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او هشدار می دهد که مصرف  واژة خلّاقانۀ ابن نبی در عرصۀ فرهنگی و علمی است.» استنشاق عقلی « 

 سبک ها و ابزارش، چونان استنشاقاندیشه و فکر و استفاده از منابع عقلی و فرهنگی در همۀ شیوه ها و 

همان گونه که با تنفس از هوا ممکن است میکرب هاي مرگبار به درون جسم انسان رخنه کند،  هواست.

نیز ممکن است با استنشاق فرهنگ و مقاله و هنر و دیگر قالب هاي معنوي و انفسی، میکرب هاي مهلک 

  به درون شخصیت، عقل و نفس انسان بخزد:

تنفّس فیزیولوژیک در هواي آلوده و مسموم، جاي نگرانی نیست. تمدن مادي، ما را به  در خصوصِ« 

ابزار کافی براي مقابله با این آلودگی ها مجهز کرده است. راه پرهیز از استنشاق مواد مسموم و کشنده 

دیگري براي  ابزار و وسایل استفاده از ماسک است. ولی در مورد تنفّس عقلی، ماجرا بالکل متفاوت است.

ماسک مختلفی باید بر سر زد.گاهی باید از هواي آلوده فکري و عقلی  حفظ نفس و روح انسان الزم است.

نفس ها را حبس کرد...بسیاري از افکاري که ما استنشاق می کنیم کشنده اند. همین افکار مهلک باعث 

افکار مهلک در هر جامعه توسط شد جامعۀ اسالمی در سده هاي اخیر کشته شود...حقیقت این است که 

مردم همان جامعه ساخته می شوند.اندیشه ها و فرهنگ هاي مسموم جامعه اسالمی در درون خود ما 

تولید و ترویج و مصرف شده است...گاه افکار مرده و متعفن از افکار مهلک خطرناك تر است.افکار مرده 

ب بدهد و مایۀ خنثی شدن انرژي ها و تضاد درونی در درون جامعۀ ما میتواند نیروي دفاعی جامعه را فری

  1»بدنۀ جامعه اسالمی گردد.

یا  »هجوم فرهنگی« و » استعمار پذیري« ، »استعمار« در تحلیل مالک بن نبی در متن فوق سه محورِ 

 در معادلۀ پیچیده اي به شکل تعاملی و در هم تنیده روي نقشه عملیات قرار دارند.اندیشه» تهدید فکري« 

هاي غرب یکسره مسموم و یا مرگبار نیستند.اما آن ها با جامعۀ غرب و زیرساخت هاي فرهنگی وسیاسی 

و تمدنی اش نوعی سازگاري دارند.مشکل در قابلیت استعمار در درون ماست که به خاطر سستی هاي 

یجاد می شود  علمی و اخالقی که غالباً بر اثر طرح هاي استعماري در درون جوامع مستعمره ترویج و ا

بدون توجه به جایگاه این افکار در تمدن بیگانه دست به برگرفتن و وارد کردن کورکورانۀ آن ها می 

کنیم.به نظر مالک برداشت و الهام گیري غلط از اندیشه هاي کشورهاي استعمارگر ناشی از روح سست 

تمان و بدن جامعۀ اسالمی از و استعمارپذیر  جامعۀ اسالمی است. به طور طبیعی راه بیمه کردن ساخ

  امراض مهلک اندیشه هاي بیرونی هم در عالج انفسی و درونی ماست.

                                                           
 .134 – 130فی مهب المعرکه، مالک بن نبی، صص  - 1



میرزایی نجفعلیاستاد  | 3  

از کانونی ترین مباحث ابن نبی است. با توجه به این که ما » چالش فرهنگی « و » مسألۀ فرهنگی « 

 مواجه در کشور خودمان و در سطحی وسیع تر در جهان اسالم با این مشکل بسیار ریشه اي و خطیر

هستیم، مباحث ابن نبی براي ساماندهی و اصالح بنیادین فرهنگ بجا و بسزاست. باورش سخت است 

اما با مطالعۀ دقیق اندیشه هاي ابن نبی انسان احساس می کند که او درست در صدد پاسخگویی به 

  چالش هاي فرهنگی امروز ماست.

تمدنی ابن نبی این جا هم یادآوري می  -عیمثل همیشه و در تمام موضوعات مطرح شده در طرح اجتما

کنیم که مالک تمام این امور را از زاویۀ مدیریت استعماري فرهنگ و جامعه هم بررسی می کند.او هفتاد 

سال قبل عرصۀ اصلی قابلیت استعمار و استعمار پذیري روان و روح ملل استعمار شده را عرصۀ فرهنگی 

ضعف و سستی انسان مستعمر و مستحمر در این ماجرا نقش دارد  و نرم دانسته است. گرچه زمینه هاي

اما استعمار هم بی کار نمی نشیند و براي تسهیل پذیرش استعمار از سوي توده ها و افکار عمومی و نیز 

  الیه ها و طبقات نخبه و اهل فرهنگ برنامه هاي متنوعی اجرا می کند.

  گوید:.وي در این خصوص می2ندفرهنگی یاد میکبرخورد اهاي مختلف از جنگ فکري وجمالک دههابار در

اگر به دالیلی جنگ مستقیم هم رخ ندهد،اما درگیري و مبارزه در عرصه ها و میادین جدید دیگري ادامه « 

خواهد یافت.پیروزي هاي جبهه صلح در جبهه هاي فکري و فرهنگی رخ خواهد داد. نباید ذره اي تردید 

 مسکو براي هیمنه بر منابع قدرت، به سالح -درگیر و رقیب در محور واشنگتنکنیم که مخالفان و خصوم 

اندیشه و فرهنگ متوسل خواهند گشت ؛زیرا در آینده، بمب هاي اتمی آنان از حل منازعات آنان ناتوان 

  خواهد بود.

