
 
Vol.26, No. 103, Summer 2020,    

             Quarterly                                          
ISSN: 1608-7070    
Method@rihu.ac.ir    

 

 
Malik Bennabi's Method of Acquiring Social Cognition: An 

Explanation 
Mohammad Ali Kazembeyki (Tehran University, Tehran, mabeyki@ut.ac.ir) 

Masoud Sadeghi (Tehran University, Tehran, masoudsadeghi@ut.ac.ir) 
Saeed Salari (University of Tehran, ssalari@ut.ac.ir) 

 
 
 

ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2020/03/10 

Accepted: 2020/06/30 

 

 

Key Words: 

Malik bennabi, 

social cognition, 

civilizational analysis, 

social effectiveness, 

cultural change 

 The purpose of this study is to investigate Malik Bennabi's 
method in the acquisition of social cognition with emphasis 
on both his community survey strategy and his way of data 
analysis. The two main parts in this research are as follows: 
1. Malik's social exploration method 2. His data 
interpretation method. To clear these issues, a systematic 
process was undertaken to read and critically classify the 
works of Bennabi. Investigations carried out in the present 
study yielded the finding that Bennabi considers 
environmental, civilizational, human and cultural aspects in 
the study of society. In cognitive analysis of society, his 
emphasis is on social subject priorities, social classes and 
their effectiveness, the quality of triple worlds, and the 
coefficients of internal and external factors. The authors of 
this study believe that by developing such studies on Muslim 
thinkers one can gain a clearer understanding of the 
theoretical structure of Muslim scholars' thought. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
نبی در حصول معرفت اجتماعی با تأکیدد  بن این پژوهش با هدف بررسی روش مالک

کاوی مالک و شیوه تحلیل داده او انجام شده است. دو پرسش  بر دو امر شیوه جامعه
. مالک با چه سنخ 1ها بوده، از این قرارند:  اصلی که این پژوهش پابست پاسخ بدان

. نحدوه ورود مالدک در تحلیدل 2پدردازد   بندی به کاوش معرفتدی جامعده مدی تقسیم
 های اجتماعی در کلیت جامعه به چه صورت است   پدیده

ها، طددی یددک فراینددد روشددمند بدده  ددوانش و  بددرای دسددتیابی بدده پاسددخ ایددن پرسددش
های انجام پذیرفتده در روندد ایدن  نبی پردا ته شد. بررسی بندی انتقادی آثار بن طبقه

ه مالک وجوه محیطی، تمدنی، انسانی و فرهنگی پژوهش این یافته را حاصل کرد ک
گیددرد و در تحلیددل شددنا تی جامعدده تأکیددد او بددر  را در کدداوش جامعدده مدددن ر می

گانه و  یابی، تحلیل طبقات اجتماعی و فاعلیت آنها، تحلیل کیفیت عوالم سده اولویت
 سنجش ضرایب عوامل دا لی و  ارجی است.

  
 20/12/1398دریافت: تاریخ 
 10/4/1399 پذیرش:تاریخ 

 
 
 

 واژگان کلیدی:
 نبی،  بن مالک

 معرفت اجتماعی، 
 تحلیل تمدنی، 

 فاعلیت اجتماعی، 
 تحول فرهنگی

 مقاله علمی د پژوهشی
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 مسئلهبیان 

( اندیشمند مسلمان الجزایری بود که 1973−1905) نبی بن مالک
کیدبا  بر برخی موضوعات ناارر باه وضا یو مواماال اسا می  تأ

تا نخبگان و ساکنان دردمند این موامال را با نوعی دیگر  کوشید می
د. کناهایشان آشانا  ه به نسبو چالشمسئلیابی و پردازش  مسئلهاز 

نخساو  :ی مالک ناشای از دو موضاوع اساویاب مسئلهاین نوع از 
ع مسیر پژوهشی که بارای شرایطی که او در آن رشد یافته و دیگر نو

 کند.  خود ترسیم می
 :شاود ثر میأکه مالک از دو امر مت گفودر مورد نخسو باید 

اش اسو که  بافو فرهنگی و دینی خانواده و مام ه پیرامونی ،یکم
فضااای مییناای و  ،سااازد و دوم منطااو و نگاارش مبنااایی او را می

ناصر آن، ترین ع امتماعی دوره زیسو او. فضایی که یکی از بزرگ
. مشااهده اوضااع پیراماونی و باه اساو به ناام اسات مار ای مقوله

چالش کشیده شدن ذهن مالک و در اداماه راه عادم یاافتن پاسا  
شود در  سببی می اندیشمنداناز عینک دیگر  هایش پرسشدقیو به 

گیری  های امتماعی و شرایط شاکل ت ش او برای فیم علل چالش
آنیااا بااه نساابو موامااال مختلاا  باار مبنااای یااک پااژوهش 

 امتماعی. −تاریخی
د تا هم باه در  درساتی از انساان برساد، هام وشک مالک می

 ؛مام ه را در یک بستر بلند و گسترده تاریخی و فرهنگی در  کند
ا شیوه خود به پایش و سنجش اط عاات دساو به همین روی او ب

ای که به نسبو موضوع م رفاو امتمااعی، روش او  شیوه ؛زند می
 سازد.  در شناخو مام ه را می

انتقادی در پی آن اساو −از روش تحلیلی استفادهاین مقاله با 
تا در قالب دو بخش ی نی شیوه مام ه کاوی مالک و شیوه تحلیل 

امتمااعی مالاک را بارای خوانناده باه  های او، روش م رفو داده
تصویر بکشد. ضارورت و اهمیاو ایان کاار پژوهشای ناشای از 

ی تحلیلی در علاوم انساانی یاب همایگاه و اهمیو در  روش و شیو
 ویژه با تمرکز بر فکر اندیشگران مسلمان اسو.  هب

نیااز ارا ااه تقریاار و تبیااین مدیااد و ایاان مقالااه منبااه نااوآوری 
در کناار ارزیاابی  نبی بن مالکمنطو فکری و نظری ای از  یافته نظام

 اندیشمندانتقادی آن اسو. این پژوهش به دنبال تفصیل ک م یک 
د تاا باا ساختاربخشای و کشا  نظام وشک نیسو و در عوض می

های مالک به تکمیل و پیشبرد مباحا  او کماک کناد.  پنیان ایده
دهند،  می ه آن نشانمسئلهایی که مسیر این پژوهش را ذیل  پرسش
 زیر: سؤالند از دو ا عبارت

بندی باه کااوش م رفتای مام اه  . مالک با چه سن  تقسایم1
 پردازد؟  می

های امتماعی در کلیاو  . نحوه ورود مالک در تحلیل پدیده2
 مام ه به چه صورت اسو؟

 
 نه پژوهشیشیپ

 نبی بن مالاکبه نسبو زبان فارسی اثری یافو نشاد کاه در ماورد 
ی م رفو امتماعی( را ماورد شناس شین موضوع )روویژه ا طور به

اساو کاه در کال، مالاک در زباان  گفتنایالبته  ؛کاوش قرار دهد
هاایی  ای نیساو و پژوهش شاده شاناخته آنچنانفارسی شخصیو 

ه اسو. دو مقاله مورد تومه که در زمینه شدکمی در مورد او انجام 
از  اند هشادنبی، در زبان فارسی نگاشاته  م رفو تمدنی نظرات بن

کاه « نبی بن مالاکرابطه دین و تمدن در اندیشه »این قرارند: مقاله 
نژاد به رشته تحریر درآمده  توسط محسن الویری و سیدرضا میدی

که از عنوان این مقاله مشخص اسو، نویسندگان  گونه اسو. همان
را تبیاین  ای هاند تا از خ ل بررسی آثار مالاک ناوع رابطا در پی آن

