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Malik bin Nabi is a contemporary Muslim thinker from Algeria who, through deep contemplations and 
thoughts on the current status of Muslim community, has identified and analyzed its most cultural 
challenge including deep gap in the network of social relations, acquisition of the spirit of accepting 
exploitation and decline of religious identity under the category of civilization, he regards the mentioned 
three factors as the causes of the decline of Muslim communities and has proposed his reformative 
approach for promoting the civilization of the Muslim community in the framework of religious teachings 
with a cultural approach; by explaining this issue, he tries to attract the attention of Muslim communities 
to the ways of getting out of this problem. The present paper tries to investigate and explain the process 
and application of his proposed solution in the framework of a fundamental and pervasive social change 
which is regarded as true reformation by describing and analyzing the writings of Malik bin Nabi.Malik bin 
Nabi’s suggestion is directing all actions towards restructuring the intellectual and moral life of the 
individuals in the community; since this cultural renaissance can play the role of an accelerator in the 
interaction of the three cultural, social, and economic systems and create an appropriate network of 
interwoven social relations for establishing a dynamic and prosperous civilization. 
Keywords: Malik bin Nabi, Civilization, Cultural Reform, Religion, Accepting Exploitation. 

                                                             
 PhD graduate of Muslim Social Science, Bagheral Uloom University, Qom, Iran, Hamidfazel@Gmail.com.  

DOR: 20.1001.1.37952538.1400.1.2.10.0 

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.37952538.1400.1.2.10.0


 

 فرهنگی اصالح بستر در اسالمی نوین تمدن

 (نبیِبن مالک تمدنی هایاندیشه تبیین)

 01/00/0011 پذیرش: تاریخ    10/10/0011  دریافت: تاریخ
 حمید فاضل قانع

(872-852) 

 چکیده
 ژرف تهممت  پهی در که  است الجزایری معاصر و انمسلم اندیشمند نبیبن مالک

 شامل آن فرهنگی هایچالش ترینمهم مسلمان، جامع  کنونی وضعیت پیرامون
 و ذیههری اسههتعمار  روحیهه  فراگیههری اجتمههاعی، روابهه  شههبف  در عمیهه  شههفاف

 اسهت  کهرد  تحلیل و شناسایی تمدن، کتن مقول  ذیل را دینی هویت باختنرنگ
 پیشرفت و تمدن کاروان از مسلمان جوامع ماندگیعقب علل را ادشد ی گان س  وی

 در مسهلمان جامعه  تمهدنی   اعهتتی بهرای نیهز را خود اصتحی رهیافت و دانست 
 تبیهین بها او اسهت  کهرد  ارائه  فرهنگهی رویفردی با و دینی هایآموز  چهارچوب

 ایهن از رفهتبهرون ههایرا  به  را مسهلمان جوامهع توجه  تها کوشدمی موجود وضع
 تحلیههل و توصههی  بها تهها اسههت تهت  در روپههیش نوشههتار .نمایهد جلههب نابسهامانی

 یهک قالهب در او پیشهنهادی راهفهار چگهونگی و فراینهد نبی،بنمالک هاینوشت 
 رود،مهی شهماربه  حقیقهی اصهتحی که  را، اجتمهاعی بنیهادین و فراگیهر دگرگونی
  .نماید تبیین و بررسی
 حیها  سهاختار تجدیهد سهوی به  اقهداما  تمها  دههیجهت نبیبن کمال توصی 
 یهک نقش تواندمی فرهنگی نوزایی این چراک  است  جامع  افراد اختقی و ففری
 و نمهود  ایفها را اقتصهادی و اجتمهاعی فرهنگهی، نظها  س  تعامل در دهند شتاب
 بالنهد  و پویها دنیتم برپایی برای را اجتماعی تنید درهم رواب  از مناسب ایشبف 
 .آورد پدید

 استعمارپذیری دین، فرهنگی، اصتح تمدن، نبی،بن مالک :کلیدی واژگان
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 مقدمه .1

 اندیشالمددان از بسالیاری تالالش و تکاپو تمدنی، افول یا رکود دوران به اسالمی جوامع ورود
 غربی، تمدن و مدرنیته با مواجهه و داشته، پی در وضعیت این از رفت برون برای را مسلمان

 بیالداری» مالو  راسالتا، ایالن در اسالت. بخشالیده بیشالتری شالتا  و سالرعت هاتالش این به
 مسلمان کشورهای از بسیاری اسالم، خورشید برآمدن   سدۀ پانزدهمین آغاز از که «اسالمی

 اجتمالاعی هالایدگرگالونی کانون به را میانه خاور مدطقه گذشته دهه چهار در و گرفته دربر را
 اندیشالمددان توسال  اجتمالاعی هایمسئولیت ایفای و خردورزی حاصل است، دهکر تبدیل
 اصالیل هالایآمالوزه بازشداسالی و بازخوانی هدف با که است اخیر سده دو در مسلمان بزرگ

 است. گرفته صورت تمدنی شکوه و عظمت دوران به مسلمان جامعه بازگرداندن و اسالمی
 اصالال  انقال ، راهبرد سه قالب در اگرچه هاالگوپردازی و فکری هایتالش این بیشتر

 و صاحبان ویژه توجه گانه،سه رویکردهای این مشترک ویژگی ولی اند،تفکیک قابل إحیاء و
 نهضالت یالا انقال  رویکرد در حتی کهایگونهبه است؛ فرهدگی اصال  به هاآن دارانطرف

 جامعال  سالطح در اجتمالاعی فرهدگالی هالایدگرگونی بوده، نظرمطمح همه از بیش آنچه نیز
 زمیداله ایالن در اقالدام ترینموفق خمیدی امام احیاگرانه هایتالش پایه،براین است؛ اسالمی

 انجامیالد؛ روزآمد و مداردین اجتماعی نظام یک برپایی و معرفی به نهایتا   که رودمی شماربه
 و بالوده، برجسالته مال  کا فرهدگی دگرگونی و اصال  مقوله به نیز عر  اندیشمددان توجه ولی
 )زکالی آورد شالمارباله معاصر سیاسی و فرهدگی هایگفتمان همه اشتراک نقطه را آن توانمی

 تالرینمهالم از یکالی م(2021–2001) نبالیبالن مالالک میالان، این در (؛227 :7002 میالد،
 نیتمد هایورزیاندیشه در فرهدگی اصال  رویکرد که رودمی شماربه معاصر اندیشمددان

 است. برخوردار ایویژه جایگاه از او
 مطالعاله باله طوالنی مدتی خود، شخصی عالیق برپایه الجزایری مسلمان اندیشمدد این
 پرداختاله اسالالم جهان موجود وضعیت دربارۀ همچدین، و اسالمی علوم درزمید  ایگسترده
 انجامید انانمسلم «تمدنی ضعف» شداخت به اسالم جهان دربارۀ نبیبن یابیمسئله است.

  شد. ارائه «فرهدگی اصال » رویکرد با نیز او راهکار و
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 الحضکره  مشکالت  عام عدوان با کتا  جلد بیست بر بالغ آثاریمجموعه نبیبن مالک
 باله را مساللمان جوامع توجه و پرداخته کدونی وضع تبیین به تا کوشید و درآورد تحریررشتهبه
 و یافتاله انتشار قاهره و دمشق در بارها او آثار از بسیاری ماید؛ن جلب آن از رفتبرون هایراه

 گویای اندسپرده نقد بوته به را وی اندیشه که هایینامهپایان و هامقاله ها،کتا  متراکم حجم
  اوست. اصالحی اندیشه و آثار به عر  جهان اندیشمددان جدی توجه

 و قالوی نظالری سالاختار از نبیبن تحلیل و دیدگاه اسالمی، نوین تمدن مباحث حوزه در
کید و تمرکز ویژهبه و بوده برخوردار باالیی جامعیت و دقت  فرهدگی، اصال  مقوله بر وی تأ

  است. بخشیده ایویژه یگانگی و تازگی او تحلیل و نگاه به
 ندهبرگردا فارسی زبان به اندکی شمار تدها او آثار متکثر مجموعه از شد گفته آنچه رغم به

 نوشته زبانفارسی علمی مراکز و محافل در او اندیشه پیرامون شماریانگشت مقاالت و شده
 کلیالدواهه کاله فرهدگالی اصال  گفتمان نیز شده انجام هایپژوهش مجموعه در است؛ شده

 است. نبوده برخوردار الزم و کافی توجه از است نبیبن تمدنی هایاندیشه
 و معرفتالی هالایزمیداله بالر کوتالاه مالروری از پال  تا وشدکمی حاضر پژوهش پایه،براین
 عدالوانباله را مساللمان جامعاله فرهدگالی اصال  گفتمان نبی،بن اندیشه گیریشکل اجتماعی

 اسالالمی نالوین سالازیتمالدن هدف راستای در نبیبن مالک ورزیاندیشه و هاتحلیل محور
 دهد. قرار بررسی مورد

 تمدن خاستگاه فرهنگ، .2

 امالا است، گرفته شکل تمدن پروههکالن قالب در اگرچه نبیبن مالک هاییشهاند و تأمالت
 هالا،ورزیاندیشاله ایالن در وی اصاللی رویکالرد کاله دهالدمالی نشالان او گوناگون آثار مطالعه

 کتالا  در او اسالت. کالرده بررسالی فرهدال  ذیالل همالواره را تمدن و بوده فرهدگی رویکردی
 بالا نمالوده، مطالر  مساللمان جامعه فرهد  دربارۀ را گستردامن گفتارهایی که الثقرفة مشاللة

 نالوعی خالود ذات در تمالدن، پیرامالون ورزیاندیشاله هرگوناله» کاله: کدالدمی اعالم صراحت
 شالدۀ ظالاهر هالایجلالوه جالز نیسالت چیزی درواقع تمدن و است؛ فرهد  دربارۀ اندیشیدن

 نیازمدد نبی،بن دینبدیا دیدگاه   این تبیین برای (.202 م:7001 نبی،)بن «فرهدگی هایارزش