ه اند سازگار داین استنتاج با آن چیزي که بزرگانی از اهل علم در دنیا مانند برتراند راسل پیش بینی کر 

است.او در مقاله اي در همین موضوع تأکید دارد که همۀ کسانی که تصور می کنند از این پس،هرگز و ابداً 

کمونیسم و هواداران آن پیروز نخواهند شد کامالً در اشتباهند و باید تصوراتشان را بازسازي کنند.این افراد 

  شر شود باید از راه اقناع باشد نه با زور.باید بدانند که دیدگاهی که بخواهند در دنیا منت

جهی با چالشی دو و» جاکارتا  –طنجه « باري، اگر بخواهیم با عبارت روشن تر بگوییم، مسلمانان در محور 

مواجه اند ؛زیرا از سویی باید به این فکر بکنیم که چگونه باید اندیشه ا و ایده هاي خود را کارآمد و تأثیر 

                                                           
ت مالک از اندیشه هاي اکتاب فی مهب المعرکه، مقالۀ االفکار القاتله واالفکار المیته، فصلی مستقل در این کتاب است که با عبارت هاي متفاوتی نسبت به توصیف - 2

جنگ اندیشه هاي و ایده هاي یک حقیقت است که جوامع مواجه می شویم. روح و حقیقت همۀ عبارات او یکی است. اندیشه ها و » الصراع الفکري« مهاجم در کتاب 
البته مالک ضمن تأکید بر این مقوالت تالش دارد گناه افکار مرده و مهلک را به منبع آن بر نگرداند  اسالمی بر اثر آن ها کارآمدي و گاه حیات و وجود خود را از دست داد.

  داشت و پذیرش نابخردانه و سست عنصرانۀ آن را فراهم می آورد بازگرداند. بلکه به قابلیت االستعمارِ جامعۀ ما که بستر اصلی بر
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گذار تر بکنیم و از طرف دیگر باید به دنبال شناخت بهترین ادوات و ابزاري باشیم که استعمار با آن ها در 

  ی خاصیت و کاربرد نمودن آنهاست.  صدد خنثی نمودن افکار ما و ب

در واقع، ما با دو چالش و معضل رو به رو هستیم، اولی این است که چگونه افکار خود را در جامعه، فعال و 

کارآمد بکنیم؟ و دومی این است که چگونه باید سبک و روش استعمار در  جبهه فرهنگ و اندیشه را بشناسیم 

تالش خواهم کرد روي  3ر اندیشه هایمان جلوگیري نماییم؟ من در این کتابتا از هیمنۀ نرم و فرهنگی او ب

  4»مشکل دوم تمرکز کنم و به دنبال شناخت و معرفی روش هاي استعمار براي تخریب افکار ما باشم.

مالک در تمام فصول کتاب الصراع الفکري( جنگ اندیشه) به طرز آشکارایی در بارة نقشه هاي استعمار 

  مواجهه با اندیشه هاي تهدید آمیز علیه او افشاگري می کند. براي نمونه به عناوین زیر بنگرید:براي 

خبرگزاري هاي جهانی رابطۀ تنگاتنگی با استعمارگران دارند.در نتیجه اخبار و تحلیل هاي خبري  -1

 5را مطابق میل و طرح هاي استعماري خود هدایت می کنند.

عف و چالش هاي فکري و فرهنگی داخل کشورها مخالف خود جریان هاي استعماري از نقاط ض -2

 6براي ترویج اندیشه هاي مطلوب خود نهایت استفاده را می کنند.

استعمار فرهنگی یک حقیقت است و آن زمانی است که استعمارگران در تسلط بر اندیشه ها و تولید  -3

 7می شوند.ایده هاي باب میل استعمارگر و ترویج آن در میان مردم هدف موفق 

آمیز علیه وجود آن، حمایت از ي تخریب اندیشه هاي عمیق و تهدیداز روش هاي استعماري برا -4

ها و افکار سطحی و عاطفی علیه خود احساسی و شعاري است.گاه این شعاراندیشه هاي سبک و 

 اهاست.بدین وسیله در ظاهر افکار ضداستعماري است اما بخاطر ضعف و سستی ارکان آناستعمار 

 8رود.می هم به حاشیه ردیشه هاي بنیادین و عمیق جبهه ضداستعماعمالً پایگاه استعمار تقویت و ان

استعمارگران از تمجید به قول آن ها امعا و احشاي هضم کننده شان در کشورهاي تحت سلطه  -5

ش داستعمار شیطان است.اما گر بخواهد از تیم فکري خو« پرهیز می کنند. در این خصوص می گوید: 

در دیگر کشورهاي تحت سلطه تمجید کند آن وقت شیطانی سفیه و کودن است.شیطان و به عبارت دیگر، 

استعمار، با دقت تمام مراقب تمام رفتارها و مواضع زبانی خود است تا مبادا حرفی بزند که باعث درد سر 

 9»هوادارانش در برابر موج عاطفی مبارزان و توده هاي علیه استعمار شود.

                                                           
 منظور نویسنده کتاب الصراع الفکري است. - 3
.این کتاب یکی از مهمترین کتاب هاي مالک است. از نظر نیازهاي نظام جمهوري اسالمی که با پیچیده ترین روش 21بخشی از مقدمۀ کتاب الصراع الفکري، ص - 4

ن نبی موضوعاتی که اباستعماري براي تخریب اندیشه هاي آن و رهبرانش مواجه است مطالعۀ این اثر ضروري است.البته با توجه به غناي آن و نیز زنده بودن تمام هاي 
ر جنگ ستقلی در آینده به روش هاي استعمار دبا فراست و بصیرت تمام در بارة نقشه هاي اندیشه ستیز استعمارگران به آن ها پرداخته به خواست خداي متعال، در مقالۀ م

  جبهه فرهنگ و اندیشه خواهم پرداخت.
  .28الصراع الفکري، ص  - 5
  .29، ص همان  - 6
  .29همان، ص  - 7
  .27همان، ص  - 8
  .28همان، ص 9
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ستعمار گاهی از در تحریک کردن و به خشم آوردن یک ملت وارد می شود تا طرف مقابل به ا -6

خشم و انفعال بیفتد و بدون برنامه و تدبیر و صرفاً در اثر انفعال تمام انرژي خود را بدون نقشه و 

 حساب و کتابی خالی کند. ابن نبی از مثال عجیبی استفاده میکند.او می گوید گاهی استعمارگر

مانند یک گاوباز اسپانیایی عمل می کند. او پارچه سرخی را( که نماد عامل تحریک احساسات و 

خشم) آن قدر به استعمار شده نشان می دهد که او نیز بدون هیچ برنامه و فکر و نقشه اي و صرفاً 

دیداً ان شبه دنبال خشم و انفعال تمام توان خود را مانند گاو مستی که از دیدن پارچه سرخ گاوباز

 10منفعل و خشمگین شده، بیهوده مصرف می کند.