کناد. آنیاا در ایان اثار باه  می کنند که وی میان دین و تمدن برقرار
تمادن،  دهنده لنبی، عناصر تشاکی بررسی ت ری  دین از منظر بن

 . اند همراحل تمدن و نقش دین در آن و دین و احیای تمدن پرداخت
 گیری لدین بر شک تأثیره اصلی خود را در کش  مسئلاین اثر 

کند، نارر  می و و نسبتی که با اثر پیش رو برقراره اسشتتمدن گذا
بخشی آن در حوزه تمدن و ساخو فرهنگی مام ه  به منبه م رفو

اثاار نگارناادگان بااا ومااود اشاااره بااه برخاای ایاان البتااه در  ؛اسااو
ی مالاااک در حاااوزه م رفاااو امتمااااعی، باااه ها یبند متقسااای

 ی ورود او در تحلیال اماار امتمااعی و کلیاو مام ااهشناسا شرو
 (. 1392پردازند )الویری،  ینم

در کنار این اثر، آقای نجفقلی میرزایی، در مقاله خود با عنوان 
، «نبی بن مالکبررسی کلی مفاهیم پایه تمدن اس می در اندیشه »

پردازد کاه مالاک حاول آنیاا تمادن و  می ت ابیری سازی به روشن
دهاد؛ ت اابیری همچاون تمادن،  مای مام ه را مورد خوانش قرار
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است مار، است مارپذیری، ایده، اس م امتماعی. میرزایای نیاز باه 
او در اداماه کاار  .بخشی به روش مالک نیسو دنبال کش  و نظام

نبی و ضرورت بازگشو به اندیشاه  ی بنها خود به خاستگاه اندیشه
 ای مسائلهپردازد. این اثر نیز هرچند در موضاوع و  نبی می بن مالک

ا کمکی اساو بارای به نگارش درآمده، ام  متفاوت از مقاله کنونی 
 (. 1393تر واژگان و ت ابیر اثر پیش رو )میرزایی،  ودر  درس

باا  ای هدر کنار این دو مقاله، حمید فاضال قاانال نیاز در مقالا
تمادن ناوین اسا می در بساتر اصا ن فرهنگای )تبیاین »عنوان 
بای ن ی بانها به بررسی نگاشاته(« نبی بن مالکی تمدنی ها اندیشه

پرداخته و از خ ل آن به تبیین راهکار او در حوزه تحول و دگرگونی 
امتماع در مسیر تمدن اقدام کرده اسو. این اثار بارخ م مقالاه 

بخشای و م رفای طبقااتی روش مالاک در  ماری که به دنبال نظم
یابی از افول و رشد  لحوزه فیم امتماعی اسو، به نوعی در پی عل

 (.1396 موامال اسو )فاضل قانال،
هایی که در زمینه پیشاینه  مدا از قلمرو زبان فارسی، با بررسی

ی م رفو امتماعی( و ناارر باه شناس شاین موضوع مشخص )رو
هااای دیگاار انجااام شااد، نیااز مقالااه  در زبان نبی بن مالااکاندیشااه 

گیری ایان اثار  مستقلی یافو نشد. باوموداین برخی آثار به شاکل
. دکتار زکیاه شود و به آنیا اشاره میاند که در این قسم کمک کرده

 نبی بن مالکعند  یر االمتماعکالف»ای با عنوان  ال مراوی در مقاله
باه خوانشای «  د مجتماالیتاب ماک یة فیمیمفاه −ویقراءة سوس−

نبای در کتااب مای د مجتماال  مفیومی از اندیشاه بان−امتماعی
 پرداخته اسو. 

به مام ه اساو.  در این اثر ال مراوی در پی کش  نگاه مالک
مالاک را در کناار  شاناختی مام هاو در این اثر ع یاو  ،همچنین

دهاد. نویسانده  های امتماعی نشاان می ت ری  او از برخی پدیده
نبای نیاز  در کنار این موارد به شرن بیماری امتماعی از منظار بان

ال مراوی ت شی برای  ،اینومود(. با2019)ال مراوی،  پردازد می
ظام روشی از نگاه م رفتی مالک نسبو به مام ه انجاام ارا ه یک ن

 دهد.  نمی
نوشاته « نبی بن مالاکعناد  یر االمتمااعیة والتغیالترب»مقاله 

دکتر الکبار عبدال زیز و دکتار صاغیر حیااة نیاز باه دنباال کشا  
ای  نامه تغییر امتماعی از منظر مالک اسو. این مقاله با اشاره نظام

الدین افغانی و  لمی در نگاه مالک و ممامختصر به تمایزات مفیو
محمد عبده، تمرکز خود در مورد کش  نگااه امتمااعی مالاک را 

 شناسی دهد که ما نیز در بخش وض یو بر موضوع فرهنگ قرار می
 (. 2017ایم )عبدال زیز،  فرهنگ مام ه بدان پرداخته

شناسی روش مالک  اثر دیگری نیز که س ی داشته از زاویه انسان
ای  نشان دهد، مقالاه شروط النهضهدر تحلیل مام ه برپایه کتاب  را

نبی )تحلیل کتاب شروط  بن قراءة انثروبولومیة لفکر مالک»با عنوان 
اثر دکتر فتیحه تمرسایو اساو. وی در ایان مقالاه نگااه « النیضة(

ای ت ش کرده تا روش او در ایان  مالک را به انسان تحلیل و تا اندازه
(. هرچناد کاه 2017ی مخاطب تشریح کند )تمرسیو، زمینه را برا

ااا در مبحاا   کاار او حسااب مطال اه مااوردی اش کاماال نیساو، ام 
 شناسی انسان س ی شد از ت ش او استفاده شود.  تیپ

 ه انجام شد، اثر منساجمیک یاوشکباید گفو، پیرو  سرانجام
که به تبیاین روش مالاک در زمیناه م رفاو امتمااعی  یافو نشد

باه  نبی بن مالاکآثار مورد اشاره و دیگر آثاری که در زمینه  بپردازد.
، درواقال باه دنباال در  مساا ل تمادنی و اند هرشته نگارش درآمد

در مقابال ایان  .امتماعی از مسیر ذهن و شناخو مالاک هساتند
ه امتماعی از منظر مالک که به دنبال مسئلمقاله نه به دنبال کش  

ه امتماعی مسئلکش  نظام روشی و نحوه ورود مالک در پردازش 
ی روش ها و تمدنی اسو. همچنین نگاشته پیش رو به ذکر کاستی

 پردازد. می در شناخو امتماعی نبی بن مالک
 

 مالحظه نظری

در  باید دو م حظه میم را نبی بن مالکمورد نگاه  پیرامون بح  در
 نظر داشو:

کیادنبی باا  یک. سطح تحلیل تمدنی مالک: بن بار مفیاوم  تأ
تمدن در آثار خود س ی بر تومه دادن اذهان به ایان میام دارد کاه 
سطح تحلیال بارای انساان و مام اه بایاد ساطح تمادنی باشاد. 