 0011پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      452

 نماییم. تبیین نوشتار این نظری چهارچو  عدوانبه را تمدن و فرهد  نسبت که هستیم آن
پوشانی بوده و در موارد زیادی این دو واهه واهگان تمدن و فرهد ، از حیث مفهوم دارای هم

ه شالده از سالوی هالای علمالی ارائالانالد؛ حتالی در برخالی از تعریالفکار رفتهجای یکدیگر بهبه
انالد )حلبالی، شداسان نیز این دو اصطال  باله یالک معدالا کالاربرد داشالتهشداسان و جامعهانسان

(؛ این اگرچه گویای پیوند جداناپذیر فرهد  و تمدن است، ولی حقیقت آن اسالت 22: 2137
 که فرهد  و تمدن دارای معدای یکسان نبوده و مراحل متفاوتی را در جامعاله بشالری بازنمالایی

توان بدون فرهد  دانست؛ ولالی اصالوال  تمالدن از انسانی را نمی کددد؛ درواقع، هیچ جامعهمی
زمانی برای یک جامعه بشری قابل تصور است که افراد آن جامعه، مراحل متعالددی از زنالدگی 

هالای متعالدد تر با ویژگالیابتدایی را پشت سر گذاشته باشدد و فرهد  آن جامعه شکلی پیچیده
تری باشد ( و از نظر کیفی دارای عداصر عالی220: 2،  2122مهر، رؤیت داشته )شایانقابل 

ترتیب، هدگامی که فرهد  یک جامعه بشالری متالراکم (؛ بدین221: 2،  2130)ساروخانی، 
های مادی و معدوی آن به سطحی خاص و پذیرفتدی برسد، در ابعالاد گونالاگون  گردیده و تجربه

توان این جلالوه و نمالود عیدالی و خالارجی را یابد که میر و بروز دست میخود به نوعی از ظهو
رو فرهد ، همچون رو  و چهارچوبی است که زمیده ایجاد تمدن را فالراهم تمدن نامید؛ ازاین

 توان فرهد  را خاستگاه تمدن نامید.دلیل، میهمینسازد، و بهمی
 و شداسالانانسالان شداسالان،مالردم سالوی از کاله فرهد  گوناگون هایتعریف مجموعه از

 گیالدنز، ؛112 :2138 کولالب، و گولد ؛83 :2137 )پهلوان، است شده ارائه شداسانجامعه
 و هویالت تکالوین در انسالان، نالو  ویژگالی مثابالهبه فرهد  که دریافت توانمی (11 :2132

 در کدالدمی همراهی را او زیستی وراثت راه از آنچه حتی و داشته بدیادین نقشی او شخصیت
 (؛200 :2132 )آشالالوری، یابالالدمالالی بالالروز و ظهالالور خالالاص اجتمالالاعی هالالایارزش و معالالانی

 چیالزی واجالد کدالد،مالی رشد ویژه فرهدگی و خاص ایجامعه در که انسانی هر ترتیببدین
 و شالودمالی یالاد «فرهدگالی هویت» به آن از شداسیانسان و شداسیجامعه در که شد خواهد
 نقشالی دارای او رفتالاری هالایگیالریجهالت و فکالری هایگرایش رد که است هویت همین

 (.81 -87 :7001 نبی،)بن است بدیلبی
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 به گوییپاسخ نهدد،می فرهد  تعالی و رشد راه در گام انسانی جامعه اعضای که زمانی
 نیازهای تا کوشدمی و گرفته قرار توجه مورد روحانی و جسمانی بعد دو هر در خود نیازهای

 در جانبالههماله و جمعی تالش این رهاورد سازند؛ برآورده جدیت با عرصه دو هر در را ودخ
 توانمی را تمدن بدابراین، است؛ تمدن قالب در دستاوردها توسعه و تراکم نسل، چددین طی

 انسالانی جامعه معدوی و مادی هایتجربه و دستاوردها عیدی نمود و خارجی توسعه مرحله»
 صالورت تمالدن، پایاله،براین (.13 :2108 قانع، )فاضل دانست «گسترده انیزم بازه یک در
 ثبالات و یگالانگی به جامعه فرهد    در ظاهری، هایتفاوت وجود با که است ایپیوستههمبه

 استمرار امکان روحی، مثابهبه و دهدمی فرمان اجزا تمامی به که است فرهد  این و رسدمی
 (.22 :7001 نبی،)بن کددمی فراهم تمدن و جسم برای را حیات

 آن شداسیهستی و شداسیمعرفت در ریشه تمدن، خاستگاه عدوانبه جامعه، یک فرهد 
 (.28-21 :7001 نبالی، )بن دهدمی شکل را اجتماعی هایارزش و باورها و داشته جامعه

 رواب  و ن همچدین و انسان هدف شداخت نیازمدد ما فرهد ، حقیقت شداخت و درک برای
 جالوهر کاله گونههمان پ  هستیم؛ هاانسان دیگر و خویشتن طبیعت، ماورای طبیعت، با او

 متالأثر گونالاگونی عوامالل از نیالز فرهد  دهد،می تشکیل آن هایشاخص و فرهد  را تمدن
  کدد.می تعریف را انسان رواب  خود، سهم به نیز عوامل این که است

های وحیانی از نقشی اثرگذار و که در این زمیده، دین و آموزهدهد واقعیت تاریخی نشان می
مثاباله نالوعی از هالدایت الهالی، (؛ دین باله20: 7001نبی، جایگاهی مهم برخوردار است )بن

آورد؛ در پرتالو ایالن هالا پدیالد مالیای را در اندیشه و رو  انساندگرگونی و اثرات هرف و گسترده
هالا، و رفتارهالا و کردارهالای انسالان را ها و گالرایشاورها، ارزشها و بدگرگونی که نظام شداخت

گیرد، استعدادهای درونی و فطالری بشالر شالکوفا شالده و در مسالیری خالاص هالدایت دربر می
های مادی های دیدی از راه ارتقا و بهبود اندوختهتوان پذیرفت که آموزهترتیب میشود؛ بدینمی

 ها، در ایجاد تمدن نیز اثرگذار است.خاص به این اندوختهدهی و معدوی بشر، به ویژه جهت
 چهالارچو  در آن هالایآمالوزه بدیالان و هالاریشاله کاله اسالت آسمانی دین تدها اسالم دین

ا » اسالت: مانالده مصالون تحریفالی و آسیب هرگونه از ،کریمقرآن ْلَنا  َنْحا    ِإنَّ ا  َر کالا    َنزَّ  َلا    َوِإنَّ
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وَن  ْلَن » بوده: بشر تکاملی شئون تمام گویپاسخ که انهمچد (؛0 )حجر: «َلَح ِفظ  یک َعلَ  ...َوَنزَّ
ى َشیء   ل  کلِ   ن   یِتْب  َت َب کالْ  د  ْشاَرى َوَرْحَمة   َوه  ْساِلِم  َوب   هالایآمالوزه پرتالو در و (90 )نحالل: «َ  یِلْلم 

 تالاریخی و اجتمالاعی فالردی، شالئون هم  در را انسانی اجتما  و آدمی سعادت خود، مترقی
َداى َتِبَع  ...َفَمْ  » است: کرده تضمین ْم  َوَل  ِهْم یَعلَ  َخْوف   َفَل  ه  وَن ی ه    (.19 )بقره: «ْحَزن 

 و بشالری فرهدال  پدیده تکامل به باور خاص، زمانی فهم به دین محدودنکردن درواقع،
 ما ثابت، دین و متغیر فرهد  میان ارتباط درست تبیین نیز و آن، در هاانسان اراده بودن سهیم

 گیالریشالکل مدشالأ تواندمی آن وحیانی هایآموزه و دین که شودمی رهدمون دیدگاه این به را
 باشد. بالدده و پویا تمدنی

 و مشالخص الیاله ساله یا مرحله سه به تواندمی خود تمدن، ایجاد در دین اثرگذاری مسیر
  شود: تقسیم کدش و گرایش بیدش، متمایز:

 شالالوده کاله گیردمی دربر را باورها و هاشداخت از ایپیوستههمبه مجموع  بیدش، سطح
 دربالارۀ استداللی هایشیوه و هاآموزه تصورها، از و است اندیشه گستره در بشر هایفعالیت

  آید.می پدید آن ماورای و طبیعت با انسان رابطه چگونگی و زندگی جهان، انسان، تفسیر
معدای عام آن، میان مقالوالتی ها، اخالق و حقوق بهارزشهایی ماندد در مرحله گرایش، آموزه

کدالد. در ایالن مرحلاله، ماندد خو  و بد، شایسته و ناشایست، و مطلو  و نامطلو  مرزبددی می
 آموزند که به چه چیزهایی اهتمام داشته، و از چه چیزهایی احتراز کددد. ها میانسان

 کاله شالده تشالکیل هالاییاندوخته و هاآموخته از و دارد قرار کدش نظام سطح، آخرین در
 دوالیه هایگزاره قلمرو، این در سازد.می ممکن را دیگران هایکدش با آدمی رفتار هماهدگی

 فدون و عملی هایآموزه هاآن بهباتوجه و یابد،می بروز و ظهور امکان گرایش و بیدش پیشیدی
 .شودمی ترسیم و گرفته شکل انسان رفتاری

 اسالم جهان فرهنگی هایچالش .3

 دگرگالونی و اصالال  درزمیدال  را خالود کالار اجتماعی، مصلحان بیشتر همچون نبیبن مالک
 گویالالای نظمالالی،بالالی وجالالود نمالالود؛ آغالالاز جامعالاله در نظمالالیبالالی مشالالاهده بالالا اجتمالالاعی،

 وا حرکالت باله را احسالا  هالم و عقالل هالم و بوده توضیح نیازمدد که است هاییناهدجاری
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 مصاللح کاله هدگالامی اسالت؛ جامعاله مشالکل شداسالایی مسئله، نخستین بدابراین، دارد؛می
 بسالتر و زمیداله که کددمی حکم مشاهده مدطق داد، تشخیص نامطلو  را وضعیتی اجتماعی
 مشالکل یالابیریشاله درپالی اجتمالاعی مصاللح ترتیالب،بالدین گالردد؛ بررسی نیز آن پدیداری  

