیل مارکس تبدیل کرد. )بن نبی،  یحاست؛ اما این نگاه سرانجام، انجیل عیسی مس

 (76الف: 
 
 ناسیونالیسم -3

شود. گفته می« عصبیت»نالیسم به قدمت جامعه بشری است که گاه بدان از دیدگاه بن نبی، اندیشه ناسیو
ها است. )العقبی، ای یا خونی، اساس جاهلیت پیش از اسالم و یا حاکم در همه تمدنعصبیت قبیله

( تعریف اصطالحی ناسیونالیسم از منظر وی عبارت است از یک جنبش سیاسی محدود و 223: 2332
پردازد. این جنبش در یک چارچوب جغرافیایی ثابت، میراث و قلیتی میمتعصب که به بزرگداشت ا

-قومیت مشترک است که در راستای تشکیل یک دولت مبتنی بر خون، قومیت، زبان و تاریخ تالش می

( مبانی ناسیونالیسم از منظر 223: 2332کنند. همچنین دین جایگاهی در ناسیونالیسم ندارد. )العقبی، 
 (222-223: 2332ت از: زبان، تاریخ، زمین و منافع مشترک. )العقبی، وی نیز عبارت اس

کند. وی بر این باور است که بر اساس ناسیونالیسم را براساس مبانی شرعی و عقلی بررسی می بن نبی،
ادله قرآنی و احادیث نبوی، پیوند میان مسلمانان باید مبتنی بر عقیده اسالمی باشد و نه چیز دیگر. 
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گرایی میان مسلمانان )آل تفاخر بر اساس نژادگرایی و رنگ بر آنها حرام است؛ زیرا عامل تفرقه بنابراین
گرایی و متضاد با فرمایش قرآن و بیانگر جاهلیت و عصبیت 2-1(،23و حجرات: آیه  233عمران: آیه 

: 2332بی، )العق 9(62شود )توبه: آیه همچنین پیروی از کفار تلقی می 7(27سنت است. )فتح: آیه 
222-223.) 

کند و او را آغازگر گرایانه جمال عبدالناصر را ستایش میبااین وجود اما بن نبی، اقدمات و شخصیت ملی
( بن 272: 2912پندارد. )بن نبی، هایش را برای احیای جهان عرب ضروری میرنسانس عرب و تالش

مبتنی بر شوروی را مورد ستایش قرار  های اقتصادینبی، نگرش سوسیالسیم عربی عبدالناصر و سیاست
ای خاص یعنی دهه شصت و هفتاد قرن ( وی به دلیل قرار گرفتن در دوره213: 2332دهد. )العقبی، می

دهد. بدین گرانه نسبت به عبدالناصر و سوسیالسیم عربی ارائه میهای ستایشبیستم میالدی، تحلیل
گرایی و برخی مفاهیم است. وی در زمینه عرب ترتیب در این زمینه دچار یک تناقض روشن شده
 گویی گرفتار شده است.اسالمی همچون عقیده و شریعت نیز در دامن تناقض

 
 نتیجه

نبی پرداخته ها و مکاتب فکری پیشران تمدن معاصرغرب از دیدگاه مالک بناین مقاله به واکاوی مولفه
 های این پژوهش عبارتنداز:است. یافته

پژوهی اسالمی و نیز اش در عرصه تمدنبرجسته الجزایـری به سـبب نـوآورهـای علمی نبی متفکربن
هـای حـاکم بـر عقالنیـت جوامع اسالمی در میان مصلحان معاصـر اش علیه آسیبباکانهنقدهای بی

دارای جایگـاه رفیعی اسـت. البتـه گـرایش اصـلی مباحث مالك از جنس تفکر فلسفی نیست. هرچند 
طرح کالن علمی این متفکر در اما  اند.گفته« فیلسوف تمدن»نبی میان اندیشمندان عـرب به بندر 

های درونی و بیرونی تمدن است. از این شناسانه و بررسی ریشهشناسی با رویکرد آسیبآثارش تمدن
 ار آورد.نظر، او را باید در میان متفکران مسلمان شـرق و غرب در قرن بیستم، شخصیتی سترگ به شم

                                                                 
ِه ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن.233آل عمران، آیه  . 1 ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الَلّ ِذیَن اْبَیَضّ ا اَلّ  : َوَأَمّ
ُکْم ُتْرَحُموَن 11حجرات، آیه  .2 َه َلَعَلّ ُقوا الَلّ ْیُکْم َواَتّ َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَو  : ِإَنّ
ُه َسِکیَنتَ 27فتح، آیه  .7 ِة َفَأْنَزَل الَلّ َة اْلَجاِهِلَیّ َة َحِمَیّ ِبِهُم اْلَحِمَیّ ِذیَن َکَفُروا ِفي ُقُلو ُه َعَلی َرُسوِلِه َوَعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َوَأْلَزَمُهْم َکِلَمَة : ِإْذ َجَعَل اَلّ