زمانی دانسته می شود که در جامعه ، اندیشه و فرهنگ » جنگ و جبهه فکري« اهمیت موضوع -7

داراي جایگاه واالیی باشد.و اگر نه در کشورهاي جهان سوم که فکر و ایده وجود خارجی ندارد 

 ارد؟!موضوع جبهه فرهنگی یا جنگ فکري چه معنایی د

کشورهاي داراي قابلیت استعمار یا مستعمره غالباً از محورهاي پنهان و عمیق مبارزه فکري و  -8

جنگ فرهنگی آگاهی ندارند.آن ها از نتایج منفی آن اقدامات به منفی بودن آن پس از واقعه می 

د فاقد نل عالیه به کشورهاي استعمارگر میفرسترسند.براي نمونه وقتی جوانان خود را براي تحصی

اند که بدانند این یک موضوع مرتبط با تهدید فکري است. راه نفوذ استعمار به کشورهاي این بصیرت

 11روند.که براي تحصیل به آن جا میاستعمار شده یا در معرض استعمار همین نخبگانی اند 

ه اي وارد معرک استعمار با هوشمندي تمام، افکار مورد نظر خود را در تاریکی و بدور از جنجال رسانه -9

می کند تا کسی به مناسبات آن با استعمار پی نبرد.در سایه جنجال هاي حاشیه اي یا کاذب و 

شرایطی که توجه ها به سمتی غیر از سمت استعمار است جنگ هاي فرهنگی در جاي دیگر آن 

طرف تر کلید می خورد.خبرگزاري هاي، شبکه هاي خبري، سایت ها و سخنرانی هاي رسمی و 

 12امثال آن ها همۀ میدان جنگ و تحرك فکري و فرهنگی استعمار نیست.

چهره ها و شخصیت هاي استعمار پذیر به مثابۀ نقاب بر چهرة استعمار عمل می کنند. در واقع آن  -10

 13ها به نیابت از استعمار در جبهۀ علمی حرکت می کنند اما این نیابت کامالً پنهان است.

اي تهدید آمیز از دو راه وارد می شود یکی این که افکار عمومی مردم استعمار براي زدن اندیشه ه -11

را علیه آن افکار  متنفر می کند.این کار به وسیلۀ ابزارهاي گستردة رسانه اي صورت می گیرد.دوم 

این که مبارز فکري را با لطایف الحیلی از کار خود سرخورده و مایوس می کند.همۀ این حرکت با 

 14بر چهره رخ می دهد. مهارت و با نقاب

                                                           
  .29همان، ص  -10
  .33همان، ص  -11
  همان. - 12
 .36همان، ص  13
  .38همان، ص  - 14
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استفاده می کند تا اندیشه هاي کشورهاي ما را با دقت تمام و روزانه  15استعمار از متخصصانی -12

کنند.آنها را دسته بندي نمایند و در اختیار قرار دهند تا بر روي روش هاي مواجهه با صاحبان  16رصد

 امه ریزي شود.این ایده ها و افکار و تخریب مضامین و محتواي فکري آن ها برن

میز  آگی و فکري استعمار اینست که بجاي مواجهه با افکار تهدیداز مهمترین راهبردهاي جنگ فرهن -13

 17اندازد.ک صف و سنگر فرهنگی بودند راه مییروز درجنگ فرهنگی داخلی در بین کسانی که تا دی

 روش هاي خاص وسیاست به حاشیه بردن و از صحنه بیرون انداختن مبارزان جبهه فرهنگی به  -14

 البته پنهان و بدون رد پا یکی از سیاست هاي کارآمد استعمار در کشورهاي تحت سلطه است.

این موارد تنها بخش بسیار کمی از تیزهوشی هاي ابن نبی در شصت سال پیش در شناخت و افشاي 

ست. خواندن روش هاي استعمار براي برخورد با افکار و ایده هاي فرهنگی ملل و دول تحت سلطه ا

کتاب الصراع الفکري دنیایی از ظرافت و فراست مالک بن نبی در استعمار شناسی در عرصۀ نرم و جبهه 

  فرهنگی را به روي ما می گشاید.

پس از طرح نسبتاً تفصیلی روش هاي برخورد استعمار با دنیاي فکر از نگاه مالک اینک باید به این مطلب 

ز آن جا ناشی می شود که وي همواره بر نقش پایۀ ایده و به تعبیر هم اشاره کنم که اهمیت فرهنگ ا

تأکید می کند. جنس و جهت هر تمدن هم از نظر او معطوف به همین فرهنگ و  18»الفکرة  «خود او 

« اندیشه سرچشمۀ آن شناخته می شود. راز عدم توجه زیاد به محصوالت مادي هر تمدن و به قول او 

ناشی از همین است. پروژة بزرگ مالک اقتصاد محور، قدرت »  عالم األفکار« ز بر و تمرک»  عالم األشیاء

  اند.براي نمونه ببینید:طراز میداست. گاهی انسان و فکر را هم هم محور و فرد محور نیست.او انسان محور

بیشتر تفسیر ها و تعریف هاي فرهنگ به دو مکتب باز می گردد، مکتب غرب و مکتب « 

در  الگوي فکري غرب، شاهد نوعی وفاداري به تعریف عصر روشنفکري و رنسانس  مارکسیسم. 

هستیم  ؛زیرا هنوز باور دارند که فرهنگ حاصل اندیشه یعنی انسان است.در مقابل این تعریف، 

  19»مکتب مارکس معتقد است که فرهنگ در ذات و جوهرش، حاصل و میوة جامعه است. 

                                                           
در این موارد می آید امروز هم بی کم و کاست قابل مشاهده است اما روش ها و تسمیات آن ها قدري تفاوت کرده است.مراکز تحقیقاتی  همۀ مطالب ابن نبی که - 15

 و اتاق هاي فکر و أمثال آن ها در کشورهاي اسالمی از مهمترین مسیرهاي تحقق این موارد است.
  رصد خانه هاي تخصصی در حوزة جنگ فکري استفاده کرده است. » المراصد المختصۀ بالصراع الفکري  «ابن نبی در کتاب الصراع الفکري بارها از تعبیر  - 16
  .44همان، ص  - 17
است.او در حقیقت سه گانۀ معروف خود، انسان، زمین و زمان ( اإلنسان، الزمن، التراب) را با یک اندیشه  پایهدر ادبیات و اندیشه هاي مالک کلید واژة کلمه این  - 18

صیت می با این سه گانه شکل و شخ» ایدئولوژي « نظام مند و سیستم معنادار فکري به هم پیوست میزند.و سمت و سوي هر تمدن بر اساس الگوي تعامل و ترکیبِ آن 
  شخصیت هر تمدن و مختصات واقعی آن به این مبانی نظري و فکري بستگی کاملی دارد. گیرد.از این رو 

  .28مشکلۀ الثقافۀ، ص  -19
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فکر یداندیشی و تولجهان اسالم با زایش فکري و آزاد رد که مشکالت فرهنگیاین امر تأکید دااو همواره بر

 ست.معناي بریدن از محیط نیهنگی قابل تحقق است.البته این بفر-ر درون خود این جغرافیاي انسانید

  :صریح داردالثقافه ت کتاب مشکله در يو .ی باورمند استستد فرهنگوتعامل و داده گذشت مالک بکه چنان

می توانیم به طور کلی بگوییم که تالش براي اقتباس راه حل آمریکایی یا مارکسیستی نوعی « 

مخاطره به حساب می آید. نمیتوان براي حل مشکالت فرهنگی جهان اسالم به دنبال وارد کردن 

اف دراه حل هاي این گونه باشیم ؛زیرا در اینجا ما شاهد جوامعی هستیم با عمر، دیرینه، مقاصد، اه

  20»و جهت گیري هاي بسیار متفاوت. 