 و پایالان در کدالد؛ تبیین را اجتماعی نظمیبی این گیریلشک هایانگیزه و دالیل تا کوشدمی
 را خالود پیشدهادی حلراه دارد، خود ذهن در اندیشمدد که ایدئالی و مطلو  وضعیت برپایه

  کدد.می ارائه
 بررسالی و اسالالمی اصالیل بیالدش احیالای بالرای نبالیبالن مالک هایتالش راستا، این در

 نظالر از چه و پرداخته هاآن به که هاییموضو  نظر زا چه ال مسلمان جامعه تمدنی مشکالت
 باشد.می توجه شایان اقدامی ال شداسیروش

 فرهدگالی هالایچالش یابیاو  دوران در خود نبیبن که است اهمیت دارای نیز نکته این
 از تا کرد یاری را او گوناگونی اجتماعی و فردی هایزمیده ولی است؛ زیسته اسالم جهان در

 از فراتر و برتر اشاندیشه اندازچشم و گذشته سالمت به دوران این خروشان و متالطم اموا 
 شکرد  مکککررا  خالود، خالاطرات کتا  در که گونه همان او 0باشد. وی همگدان از بسیاری
 زادگالاه در را خالود جوانی آغاز و نوجوانی کودکی، دوران است، کرده بیان تفصیلبه ،«للقرن

 طبیعالت اقتضای به که همچدان نمود؛ سپری دیدی هایآموزه به فراوان طرخاتعلق با خویش
 اسالت؛ بوده صوفیه مکاتب و هامشر  با تدگاتد  پیوندی در آفریقا شمال مسلمانان جامعه

                                                           
اند به نقش اثرگالذار نبی در خاطرات خود افزون بر یادآوری استادانی که اندیشه دیدی او را شکل داده. مالک بن0

از  االفتس المعنوی للسیرسکة الررییکة فکل الشکر اثر محمد عبده، و  هسرلة التوحی کدد: دو کتا  اشاره می
های برآمده از مبالانی دکالارتی را باله او نسوی اندیشهنبی خود در عصری که استادان مدرسه فرااحمد رضا. بن

داند که شالکوه تمالدن ( تحول فکری خویش را مدیون این دو نویسدده می11م: 2001نبی، کردند )بنالقا می
روشدی ترسیم نمالوده اسالت اسالمی را در دوران فراز آن، و نابسامانی اجتماعی کدونی در جامع  اسالمی را به

نبی در نهایت او را به ایدجا رسانید که باید راستا، مطالعات گسترده و تأمالت هرف مالک بن)همان(. در این 
نبالی را به این پیشید  است که برخی از پژوهشگران، مالک بن( و باتوجه02اسالم را بار دیگر شداخت )همان: 

هالوری و محمالد رشیدرضالا تراز اقبالال الهای اصیل اسالمی، همدر رویکرد اصالحی مبتدی بر سدت و آموزه
 – 101م: 2033خلالدون )جالدعان، اند، و بعضی دیگر او را واجد ایمان غزالالی و جامعیالت ابالنمعرفی کرده

 (.812م: 2003اند )حدفی، هایی بسیار هرف و اثرگذار در جهان اسالم دانسته( و برخوردار از اندیشه108
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 آن از طرفداری و م(0001 ال 0990) بادی بن عبدالحمید افکار با آشدایی به نیز را مدتی وی
 آن از بالادی بالن هایاندیشه با نبیبن آشدایی (؛091 -01 م:0001 نبی،)بن 0است گذرانده

 دسالتباله خالود مالیهن اشالغال شالاهد نبیبن که هاییسال در که است اهمیت دارای جهت
 هالایآموزه بر تکیه با الجزایر، انقال  معدوی پدر عدوانبه بادی بن بود، غربی استعمارگران

  داشت. غربی متجاوزان علیه فرهدگی مبارزه در اثرگذاری نقش دیدی،
 سالگی پدج و بیست از و کرد سپری فرانسه کشور در را خود عمر میانی هایسال نبیبن

 مهددسالی، و فدالی هاییاشتغال همچدین و هجرت این برد؛ سربه آنجا در را سالگی پدجاه تا
 و بسالتر رد مسالتقیم حضالور بالا بلکه نکشاند، خود اسالمی سرزمین فراموشی به را او تدهانه

 تمدنی و فرهدگی وضعیت بررسی و مطالعه برای بیشتری انگیزه و مجال غربی، تمدن زمیده
 گردید. فراهم او برای مسلمان جامعه

شدا  پرآوازه فرانسوی، مالقالات بالا او در خاطرات خود به دیدارش با لویی ماسیدیون، اسالم
هالای همچدالین دیالدار بالا هیئالت( و 788-782میالدی )همان:  2017مهماتما گاندی در سال 

از )همالان:  ( در فرانساله اشالاره کالرده اسالت. 110-113األزهر مصر و شیخ محمالد عبداللاله درز
دهدالده جالدیت او در پیگیالری خال  ها نشاننبی به آنها، و انگیزه و عالقه بنمجمو  این مالقات

 جهان است.  فکری خویش پیرامون مطالعه وضعیت فرهدگی جامعه مسلمان و جایگاه آن در
 نگالاهی اصالالحی، رویکالرد کدالار در وی کاله دهدمی نشان نبیبن نوشتاری آثار بررسی

 امالت فکالری بحالران یالابیریشاله در و داشالته اسالالمی جامعال  مسائل ترینمهم به روشمدد
 را مساللمان جامعاله شالداختیمعرفالت و شالداختیروش سالاختار یعدالی درد، کانون اسالمی،

 فرهدگالی مهم و بدیادین هایچالش توانمی چهارچو ، این در د؛بو کرده شداسایی خوبیبه
 گسستگی یعدی نبی،بن مالک مباحث در اصلی کلیدواهه سه بررسی از را مسلمان جامعه در

 هویالت و اصالت از افتادگی دور و پذیری استعمار روحیه گستردگی اجتماعی، رواب  شبکه
 آورد. دستبه دیدی،

                                                           
که گویای برخی تفکرات اخوانی بن نبی متالأثر از اوبالوده  . ابن بادی  از رهبران جمعیت علمای الجزایری بود0

 است.
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 اجتماعی روابط شبکه گسستگی .3-1

 از گسسالته افالراد   تحول اهمیت مبسوطی، اجتماعی تحلیل با مجتمع میتد کتا  در نبیبن
 بالالا او اسالالت؛ داده قالالرار بررسالالی مالالورد را اجتمالالا  در خالالورده پیونالالد اشالالخاص   بالاله یکالالدیگر
 تشالکیل و اجتماعی تحول و تغییر که است باور این بر هاانسان اجتماعی بعد سازیبرجسته

 «شالخص» یک به فرد یک از اندیشه، پرتو در انسان که گرددمی ممکن دگامیه تمدن، یک
 برابالر در و رفتاله فراتر خود فردی بعد از که است انسانی شخص، از وی مدظور شود؛ تبدیل
 روابال  تحکالیم بالرای بالود خواهد سرآغازی این و نماید، مسئولیت احسا  بشر افراد دیگر

 شالبکه» یکالدیگر بالا پیونالدخورده اشالخاص این موعهمج (؛12 :7007 نبی، )بن اجتماعی
 نگالاه از مفهالوم این خارجی و عیدی مصداق که همچدان آورد؛می پدید را «اجتماعی رواب 

 رود.می شماربه تمدن یک گیریشکل برای الزم شرط او،
 انجه داند:می جهان سه از ترکیبی را آن اجتماعی، رواب  شبکه مفهوم توضیح در نبیبن

 یکالدیگر بالا گانالهسه هایجهان این (؛72 )همان: اشیاء جهان و هااندیشه جهان اشخاص،
 و افکالار جهالان از ایالدئولوهیک، هالاینمونه برپای  آن خاص شکل و داشته متقابل همکاری

 هالدف و یافته، تحقق هاپدیده و اشیا جهان از ابزاری با آن اجرای و آیدمی دستبه هااندیشه
  (.700 :2110 )سحمرانی، کددمی معین اشخاص جهان را آن

 ترکیبی اجزای دیگر بهنسبت محوری نقشی که را گفتهپیش ترکیب عدصر ترینمهم نبیبن
 جامعه که است باور این بر و دانسته افکار و هااندیشه جهان دارد، اجتماعی رواب  شبکه در
 و اشالیا جهالان وضالعیت، بالدترین در حتی تواندمی ددهبال و پویا هایاندیشه از مددیبهره با

 بدیالان ببیدالد، آسالیب اندیشاله جهالان چدانچاله ولالی کدالد؛ بازسازی را خود مادی هایپدیده
 یالک اصاللی سالرمایه وی دلیل،همینبه ریزد؛می فرو زود یا دیر نیز اشیاء جهان ترینمحکم
 باله بالارهدرایالن او تمالدن؛ مالادی مظالاهر و ثروت نه داند،می جامعه آن هایاندیشه را جامعه
 را خود اشیای جهان تقریبا   دوم جهانی جد  خالل در هرچدد که کددمی اشاره آلمان جامعه

 را هرآنچاله سرعت، با توانست خود اندیش  جهان یاری به ولی داد، دست از کاملصورتبه
 (.18 م:7007 نبی،)بن نماید بازسازی و آورده دستبه بود، داده کف از
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 اشالاره نیالز اجتمالاعی ناهدجاری یک به نبیبن اجتماعی، رواب  شبکه مفهوم با رابطه در
 نظالر از (،87 )همالان: باشالد آن سالقوط نهایتا   و تمدن افول اصلی عامل تواندمی که کددمی

 اشالخاص باله افالراد تبالدیل برایدالد اجتمالاعی، روابال  شالبکه گیریشکل که گونههمان وی،
 اجتماعی هایمسئولیت به نسبت معکو ، فرایدد یک در اشخاص این اگر است، اجتماعی

 بگساللدد، را خود اجتماعی پیوند هااندیشه جهان به رساندنآسیب با و کرده توجهیبی خود
 بیمالاری ریشاله وی سخن، دیگر به بود؛ خواهد اجتماعی بیماری یک ظهور و بروز آن پیامد