و حل بییناه  ها انسان اگر به دنبال رهایی از گرفتاری سخن،دیگر به
اش در  یکه او و مام ه پیراماونی و تااریخ مسا ل اسو باید بداند

(. 121، ص2019یاباد )فاطماه الزهارا،  می یک بستر تمدنی م نا
ی متنوع ها رو اگر آسیب یا بیماری در سطون مختل  و حوزه ایناز

شود، ریشه آن به آسیب دیدن یا غیرف ال شادن  مام ه مشاهده می
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ه کاه باه سارا  گردد. مالک آنگااش بازمی یاز چرخه تمدن ای هپار
رود، این چاارچوب یاا باه شناخو مام ه و م رفو امتماعی می

این میام  رو ازاینگیرد.  تر ابرچارچوب را دا م به کار می وت بیر دقی
که نگاه این متفکر و کاوش نظری او در ساطح تمادنی قارار دارد، 

 ؛باید مدنظر قرار گیرد
ی قرار گرفتاه گر بیرونی: مالک در زمان و مکان دو. عامل مداخله

اش نفاوذ و که عاملی به نام است مار بر تمامی اب اد ماادی و م ناوی
سیطره داشته اسو. حضور پررنگ این عامل سببی اساو کاه ناام و 

های نویسندگان آن زمان و مکاان کاه مالاک نیاز تأثیر آن در نگاشته
یکی از آنیاسو مرتب مشاهده شود. اساسًا شخصای چاون مالاک 

زناد باا دو  پژوهی و شناخو امتمااعی دساو می م هآنگاه که به ما
روسو: نخسو، تفکیک واق یو سااخته شاده توساط  چالش روبه

است مارگر از واق یو تمادنی مساتقل از اسات مار و دوم، شناساایی 
های پدیاد آماده ناشای از حضاور و های ذهنی و ذهنیو چارچوب

ه و او الزم کنش است مار. امری که طبی تًا خاود او را نیاز متاأثر کارد
 عنوان عاملی مدا مورد م اینه قرار دهد. بیند تا آن را بهمی

نبای و  در نظر داشتن این دو م حظه هنگام خاوانش آثاار بان
ناپاذیر دارد  باستخراج و تحلیل اط عات از آثار او الزامی امتناا

 ها تومه داشته اسو. نکه اثر حاضر بدا
 

 .شیوه جامعه کاوی مالک1
کاه مالاک در  شود خته میرداپ به بررسی موضوعاتیدر این بخش 

کاه از دل آثاار  گوناه دهد. آن می بررسی مام ه، آنیا را مد نظر قرار
دساته  چیاارتوان ایان موضاوعات را در  می نبی استخراج شد، بن

 شناسای امتمااعی، دوره−محیطای شناسی اصلی عنوان کرد: بستر
ساتر مام اه و انساان زیساتنده در ب شناسای تمدنی مام اه، تیپ

 فرهنگ مام ه. شناسی وض یو
 

 اجتماعی−بسترشناسی محیطی الف.

 ارکتاه را آشاکن نیبررسی آثار مالک در زمینه شناخو امتماعی ا
د که وی در واکاوی مام ه، اولاویتی ویاژه باه در  شارایط کن می

کناد کاه  دهد. مالک به این میام توماه می می اقلیمی و امتماعی
و شرایط محیطای واقاال شاده اساو.  یمیقلمام ه بر کدام بستر ا

او در پی آن اسو تا بداند مریاناتی که با عنوان تغییرات  ،همچنین
امتماعی در حال رخداد در آن مام ه هستند در دایره کادام بساتر 

. در ایان ناوع اناد همشخص عناصار و اساباب خاود را شاکل داد
 کند: بسترشناسی، مالک به موارد ذیل تومه می

یی هاا قلیمی که پذیرای آن مام ه شده، چاه ویژگیشرایط ا −
 دارد؟
آن مام ه از نظر اقتصاادی چاه میازان خودکفاساو و چاه  −

 میزان وابستگی دارد؟
ه ای بااز منظر استق ل سیاسی مام ه مورد نظر در چه دوره −

 برد؟ می سر
میزان ت ام ت این مام ه با فرامرز خاود چاه ناوع اساو؟  −

 .های اصلی میانی( تای و ت امل با قدر همنطق)اعم از ت ام ت 
نبای  دهاد کاه بانشاان مایچنینای ناین هایی  پرسشتومه به 

نگاهی چندمانبه به یک مام ه دارد. درواقاال او از طریاو کشا  
ها، برای تحوالت در یک مام ه شماری از علال  پاس  این پرسش

 کند.  را مورد واکاوی قرار داده و تحلیل می
 

 تمدن جامعه شناسی  هدور  .ب

نبی اساو و  ترین موضوعات برای بن میمموضوع دیگر که یکی از 
پردازد، او با مورد تومه قرار دادن آن، به کش  وض یو مام ه می

اسو که گرداگرد  ای ین واژهتر میمتمدن اسو. تمدن برای بن نبی 
تمدن او سخن از  شناسی زند. در دورهآن عناصر دیگر را محک می

آورد و حساب آن وضا یو تمادنی یاک گانه به میاان مای سهیک 
گانه  (. ایان ساه88، صتاا باینبی،  کند )بن مام ه را مشخص می

 .مرحله غریزهو  مرحله عقل، مرحله رون ند از:ا عبارت
با تومه به ایان نکتاه کاه مالاک ریشاه تمادن را امار دینای و 

یماان باه ساو از التازام و اا داند، مرحلاه رون عبارت می فرابشری
(. ایان مرحلاه 177، ص1392عقیده و اصول آن تمدن )الویری، 

از منظاار مالااک اوج شااور و اناارژی زیسااتی باارای تماادن اسااو 
کاه در مرحلاه رون قارار  ای ه(. مام ا60، ص2010عیسی،  )بن

دارد، توان و انگیزه باالیی برای رشاد و حرکاو مطاابو اهادام و 
و غریازه، میازان نفاوذ  اصول خود دارد. مرحله رون با کنترل عقل

 کند. هریک را در کنار خود تنظیم می
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دهاد و  حسب سلسله وقای ی کاه در بساتر امتمااعی ری می
یاباد، تاوازن در مرحلاه  مای تحولی که انسان ساکن در آن محایط

خورد. در این مرحله حوزه نفوذ رون کمتر شده و  می تمدنی به هم
یاباد.  مایگرایای قاوت بیشاتری  هخردگرایی فردی در کناار غریاز

نامت ادل بودن توس ه سببی اسو بر این رخاداد. باا گاذر زماان و 
عدم پاسداری از مرحله رون، خردگرایی فردی رشد کرده تا مایی 

اش را از سایطره جتادری که رون از مایگاه خاود نازول کارده و باه
کام باه افاراد  کام(. مام اه 106تا، ص بینبی،  دهد )بن دسو می

آماده  دهد که سبب گسسو پیونادهای پدیاد از آزادی را می نوعی
گرایی و اخت فات امتماعی و  شود، رشد فرقه در مرحله پیشین می

 دهد.  کاسته شدن از توان مشتر  در این مرحله خود را نشان می
کناد ایان ترین چالشی که مالک در این مرحله بیان مای بزرگ

دارد. به هر میزان که قدرت میم اسو که خرد توان میار غریزه را ن
یابد )هماان(.  می رون در مام ه کمتر شود، غریزه طغیان بیشتری
دهد که در تضاد با  با گذر زمان مام ه رفتارهایی از خود نشان می

که برخی از آن ت بیر باه  ای هاصول اولیه تمدنی خویش اسو. نقط
نیز از مام ه کارآمدی خود را سرانجام کنند.  می بیماری امتماعی

 ای هدهااد و هرچنااد در دوره خاارد توانسااته بااود، توساا  دسااو می
کساب کناد،با غلباه غریازه بار  ها راهری در حوزه برخی ف الیو

 گذارد. می خرد، به مرحله فرمامین خویش پای
بر آن ندارد. اینجاسو کاه باه  ای هدر مرحله غریزه، رون سیطر

اساو.  اش واقاال شاده یسخن مالک مام ه در مرحله سوم تمادن
، کناد )هماان سرنوشو انسان را از این پا  غریازه مشاخص می