ُه ِبُکِلّ َشْيٍء َعِلیًما ْقَوی َوَکاُنوا َأَحَقّ ِبَها َوَأْهَلَها َوَکاَن الَلّ  الَتّ
َکاَة : َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َیْأُمُروَن ِباْلَمْع 62توبه، آیه  .9 ُیْؤُتوَن الَزّ اَلَة َو ُیِقیُموَن الَصّ َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُروِف َو

َه َعِزیز  َحِکیم   ُه ِإَنّ الَلّ َه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَیْرَحُمُهُم الَلّ ُیِطیُعوَن الَلّ  َو
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های دینـی تمدن مسلمانان و نبی کاماًل دینی است. وی در جای جای آثارش بـه ریشـهشناسی بنتمدن
های بشر به نوع تفسیر، رویکرد و نبی، ریشه اصلی گرفتاریاز منظر بن ها پرداخته است.بلکه تمام تمدن

کنــد زیســت انســانی ایجــاب میگـردد. در نتیجــه ســاماندهی اجتمــاعی ساختار تمدنی بـاز می
اش بـه ها باز گردیم. گرچه مفاهیم پایه وی در مطالعات تمـدنیشناختی تمدنکــه بــه بررســی آسیب

هایی دارد، منطق گفتمانی که او در مفاهیم پایه مبحـث مطالعـات دیگـر تمـدن پژوهان معاصر شباهت
ع اسـت. مناسـبات انسـان، زمـان و زمـین یـا مناسـبات کرده است در نـوع خـود بـدی تمـدن عرضـه

ها بـا عناصـر اصـلی تمدنی از جمله ها و اندیشـههای افکار، اشخاص و اشیا و نیـز رابطـه ایدهچالش
اش، اجتماعی و پدیدارشناسانه رویکرد اصلی وی در مطالعات تمدنی این نوع نگرش خاص اوست.

های مالـك آینده پژوهانـه بودن مطالعـات اوسـت. وی وضعیت یشـههای اصـلی انداست. از شاخص
کند و در صدد های مختلـف اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی پیشبینی میآینده جهان اسالم را در عرصه

استعمارپذیری به عنوان زمینه سازترین عامل استعمار  بررسی و درمان تهدیدهای پیش رو است.
ترین مفهوم بن نبی در ظهور و سقوط تمدنی نام بـرد. مفـاهیم اسـتعمار نیتوان کـانوخارجی را می

فرهنگـی )هجـوم فرهنگـی( و جنـگ نـرم از مفـاهیم پایـه مطالعـات او در اسـتعمار پژوهی مـرتبط بـا 
مطالعات تمدنی وی است. مباحث بن نبـی در عرصـه تمـدن اسـالمی و اسـتعمار بـا توجـه بـه تـازه 

هایی که او در زمان خـود بـا آن مواجـه بـوده اسـت، هنـوز کارامـد اسـت. از این ن همـان آسیببود
ای مالك در شرایط کنـونی انقـالب اسـالمی و تهدیدهای بسیار عمیق و رسد طرح اندیشهرو، به نظر می

آثار و انتقال درعین حال پنهان اسـتعمار بـه جهـان اسـالم در ایـران یـك ضرورت است. ترجمه 
توانـد بـه مباحث مهم اندیشه تمدنی نزد اندیشمندان ایرانی دامن های مالك بـه زبـان فارسـی میاندیشه

 بزند.
نبی از متفکران تأثیرگذار و از سردمداران جنبش اصالحی در شمال آفریقا است. وی با ارائه آثار علمی بن

ی با استعمار فکری و سیاسی غرب پرداخت و در این زمنیه به ویژه در حوزه تمدن اسالمی، به مقابله فکر
است و هر جا امور به « منطق زور»دهد. از دیدگاه وی، منطق تمدن غرب، راهکارهایی نیز ارائه می

یا « منطق زیست»که منطق اسالم آسانی حل و فصل نشود از طریق منطق زور حل خواهد شد. درحالی
است. ازنظر وی، اروپا از زمانی که وارد جهان اسالم را « و مسالمتزیستی منطق هم»عبارت دیگر به

شد، حتی اهداف و اقدمات مثبتش نیز در جهت منافع استعماری خودش بود و عزیمت اروپاییان به 
گرفت. وی معتقد شرق، نه برای متمدن ساختن این منطقه، بلکه برای استخدام و استعمار آن صورت می
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غرب دچار نوعی تناقض و تعارض درونی است و قادر به حل آن نیست. این  است که اروپا و تمدن
تعارض میان ابعاد مادی تمدن غرب و اصول و مبانی اخالقی ایجاد شده و تعادل بین روح و ماده، قدرت 
و اوصاف، هدف و اسباب و علم و فکر را به هم زده است. امری که تمدن را در آستانه سقوط و هالکت 