 جهالان در فاسالد روابال  کاله اسالت معتقد و ددکمی جستجو اشخاص جهان در را اجتماعی
 خواهالد تحمیالل اشالیا جهالان و هااندیشه جهان بر را نامداسبی و سریع پیامدهای اشخاص،

 سالقوط و شالده شالایع جامعاله در آن هایبیماری اشخاص، جهان در مفاسد ورود با و نمود
  (.81 )همان: گرددمی آغاز تمدنی

کوشد تا چرخ  تمدنی جامع  اسالالمی نبی میاعی، بنبا تکیه بر مفهوم شبکه رواب  اجتم
آمیالزد، انالرهی را تبیین کدد؛ در این چرخه، ظهور یک اندیش  دیدی، عداصر تمدن را به هم مالی

کاله فالرد در ایگونالهانگیزد؛ بهدهد و در میان آنان پویایی و نشاط برمیحیاتی افراد را سامان می
شالود؛ در ایالن رگی غریزه، رهاشده و تسلیم هیمد  رو  مالیرشد آغازین، از چیاین مرحل  روبه

رسالد و جامعاله باله بدالایی پایالدار تبالدیل مرحله، شبک  رواب  اجتماعی به او  تراکم خود مالی
(؛ برپایاله ایالن 20رسالاندد )همالان: شود که همه اجزا به استحکام و صالبت آن یالاری مالیمی

هالا و غرایالز واالی اخالقی برآمالده از آن، کالدشدیدگاه، در مرحله آغازین  تمدن و در پرتو نظام 
شالود؛ تمالامی فردی کامال  مهار شده، و جامعه، تابع شبکه نیرومددی از رواب  اجتمالاعی مالی

حرکالت « بدیالان مرصالوص»، همچالون «غریالزه»و در سالکوت « رو »اجزای جامعه با نالدای 
در تاریخ تمدن اسالالمی بالر نبی این مرحله را گیرد. بنصعودی سریعی را آغاز کرده و او  می

هجری مدطبق نموده و معتقد است که با ورود  13دوره آغاز نزول وحی تا واقعه صفین در سال 
 (.17معاویه به صحده معادالت، توازن میان رو  و زمان ازمیان رفت )همان: 

 در شود.می آغاز تمدن بعدی مرحله نوین، هایبایسته و مادی مشکالت بروز و ظهور با
ی گسترش پی  تسالل  آن طالی کاله شالودمی ایجاد تمدن در عطفی نقط  نوساخته، جامع  کمز
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 عطالف نقط  این رسد.می فرا تمدن عقلی توسعه دوران و رودمی ازمیان غریزه بر رو  مطلق
  نویسد:می بارهدراین نبیبن است؛ عباسی و اموی دوره با مقارن اسالمی، تمدن در

 هراغریرز  برر روح تسلط موجب تواندنمی عقل این اما است، عقل مرحله مرحله، این

 عصرر در امرر ایرن شروند؛مری رهرا هامحدودیت از آرامآرام غرایز هنگام، این در شود؛

 و داد ازدسرت غرایرز برر را خرود تسرلط عصرر، این در روح زیرا است؛ مشهود امیهبنی

 غرایرز، کره اسرت طبیعری البتره، شسرت  دسرت افرراد، برردن فشرار زیرر از نیز جامعه

 گردنردمری رهرا روح، سریررۀ شردن کاسرته تناسرب بره بلکره شوند،نمی آزاد بار یک

   (222 )همان:

دهد، جامعاله نیالز رفته از بددها آزاد شده و به نسبتی که رو  تأثیر خود را ازدست میغرایز رفته
، علوم و فدون به رونالد گسالترش خالود شود؛ البتهاز تدظیم رفتار افراد و مهار امیال فردی ناتوان می

 یابدد. مانده از دوران سیطرۀ رو ، تا اندازۀ بسیاری رشد میادامه داده و با تکیه بر اثرهای باقی
 هالایمایالهبالن زیرا داند؛می اصیل تمدن خ  از بزرگ انحرافی را گفتهپیش مرحل  نبیبن
 حالت، این در (؛12-70 )همان: شودمی سست عقل و رو  میان توازن و تمدن گیریشکل

 و شالده آزاد رو  چیرگالی از غریالزه رفتهرفته و بگیرد، بهره خود توان تمام از تواندنمی جامعه
 کالاهش دیدالی تفکالر اجتمالاعی اثرگالذاری ترتیالب،بالدین گیرد؛می دست به را فرد سرنوشت

 ولالی گالردد،می شکوفا ،فدون و علوم و رسدمی خود او  به همچدان تمدن هرچدد و یابدمی
 بالروز هدوز آن محسو  آثار البته که گردیده آغاز اجتماعی بیماری یک تمدن، این درون در

 جامعه بر را خود چیرگی آرامآرام غرایز که است آن مرحله، این ویژگی ترینمهم است. نکرده
 یابد.می باز فرد و

 ایالن در شالود؛مالی آغالاز انحالل و انحطاط دورۀ یعدی تمدن، سوم دوران بعد، مرحل  در
 جامعال  سالویباله چیالزهماله و داده ازدسالت را خالود اجتماعی کارکرد دیدی، اندیش  مرحله،

 واحالدهای باله جامعاله تجزی  با اجتماعی رواب  شبک  ترتیببدین گردد؛می باز پاشیدهازهم
  پذیرد.می پایان تمدن چرخ  درنهایت، و (10 )همان: رودمی ازمیان ارتباط، بدون

 گرفتالار کالامال   شود،می خود چرخه از مرحله سومین وارد که زمانی گسیختهازهم تمدن
 نظالر از کاله دیدالی، اندیشاله مرحلاله، ایالن در نامید؛ غریزه مرحله را آن توانمی و است غرایز
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 کدالد؛ ایفالا را خالود اجتمالاعی وظیفاله تواندنمی دیگر بود، تمدن عداصر کددده ترکیب نبیبن
 ذخالایر خشالکیدن سالبب به جامعه افراد اخالق و ریخته فرو اجتماعی، رواب  شبکه ابراینبد

 (.20 )همان: شودمی کشیده تباهی به عقلی و روحی
شالود؛ سیر و تبیین این چرخه، به ایده اصلی خود نزدیک مینبی با ترسیم این خ مالک بن

عدالوی خالود، ارزش اجتمالاعی خالویش را انسانی که درنتیجه بروز اختالل در توان روحالی و م
کدالد؛ در ایالن حالالت، فردگرایالی بالر دهد، تدها برای مدافع فردی خویش تالش میازدست می

جامعه مستولی شده و با گسستگی شبکه رواب  اجتمالاعی، موقعیالت اسالتعمارپذیری پدیالدار 
ی و دوران پال  شود؛ این مرحله از تمدن اسالمی مطابق است با سالهای پایانی عصر عباسمی

در مغالر   0ق(، و نیالز دوران پال  از سلسالل  موحالدون919ال  217خلدون )از آن تا زمان ابن
انسالان  »جستن از ایهام، نبی انسان این مرحله را، شاید با بهرهدلیل، مالک بنهمیناسالمی؛ به

 (. انسالان پال  از موحالدون، از077ال  070م: 0099نامالد )جالدعان، مالی« پ  از موحدون
کار برده و با کاربرد از آن به وضالعیت حالاکم بالر جامعاله نبی فراوان بهاصطالحاتی است که بن

مسلمان در طول چددین سده اخیر اشاره دارد که تمدن پیشین از آن رخت بر بسته و تا کدون باله 
 ای برای دستیابی به تمدنی نوین نرسیده است.وضعیت امیدوار کددده

 مارپذیریاستع روحیۀ گستردگی .3-2

 کاله است «لالستعمار القابلیة» اصطال  نبی،بن مالک توجه مورد مفاهیم ترینمهم از یکی
گاهی و توجه و کرده آلوده را اسالمی امت رو   حالل کلیالد خالود، توانالدمالی آن باله نسبت آ

 بیش اسالمی جوامع در موجود استعماری حالت وی، نگاه از باشد؛ اسالمی جامع  مشکل

                                                           
توَمرت، به این نام موسالوم شالده، در  ...های خاص مؤس  آن محمدبن عبدا. دولت موحدون که بر پای  دیدگاه0

هالای اوایل سده ششم هجری قمری بدیان نهاده شد، و توانست بیش از یك سده با اقتدار بالر غالر  سالرزمین
های این دوره، توسعه عمران و رفاه مادی و خیالزش فکالری اسالت. از مهمترین ویژگی .مت کدداسالمی حکو

سالو، و بالین های گوناگون در پرتو تشویق خلفا، و نیز رقابت علمی شرق و غالر  جهالان اسالالم از یالكدانش
رشد عدی، ابنسرعت شکوفا شده و زمیده ظهور دانشمددان بزرگی ماندد ابناندل  و مغر  از سوی دیگر، به

دلیل برقراری امدیت در سراسر قلمرو ایالن حکومالت رونالق گرفالت، و میمون را فراهم کرد. اقتصاد نیز بهو ابن
 (.17ال  18: 2132گسترده عمرانی و صدعتی، رفاه عمومی مردم را در پی داشت )عمر موسی،  توسعه
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 ریشاله باشد، مسلمان جوامع سیاستمداران و حاکمان سیاسی گرایش و کدش لمعلو آنکه از
 جوامالع در موجالود حاکمیالت نو  چراکه دارد؛ مسلمان هایملت استعمارپذیری روحیه در

 :7000 نبالی،)بن است کدونی عصر مسلمانان روحی و درونی وضعیت از پیروی اسالمی،
 اهداف به درونی، وضعیت همین بر تکیه با نیز استعمار خارجی عوامل حتی کهچدان (؛11

 نداشالت، وجالود مساللمان امالت میالان در اسالتعمارپذیری روحیاله اگالر و اندشده نائل خود
 :7008 نبالی،)بالن گیرنالد دست به را اسالمی تمدن سرنوشت توانستددنمی نیز استعمارگران

  کالاله انالالددهبالالو اسالالتعمارگران ایالالن مالالوارد، از بسالالیاری در هرچدالالد (؛210-211 :7000 ؛08
 ایالن از رفالتبالرون راه درهرحالال، ولی اند؛کرده ایجاد مسلمان جوامع در را ایروحیه چدین