و  ها (. افااول رون افااول اندیشااه دیناای اسااو کااه ایااده107ص
پروراند. با تحاو انقیااد غریازه  می خصایص مت الی را در مام ه

واقال شدن، مام ه هنر و صن و و علم که در زمان خردگرایی نیاز 
ناد و سارا  اخا ذ رذیلاه ک به نوعی در حال حرکو بود را رها می

شاوند و فردگرایای باا  مای تبادیل ها به خرده گروه ها رود. گروهمی
کناد کاه در  یابد. مالک بیان می می سرعو بسیاری در مام ه نشر

شاود و ایاده تمادنی  اینجا مام ه به سمو فروپاشای کشایده می
 کند. شروع به عزیمو می

 

 انسان زیستنده در بستر جامعه شناسی تیپ .ج

توان بدان رسید، حجام  می موضوع دیگر که از خوانش آثار مالک
 رو روباهها نبی ما با انسان باالی تومه او به انسان اسو. در آثار بن

شود آنیا را در دو دساته  هایی که می(. انسان2019هستیم )بیدی، 
 .انسان ایستاو  انسان پویا اصلی مای داد:
اسو روزآمد که نسبو به تحاوالت زماانی  فردیانسان پویا، 

کناد  ن ی نی به نسبو تغییر روزگار او نیز تغییر مییان طام دارد. ا
اا ماناد. و در گذشته تاریخی خود بااقی نمای در مقابال انساان ام 

اسو که در زمانی تاریخی مانده و بنا باه گاذر زماان  فردیایستا، 
درواقاال  (.105−104، صب2002نبای،  رشد نیافته اساو )بان

ن اسو که یکی اهادام خاود را در شارایط آتفاوت این دو انسان 
کند و دیگری با برهم خوردن شارایط قاادر  سازی میمختل  پیاده

اهدافش نیساو. مالاک در آثاار خاود مصاادیقی را  سازی به پیاده
 دهد.  دهد که این دو نوع انسان را نشان می نشان می

ب به انسان آلمانی در پا  او با تومه دادن مخاط ،برای نمونه
کناد کاه چگوناه او  را مطارن می پرساشاز منگ میانی دوم این 

ا انسان سااکن ام   ؛توانسو در بازه زمانی کوتاه خود را بازیابی کند
در مغرافیایی دیگار و باا وماود داشاتن شارایط مطلاوب و بساتر 
محیطی مناسب قادر باه سااخو پیراماون و محایط خاود نیساو 

  (.52، ص2005، همو)
 

 فرهنگ آن جامعه شناسی وضعیت .د

مورد ب دی در ادامه فیم شیوه مام ه کاوی مالاک، مقولاه فرهناگ 
داناد و آن را فضاایی ت ریا   مثابه مو می اسو. مالک فرهنگ را به

کننااد )همااو،  کنااد کااه فاارد و اهااالی مام ااه در آن تاانف  می می
هاایی اساو  (؛ فضایی که دارای صافات و ویژگی54ج، ص2000

 شاود.ای از انسان میگیری گونه ه به نسبو هر مام ه سبب شکلک
برای شناخو وض یو این میم، مالک چیار موضوع را مورد توماه 

(: 67های اصلی فرهناگ هساتند )هماان، ص  دهد که بنیان قرار می
 شناسی، منطو عمل و ب د میارتی و فنی. ب د اخ قی، ب د زیبایی

فرهنگ ی نی کش  قواعدی  تومه به ب د اخ قی در بستر یک
که ت ام ت انسان با خود، درون خاود و پیراماونش شاکل گرفتاه 

د کاه کن اسو. شناخو اخ قیات مام ه این م رفو را هویدا می
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اعضای آن مام ه برای حل مسا ل زیسو خود و پیشابرد زنادگی 
در عین تمییزگذاری بین موضوعات به چه نحو به کانش و واکانش 

تر اشاره شد  که پیش گونه (. همان76، ص1981، پردازند )همومی
داناد و قادرت دیان را در  مای گیری تمدن را دین مالک بنای شکل

شمرد، لی  میان قلوب مردمان یک مغرافیای خاص برمیأایجاد ت
شاود )هماو، گیاری تمادن مای تالفتی که پایاه اولیاه بارای قادر

ید در ایاده (. بر این مبنا ریشه اخ قیات را نیز با79، صج2000
 دینی آن تمدن مستجو کرد.

منبه دیگار شاناخو فرهناگ در ذیال مام اه کااوی مالاک، 
میم اسو که یک مام اه  نبی بن مالکموضوع زیبایی اسو. برای 

، 2017، الاادرامیی از زیبااایی دارد )ساا ود و تااأثیرچااه فیاام و 
کناد و چاه  (. اینکه یک مام ه چه چیزی را تحساین می255ص

خواند. کش  این ب اد باه نسابو یاک مام اه  زشو میامری را 
، ها  هکمک بزرگی اسو برای در  نگرش اهالی یک مام ه به ایاد

 مومود در گستره زیستی آن مام ه. یروابط و اشیا
ل یسو از کیفیو ت امل و ارتباط با وسااا منطو عملی عبارت

(. مالاک باا 85، صج2000نبای،  برای وصول باه اهادام )بان
کند که دی موامال از منظر این شاخص بیان میشناسایی و دسته بن

موامال از ممله موامال اس می در منطو عمل ضا   از بسیاری 
به سخن او گاه اصول فکاری محال  (.87، صمدی دارند )همان

ایراد نیستند، و این منطو عمل یک مام اه اساو کاه بایاد ماورد 
 اصلی که از سخنان مالاک در ایان زمیناه سؤالوارسی قرار گیرد. 

و کا م برخای  ها شود از این قارار اساو: چارا ایاده استخراج می
شود؟ در هماین راساتا مالاک شااخص  موامال به عمل منجر نمی

ساو از میازان اثربخشای ا کناد و آن عباارت دیگری را مطرن می
(. آیااا ساااکنان مام ااه مااورد کاااوش 64، صب2000)همااو، 

 اثربخشی مطلوبی دارند؟ 
از چیاار حاوزه ماورد کااوش میارت و فن نیز حاوزه دیگاری 

مالک برای کش  وض یو فرهنگ در یک مام ه اساو. پرساش 
او برای شناخو در این زمینه، پرسش از کیفیو توماه باه رشاد و 

، ج2000پویااایی میااارت و فاان در یااک مام ااه اسااو )همااو، 
(. آیا مام ه مورد نظر و در حال مطال اه باه رشاد و بییناه 88ص

، فناون و هاا ریاو رشاد میارتساختن شرایط زیساتی خاود از ط

صنایال تومه دارد و آیا وض یو این رشد یک وضا یو مطلاوب و 
کمکی اساو بارای در   ها پرسشبسامان اسو؟ یافتن پاس  این 

 گرایی یک مام ه. ومیزان پیشرف
گستره مورد اشااره در ایان  چیارکاوی امتماعی در زمینه  داده

تمادن  شناسای امتمااعی، دوره−بخش ی نی بسترشناسی محیطی
 شناسای انسان زیستنده در آن بستر و وض یو شناسی مام ه، گونه

فرهنگ مام ه مورد بح ، اقدامات اولیاه مالاک بارای شاناخو 
 آوری ممالامتماعی به نسبو یک قلمرو مشخص اسو. مالک با 

ها را به شایوه خاود گام ب دی ی نی تفسیر و تحلیل داده ها این داده
ه به تبیین این شیوه مالک میو در  روش او کند. در ادام آغاز می

 .شود پرداخته میدر م رفو امتماعی 
 

 ها ه. شیوه تفسیر داد2
های شناختی از  ی آن جامعه به نسبت دادهها تحلیل اولویت الف.