 هد و تمدن غرب در چنین وضعیتی است.دقرار می
شناسی ودموکراسی های ویژه ازجمله، استعمار، شرقها و مولفهتمدن معاصرغرب را دارای گزارهنبی، بن
گاهان زا در مسیر حرکت تمدنی تلقی می، استعمار را عاملی آسیبویداند. می کند. این پدیده بیرونی آ

-شناسی میکنند. وی ابزار مهم استعمار را شرقها میدیگر تمدن و با برنامه، سعی در ایجاد اخالل در

شناسی دنبال بررسی نقش شرقکند؛ بلکه بهعنوان یک اندیشه توجه نمیشناسی بهنبی، به شرقنداند. 
دلیل ارتباط فکری با جامعه فرانسه و عنوان یک جریان راهبردی و همکار و همراه استعمار است. وی بهبه

دهد. شناسی تعمیم میکند و بر دیگر مدارس شرقشناسی توجه میآن در الجزایر، فقط به شرق استعمار
پردازد و معتقداست که این بررسی مکاتب پیشران فکری و اقتصادی تمدن معاصرغرب میسپس، به

 معاصرغرب هستند و ریشه همه مسائل این تمدن، برآمده از این مکاتب است.مکاتب بنیان تمدن
سیاسی مبتنی بر توسعه و حفظ -داری یک نظام اقتصادی با فلسفه اجتماعینبی، سرمایهیدگاه بنازد

داری، را مالکیت فردی است که در قالب مفهوم آزادی گسترش یافته است. وی، سرآغاز دکترین سرمایه
ن معاصرغرب های اصلی تمدنبی، مارکسیسم از پایهپندارد. ازدیدگاه بنهمزمان با انقالب صنعتی می

داری و گفتمان تمدن معاصرغرب است، شود و اینکه این دکترین دشمن و مخالف سرمایهمحسوب می
درپی است و عامل اساسی در های پینبی، این دکترین دارای تضادها و تناقضکند. ازمنظر بنرا رد می

ها سته پدیده انحطاط تمدندیگر به تعبیر وی، مارکسیسم نتوانتغییراجتماعی همان انسان است. ازسوی
 های گذشته در آمریکا و یا تمدن روم را موشکافانه بررسی نماید.همچون تمدن

 
 منابع

(. رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبي، تاریخ و تمدن 2392مهدوی نژاد، رضا )، الویری، محسن
 .273-292، صص 21، ش 9ي، پاییز و زمستان، دوره اسالم

 (. وجهه العالم االسالمی، ترجمه عبدالصبور شاهین، دمشق، دارالفکر.2920) نبی، مالکبن
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 الف(. آفاق جزائریه، الجزائر، مکتبه عمار. 2962نبی، مالک )بن
 ب(. انتاج المستشرقین، الجزائر، مکتبه عمار. 2962نبی، مالک )بن
 مجتمع، ترجمه، عبدالصبور شاهین، دمشق، دارالفکر. یالد(. م2960نبی، مالک )بن
 ائر، االتحاد االسالمی العالمی.(. الظاهره القرآنیه، الجز2961نبی، مالک )بن
 الف(. المسلم فی عالم االقتصاد، دمشق، دارالفکر. 2969نبی، مالک )بن
 ب(. مشکلة األفکار: ترجمه، عبد العظیم علي، بیروت، دارالدعوه 2969نبی، مالک )بن
 (. تامالت، دمشق، دارالفکر.2912نبی، مالک )بن
 دمشق، دارالفکر. الکبری، یا(. القضا2332نبی، مالک )بن

ر، اصعلما عواقلاوء ض یة فیالماس هدراس یبن نب کآلدمنع ارهضحلا هفسل(. ف1447) یمانالخطیب، سل
 .هیعجاملا هسوسلما، روتیب

 (. واقعنا المعاصر، بیروت، مطبعه الرنتیسی.2332رقب، صالح )ال
، «نبی در باب تمدن اسالمیبررسی تفکر و اندیشه مالک بن(. »2390) یارصداقت ثمرحسینی، کام

 .222-221صص ، 22و  22ه علوم انسانی اسالمی صدرا، ش نشرب
 نبی و موقفه من القضایا الفکریه المعاصره، غزه، الجامعه االسالمیه.(. مالک بن2332العقبی، حسن )

ده مطالعات فرهنگی و سلمان، تهران پژوهشکسیاسی متفکران م یشه(. اند2393اکبر )یعلیخانی، عل
 .20 اجتماعی، ج

(. تمدن اسالم وغرب از دیدگاه مالک بن نبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 2392عماری، نسرین )
 دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

جهه با آن از موانع حرکت تمدنی و راهبردهای موا(. »1743) یدساالری، سع، کاظم بیگی، محمد
 .51-39صص ، 3دیشه معاصر مسلمین، ش ، دوفصلنامه مطالعات ان«نبیدیدگاه مالک بن

 
 
 
 
 