 را اسالالمی موجالود جوامالع کاله است استعمارپذیری روحیه همین نابودی تدها نیز وضعیت
 است. گرفته دربر

 شالکلم یالابیریشاله بالرای اسالالمی جامعال  در تحلیلالی رویکالرد دو باله اشالاره با نبیبن
 اسالتعمار عامالل بالر گالرانتحلیل از برخی که دهدمی توضیح مسلمان، جوامع ماندگیعقب

 اسالالم جهالان اجتمالاعی هالایناهدجالاری بالروز در مهالم نقشالی دارای را آن و شده متمرکز
 انحطالاط درونی عامل به را خود توجه نیز پژوهشگران از دیگر برخی که همچدان اند؛دانسته

 چدالین و کرده معطوف استبدادی و دیکتاتور توتالیتر، هایحکومت و اهقدرت یعدی جامعه،
 باشالد. جامعاله انحطاط ساززمیده تواندمی دیگری عامل هر از بیش عامل این که پددارندمی
 ایالن باله نگرش چگونگی عوامل، این از دسته دو هر تأیید و رویکردها این به اشاره با نبیبن

 اسالت معتقد و دانسته اسالمی جوامع در موجود مشکالت ررسیب در کاستی دچار را مسئله
 نمود؛ جدی توجه نیز فرهدگی عوامل به باید اجتماعی، هایدگرگونی تبیین و تحلیل برای که

 مالواردی بایالد شالویم، برخالوردار کامالل و جالامع تبییدالی و نگاه از بخواهیم چدانچه روازاین
 بیدی،خودکم اسالم، هایآموزه حقیقت از گرفتنفاصله اندیشه، و عقل به توجهیبی همچون

 تردرونی هایالیه وارد توانمی حتی دهیم؛ قرار توجه مورد نیز را زندگی سبک و گراییخرافه
 تغییر براثر جامعه افراد تکتک هویت بحران زاییده تواندمی انحطاط که کرد مشاهده و شده

 اساسالا   انحطالاط تبیالین نگالرش، این در باشد؛ درونی باورهای با آن تعارض و زندگی سبک
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 بالرای و دارنالد، خالود رفتارهای برای افراد که است باورهایی و انگیزه معدا، فهمیدن بر مبتدی
 متمرکالز کددمی هدایت را افراد هایکدش و رفتارها که هاییارزش و اصول بر باید آن کشف

 معلالول آنکاله از پالیش و بالیش اسالمی جامع  طانحطا که است معتقد نبیبن بدابراین، شد؛
 بیرونالی عوامالل و گرددبازمی فرهدگی عوامل ویژهبه و درونی عوامل به باشد، بیرونی عوامل

 و اعتقالادی هالایبدیالان ضالعف براثالر جامعاله افراد که بود خواهدد مؤثر زمانی تدها انحطاط،
 (.210 ال 211 :7000 نبی، )بن باشدد شده ناتوان اخالقی،

 نابسالامانی هرفدالای به نسبت را مسلمان جوامع که کددمی تالش او رهیافت، این پرتو در
گاه موجود  درونالی بیمالاری نوعی دچار کدونی وضعیت در مسلمان جوامع وی نظر از کدد. آ
 برخالوردار آن درمالان بالرای کالافی انگیالزه از و نبالرد، پالی آن به کامال   که هدگامی تا و هستدد

 برای و (17- 10 م:2002 نبی،)بن آمده شمار به فرافکدی نوعی تواندمی یاقدام هر نگردند،
  گوید:می بارهدراین نبیبن باشد. ناکارامد جامعه در بدیادین و مثبت دگرگونی و تحول هرگونه

 امرروز  و اسرت شرد  خود تمدن مراحل آخرین وارد پیش قرن چند از اسالمی جامعۀ

 پریش قرن یک حدود از اسالمی جامعۀ برد می سر به مدنت از پیش مرحلۀ در دوبار 

 از برخری برا مقایسره در امرا اسرت؛ کرد  آغاز دوبار  جنبش برای را زیادی هایتالش

 رودمی پیش کندی به اند،بود  آن از ترافتاد عقب بسیار که ژاپن مانند معاصر جوامع

 ( 22 -22 م:2222 ی،نب)بن دارد سنگینی و آرام پرواز رسدمی نظربه و

 دینی هویت و اصالت از دورافتادگی .3-3

 برابالر در کاله دانسالت معاصالر روشالدفکران از گالروه آن درشالمار تالوانمالی را نبالیبالن مالک
 و خاستگاه را دین مسلمان، جامعه در ورزیاندیشه فضای با بیگانه روشدفکران رویکردهای

 دگرگالونی و فرهدگالی اصالال  و آورد، رشالما باله خالود اصالالحی هالایاندیشه فکری سامانه
 بالا آن رویالارویی نبالی،بالن پالردازیایده اهمیت نمود. بررسی آن چهارچو  در را اجتماعی

 گرفالت؛ دربالر دهاله چدالدین بالرای را اسالالم جهان که است روشدفکری مو  غالب رویکرد
 گریالز،دیالن نگالاهی یافت، راه اسالمی جوامع به که روشدفکری مو  بر حاکم نگاه درواقع،

 :2102 )پارسالانیا، بالود اروپالا روشالدگری عصر شداسانه شداخت مبانی از متأثر و استقاللی
 و عربالی فضالای از بیرون تاریخی وضعیت با وارداتی روشدفکری مو  این پیوند (.12-10
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 بالاز جامعه متقابل درک از را آنان که بود رویکرد این پیروان ضعفنقطه ترینبزرگ اسالمی،
 در آن نفالوذ هرفدالای و اسالالم دین فرهدگی غدای بیگانه، اندیشه این نفوذ برابر در داشت.می

 کاله انجامیالد دیدالی روشالدفکری سالوی از عمیقالی و جالدی مباحث طر  به اسالمی جوامع
 از اندیشالمددان کاله نیسالت آن دیدی روشدفکری از مراد البته آورد. گرد را بسیاری دارانطرف

 فرهد  و علم با هماهد  را دیدی باورهای و شده متأثر انیجه نوین فرهدگی و علمی مسائل
 فرهدال  و مسالائل متوجاله که باشد خطری تواندمی رویکردی چدین زیرا نمایدد؛ تفسیر روز

 کاله اسالت کسی دیدی فکرروشن بلکه بیدجامد؛ دیدی هایآموزه وارونه تفسیر به و شده دیدی
 دیگالر، هالایفرهدال  با تعامل در نیز و خود هایشهاندی استدباط و هادیدگاه به دادنشکل در

 دهد.می قرار خود گاهتکیه را دین
 آن از روشالدفکر کاله اسالت اخالقی و تشریعی فکری، خاستگاهی دین، رویکرد، این در

 با جوید؛می آن در را کار چاره و یابدمی سازمان آن درون در برد؛می بهره آغاز نقطه همچون
 شکل دین هایآموزه بر حاکم رو  چهارچو  در تواندمی فرهد  که گفت توانمی هنگا این

 بسالیار توجه عقل نقش به دین زیرا بود؛ نخواهد آن از جدا و دین با بیگانه ایمقوله و گرفته؛
 بالا همگالام توانالدمی دین بر مبتدی فرهد    بدابراین، کدد؛نمی ابطال را انسانی میراث و نموده

 سالازد. فالراهم را تمالدن هالایمایالهبالن و خالورده پیوند معرفت و دانش با رود؛ پیش به نزما
 معرفالت و علالم حرکت با پیوند و زمان با همراهی از چهارچو ، این در هم دیدی روشدفکر

 چهارچو  این به تا است کوشیده خود ورزیاندیشه در نبیبن مالک کهچدان ماند،نمی باز
 بماند. وفادار

 نکتاله ایالن بالر خالود هایشداسیآسیب و اجتماعی ورزیاندیشه در همواره نبیبن مالک
کید  چهالارچو  در فردی غرایز و هاکدش که آوردمی بر سر هدگامی تدها تمدن که کددمی تأ

 باله بازگشالت و اسالالم بالازخوانی دلیالل،همالینباله شالوند؛ مهار کامال   اخالقی و واال نظامی
 در اثرگالذار نقشی دین چراکه است؛ نبیبن جدی هایسفارش ازجمله قرآنی نا  هایآموزه
 نیالز و جامعاله مالتن در افالراد ویالژه فعالیالت و داشته وی رفتار و فرد روانی انرهی گیریشکل

  (.28 :7007 نبی،)بن کددمی دهیجهت را تاریخ متن در جامعه حرکت
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 از اسالت تمدن مصداق و عیدی ددبرای که اشیاء جهان گیریشکل که است باور این بر او
 ایالن قرارگالرفتن هالم کدالار صالرفا   امالا آید؛می دستبه زمان و خاک انسان، عدصر سه تعامل

 ایکددالدهترکیالب وجالود نیازمدد عداصر این بلکه آورد؛ ارمغان به را تمدن تواندنمی عداصر،
 دیدالی اندیشاله تدهالا ی،تمدن کدددۀترکیب این که دهدمی نشان تاریخی هایبررسی و هستدد
 هر در است آن اولیه سرمایه که تمدن گانهسه و بدیادی عوامل البته (؛10 )همان: بود خواهد

 آورد؛مالی هالم گالرد را عوامالل ایالن کاله اسالت ایرشته آن مهم ولی شود؛می یافت وضعیتی
 نبالی، )بالن دانالدمالی مسیحیت آئین نیز را غر  کدونی تمدن خاستگاه حتی نبیبدی روازاین

 رو ، تسل  مرحله و خود انجیلی مبدأ از سده، چدد گذشت از پ  اکدون که (12 م:2002
 است. گرفته فاصله

 فرهنگی اصالح :رفتبرون راه .4

 همالراه گونالاگونی فرهدگالی هالایچالالش با که را کدونی وضعیت از رفتبرون راه تدها نبیبن
 اسالالمی جوامالع در موجود روحی و ونیدر عوامل بر و جویدمی فرهدگی اصال  در است،
کید  تدگداهای از خرو  برای راهکاری همواره موجود، وضع تغییر و اصال  دارد. بسیاری تأ
  است. آمده شمار به تلقی دشوار