 جامعه 

دهاد نبی نارر به مام ه نشاان مای های بنبررسی تحلیلی نگاشته
انباشاته شاده از مام اه های  که او در این گام و میو تفسیر داده
نبای،  بنی مام ه دارد )ها ومورد بررسی، اشاراتی مدی به اولوی

توان برای نگااه او باه ایان موضاوع چناین  می (.35، صد2002
 یک مام ه مطابو و بر ف الیواز پرسشی را مطرن کرد: چه میزان 

ی مالاک، توماه باه ها ههایش اساو؟ نگاشات ومبنای نظام اولوی
ایاده  کناد: مای برای تحلیال ایان پرساش برمساتهمقوله را  چیار

 .انسانو  محیط، زمان، تمدنی
هاایش طریو او برای تفسیر میزان تومه مام ه به اولویو بدین

 با در نظر گرفتن این چیار مقوله کار خود را در این زمینه باه پایش
 انطباذ عمال و کانش را لحاا  ها برد. سپ  بر مبنای اولویو می
کند. به نسبو ایده تمدنی مالک به دنبال این اسو تا بداند کاه  می

های اولیه دور و یا باه  گذشته و حال آن مام ه چه میزان از آن ایده
ه مسائلآنیا نزدیک شده اسو. به نسبو زمان مالک به تحلیل این 

ی انجام شاده بارای آن مام اه باا ها گذاری مکند که هد تومه می
ارتبااط مطلاوبی دارناد و آیاا اهادام تحوالت تاریخی و زماانی 

قرار گرفتاه باا نیازهاای واق ای  تأکیدمدت و بلندمدت مورد  نمیا
 (. 105، ص2005خوانی دارند )همو،  مام ه هم
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بیند که بایاد عنوان متغیر دیگری می مالک مغرافیا و محیط را به
بناادی وارد کاارد. او در آثااار خااود ایاان نکتااه را در تحلیاال اولویااو

کند که موامال به حسب ساخو محیطای و مغرافیاایی می یادآوری
الملال، اقتصااد، های باین شان باید سیاستگذاری متمایزی در حوزه

هاایی از کشاورهای سیاسو و... داشاته باشاند. وی باا ذکار نموناه
کنااد کااه  هااای متفاااوت، ایاان تجربااه را آشااکار می مسااتقر در قاره

دیگر ملل به حساب های مختل  در  های کشور سازی سیاسوپیاده
نباای،  تفااوت اقلاایم نتااایج ماوفقی نداشااته اسااو. بارای نمونااه )بن

هاا بار مبناای  (. بنابراین تحلیل تومه به اولویو55ال ، ص2000
 تومه به محیط باید مدنظر در شناخو امتماعی قرار گیرد. 

ی یاک مام اه توماه باه هاا موضوع دیگر در تحلیال اولویو
هاای ر اداماه بار شامردن تفااوتانسان آن مام ه اسو. مالاک د

ی ساکن در مواماال ها دارد که انسانموامال از این اصل پرده برمی
مختل  تفاوت بنیادینی با یکدیگر دارند که در تحلیل مام ه بایاد 

(. این تفاوت بنیادین درواقال تفاوت در 58، صدانسته شود )همان
ین باشاد. بناابرانگرش و عمل اسو که علو آن مقوله فرهنگ می

ساانجی بااه فراخااور ایاان مومااود فرهنگاای و بااه تفاااوت  واولویاا
 یابند.ها تنوع می گفرهن

رود و  می نبی آنگاه که به سرا  موامال در مجموع باید گفو بن
های هار مام اه گذارد، اولویوامتماعی می شناسی بنای م رفو

 دهد.  را در نظر گرفته و به نسبو آن تحلیل خود را ارا ه می
 

 ت هر طبقهیطبقات انسانی جامعه و میزان فاعلتحلیل  .ب

فرهنگای و  شناسای هاای مرباوط باه گونه مالک پ  از مماال داده
کیفی انسان زیستنده در یک قلمرو مشخص، به تحلیل طبقاتی آن 

ی تحلیلی و تبیینی ها توان گزاره می کند. طبقاتی که می انسان تومه
ن، ناد از: کاارگزاراا بنادی کارد، عبارت همالک را بر مدار آنیا دسات

 ها.  هتودو  نخبگان
د تا روی ک م خویش را مشاخص وشک میمالک در آثار خود 

اش  هکند که سمو ساخنش و تبیاین چاالش و ارا اه چاار و روشن 
برای مام ه مربوط به کدام بخش یا کدام طبقه اسو. او بارای هار 

 کند و آنگاه که صاحنه مام اه را باه ای مشخص میویژه طبقه کار
کشد، برپایه این کاار ویاژه تفسایری از وضا یو ارا اه تصویر می

(. مورد دیگر که در ادامه ایان 85−78، ص2005دهد )همو،  می
 دقاو تحلیال افازایشبارای  هاا بندی مام ه و ت ریا  نقش طبقه

و هر طبقه و گروه منسوب به آن طبقاه یآید، تومه به میزان فاعل می
کدام از طبقات به نسبو (. آیا هر54−52، ص1985اسو )همو، 

و و اثربخشای ویاژه را یوزن و مایگاهی که در مام ه دارند، فاعل
 کنند؟ در هنگامه زمانی مشخص ایفا می

دهد که در هنگاماه مناگ فکاری کاه  او نشان می ،برای نمونه
شاود،  میان افکار میامم به یک مام ه و افکاار تمادنی واقاال می

یاباد و در تحلیال  مای نیکنش نخبگاانی اهمیاو دوچنادا طبی تاً 
وض یو آن هنگامه باید عمل این گروه مورد مداقاه بیشاتری قارار 

؛ (86، ص2018؛ همچنین مراد، 137، صج2000گیرد )همو، 
سو باید به رصد وض یو مومود مام ه در نسبو  نخبه از یک زیرا

با وض یو مطلوب تمدنی بپردازد و از سوی دیگر به تنظیم رواباط 
   دیگر ی نی کارگزاران و توده اقدام کند. و رفتار دو صن

ضااروری اسااو نخبااه زودتاار از کااارگزاران و تااوده رصااد کنااد و 
ها را ببیند و پیش از تحمیال چاالش راه حال را بیاباد. درواقاال چالش

اوسو که باید سلسله اهدام مسیر را بارای دو طبقاه دیگار مشاخص 
آن مام اه  پذیری نخبگاان کند. رشد مام ه پابسو دقو و مسئولیو

اسو. تولید مفاهیم و گفتمان در راساتای اهادام تمادنی نیاز وریفاه 
کنناد تاا صارم نخبگان اسو. اساسًا نخبگان به کارگزاران کمک مای

منابال و انرژی امتماعی در مسیر مطلوب صورت گیرد و نظاام تربیتای 
کناد تاا باه پیشارفو و را با توان مدیریتی کارگزار برای توده فراهم مای

پرورش او کمک کند. به ت بیر مالک اینکه چگوناه حاواا امتمااعی 
(. 48تاا، ص ف ال شود نیز پابسو نخبگاان مام اه اساو )هماو، بی

تواناد  نتیجه اینکه فقدان کنش مؤثر یا رکود این طبقه در آن زماان، نمی
  برابر با فقدان کنش مؤثر دیگر طبقات سنجیده شود.