ست که در غرب دنیاي چیزهاي آنان با دنیاي اندیشه هاي این زمینه این، چالش بزرگ ما دروي به عقیدة

قص و ناتمام و تشویه شده است؛ آنان همسو و هماهنگ است.اما در جهان اسالم دنیاي اندیشه هاي ما نا

 هاي آنان که وارداتیطی فکري حاکم بر جهان عرب و اسالم از دنیاي چیزنتیجه با این دنیاي التقادر

  گیرم.این برخورد و تضاد خطرناکی در عرصۀ اجتماعی اسالمی و عربی به وجود آورده است:است بهره می

پر واضح است، راه حلی که بر اساسِ (دنیاي محصوالت و چیزها) مبناي ساختار و ساختمان «  

ل تطبیق و تحقق در بالد عربی و اسالمی نیست؛ زیرا در این جا هنوز عالم اشیایی فرهنگی باشد قاب

همسو با عالم افکار در خارج وجود ندارد. چنان که روشن است جامعه اي که در حال قیام و بیداري 

است هنوز دنیاي تولید و محصوالتش وجود خارجی ندارد. در نتیجه بجز دنیاي اندیشه ها چیزي در 

رش نیست. اینجاست که ناظر به این وضعیت و براي حل مشکل فرهنگ نمی توان دست به اختیا

  21»وارد کردن راه حل هاي بیرونی کرد به همان سان که تیر آهن و مصالح ساختمانی وارد می کنیم.

مالک کمتر مباحث حق و باطل انگاري ایدئولوژیک را با تحلیل هاي علمی اجتماعی در هم می آمیزد. 

رف هاي خود را در بارة نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی هاي هر فرهنگی در جاي خود می زند. او ح

اما در مقام تعریف ها و مرزبندي هاي مفهومی در صدد بیان همگونی و نا همگونی و منطقی بودن یا 

ما د ا نبودن روش هاي تعامل است. او بر این باور است که حتی اگر یک اندیشه باطل باشد از نظر ما

عرصۀ اجتماعی لزوماً باید دنیاي اندیشه و محصوالتش ارتباط معنادار و سنخیت معقول داشته باشند. در 

این جا نیز با منطق جامعه شناختی و بسیار کارآمد مالک مواجه می شویم.در نقد و واکاوي مرزبندي هاي 

  مفهومی واژة فرهنگ از دیدگاه شرقی و غربی می گوید:

                                                           
  .36همان، ص- 20
  .38همان، ص  - 21
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ابیم یبا دقت در همۀ تعاریفی که از فرهنگ در دیگر مکاتب و ملل غرب و شرق عرضه شد در می « 

ه در طر وجود خطا و اشتباها به خابل نقض و رد کردن نیستند. نقص آنخودي خود قاکه آن تعریفها ب

ید حل لها کول ما نیستند که مفاد و مضمون آنها نیست. بلکه از آن جهت قابل تمسک و قبدرون آن

مشکالت فرهنگی در جامعه اسالمی را به ما نمی دهد. اوضاع فکري، تاریخی و اجتماعی کشورهاي 

عربی و اسالمی با این تعاریف همسو نیست.البته آن تعاریف با عناصر اندیشه هاي تمدنی غرب و یا 

  22»ئولوژیک مارکسیستی سازگاري دارد.با مؤلفه هاي اید

ر دا برآمده از فهم ناقص و ناتمام و کژفرهنگ و یاري از مشکالت تمدنی رنبی بسبدینگونه است که ابن

داند.زمانی که آنان، بدون و اهل فرهنگ کشورهاي جهان سوم می نتیجه ناکارآمدي عملکرد فرهیختگان 

دنبال وارد کردن راه حل هاي فرهنگی از ی و تاریخ و اندیشۀ جوامع خود بتوجه به خصوصیت هاي بوم

  ند که سنخیت آن ها با مبانی و ارزش ها و طبیعت فرهنگی کشور میزبان بکلی متفاوت است.بیرونی هست

جتماعی بین جوامع ما و جوامعی در عرصۀ فرهنگ و علم را ناشی از همین ناهمگونی ا 23او ناکارآمدي

 داند که منبع اصلی تولید حوزه هاي تخصصی یا منابع متخصص انسانی مربوطه است. براي تبیینمی

هر دو دانشجو بخوبی  زند.در یکی از دانشگاه هاي غرب را میموضوع مثال دو دانشجوي غربی و مسلمان 

درس می خوانند. در یک نظام علمی فارغ التحصیل می شوند. هر دو پزشک می شوند. اي بسا از نظر 

ی و ر جامعه کاراینمره و تفوق علمی این مسلمان از آن اروپایی پیشی هم داشته باشد اما فرد مسلمان د

موفقیت پزشک همشاگردي خودش را ندارد. این پزشک مسلمان که از نظر هوش و سطح علمی از آن 

غربی هم باالتر بود اما در مواجهه با مشکالت زندگی و ساختارهاي اجتماعی از او عقب می ماند. به نظر 

ربطی  »کارآمدي اجتماعی « که  مالک در اینجا یک تفسیر براي این اختالل قابل عرضه است و آن این

به سیستم علمی دانشگاه ندارد بلکه به واکنش رفتاري شخص در برابر سبک زندگی اجتماعی او در جامعه 

خاصش مرتبط است. از این رو در حالی که ما به دنبال حل معضالت و چالش هاي فرهنگی هستیم خود 

  24شکل سبک زندگی و رفتار همسو با آن می یابیم.را در میانۀ مشکل گسترده تر و متفاوت تري به نام م

او در کش و قوس مرزبندي مفهوم فرهنگ از دیدگاه جامعۀ اسالمی یا همسو و سازگار با دیرینه و تاریخ 

ما معتقد است ما با شرایط بحرانی کنونی که فاقد دنیاي اشیا( محصوالت و ثمره هاي خارجی و عینی 

                                                           
 .39همان، ص - 22
  ، واژه مهمی است که مالک براي مفهوم ناکارآمدي و نقص عملکرد به کار می برد.»ال فاعلیۀ« - 23
 .42مشکلۀ الثقافۀ، ص  - 24
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تحول در دنیاي افکار خود هستیم و سپس اشیاي متناسب و سازگار با  فرهنگ) هستیم و صرفاً به دنبال

آن را خواهیم داشت، در چنین شرایطی، باید به دبنال تعریفی مرکّب، منشور وار، مکعبی، چند ضلعی و 

  متکثّر األبعاد باشیم.تعریفی تو در تو و پیچیده.