 بالرای شالود؛مالی ناشی انحراف یا اختالل وجود درک از درواقع، اصال  به نیاز احسا 
 ارتباطالات شالبکه در انحالراف یالا اختالل وجود درک از ناشی اجتماعی، اصال  به نیاز مثال

 یالا اخالتالل بالروز درک از نیالز فرهدگالی اصالال  باله نیالاز احسا  رو،ازاین است؛ اجتماعی
 شالبکه، ایالن راه از مالردم شود؛می ناشی جامعه در موجود ذهدی تصورات شبکه در انحراف
 هالایمالالک کاله اسالت شالبکه همالین کددالد؛می اعمال واقعیت، از را خود تفسیر و تأمالت

 بالرآورده را آنان معدوی و فرهدگی نیازهای و کرده معرفی مردم به را برتری و زیبایی تشخیص
 سازدمی نیز را خود از کلی برداشت ذهدی، تصورات از مجموعه این راه از جامعه سازد؛می

 و فرهدال  روازایالن نهالد؛مالی بدیان را جهان و خود به نگاه آن، با سویه دو تعامل کمک به و
 در اسالت؛ اجتمالاعی متفکالران اصالالحی هایاندیشه محور جامعه، در فرهدگی اصالحات

 نبیبن آثار در که است هاییمقوله از اندیشه اثرات و جامعه در افراد نگرش نو  راستا، همین
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 مسالائل باله را اندیشاله تالا اسالت کوشالیده او و گرفته قرار توجه مورد برجسته کامال   ایگونه به
 زند. پیوند تمدن و فرهد 
 کاله دانسالته، برتر واقعیت یک سویبه زندگی هایگستره همه در پیشرفت را تمدن نبیبن

 از مدالدیبهالره و تالاریخ طول در پیشرفت این بر حاکم فکری انسجام میزان به آن به دستیابی
 تعریف این از نبیبن ممه نتیجه (.12 :7002 نبی، )بن است وابسته آن با متداسب امکانات

 روشالن تفالاوت و ها،آن در موجود اقتصادی نیروهای و جوامع طبیعت بهباتوجه که است آن
 ندارد امکان مؤثر، عوامل دیگر و دین عامل نقش نیز و خاص، هایاندیشه و هافرهد  میان

 واحد لبا  این بخواهد آن طرا  سپ  و شود دوخته و بریده تمدن عدوانبه معیدی لبا  که
 معدالوی چهالارچو  یالک از برخالوردار تمدن درواقع بپوشاند؛ ملتی و جامعه هر اندام بر را

 را هالاآن بالر چیرگی و اجتماعی هایمأموریت نمودن مشخص برای الزم هایزمیده که است
 )بن یابددمی تحقق و وقو  امکان چهارچو ، این در تدها مادی هایزمیده و کددمی تعریف

 است ایاندیشه نتیجه و ثمره ای،جامعه هر تمدن بدابراین، (؛17 :7002 ؛82 :7000 نبی،
 و هالافرهدال  دیگر از متمایز و آیدمی پدید خاص فرهدگی محی  از متأثر و جامعه آن در که

 و رخالوت و رکالود عالال  راه تالواننمالی دیگالر بپالذیریم، را مبدا این اگر بود. خواهد هاتمدن
 دانست. غربی تمدن دامان به بردن پداه را اسالمی جامع  در دموجو ماندگیعقب

 نیالاز فرهدگی اصال  به باشد، سیاسی اصال  نیازمدد آنکه از بیش کدونی وضع بدابراین،
 روحیاله و درونالی ذلالت ایالن از نفال  رهالایی محتالا  یعدالی ؛(01 م:7008 نبالی، )بن دارد

 کرامت حفظ برای هاانسان که ستا درونی تحوالت برایدد خود، این است؛ استعمارپذیری
 و فردگرایالالی مدیالالت، الک از و کالالرده، قیالالام خالالود اجتمالالاعی وظالالایف بالاله خالالویش، انسالالانی

 علالت ایالن باله مالا اسالتعمارپذیری که پذیرفت توانمی ترتیب،بدین روند؛ بیرون خودپرستی
 از وزهدال و (18 :7000 نبی، )بن کدیممی کوتاهی خود اجتماعی وظایف انجام در که است

  ایم.نشده تبدیل «شخص» به «فرد»
 نبالی،بالن مالک نظر مورد فرهدگی اصال  همان یا اجتماعی وظایف انجام برای قیام این

 یابد.می ادامه تمدنی خیزش تا و گردیده آغاز اسالم به بازگشت ایده از که است فرایدد یک
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 اسالم به بازگشت .4-1

گاهانه شداخت  بالر تکیه و تمدن، دهددهشکل هایالیه میان طولی رابطه ارتکازی حتی یا و آ
 انسانی، جامعه در سازیتمدن روند به بخشیدن شتا  برای وحیانی هایآموزه بدیلبی نقش

 اسالمی تمدن دوباره برپایی برای تا دهدمی مسلمانان به را الزم نف اعتمادبه و کافی انگیزه
 در امالروز جهان که است آن از حاکی ری،بش جوامع در جاری تحوالت رصد زیرا بکوشدد؛

 سالربرآوردن برای مداسبی آمادگی از موجود، تمدن هایکاستی از ناشی هایسرخوردگی پی
 تمالدن ارآمالدیکنا و ضالعف هالاینشالانه شدن نمایان است. گردیده برخوردار نوین تمدنی
 تمالدن افول و فرود آغاز گویای تردیدبی انسان، چددبعدی نیازهای به گوییپاسخ در موجود

 ایالن در انسالانی جامعه ترتیب،بدین (؛210 و 213 م:7008 نبی، )بن است غربی سکوالر
 بدیالادیدی دگرگالونی خواهالان و شالده نزدیالک تاریخی حسا  مرحله یک به دیگر بار عصر،

 و نخبگالالان کالاله اسالالت عطفالالی نقطالاله همالالان غربالالی تمالالدن ناسالالازگاری و ناکارامالالدی اسالالت.
 شالده رهدمالون اسالم وحیانی هایآموزه سوی به دگرباره توجه به را الماس جهان اندیشمددان

  است.
 رویکالردی آن، پیشالرفته هالایآمالوزه باله التالزام و «اسالم به بازگشت» ایده پیوند، این در

 گونالاگون هالایگالرایش بالا اسالالمی مختلالف جوامالع در امروزه که رودمی شماربه راهبردی
 و مجد قله به اسالمی جامع  بازگشت و موجود وضعیت زا رفتبرون برای حلیراه مذهبی،
  است. گردیده برخوردار روزافزونی پذیرش از و آمده شمار به تمدنی عظمت

 آرمان از دیگری تعبیر درواقع، هدف، جوامع   اسالمی هویت بهباتوجه اسالم به بازگشت
 هایآموزه از برآمده آن فرهد  که ایجامعه در زیرا رود؛می شماربه «خویشتن به بازگشت»

 خویشالتن و خودی فرهد  به بازگشت خویشتن، به بازگشت از مسلمان، یک باشد اسالمی
 تالرینمهالم گونالاگون، هالایبرداشالت و هالاخوانش با راهبرد این اکدون فهمد.می را اسالمی
 رود.می شماربه عمل و اقدام برای مسلمان جوامع رویکرد
 مشالخص، طالورباله و آن فساللفه و انسالان تاریخ دربارۀ اگونگون مطالعات از پ  نبیبن
 چرخشالی رونالدی جوامالع، و هالاامالت رونالد هک رسدمی نتیجه این به اسالمی تمدن تاریخ
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 امال  ک قانونی این، باشد؛ بیرون چرخه این از هک یافت توانمی را تمدنی مترک کهچدان است؛
 هستی این در خداوند آفریدگان دیگر بر هک است هاییقانون همان تابع هک چرا است؛ طبیعی

 آن از پال  و یابالدمالی اداماله زوال هدگالام تا و شودمی آغاز خورشید طلو  با روز اند؛مکحا
 ایالن البتاله، (؛70-20 :7000 نبی، )بن دهد غلبه هستی بر را یکتاری تا رسدمی فرا غرو 

 همچالون دد؛کمی توزیع سانکی رطو به همه برای را خود هدایای تاریخ، هک نیست معدابدان
  تاباند.می همه بر را خود نور هک خورشید

 جوامع و افراد هدایت بر هک است الهی قوانین و هاسدت از ایمجموعه تاریخ وی نگاه از
 باشالد داشته دست در را تمدنی خیزش و تمدنی پیشروی خواهدمی هک سیک هستدد. مکحا

 هکال سالانیک ولی دد؛ک تکحر هاآن برپای  و دریافته املک طوربه ار قوانین و هاسدت این باید
 و نالامدظم تیکحر فهمدد،نمی خوبیبه را هاآن یا و گذارندنمی احترام هاوسدت قوانین این به

 هالایسدت با درنتیجه آنان نیست؛ مکحا آن بر ایضابطه یا و هدف هک داشت خواهدد آشفته
  شوند:می تدبلی و رخوت دوره وارد و نمود دخواهد برخورد هدایتگر

 در را هراآن و نردکن تروجهی انرد،رفتره فرو خواب در هک هاییامت به دارد عادت تاریخ

 نمایرد؛ رهرا شرودمی سختی و زجر باعث گا  و طرب باعث گا  هک خودشان رویاهای

 هک بینندمی رویا در را خود قهرمانان هک برندمی سربه طرب در دلیلاینبه هاامت این

 و جبراران سرلرۀ در را خرود هکر هنگرامی دیگر،ازسوی و اندداد  انجام را خود رسالت

  (22 )همان: شوندمی رنجش و زجر دچار یابند،می ستمگران

 هالایآمالوزه و قالرآن حقیقالت باله باید اند،شده دچار هک رکودی از رهایی برای مسلمانان
 اسالت شالده فرسالتاده فرو ایشان بر نو از آن آیات گویی کهچدانآن ند؛گرد باز اسالمی اصیل