 
 گانه سهتحلیل کیفیت و اتصال عوالم  .ج

امتمااعی، در نظار  شناسای نبای در م رفو مرحله دیگر کاار بان
گانه و تفسیر کیفیو این عوالم و کیفیو اتصاال و  گرفتن عوالم سه

 ت امل آنیا با یکدیگر اسو. این عاوالم کاه مالاک از آنیاا ساخن
عاالم ، عالم افکاار (:23، ص1985ند از )همو، ا گوید عبارت می

 .عالم اشیاو  اشخاص
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ک عرصه تمدنی که بستر مبنایی مام ه اسو، ریشه اولیه در ی
توساط سااکنان  ها های تمدنی اسو. این ایده افکار در ایده یا ایده

گیارد و برداری قرار می هآن سرزمین و باشندگان آن مام ه مورد بیر
به نسبو دوره زماانی و باه نسابو شارایط مکاانی موماب خلاو 

بارداری از  هکار دستورال مل بیارشوند. این اف می ای از افکاردامنه
ایان افکاار  ،د. همچنینکن ماده و اشیا را برای آن مام ه روشن می

کند. برآیناد کانش  ه را برای مام ه ترسیم میمسئلچندوچون حل 
 شود.  می یابرداری از آن هاشخاص و افکار سبب خلو اشیا و بیر

مال گانه ومه دیگری از تحلیل خود درباب موا مالک با این سه
ساازد، وی را قاادر  گونه می نکند. چارچوبی که او بدی را کامل می

کاه او نشاان  آنچناند تا برآوردی متمایز از موامال ارا ه دهد. کن می
دهد چرا یک مام ه ناکارآمد اسو و چرا رو به سوی انباشاتن  می

آورد و یا اینکاه چارا یاک مام اه باا  می محصوالت دیگر موامال
، قادر به ها مال و یا وارد ساختن افکار و ایدهدیگر موا یومود اشیا

، تاا بایشاود )هماو،  هاایش نمی خلو موفقیو باه حساب چالش
دیگار را  عامل(. او البته در تحلیل خود و در این بخش سه 79ص

شبکه ، انرژی و توان زیستی مام ه کند: نیز در م ادالتش وارد می
 .میو افکار و توانو  روابط

اساو از مجماوع انارژی   انرژی یا توان زیستی مام اه عباارت
تولید شده از گذشته و حال آن مام ه چاه ماادی و چاه م ناوی کاه 

برنده یا تولیدکننده حرکو در آن مام اه اساو. ایان انارژی از  پیش
حی  میزان و کارایی در موامال مختل  متفاوت اسو. محصول یاا 

یند ناشای از ایان انارژی نشا خدماتی که در یک مام اه باه باار می
اسو. در بح  انرژی آنچه میم اساو تجمیاال انارژی تولیادی در 
مام ه اسو. تجمیال این انرژی پابسو شبکه روابط امتماعی سالم 

هاا و خارده  در یک مام ه اسو که بتواند مسایر ارتبااط خارده توان
های تولیدی را فراهم کند. به گفته مالک، یک مام ه قاادر باه  انرژی

ای  م عمل مشتر  نخواهد باود، مگار آنگااه کاه صاله و رابطاهانجا
 ضروری و مشخص میان عناصر سازنده آن مام ه برقرار شود. 

بنابراین یک وحدت ضروری مورد نیاز اسو تا بر سر غایتی به 
توافااو رساایده باشااد کااه در اینجااا آن غایااو تاااریخی، تماادن و 

رقرار خواهد شیر اسو. انسجامی که وحدت را در مام ه ب فرهنگ
کرد، درواقال مجموع روابط ضروری در آن امتماع اسو که مالک 

ی رو از ایانکناد.  مای یاد «شبکه روابط امتماعی»از آنیا با عنوان 
نشایند درواقاال باه آید و به بار میهر آنچه در یک مام ه پدید می

 سو. ا ای سبب ومود چنین شبکه
یز تغییرات را در مالک در تحلیل رفتار موامال در طول تاری  ن

کند. بررسی س مو ایان شابکه ذیل تغییر در این شبکه تفسیر می
کناد، از اصاول تحلیال مام اه  که مالک اعتنای باالیی باه آن می

ا24، ص1985کاوانه مالک اساو )هماو،  ا تولیاد انارژی و (. ام 
برقراری شبکه روابط امتماعی همه مامرا نیسو. مالک در اینجاا 

کند که میو نام دارد. از طریاو وارد کاردن  میسوم را طرن  عامل
شاود  امتماعی توانمناد می شناسی میو، مالک در م رفو عامل

د. او باا ایان کناتا نتیجه کار کناونی و آیناده مام اه را مشاخص 
ی هاا گوید که با تولید انبوه افکاار و انرژی می شاخص به مخاطب

 روابااط، زیاااد ولاای پراکنااده در آن مام ااه و یااا مسااتقر در شاابکه
توان قاط انه سخن از برآیند مثبو مام ه راند. میاو ت یاین  نمی
ی تمدنی اسو یاا ساوگیری ها کند که آن برآیند به سمو آرمان می

 (.117تا، ص بیانحرافی ندارد )همو، 
 

 تحلیل چندوجهی وقایع .د

 هاای امتمااعی باه کاار نبای در تفسایر داده مدخل دیگر کاه بان
وقایال بنا به سن  عوامل اسو. در ایان  چندومییبندد، تحلیل  می
یش درگیار هاا د تا وماوه مختلا  را در تحلیلوشک مالک می باره

بندی ک ن برای این عوامل که مالک  د. اگر بخواهیم یک تقسیمکن
توان از سه دسته عوامل ناام  می کند، داشته باشیم، ها تومه می نبدا

و  )درون مام اه(عوامل داخلی ، عوامل باطنی )درون فردی( برد:
 .عوامل بیرونی )برون از مام ه(

تر  الدهد تا با نگاهی مام این نگاه در تحلیل به مالک امازه می
آن توماه کناد کاه دیگار  بار ماؤثربه زوایایی از مام اه و عوامال 

اناد.  در موامال اس می کمتر بادان اشااره کرده ویژه بهان اندیشمند
نیاو اشاخاص اساو منظور مالک از عوامل بااطنی ضامیر و ذه

 عنوان باااه(. اشاااخاص مام اااه 206−205تاااا، ص بی)هماااو، 
ی ساازنده امتمااع چاه ذهنیاو و نگرشای دارناد؟ ایان ها سلول

 طبی تااً  ذهنیو و نگرش افراد به خود، تمدن، مام ه، فرامارز و...
ی بر رفتار او دارد و سبب تحوالتی در مام ه اسو. مالک در تأثیر
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دهاد و هماه  را نیاز مادنظر قارار میعوامال  تأثیرکار خود تفاوت 
در ساانجش  ال، مثااباارای . یناادبعواماال را در یااک سااطح نماای

، این میم اسو که تحلیلگار بداناد سایم کادام مؤثری ها ذهنیو
 ذهنیو به تناسب یک مام ه چیسو؟ 

تحاااو عناااوان  ای هبااارای مالاااک مقولااا ،نموناااه عنوان باااه
اساو و  یک خصیصه باطنی بسایار میام عنوان بهاست مارپذیری 

داند و باه  می مایگاه آن را در ساخو موامال درگیر با است مار میم
شناسااانه  وبیشااتری در تفساایرهای م رفاا تااأثیرطبااال آن ضااریب 

؛ 37، صب2002دهد )همو،  امتماعی خود بدان اختصاص می
دهاد کاه  می (. در این نمونه او نشان3، ص2019فازیه شرفاوی، 

گاناه مام اه نااه  ساه در وضا یو اسات مارپذیری، ذهان طبقاات

کناد و ناه باا مساا ل و موق یو تاریخی خود را درساو در  مای
با گسسو شبکه روابط امتمااعی  ؛ زیراهای خود آشناسوچالش

سر و دسو و قلب مام ه ارتباطشان به حاد زیاادی از هام قطاال 
بارای اداره  «دیگاری»شده اسو. این ذهن آماده اسو تاا پاذیرای 