، 25فسیانعد را بکاویم، شناخت عناصردر نگاه ابن نبی، براي شناخت و تعریف فرهنگ الزم است سه ب

 گر وها بر یکدیهاي متقابل آناسبات این دو مجموعه عناصر و نقششناخت عناصر اجتماعی و شناخت من

 مین مناسبات و روابط نفسی فرد بانظر مالک فرهنگ یعنی هدو عرصه. ازمسیر تحول و تغییر در هر

چه از دو مکتب شرق و غرب  نگ در نزد مالک بر خالف آننتیجه، معناي عمیق فره در». قوم«اجتماعی

  دارد. تنیده و همکنشگراهمارند معنایی ارتباطاتی، مرکب، درپیچیده دو غیرکند که تعاریفی بسیط نقل می

ابن نبی معتقد است اندیشه ها اگر در عرصۀ عینیت اجتماعی کارآمدي خود را ا زدست دادند باید مدفون 

عجیبی می گوید، با بررسی تاریخ جوامع می فهمیم که هر جامعه همانگونه که گورستانی  شوند. در مثال

دارد که مردگانش را در آن دفن می کند، همان گونه گورستان دیگري دارد که افکار غیر قابل استفاده 

  26در حیات اجتماعی اش را در آن به ودیعت می گذارد.

یکی از مهمترین و کلیدي ترین واژه هاي ابن نبی در حوزه 27»لیدغدغۀ متعا« یا» انگیزة واال و مترقی« 

تحلیل فرهنگی است.او بر این باور است که کارآمدي اندیشه و فرهنگ مستلزم شرایط روحی و روانی و 

نیز اجتماعی مناسب  و خاصی است. این شرایط با اقتضاهاي زمان و مکان نسبت هایی دارد. هر اندیشه 

گذار بودنش به محیط انفسی و اجتماعی خاصی نیازمند است. دقت کنید که مالک و ایده اي براي اثر

همواره تمام این مباحثش ناظر به یک موضوع مرکزي و کانونی است؛ تمدن سازي. در نتیجه مطابق 

تحلیل او الزم است ایده ها و چارچوب هاي نظري و فکري به اقتضاي شرایط مستمراً باز تحلیل و 

ا شرایط مناسب آن ها تأمین گردد یا ادبیات ها، گفتمان ها، نظریه ها و ایده هاي فکري واکاوي شوند.ی

  و فرهنگی دستخوش تحول و بازسازي قرار گیرد.

از این رو ما براي تحقق بخشیدن به طرح هاي تحول در هر سطح و جایگاهی که باشد فقط به نظریه  

اریم بلکه به مناسبات درست آن ایده با فضاي انفسی پرداز و کرسی نظري و انسان فکور و خالق نیاز ند

                                                           
به معناي واقعی  .اوقبالً هم در جاي دیگري اشاره کردیم که زیرساخت نقشۀ تحول انسانی و اجتماعی و سپس تمدنی در اندیشۀ مالک بن نبی برگرفته از قرآن است - 25

 امالً قرآنی است. دو گانه انفسی و اجتماعینگرشی سنن محور و جهان بینی اي قرآنی دارد.مرزهاي مفهومی او در حوزه انسان شناسی، جامعه شناسی و تمدن شناسی ک
س) گفته است. إنّ اهللا غییر ما بأنفاو که در سر تا سر مباحثش طرح می شود برگرفته از دو آیۀ قرآنی است که از مناسبات تغییر اجتماعی ( تغییر ما بقوم) و تغییر انفسی( ت

  ال یغیر ما بِقوم حتى یغَیر ما بأنفسهم.
 .46مشکله الثقافه، ص  26
  بنده در زبان فارسی یکی از این دو واژه را پیشنهاد می کنم.».االهتمام األسمى«واژة اصلی که مالک استفاده می کند  - 27
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و اجتماعی جامعه هم محتاجیم. موفقیت ما یکسره در گرو این نیست که افکار نداریم و باید افکاري طرح 

کنیم، بلکه این هم مهم است که بدانیم این افکار هر قدر هم که درست باشد اما نسبت و ارتباطش با 

ما یا ملت ما یا امت ما چیست.این امر در نهایت اهمیت است ؛زیرا به نظر  فضاي روحی و اجتماعی عصر

مالک طرح ایده ها اگر نامتناسب با فضاي روحی و انفسی و یا نگرش اجتماعی همراه با آن باشد هیچ 

  کارامدي اي نخواهد داشت و قدمی در مسیر تمدن سازي بر نخواهیم برداشت. 

ش مثال هاي بسیار متنوعی می زند. یکی از این مثال ها در بارة ابن ابن نبی براي توضیح اندیشه خود

خلدون است.او معتقد است که اندیشه هاي ابن خلدون بسیار مترقی بوده است.اما میگوید براستی چرا 

ألنّ هذا « این اندیشه ها به توسعه و ترقی جامعۀ مخاطب ابن خلدون نینجامید؟ پاسخ می دهد که : 

ه هاي زیرا این اندیش»   ک العصرِ کانَ یمثّل فکرةً ال صلۀ لها إطالقاً بالوسط اإلجتماعیالتراثَ فی ذل

  بلند ابن خلدون در آن زمان هیچ تناسب و پیوندي با جامعۀ معاصرش نداشت.