 گروههالا و افالراد بالر هکال را الهالی ثابالت هالایسالدت باید همچدین (؛201 :7007 نبی، )بن
 تالیکحر هکال خود دونیک وضعیت جای به توانددمی روش این با تدها زیرا دریابدد؛ اند،مکحا

 گیالرد،مالی صالورت شخصالی هالایگالرایش و فردی تتمایال برپایه و داشته هدفبی و ورک

 نمایدد: تبدیل هدفمدد و ثابت تیکحر به تاریخ، در را خود تکحر
 عوامرل تروانیممری راحتریبه نیم،ک پیدا را خود جایگا  تاریخ چرخۀ در بتوانیم ما اگر

 مسریر از مرا دوری عامل بزرگترین شاید بشناسیم  را خود سقوط یا و تکحر  و خیزش
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 اشرتبا  تررینبرزر  شراید دانریم؛نمری را خرود تراریخ آغاز نقره ما هک است این تاریخ

 دلیرل،همرینبره دهنرد؛نمری قررار مردنظر را اجتماعی تۀکن این هک است این رهبران

 دهردمری ادامره را هرد بی تیکحر  و شد  خارج ریل از ما قرار و دهدمی رخ فاجعه

  (42 :4222 نبی، )بن

 دنیتم خیزش .4-2

کید راسخ باور این بر خود گوناگون آثار در نبیبن  خود مشکل تواندنمی ملتی هیچ که دارد تأ
 عوامالل و داده ارتقالا انسانی رویدادهای به را خود اندیشه ایدکه مگر نماید، حل یا دریافته را

 ابزار هر هپایبراین (؛18 :2002 نبی،)بن دریابد هرف طور به را تمدن ویرانگر یا و سازتمدن
 که است کمکی از گوناگون هایشکل سازد،می فراهم خود اعضای برای جامعه که فرهدگی

 توانمی ایدجا از کدد. فراهم خود اعضای برای را آن خواهدمی و تواندمی متمدن جامعه یک
 طالی در چاله آن، اعضای کارامدی و جامعه حرکت با نبیبن نگاه از تمدن مفهوم که دریافت

 پیونالدی مانالدگی،عقالب و تدالزل انحطالاط، مسالیر در چاله و شالکوفایی و ترقی رشد، راحلم
گاهاناله، طالورباله را جوامالع خواهدمی که کسی بدابراین، دارد؛ نزدیک و تدگاتد   و فراگیالر آ

 جوامالع حرکالت چراکاله باشد؛ شدا تمدن و اندیشهرف باید دهد، قرار مطالعه مورد جامع
 و اجتمالاعی قالوانین و هاسدت از متأثر اجتماعی، هایپدیده دیگر همچون ایپدیده متمدن،
 عظمت خواهدمی که کسی و داشت کامل احاط  هاآن بر باید ناگزیر که است ثابتی تاریخی
 درک خوبیبه را هاآن عمق باید یابد، دست مطلوبی شکوفایی به و کرده زنده را امت تمدنی
 (.80- 83 :7000 نبی،)بن نماید

 هایشیوه و فکری هایجایگزین در نوآوری ضرورت به خود هاینوشته بیشتر در نبیبن
کید ها،آن غربی الگوهای واردساختن جای به اسالمی، محی  با متداسب و مستقل علمی  تأ

 ضالروری نیز را اجتماعی و تمدنی مشکالت مطالع  در فکری استقالل که همچدان کدد؛می
 معتقالد ،تمالدن عرصال  پژوهشگران   دیگر همچون زیرا (؛81 – 80 :2002 نبی، )بن داندمی

 کددالدمالی متمالایز هالاتمالدن دیگالر از را تمالدن یالک که هستدد بسیاری هایویژگی که است
 یالا نمالود وارد را آن تالواننمالی که است دستاوردی تمدن ازآنجاکه و (.81 :7000 نبی،)بن
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 کارامدی سویبه مسلمان فرد تحریک برای را خود اهتمام همه نبیبن مالک کرد، خریداری
 شالمارباله آن اصاللی سالتون و تمالدن جالوهرۀ او نگالاه از انسانی چدین گیرد.می کاربه تولید و

 دسالتاوردهای کددالده تولیالد تمدن،» که است این تمدن فرایدد در کلی معیار چراکه رود؛می
 (.81 :2002 نبی،)بن «باشدد سازتمدن دستاوردها، که نیست گونهاین و است خود

 بیشالتر پیشالرفت، بالرای هالاآن به کردن بسدده و غر  از دستاوردها و کاال واردات فرایدد
 درونالی هالایریشه و اصلی علل درمان جای به تا کددمی تالش که است کسی رفتار به شبیه

 است، رفته ینازب بیماری رسدمی نظربه کهطوریبه کدد؛ درمان را آن ظاهری عالئم بیماری،
 شالودمالی وی تالوان فرسالایش باعالث و کرده تهدید همچدان را بیمار سالمت درحقیقت ولی
 راه از ناله ولالی کدالیم؛ درمالان را خالود مانالدگیعقب باید ما رو،ازاین (؛82 :7000 بدی،)بن

 بالا مداسالب روشالمدد و فکالری هالایجایگزین نتواند اسالمی جامع  که زمانی تا و واردات؛
 خواهد وابستگی و ماندگیعقب دچار همچدان بیابد، را خویش باورهای و خود یهاواقعیت

 چیالزی ایالن دهالد. ارتقالا فراگیر آزادی و استقالل به را خود هایاندیشه تواندنمی هرگز و بود
 است. خطرناک مسلمانان آیدده و حال برای نبیبن نگاه از که است

 باله اسالالمی جامعال  در افالراد آنکه برای و ،مشکل این از رفتبرون برای نبیبن پیشدهاد
 تحوالت و تغییرات در بتواندد و نموده قیام خود اجتماعی وظایف به و شوند تبدیل اشخاص
 شالوند توجیاله سرمایه و کار فرهد ، حوزه سه در که است آن باشدد، اثرگذار خود اجتماعی

 و هالادگرگالونی بدیالان عدالوانباله تکلیالف، و حق میان رابطه به زمیده، این در او (.31 )همان:
 در گویالدمی عربی جوامع در موجود فرهد  به اشاره با و کرده توجه اجتماعی هایپیشرفت

 رود؛می تکلیف انجام سراغ به بعد و کددمی مطالبه را خود حقوق ابتدا فرد یک جوامع، این
 را خالود حقوق سپ  و هددد انجام را خود وظایف ابتدا باید افراد مدطقی نگاه از کهدرحالی

  (.30 :7002 نبی، )بن نمایدد مطالبه
کید راستا، همین در وی  را «کالار نتیجاله گالذاری،سالرمایه» مفهالوم بایالد کاله کدالدمالی تأ

 است آن نخست معادله هایویژگی از نماییم؛ «گذاریسرمایه نتیجه کار،» مفهوم جایگزین
 گالذاریسالرمایه نالوعی و بالوده کفالاییخود اصالل مشوق خود، ویژۀ اجتماعی رویکرد با که
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 سالال در توسالعهدرحالال کشالور 22 آنکاله از پال  همچدین نبیبن گردد.می تلقی اجتماعی
 در بودند، کرده فهرست یافتهتوسعه جوامع از را خود انتظارهای ایبیانیه طی میالدی 2012

 بالر ناله شد،می رکزمتم اعضا از هریک تعهدات بر باید کدفران  این نوشت انتقادی ایمقاله
 به مذاکرات» که همچدان ندارند؛ آنان انتظارهای به توجهی که نامرئی مخاطبان از مطالبات

 حقالوق دربارۀ بحث به باشد، خود برابر در سوم جهان تکالیف یادآوری جهت در آنکه جای
  (.283 :2023 نبی، )بن «غلتید فرو سوم جهان

 بندیجمع و ارزیابی .5

 دیگالر بالار بخواهیم چدانچه گذرد،می نبیبن مرگ از دهه چهار که کدونی وضعیت در الف(
 و ایمدطقه صورتبه نه ال کل یک مثابهبه را اسالم جهان بدیادین هایچالش و مهم مشکالت

 بود: شده متمرکز آن بر او که رسید خواهیم مسائلی همان به دهیم، قرار توجه مورد ال محدود
گاهی، و بیداری ضعف  در تزلالزل نداشالتن، اسالتقالل و رویدنباله درونی، تعمارپذیریاس آ
 خالصاله «فرهدگالی هالایچالالش» کالالن عدالوان در کاله اجتماعی، رواب  گسست و اندیشه

 و ضالعف دچالار مساللمان جامعاله تمالدن کاله است اساسی چالش همین سایه در و شودمی
  است. گردیده کاستی
 هالایکتالا  و آثالار هماله در و کرده ساییشدا را مشکل این خود خاص تیزبیدی با نبیبن

کید آن بر خود  تمدن ای،جامعه هر اساسی مشکل» که: کددمی تصریح وی است؛ نموده تأ
 فالراز عوامل دربارۀ ورزیاندیشه بدون شانمشکالت حل امکان مردمی هیچ برای و است آن
 (.20 :7000 نبی،)بن «ندارد وجود تمدن فرود و

 جامعاله هالایدگرگالونی باله او خالاص توجاله از اگرچه نبیبن تتأمال و اجتماعی دغدغه
 سالطحی باله او اندیشاله آفالاق و هالاایالده رفتالهرفته اما شد، آغاز اسالم جهان غر  و الجزایر
 این نمود؛ توجه اسالمی هایسرزمین همه به خود هایجوییچاره در و یافت، ارتقا گسترده

 باله اسالالمی، تمدن درزمید  نبیبن ورزیاندیشه و هاایده تا گردید موجب که بود قوتی نقطه
  گردد. نزدیک تمدنی نظریه یک سطح

 کالرد، تلقالی کامالل نظریه یک را او هایایده در موجود رویکرد توانمی سختیبه هرچدد
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 بیشالتر و است؛ نبوده علمی ایآموزه ارائه درپی خویش آثار تدوین در نیز خود او شاید ولی
 تحصیالت کهچدانهم بگشاید؛ مسلمان جامعه مشکالت از ایگره خود، سهم هب تا کوشیده