ب(. عوامال داخلای نیاز 2002ن، خود و سرزمینش باشد )هماا
ند از شرایط و علل مومود در یک مام ه چه انسانی و چه ا عبارت

غیرانسانی، مادی یا م نوی. عوامل بیرونی از نگاه او همان عوامال 
بر رواباط  مؤثری ها المللی تا سازمان نفرامرزی شامل بازیگران بی

، د2002 نبااای، بنو کشاااورها و... هساااتند ) هاااا باااین ملو
 (. 118−108ص
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 در حصول معرفت اجتماعی نبی بن مالکنمای کلی روش 

 در شناخت اجتماعی نبی بن مالکی روش ها تیکاس

نبی  بن تا اینجا به دنبال ارا ه نظمی برای نگاه و تحلیل امتمااعی مالاک
بودیم؛ نظمی که نحوه ورود در مسئله و تفسیر آن توسط ایان متفکار را 

کوشیم تا نوعی ارزیاابی اختصار می تر کند. در ادامه و به روشن برای ما
 های کار او ارا ه دهیم. انتقادی از برخی منبه

 بخشی دقیق به روش و ارائه محتوا  مفقدان نظ .1
شود  مندی و هیجان دیده می های از دغدغنبی رگه نظر در آثار بنه ب

یاابی و بارای نظاممندی و هیجان تا حدودی مان ی  هکه این دغدغ
. اسو شده سلسله مراتبی شدن محتوای مورد ارا ه توسط نویسنده

در مواردی که مالک سخن از صاراع فکاری و مناگ  ،برای نمونه

روش مالک بن نبی در حصول 
 معرفت اجتماعی

 شیوه جامعه کاوی مالک 

 اجتماعی −بسترشناسی محیطی

 دوره شناسی تمدن جامعه 

تیپ شناسی انسان زیستنده در 
 بستر جامعه 

وضعیت شناسی فرهنگ آن 
 جامعه 

 شیوه تفسیر داده ها

تحلیل اولویت های آن جامعه به 
 نسبت داده های شنا تی از جامعه 

تحلیل طبقات انسانی جامعه و 
 میزان فاعلیت هر طبقه 

تحلیل کیفیت و اتصال عوالم 
 سه گانه 

 تحلیل چندوجهی وقایع
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آورد، یاا در مباحا  ناارر باه مقولاه القابلیاه افکار باه زباان مای
ل ست مار یا است مارپذیری، باز رشته ک م میان تحلیال نظاری و 

شود. البته نباید فراماوش کارد کاه  گرفتار نوسان می ها تشریح مثال
هاای  حجم کار و ف الیو او نیز به حساب دوره تااریخی و چالش

ماای  ا این ایراد بارام   ؛سیاسی و امتماعی پیش رو کم نبوده اسو
کنیم اثاری همچاون  آنگاه که مشااهده مای ویژه بهخود باقی اسو 

د باه نگاارش شروط النیضه کاه او در اوایال حرکاو علمای خاو
 نسبو انسجام و نظم بیتری دارد. بهدرآورده از آثار ب دی 

 
 ی دینی در مورد اجتماعها مند دیدگاه مکاستی در بهره نظا .2

کند. ناگفته  برانگیزی به قرآن می ملأهای تمالک در آثار خود اشاره
ترین آثار او نیز اثری اساو باا عناوان پدیاده  میمنماند که یکی از 

پژوهی و تفسیر قارار  نان حوزه قرآنظر صاحبمورد تومه  قرآنی که
ی امتمااعی خاود ها مالک در تحلیل ،اینومودا باام   ؛گرفته اسو

کناد. همچناین در  صورت گذرا از آیات مادنظرش اساتفاده می هب
مورد احادی  نیز با وماود چناین میاراظ عظیمای او تماایلی باه 

کاه مالاک بنیاان  کاردد. باید تومه نبی نمی استفاده روشمند از آنیا
گذارد و م تقد اساو کاه ایاده دینای نظریه تمدنی خود را دین می

بوده و بنابراین دسو او بارای  ها کننده و آغازگر حیات تمدن عشرو
ی امتمااعی روایاات، ها گیاری از ایان مناابال و آن هام منباه هبیر

ی نسابو پذیری باالیی داشو. البته مالک گاه برای روشنگر هتومی
بینی آن م ادود احاادیثی از پیاامبر را باه  شبه وض یو تمدن و پی

آورد. به هر روی چه در مبح  آیاات و چاه روایاات کاه میان می
از ابیاام بارای  ای هگیرناد، گونا می توسط مالک مورد استفاده قرار

ه برقرار اساو. ریشاه ایان ابیاام در فقادان مسئلمخاطب در فیم 
منابال مومود و همچناین عادم عمیاو شادن مندی استفاده از  منظا

 نویسنده و واگشایی مدی آن اسو.
 
 های مورد بحث از جوامع . عدم ورود عمیق در تحلیل نمونه3

مالک برای نشان دادن تفاوت فرهنگ مسلط بار مواماال انساانی و 
ها، شواهدی از مغرافیاای تفاوت در نگرش و عمل انسان هنتیجدر

جا که مباحثی ذیل اقتصاد و فرهنگ زند. حتی آن مختل  میان می
شود، به ذکر شواهد مغرافیایی اشااره بیشاتری  اقتصادی مطرن می

این تمایلی ندارد که شرایط منجر باه وقاایال در وموداما با ؛کند می
تار بارای ای که حاصل شاده را بیشاتر و ماامالآن مغرافیا و نتیجه

اد نادیده مخاطب تشریح کند. هرچند رغبو او به این اسو که اب 
ا در آنجاا نیاز بسایار ساریال از ه را برای مخاطب ذکر کند، ام  مسئل

 کند. حوزه مورد اشاره گذر می
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ه مسائلکند و پیارو  های مدنظر تحلیل خود را ممال می مالک داده
راهکار ملموا  ،اینومودپردازد. با خود به تحلیل و تفسیر آنیا می

د. او روشان کنا پذیر مشخصای باه مخاطاب ارا اه نمای ویا تحق
ی مام ه بایاد عاوض شاود. ها د که فرهنگ و ذهنیو انسانکن می

دهد که مام ه گرفتار بیماری است مارپذیری اساو.  تشخیص می
شود یا مردمانشان باه  زمان در موامال اس می مورد اعتنا واقال نمی

یی ندارناد. تماایز ثاروت و سارمایه اثربخشی ف الیو خود تاوم
شود و فشار امتماعی قدرت خاود را در برخای  خوبی در  نمی به

موارد از دسو داده اسو یا ومود ندارد و البته موارد میم دیگاری 
گذارد. مخاطاب و خوانناده  می که مالک هوشمندانه دسو بر آنیا

ز یی کمتاار مااورد تومااه قاارار گرفتااه اها تااا اینجااای کااار بااا منبااه
ا ؛شاود می های امتماعی خاود آشانا چالش ا هماین مخاطاب ام 

نبای  نسابو عملیااتی در آثاار بان باهزمانی که در پی یاک برناماه 
شاود. انتظاار باود کاه  ای دارای روند موامه نمیگردد با برنامهمی

ای بارای مالک با تومیی که باه الجزایار دارد، یاک نساخه نموناه
یاا  فکرة اإلفریقیة اآلسیویةکتاب  البته در ؛درمان مسا ل ارا ه دهد
سفانه و بنا به تأکند که م ای را طرن میایده فکره کمنویلث اسالمی

ی میان ملل، در این هنگاماه تااریخی قابلیاو امرایای ها واق یو
 شدن ندارد.