ندازیم فکري خودمان نگاهی بیهاي فرهنگی وبرخی از تالشبتنی بر همین نظریۀ ابن خلدون به حال اگر م

مانند  هاي نوع نگرش هاي خود به مقوالتیاشکار به آسیب ا آسیب شناسی کنیمایۀ این تحلیل آن رو در س

انقالب همان صدور ایده و اندیشه است و آسیب شناسی آن الب خواهیم رسید. منظورم از صدورصدور انق

ت د نظام بوده اسو اگر نه صدور انقالب به معناي روش سخت افزارانه یا نظامی و امثال آن که نه مقصو

و نه معقول است و البته ارتجاع عربی و دنیاي غرب روي همین روش نفوذ انسانی و فیزیکی ایران براي 

نوان عر درست این که باید انقالب را بصدور انقالب تمرکز کرده اند که اتهام و افتراست. اما همان تصو

  نطق آسیب شناسی اش باید بازکاوي کنیم. یک ایده و تصور صادر کرد. همین هم از نظر ابن نبی و م

نبی تحقق یک انقالب در یک سرزمین  فراتر از یک ایده و اندیشه و دکترین به بستر اجتماعی با روش ابن

تی مانند ساختارهاي مذهبی، ها هم نیاز دارد. مقوالعیت و شرایط انفسی و درونی انسانهمراه و نیز وض

 یمانند نفت و دیگر منابع طبیع هاییسرمایهوینۀ فرهنگی، وضعیت اقتصادي یخ و دیرراي، تاهاي قبیلهبافت

د ها همه و همه باید مورهاي حاکم بر انسانها و بینشها و باورتنیز شخصیو دهها عامل مرتبط با اجتماع و

  تحلیل و مطالعه قرا بگیرند و بر اساس نتایج به دست آمده به صدور یک اندیشه بپردازیم.

ه با نگاهی عمیق تر به تفکر ابن نبی با این حساب اصوالً واژة صدور براي انتقال فرهنگ ها و حتی البت

واژة انتقال براي تعامل و مناسبات فرهنگی مطلوب دقیق به نظر نمی رسد. شاید شکست خورده ترین 

برخی از  پروژه هاي تحوالت صدور اندیشه در جهان معاصر ما انقالب هاي رنگین و مخملی غرب در
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کشورهاي اروپاي شرقی و آسیایی و سپس انقالب هاي عربی است. در انقالب هاي مخملی غرب ما با 

یک کودتاي فرهنگی رو به رو هستیم. در حالی که فرهنگ کودتا بردار نیست.فرهنگ ریشه در تحوالت 

اله در یک یا یک س پایه در عرصۀ انفسی و اجتماعی دارد و این تغییرات چیزي نیست که بتوان یک شبه

  جامعه پدید آورد.حرکت فرهنگ تابع قوانین و ضوابط بسیار دقیقی است. 

در جریان بیداري اسالمی اخیر هم با مشکلی شبیه همین مواجه هستیم. ملت هایی فاقد زیر ساخت هاي 

هاي  عیتدرست فکري و فرهنگی قیام می کنند. با مطالعۀ شعارها و برنامه هاي انقالب هاي آنان و وض

نخبگان و عالمانشان و نیز جریان هاي فکري وسیاسی پیشگام در جریان انقالب ها آنان شاهد هیچ 

سنخیت و توازنی نیستیم. شبکه هاي اجتماعی اینترنت با هدایت هاي پیدا و پنهان داخل و خارج، تب و 

 نند.درست مانند ویروسالتهاب موج عظیمی از مردم را با هدف تغییر زیرساخت هاي سیاسی ایجاد می ک

و با همان سرعت از کشوري به کشور دیگر انتقال می یابد. پیداست که چنین اتفاقی مبتنی بر تغییر 

  انفسی و اجتماعی نیست و دیر یا زود به بالي جان همین مردم تبدیل می شود. 

 هاي تاریخی آندر مقابل، با مطالعۀ نهضت ملت مسلمان ایران با رهبري حضرت امام و بررسی ریشه 

به وضعیتی کامالً متباین با این انقالب ها مواجه می شویم. انقالب اسالمی ایران از هیچ جا وارد نشد. 

هیچ کسی در صدور آن به ایران نقش نداشته است. بلکه این انقالب بر اساس تاریخی همسو، یک دست 

 بسیار غنی سیاسی از دوران صفویهو منسجم از نهضت و قیام شیعی امامی و نیز بر اساس تجربه هاي 

و نیز قبل تر از آن از زمان امامان معصوم و بویژه با توجه به کربال و نقش بی بدیل و الهام آفرین آن 

براي جامعه اي مانند ملت ایران و البته مضاف بر همه این ها، بر مبناي دنیاي افکاري منسجم با این 

افتۀ همین مکتب این انفجار اجتماعی و انقالب حقیقی را شاهد جریان ها و حرکت ها و نخبگانی تربیت ی

شدیم. شگفت این است که عده از ما همۀ این امور را می دانیم اما با این وجود تفسیر ساده و بسیار 

سطحی اي از صدور انقالب ارائه می کنیم. واقعیت این است که انقالب اسالمی ایران با مالك هاي 

در مسیر درست و دقیق تمدن سازي بوده است.منظورم رفتارهاي پس از انقالب  تحلیل تمدنی ابن نبی

نیست بلکه سیر طبیعی تحقق خود انقالب است. راز عقالنیت و منطق و علمیت حاکم بر رفتار سیاسی 

  حاکمان و طبقۀ رهبري انقالب ما هم در همین طبیعی بودن سیر تمدن سازي انقالب نهفته است.  

ی براي متحول کردن فرهنگ و توسعۀ عمیق و حقیقی و دوام دار فرهنگی بیش از برنامه به نظر ابن نب

  هاي مقطعی و یا بخشنامه اي باید به فکر ایجاد محیط زیست اجتماعی و تربیتی براي افراد جامعه باشیم.
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بک ي اختیار سواقعیت این است که انسان، مالك ها و معیارهاي خوب و بد را که بعدها پایه و مبنایی برا« 

زندگی او می شود، بر اساس یک فرایند تأمل و تفکر و اختیار بر نمی گزیند.چنین فرایندي حتی اگر براي 

واند تد روستایی و یا یک کودك چگونه میبرخی از مردم ممکن باشد اما براي اغلب جامعه وجود ندارد. یک فر

نشاق در واقع، انسان این معیارها و موازین را مانند است تجزیه و تحلیل کند و سپس مبنایی را بپذیرد یا نپذیرد؟

هوا به طور ناخودآگاهی از محیط خانوادگی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی اش و به تعبیري از  قلمروي روحی 

  اش می گیرد.درست مانند استنشاق اکسیژن از قلمروي جوي و فضایی اطراف خودش براي بقاي زندگی اش.

دتش در دنیاي افکار و اشیایی که با آن ها زیست می کند غرق است.او با این افکار و اشیا انسان از زمان وال

در  گفت و گویی همیشگی است. محیط داخلی اي که انسان در آن جا می خوابد و بیدار می شود. سیماي 

ازد که ن می سکلی وضعیتی که انسان زندگی روزمره اش را با آن می گذراند در واقع  فرهنگی را براي انسا

  با زبانی مرموز و ناشناخته جزئیات آن با روح انسان رابطه بر قرار می کند.

