
 احلضاري واإلصالح التجديد

  يف 

 نيب بن مالك فكر

 املعايطة سامل قيس  
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 باإلجنليشية امللدص
This study came to talk about the ways of reform and 
renewal of civilization in the thought of a scientist and 

thinker of the contemporary scientists to draw a new 
way and a unique approach to the treatment of the 

reality of this nation, which is under the weight of 
underdevelopment and corruption, and gave us his 

vision to join the human civilization has talked in this 
research, And the second topic on the methods of 
civilizational reform according to his vision and 

according to his opinion. In the third topic I talked 
about the causes of the backwardness and the 

stagnation and how to deal with it according to what 
this thinker sees. Finally, the results were the most 

prominent being that we cannot join the human 
civilization a Not to rid itself of the colonial complex 

and through a cultural orientation of moral thought 
and cannot emerge from the cocoon of 

underdevelopment only to rid the tyranny of the world 
of ideas and the world of people
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 املكدمة
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 .وعلومُ وثكافتُ ىيب بً مالو حياة: األول املبحح*

 .ىيب بً مالو فهز يف اإلصالح طزم: الجاىي املبحح*
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 :ىيب بً مالو رأي حضب واجلنود التدلف أصباب: الجالح املبحح

 البحح ٍذا مادة إعداد يف وفكت قد أنوٌ أٌ اهلل مً أرجوا وأخريا    
 جَدي يف أدعى وال ، والباحجني العله طلبة بَا ييفع أٌ اهلل وٍاصأل

 واليكص العيب ًم خيلو ال للبغز عنل فهل ، الهنال ٍذا املتواضع
 . العاملني رب هلل واحلند. املضتطاع اجلَد بذلت أىي أدعي ولهً
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 . وعلومُ وثكافتُ ىيب بً مالو حياة:  األول املبحح

 .الغدصية حياتُ: األول املطلب

                         

 1358 -(1307 -1889 

16 1940)    

 .

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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1
  

2
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 : ثكافتُ يف املؤثزة العوامل:  الجاىي املطلب
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ً  مالكو  فهز يف احلطاري اإلصالح طزم:  الجاىي املبحح*   بك

 :ىيب
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 التككدو  وحكيككة  احلطكارة  ملعيكى  الصحيح الفَه:  األول الطزيل
 : احلطاري
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 ( ": Oswald Arnold Gottfried 

 Spengler)( 1880 8   1936   

" (: Der Untergang des 

Abendlandes)   

 

1918  " (: Preussentum 

und Sozialismus) 1920 

  

   .   

 1933 

" (The Hour of Decision) :

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1880
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%B1#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%B1#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%B1#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%B1#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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1 Spengler, O., “The Decline of the West”, Trans. into 

English by Charles Francis Atkinson, Allen & Unwin, 

London, 1959. 

  

 

 

 

ttps://drmfarhan.wordpress.comh                      

  

https://drmfarhan.wordpress.com/
https://drmfarhan.wordpress.com/
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 مكحكددة ىكظكزية و لإلصالح واضح ميَج وجود:  الجاىي الطزيل
 . للنزاحل وختكطكيكط والوصائل لألٍداف
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 الفهكزي  والصكزاع  االصتعنار عكدة مً التدلص: الجالح الطزيل
 .الغالب لجكافة واخلطوع
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 لرتاثيا االصتغزاقية الدراصات على االعتناد اوسجت:  الزابع الطزيل
 : بيا خاصة علنية دراصات على والبياء
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 ٍو املضله يعتيكُ الذي باملبدأ العنيل اإلمياٌ:اخلامط الطزيل   
 . احلطاري لإلصالح البدء ىكطة
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 (Alexis Carrel)   28 

 1873  5  1944   

 .1912  ((1935)): 

.. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1873
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B0%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
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 واحلناظ املبدأ يف االىدفاع وٍو الزوحي، التوتز: الضادظ الطزيل
 طزم أٍه مً قلبُ عليُ وميلو ىفضُ دلامع عليُ يأخذ حتى لُ

 .اإلصالح
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 علكى  تكوو مضله جيل لبياء  الجكافة توجيُ:  الجامً الطزيل* 
 .اإلصالمية احلطارة أنتافُ
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 :  ىيب بً

 :لالصتعنار الكابلية:  أوال

                         

  



 

 

655 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

                         

 



 

 

652 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

 :األخالقي الغلل: ثاىيا

                         

  

  

  



 

 

656 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

 :الفعالية عدو: ثالجا

                         

  



 

 

655 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

                         

  



 

 

655 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

                         

  



 

 

655 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

 : األعداص عامل طغياٌ:  رابعا

                         

  



 

 

655 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

                         

  

 

 



 

 

655 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

 : األفهار عامل طغياٌ:  خامضا



 

 

655 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

 : والواجب احلل اعهالية:  صادصا

                         

       

( 

 

   

 

 : 

   

       

 ..

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%85


 

 

655 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية



 

 

655 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

                         

  



 

 

652 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

                         

  



 

 

656 


 التجديد واإلصالح احلضاري يف فكرمالك بن نيب

 و (7102  يوىيُعدد )  ىضاىيةدللة نلية الدراصات اإل

 : الجكافة يف واحلزفية التعامل اعهالية:  صابعا

                         

  



 

 

655 

  قيس سامل املعايطةد/ 

 و(7102 يوىيُعدد )  دللة نلية الدراصات اإلىضاىية

 اخلامتة : وفيَا أبزس اليتائج والتوصيات :*

أوال

ثاىيكا 

ثالجكا 

رابعا
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