کادمیک  هالایایالده پالرورش برای شایانی کمک توانستنمی برق، مهددسی رشته در نیز او آ
 شداسالیجامعاله دانالش گیالریشکل مهد که فرانسه، در تحصیل هرچدد باشد؛ اشاجتماعی

 با او اجتماعی هایایده تطبیق البته بیددیشد؛ ترجتماعیا تا است کرده کمک او به شاید بود،
 و گرفته، صورت وی شخصی هایبررسی و مطالعات سایه در تدها نیز اسالم دیدی هایآموزه

  است. نداشته رسمی تحصیالت و مطالعات زمیده این در
 صالال ا و اسالالمی تمالدن دربالارۀ نبالیبالن ورزیاندیشه و تأمالت توانمی ترتیب،بدین
 برای فراگیر جوییچاره نوعی مذهبی، تعصبات و قومیتی هایحساسیت از دور به را فرهدگی

 نبالی،)بالن دانسالت اسالالم جهالان شالرق در جاکارتا تا غر  در طدجه از اسالم، جهان تمام
  (.771 :2032 ؛22 -20 :2010
 خالویش هایدگاهدی بیان در که است اندیشمددانی برابر در نبیبن برای بزرگی امتیاز این
 مثابالهباله را اسالالم جهان و ،داشته مقید و محدود نگاهی مذهبی، هایآموزه از متأثر همواره

 از یکالی بایالد را ایمدطقاله و ایطایفاله نگالاه کالهدرحالی دهدد؛نمی قرار توجه مورد کل یک
 اسالالم جهالان وحدت و اسالمی نوین تمدن گیریشکل برابر در فرهدگی اساسی مشکالت

 چدددسالتگی و جالدایی برای دشمدان برای ابزاری تواندمی خود نگاه، همین و آورد، شماربه
 باشد. اسالم جهان

 مو  آن در که است گریکدش و گریتالش رو  نبی،بن اندیشه هایویژگی ازجمله  (
 خالقیالت و حرکت و تالش به را اسالمی جوامع خود، گوناگون آثار جایجای در او زند؛می
  کدد:می گالیه است حاکم اسالم جهان بر که خمودی و جمود و رخوت از و خواندمی فرا

 فعالیت منرق و برخیزد مبارز  به متعددی هایمیدان در باید امروز  اسالمی فرهنگ

 و فعرال هرایاندیشره برابرر در اسرالمی اندیشه زیرا دهد؛ قرار خود سرلوحه را تالش و

 افکرار میران در را خود جایگا  باید و دارد، قرار بیستم قرن پیشرفتۀ جوامع در ایویژ 

  ؛(222 :2222 نبی،)بن بازیابد سازتاریخ

  خود امروزی زندگی در مسلمانان ما
 
 خرود امور در فاعلیت عدم و انفعال گرفتار شدیدا
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 دهردمری تشکیل بیهود  و عبث امور به پرداختن را ما رفتار از زیادی بخش و هستیم،

   (22 :4222 بی،ن)بن

 نیالز و وحیالانی هالایآمالوزه باله بازگشالت و دیالن بالازخوانی به مسلمانان توصیه با نبیبن
 و کالرده ترغیالب موجالود وضالع اصالال  باله را آنان خود، درونی و روحی وضعیت بازسازی

 نبالی،بالن بالا زمالانهالم کاله اسالت حالی در این دهد،می نشان را سازندگی و امید هایروزنه
 گالالذاربدیالالان مسالاللمان، جوامالالع در دیگالالری اجتمالالاعی مصالاللحان و لمانمسالال اندیشالالمددان

 ایالن از دیگالران کالمدسالت یالا و بوده بیشتر آن گریویران و سلبی وجه که بودند هاییاندیشه
 جوامالع و (2020 سالیدقطب، ؛2022 )مالودودی، جسالته بهالره گالریویالران بالرای هااندیشه

 علت آنکه با نبیبن ولی پددارند؛می کافر می،اسال هایآموزه از دورافتادن دلیل به را مسلمان
 از را آنالان حال،درعین داندمی نا  اسالم حقایق از گرفتن فاصله را مسلمانان ماندگیعقب
 گردد.می اصالحی حلیراه پی در بلکه کدد،نمی خار  مسلمانی جرگه

را در سالطو   گالرا بالوده و خالدانبالی بیشالتر نخباله ( رویکرد اصالحی و رهیافت مالک بن
های او در سطح محافل و مراکز علمالی دلیل دیدگاههمیندهد؛ بهگوناگون اجتماعی نشان نمی

باقی مانده و در میان طبقات اجتماعی از توجه کافی برخوردار نشده است؛ افزون بر ایالن او بالا 
گردیالد، آنکه پ  از استقالل الجزایر از جایگاه و موقعیت اجرایالی بسالیار مداسالبی برخالوردار 

ورزی و تأمالت خود را از جایگاه و پایگاه حاکمیتی گاه در صدد بر نیامد تا رهاورد اندیشههیچ
داد تالا از راه خطاباله یالا تالألیف کتالا  و مقالاله، به مرحله اجالرا درآورد؛ او بیشالتر تالرجیح مالی

دی از مدالرغالم بهالرهنبالی بالههای خود را ارائه کدد؛ همین موجب گردید که اندیشاله بالناندیشه
 رو گردد. انسجام و توانمددی علمی  الزم، به لحاظ کارامدی اجتماعی با تردیدهای جدی روبه

 اقبالال از کاله اسالت بالوده سالیدقطب اندیشاله ایالن گذشته، قرن نیم در ایدکه توجه شایان
 داشالت؛ پالی در را افراطالی رویکردهای متأسفانه و گردید برخوردار عر  جهان در بیشتری

 در او پیشدهادهای و شدمی مددبهره خود شایسته جایگاه از نبیبدی اندیشه چهچدان آنکه حال
 – 771 و 228 – 270 م:2032 نبالی،)بن میالدی 2011 سال در اندونزی باندون  کدفران 

 انگیخالت،برمالی را اسالالم جهالان توجاله ال بود وی هایاندیشه و تأمالت رهاورد که ال (780
  داشت. متفاوتی امال  ک وضعیت اسالم جهان امروزه
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 اسالت گسالترده اجتماعی دگرگونی یک جامعه، سطح در نوظهور گفتمان یک شدن فعال
 درنال بالی که است بایسته مرحله این در باشد؛ اجتماعی بحران آن، دیگر روی تواندمی که

 البتاله کاله درآیالد، نمایش به عملی صورتبه و جامعه سطح در گفتمان آن هایآرمان کارایی
 یافالت. برتالری آن بالر رقیالب هایگفتمان و نشد برآورده انتظار این نبیبن هایاندیشه ارۀدرب

 بخالش کاله تلخالی تجربه با ولی نشد؛ شدیده خوبیبه وی خود زمان در نبیبن افکار درواقع
 دیگالر بالار کاله اسالت شایسالته اکدالون داشالته افراطالی رویکردهای از اسالم جهان از بزرگی
 شود. بازخوانی بیشتری عالقه و دقت با نبیبن اصالحی هایاندیشه

 کتابنامه
  کریمقرآن

 ، تهران، آگه ها و مفهوم فرهنگتعریف(  0220آشوری، داریوش )

 ، دمشق، دار الفکر فکرة کمنویلث اسالمیم(  0691نبی، مالک )بن

 ، دمشق، دار الفکر بین الرشاد و التیهم(  0672رررررررررررر ) 

 ، دمشق، دارلفکر ضوء مؤتمر باندونک یفکرة اإلفریقیة اآلسیویة فم(  0620رررررررررررر )

 ، دمشق، دارالفکر القضایا الکبریم(  0660رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر مذکرات شاهد للقرنم(  0662رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر مشکلة االفکار فی العالم االسالمیم(  0666رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر شروط النهضةم(  8111ررررررررر )ررر

 ، دمشق، دار الفکر عالم االقتصاد یالمسلم فم(  8110رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر میالد مجتمعم(  8118رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر مشکلة الثقافةم(  8112رررررررررررر )

 ، دمشق، دار الفکر سالمیوجهة العالم اال م(  8110رررررررررررر )

 ، قم، کتاب فردا انواع و ادوار روشنفکری(  0260پارسانیا، حمید )

 ، تهران، قرر  فرهنگ شناسی، گفتارهایی درزمینۀ فرهنگ و تمدن(  0228پهلوان، چنگیز )

، عمان، الحدیث یالعالم العرب یاإلسالم ف یأسس التقدم عند مفکرم(  0622جدعان، فهمی )

 ق دار الشرو

 ، تهران، اساطیر تاریخ تمدن در اسالم(  0228اصغر )حلبی، علی

، قاهر ، دار قباء هموم الفکر و الوطن: التراث و العصر و الحداثةم(  0662حنفی، حسن )

 للرباعة و النشر 
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 ، تهران، کیهان المعارف علوم اجتماعیدرآمدی بر دائرة(  0221ساروخانی، باقر )

وند، تهران، دفتر ، ترجمۀ صادق آئینهنبی اندیشمند مصلحمالک بن(  0296سحمرانی، اسعد )

 نشر فرهنگ اسالمی 

 ، بیروت، دارالشروق معالم فی الطریقم(  0676سیدقرب )

 ، تهران، کیهان المعارف تطبیقی علوم اجتماعیدائرة(  0277مهر، علیرضا )شایان

، ترجمۀ صادق خورشا، قم، هان اسالمدولت موحدون در غرب ج(  0220عمرموسی، عزالدین )

 پژوهشگا  حوز  و دانشگا  

المللی ترجمه و نشر ، قم، مرکز بینهای تمدنی اسالمظرفیت(  0260فاضل قانع، حمید )

  المصرفی

، ترجمۀ م جواد زاهدی، تهران، فرهنگ علوم اجتماعی(  0220گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام )

 مازیار 

 ، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، نی شناسیجامعه(  0220گیدنز، آنتونی )

، ترجمۀ عربی: محمد کاظم المصطلحات األربعة فی القرآنم(  0670مودودی، ابواألعلی )

 سباق، کویت، دارالقلم 

 ، قریف، دار أطیا  یاإلسالم و اإلصالح الثقافم(  8117میالد، زکی )
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