اما د راین میان و با همۀ این دیالوگ روحی و معما وار روح ما با این محیط ناگهان هر از گاهی سکوت ما 

ن هم می فهمند، می شکند و حرفهایی از این گفت و گویو مرموز ما با محیط به سخن می آید که دیگرا

درست مانند  زمانی که آن سیب سر نیروي جاذبه زمین را براي نیوتن به زبان آورد یا آن گاه که صداي شر 

 )تشر آب در قصر إسEste پرده از راز قطعۀ جاودانۀ موسیقی را براي لیتز نابغه بر داشت. باري، هر (

ایی هاي عقلی اما به کنه آن نمی رسیم.با این حال اما تفاصیلی از محیط ما زبانی دارد پنهان که با همل توان

با زبان درون با آن ها رابطه بر قرار می کنیم. مثالً آن نماد یا تندیس کوچک اتاق خواب یا دفتر کار ما به 

هیچ روي خاموش و بی جان نیست.چیزي در آن نهفته است.چیزي شبیه روح که ما را به سخن گفتن فرا 

  آن را. می خواند و ما هم

براي همین ما آشکارا می فهمیم وقتی یک شیئ از محیط همیشگی فرهنگی خود، بریده می شود و به 

جاي دیگري می رود گویی چیزي در این میانه می میرد؛ زیرا زبان آن چیز در بیرون از این محیط بی معنا و 

ید پل فرهنگی میان اشیا و افکار تأکنا مفهوم می گردد. از این جاست که باید مستمراً بر پیوند و تناسب و 

  28 »کنیم. روابطی که به افکار و اشیاي ما ارزش هاي عینی و درونی می بخشد.

حال باید در بارة موضوع مهم دیگري که در منظومۀ فکري مالک بن نبی با اهمیت و تعینی کننده است 

رم، لید مباحث ابن نبی در حوزه جنگ نیا برخورد اندیشه ها شاه ک» الصراع الفکري« اشاره کنیم. در واقع 

مبارزة فکري، تضاد اندیشه ها و حتی جنگ و هجوم فرهنگی است. وي قواعد جنگ در حوزه علم و 

اندیشه را در پیرامون این اصطالح کانونی اش تبیین می کند.این مبحث در آثار و اندیشه مالک از آن 

                                                           
 .56همان، ص - ٢٨
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و ناجوانمردانه ترین این جنگ ها قرار دارد. تردیدي روي با اهمیت است که خود او در معرض خشن ترین 

نیست که ابن نبی با اندیشه هاي ژرف و دلیرانه اش علیه استعمار و استعمار پذیري از دشمنان درجه یک 

  و خط مقدم استعمارگران به شمار می آمده است.

مارگر عمی با جریان هاي استتوانیم با توجه به مواجهه و مبارزة جهانی جمهوري اسالاز این روست که ما می

اط معنویی و معنایی خوبی با پذیر در داخل کشور ویا درون جهان اسالم، ارتبخارجی و ارتجاع و استعمار

بن نبی و روح اندیشه هایش برقرار کنیم. گرچه جانمایۀ طرح کالن مالک از نوع فکري و فرهنگی است ا

م الیاسی و عرصه سیاست را مظهري از میادین اسو الگوي اسالمی او هم الگویی اجتماعی است تا س

  ها و نوشته هاي متنوعش از تضاد و هجوم فرهنگی و علمی سخن گفته است.اجتماعی میداند اما در کتاب

یکی از اهتمامات و کانون هاي توجه مالک کشف روش هاي استعمارگر در به زانو در آوردن ملت هاي 

تسلیم شدن در برابر اراده هاي اوست. همچنین او تالش فراوانی استعمار شده و وادار کردن آن ها به 

کرده است که روش تخدیر مردم و مسخ هویت هاي خودي آنان و روش هاي ازخود بیگانه کردن ملل 

  تحت استعمار و بلکه تقویت روح استعمارپذیري و احساس وابستگی و نیاز حیاتی به او را بر مال کند.

ت دقیق فرهنگ و طبیعت آن و نحوة شکل گیري اش در انسان و جامعه و یا معلوم است که بدون شناخ

تبعات و آثارش بر انسان و محیط زندگی او هر گونه سخنی از آسیب شناسی و یا ارائه روش هاي مناسب 

تکوین فرهنگی یا تقویت و حمایت از آن ممکن نیست. یکی از کانونی ترین مباحث مالک بن نبی همۀ 

ه به حقیقت فرهنگی مرتبط است.از این رو گاهی ابن نبی به غور رسی در اعماق فرهنگ مسائلی است ک

غرب یا شرق فرو می رود.فلسفۀ این تالش فلسفی شناختی عمیق تر از فرهنگ و روش ها و مبانی آن 

در مکاتب و دستگاه هاي تفکري و الگوهاي علمی مختلف است. بدین وسیله در کوشش است تا از پشت 

اقدام هاي انسان ها و مظاهر و مقاصد هنري یا ادبی و اجتماعی جوامع آگاه شود و در بارة آن ها پردة 

  تحلیل هاي دقیق تري عرضه کند.

وي، در سایۀ همین حقیقت زمینۀ 29معنویت و زیبایی دو بعد بسیار مهم فرهنگ در نگاه مالک است.

و تکامل فرهنگی می یابد. در واقع جامعۀ جهانی چند فرهنگی و یا تکثرگرایی  30مناسبی براي همزیستی

فرهنگی در نگاه ابن نبی جایگاه می یابد. البته نباید در مرزبندي کلیشه اي این واژگان و اصطالحات 

                                                           
 .108مشکلۀ الثقافۀ ، ص  - 29
یعنی همزیستی فرهنگ ها نام نهاده است. این تعایش فرهنگی در دیدگاه مالک نه مبتنی بر اضطرار هاي اجتماعی و  را ، تعایش الثقافات» مشکلۀ الثقافۀ « ابن نبی فصل سوم کتاب - 30

  ضرورت هاي همزیستی بلکه بر اساس نقطه هاي قوت هر فرهنگ و جامعه و فرصت تکامل و تعامل میان آن ها صورت می گیرد.
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گرفتار شویم. ابن نبی شاخص هاي فرهنگی هر قوم و یا مکتب و تمدن را بخوبی مطالعه کرده است. از 

ف دیگر خلل ها و خأل هاي آن ها را نیز شناخته است.تعامل و تکامل فرهنگی که او پیشنهاد می هد طر

به معناي نقص فرهنگی یک طرف نیست.او همواره با رویکرد اجتماعی و عینیت گرا که شاخصۀ فکر 

ناسی شتمدنی اوست تحلیل می کند. به نظر مالک الگوي حاکم بر فرهنگ قلب هنر، ادبیات و زیبایی 

است.در مقابل، شاخصۀ اصلی فرهنگ مشرق و جهان اسالم اخالق و حقیقت گرایی است. کانون یکی 

  هنر است و کانون دیگري حقیقت است. 