 
 گیری هنتیج

زیساو خاود مشااهده  نبی حسب مسا لی کاه در مطال اات و بن
و تمدنی  ای ههای ریش ن بر چالشدنبال انداختن نورافکه کند، ب می

بر موامال اس می اسو. مالک در آثار خاود و در  تأکیدموامال با 
پردازی نو و متفااوتی  هکاوش شناخو و تحلیل مام ه، توانسته اید

برای در  این مسا ل ارا ه دهد. در تحلیل امتماعی مالاک توماه 
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د. به سه ساحو باطن انسان، مام ه و فرامارز اهمیتای مادی دار
نظار ه مام ه کاوی ب سخندیگر وی در میو شناخو مام ه و به

دهااد. ایاان چیااار بخااش  بااه چیااار بخااش اهمیااو بیشااتری می
امتمااعی باا هادم کشا  −بسترشناسی محیطای :ند ازا عبارت

گیری رویدادها در مواماال،  ی زمینی و شرایط پایه شکلها واق یو
تمادنی یاک گیاری سان  هتمدن مام ه با هدم اناداز شناسی دوره

انساان  شناسی مام ه حسب مراحل روحی، عقلی و غریزی، تیپ
ساکن در مام ه مدنظر با هدم سنجش پویایی یا ایستایی افراد و 

چیاار وماه اخ قای،  بار تأکیدفرهنگ مام ه با  شناسی وض یو
 زیبایی، منطو عملی، ومه فنی و صن تی. 

از  هاای کااوش شاده مالک در مرحله ب د و میو تفسیر داده
، تحلیاال طبقااات هااا موامااال بااه مااواردی چااون تحلیاال اولویو

و هاار طبقااه، تحلیاال روابااط افکااار و یااامتماااعی و میاازان فاعل
گیری انرژی و میو حرکو تمادنی  هاشخاص و اشیا در کنار انداز

که در خ ل  آنچنانپردازد.  وقایال می چندومییتحلیل سرانجام و 

ی خود یاک ها تحلیل مباح  روشن شد، مالک نگاه تمدنی را در
ه را باا مسائلگیرد و نسبو هار موضاوع و  مبنایی غیرقابل تغییر می

 سنجد. می ای هچنین مقول
دهاد کاه رویکارد  برآورد انجام شده در این پژوهش نشان می

امتمااعی، یاک رویکارد عینای،  شناسای اصلی مالک در م رفو
ی اسو. بدین سخن کاه او تمایال دارد بارا بلندمدتچندمانبه و 

را باه پایش  هاا ی امتماعی و شواهد مثالها ی خود نمونهها تحلیل
و موضوعات مورد بح  از منظرهاای مختلا   ها بکشد، به نمونه

نگاه کند و در کنار آن با پذیرفتن بستر تمدنی تحاوالت را در یاک 
 مسیر بلند تاریخی تفسیر کند.

 

  



     1399تابستان  /103ش/ 26س/ شناسی علوم انسانی روش  84

 

 

 منابع

 

الفکااار االمتمااااعی عناااد »(، 2019ال ماااراوی، زکیاااه ) .1
مفاهیمیااة فاای کتاااب ماای د  −قااراءة سوساایو−نبی  بن مالااک

، 19، شمجلههه الوثههوا و الاتاسههسا اه  ههس یه، «مجتمااال
 .90−75ص

رابطه دین »(، 1392الویری، محسن و سیدرضا میدی نژاد ) .2
، تهستی  و تمهاا اسهالمی، «نبی بن و تمدن در اندیشه مالاک

 .191−163، ص18سال نیم، ش
 وی فهی تهستی  الرکهر  بن مسله (، 2010بن عیسای، عمار ) .3

، دمشااو: اهسههالمی و فههی م ههلقوت المجلمهه  اهسههالمی
 دارالفکر.

، ترمماه عمار کامال ط الّنهضةشروتا(،  بن نبی، مالک، )بی .4
 مسقاوی و عبدالصبور شاهین، دمشو: دارالفکر.

الصههراا الرکههر  فههی الههوال  (، 1981___________ ) .5
 ، ترممه عمر کامل مسقاوی، دمشو: دارالفکر.الم لعمره

شههوکه العالتههسا اهعلمس یههة (، 1985___________ ) .6
، ترممااه عبدالصاابور )الجهه ا اهوم مههن مههیال  مجلمهه  

 اهین، دمشو: دارالفکر.الش

، الم لم فی  سلم اهتلصس ال (، 2000___________ ) .7
 ترممه عمر کامل مسقاوی، دمشو: دارالفکر.

، فکههرة کمنویلههث اسههالمیب(، 2000___________ ) .8
 ترممه الطیب الشری ، دمشو: دارالفکر.

، ترمماه عمار مشکلة الثقسفةج(، 2000___________ ) .9
 لفکر.کامل مسقاوی، دمشو: دارا

، ترمماه فی مهه  المعرکهةب(، 2002___________ ) .10
 عمر کامل مسقاوی، دمشو: دارالفکر.

، وعههههة العهههسلم اهسهههالمید(، 2002___________ ) .11
 ترممه عبدالصبور الشاهین، دمشو: دارالفکر.

، ترمماه عمار من اعت اللغییهر(، 2005___________ ) .12
 کامل مسقاوی، دمشو: دارالفکر.

الب ااد االنسااانی فاای فکاار »(، 2019بیاادی، عثمااان، ) .13
، 47، ال ادد 21، مجلاد مجله اللّغهة العربیهة، «نبی بن مالک

 .38−15ص

قااراءة انثروبولومیااة لفکاار »(، 2017تمرساایو، فتیحااه، ) .14
مجلهه اللغییهر ، «نبی )تحلیل کتاب شروط النیضة( بن مالک

 .386−377، ص4، ال دد 2، المجلد اهعلمس ی

الترکیااب »(، 2017ساا ود، محمااد؛ الاادرامی، زروخاای ) .15
مجلهة ، «نبی بن النفسی للثقافة و ع قته بالجمال عند مالاک

، 13، ال اادد 7، المجلااد العلههوا اهعلمس یههة و اه  ههس یة
 .271−252ص

التربیاة والتغیار االمتمااعی »(، 2017عبدال زیز، الکباار، ) .16
، 1دد ، ال اا4، مجلااد مجلههه منیرفههس، «نبی بن عنااد مالااک

 .211−198ص

تشااخیص القابلیااة »(، 2019فازیااه شاارفاوی، بوتلجااه ) .17
نبی و أثرهاا علای الجاناب النفسای  بن ل ست مار عند مالک

،  2، ال ادد 8، المجلاد مجلة مشکالا الثضهستة، «لألفراد
 . 69−55ص

تمدن نوین اسا می در بساتر »(، 1396فاضل قانال، حمید ) .18
، «نبی( بن دنی مالاکهای تما اص ن فرهنگی )تبیین اندیشاه

 .164−137، ص1، شهس  تماا  وین اسالمی پژوهش
قاااراءة فااای فکااار »(، 2019فاطماااه الزهااارا، مطااارون ) .19

مجلههه الرکههر ، «فلساافة الحضااارة نموذمااا−نبی بن مالااک
 .138−118، ص1، ال دد 8، المجلد الملوسطی

اار االمتماااعی عنااد »(، 2018مااراد، بلخیااری ) .20 ُأُساا  التغی 
، 1، ال اادد 3، المجلااد آفههسل للعلههوا مجلههه، «نبی بن مالااک

 .87−81ص
بررسی کلی مفاهیم پایه تمدن اس می »(، 1393میرزایی، ) .21

، 2، ساال ناوزدهم، ش قها و  رهر، «نبی بن در اندیشه مالک
 .117−89ص

 