مالک معتقد است که انسان در عصر حاضر از سه راه بر جامعه تأثیر می نهد یا از سه راه در جامعه نقش 

وت( مال) در نتیجه اگر به دنبال تغییر درست و منطقی اجتماعی آفرینی می کند؛ از راه اندیشه، کار و ثر

  31باشیم باید سه گونه هدایت و ارشاد داشته باشیم؛ هدایت فرهنگ، هدایت فعالیت و کار و هدایت سرمایه.

به نظر او این هدایت و ارشاد در هر سه حوزه داراي سه محور است؛ استحکام و اقتدار  مبنا، همراهی و 

انسجام در حرکت و یکپارچگی و وحدت در غایت و مقصد. از این رو و به خاطر نبود چنین همسویی و 

هدایت هایی است که بسیاري از ظرفیت ها و فرصت هاي ما از بین می رود ؛زیرا توان پیوست کردن 

 آن ها و شبکه سازي آن ها  و نیز همسو کردن و مرتبط نمودنشان را نداریم. چه فرصت ها و نیروهایی

  32که به خاطر راقبت هاي درون سیستمی خنثی شدند و از بین رفتند و به هدف نرسیدند!

مهمترین فلسفه حرکت اجتماعی و رشد با جماعت و همراهی با مردم از نظر ابن نبی دقیقاً در همین 

هدایت و همراهی و تعاون است. از نظر او این فلسفه اصلی جامعه شناسی اسالمی است. با حرکت هاي 

فردي سه شاخصه اصلی هدایت( مبناي مستحکم، هماهنگی در حرکت و اشتراك در مقصد و هدف) در 

  فرهنگ و کار و سرمایه متحقق نمی شود و عمالً تحول و تغییر اجتماعی رخ نمی دهد.

مالک بن نبی به نکته اي کلیدي در فرق فرهنگ و علم هم اشاره می کند.از نظر او، فرهنگ بیش از این 

براي نمونه دو انسان انگلیسی را تصور کنید 33ریه اي براي معرفت باشد نظریه اي براي رفتار است.که نظ

که داراي دو شغل کامالً مختلف باشند. یکی پزشک و دیگري چوپان. حاال دو هم سطح علمی و هم 

صل و فشغل تصور کنید که یکی از سودان و دیگري از ژاپن. بدون تردید در مواجهه با زندگی و حل 

معضالت و بحران هاي آن دو نفر اول در عین اختالف فاحش در تحصیالت اما قرابت بیشتري با هم 
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خواهند داشت.این امر به خاطر همان فرق اساسی فرهنگ و علم است. دو نفر اول گرچه سنخیت شغلی 

اً یک نسبت با هم ندارند هم در عرصۀ فرهنگی داراي یک هویت فرهنگی اند.در نتیجه در سبک زندگی

سبک را دارا هستند اما دو نفر دوم گرچه از نظر علم و معرفت در یک سطح هستند اما چون داراي دو 

    34فرهنگ و دو سبک زیستن اند در میدان اجتماعی با هم بسیار تفاوت خواهند داشت.

سیار مهمی ل بابن نبی در ادامه آسیب شناسی او از عرصۀ فرهنگ و مناسباتش با انحطاط تمدنی به مسای

اشاره دارد. گرچه تمرکز این مباحث در دو کتاب مشکله الثقافه و شروط النهضه است اما در تمام آثارش 

  همواره عامل فرهنگی مورد نقادي و بررسی آسیب شناختی قرار می گیرد.

انده عقب مدر جوامع » متعالم ها« آسیب شناسیِ پدیدة مدرك گرایی و پدیدة عالم نماها و به قول مالک 

و استعمار شده، مفهوم و آسیب شناسی فرهنگ در تاریخ، مفهوم و آسیب شناسی فرهنگ در آموزش و 

پرورش، چهارگانۀ ارکان فرهنگی تربیت: عنصر اخالق براي تشکیل مناسبات و روابط اجتماعی، عنصر 

الیت ت هاي فعزیبایی شناسی و هنر براي تشکیل ذوق هنري عمومی، منطق عملی براي مرزبندي صور

، هدایت فرهنگ، هدایت ذوق هنري و زیبایی 35تجربی سازگار با انواع جوامع -عمومی و هنر تطبیقی

شناسی و دهها موضوع مهم و کاربردي دیگر در مباحث مالک در حوزة فرهنگ و مناسباتش با تمدن در 

  آثار او آمده است.

  او در زمینه آسیب شناسی دانش و عمل می گوید:

گفته ایم که چیزي که امروزه مسلمانان کم دارند منطق اندیشه نیست بلکه منطق عمل و حرکت  بارها« 

است. آنان نمی اندیشد تا عمل کند بلکه تا بداند و سخن نظري اي زده باشد. ...ما مانند کسی که در 

یانه فتار وحشحالت خواب و خیال است به فکر عمل نیستیم. به مادران فرزندان ما بنگرید.آنان یا با ر

کاري می کنند که اطفال او کودن و بی عقل بار آید ویا با سست گرفتن و اختیار مطلق دادن به آنان 

کاري میکنند که برایشان هیچ حرمت و جایگاهی نماند و براي خواسته هاي مادران خود هیچ ارزش و 

  36» ارجی قایل نباشند.

 
                                                           

 مثال با کمی تصرف از خود ابن نبی است. - 34
یم و انتزاعی در دسترس ماست.چیزي که کم دارمالک در این باره تصریح دارد که ما در شرایط  کنونی ملل مسلمان شدیداً به این منطق عملی نیازمندیم ؛زیرا به اندازة کافی عقل مجرد  - 35

ا ب باید فرا بگیریم اما نم یدانیم چگونه وبا چه منطق و روش و برنامه عملی.تقریباً در تمام زندگی و سبک آن در میان ما دنیاي اندیشه هاعقل عملی و اجرایی است.ما می دانیم چه چیزي را 
نیم.ایده داریم اما از روش تحققش آگاهی نداریم. ک دنیاي عمل راه خود را می روند.فرهنگ داریم اما الگوهاي عملی نداریم. سیاست داریم اما وسایل مناسبش را در اختیار نداریم و درست نمی
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