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 سؤال النهضت عند مالك بن نبيمشزوع كخاب جماعي بعنىان: 
 

ف الحػاسي لألمت ؤلاسالمُت، وؤلاخفاق الزي لحلها 
ّ
ئّن مشكالث الحػاسة التي ججّسذث في أصمت الخىك

ف مً حهت أخشي، 
ّ
ب اللابلُت لالسخعماس مً حهت، ومً الخخل

ّ
حّشاء رلك، وعجضها عً اسدئطال راتها مً مشك

ذًذة حعلخه ًبلى خائشا أمامها. اسخىلذ على اهخمام مالك بً هبي، وملكذ علُه حىاهده، وطشخذ علُه أسئلت ع

ه 
ّ
خ وشعاب الضمان لعل ئّن هزا الىغع اإلاخأّصم، وهزه ألاسئلت املحّيرة كّل رلك دفعه ئلى اإلاض ي بعُذا في بطىن الخاٍس

 ً
ّ
ت في عاإلاىا ؤلاسالميًخمك وهى  مً العثىس على أحىبت ملىعت عً السإال اإلاشكضي الكبير في اإلاسألت الحػاٍس

ز امللممىن وجددر  يررم""سؤال النهضت: "مل
ر
ك ئشكالُت ااا جخّ

ّ
ت جفك ؛ ومً زم ؤلاسهام في ضُاغت سؤٍت فكٍش

م العىدة ئلى  الخخلف في عاإلاىا ؤلاسالمي ئلى الظاهشة وأسبابها وأعشاغها وآزاسها، وجشسم مً حذًذ معالم طٍش

م فُه مشة أخشي.  ولعل مً ألاحىبت التي كّذمها لهزا السإال الكبير "أّن 
ّ
خ والخأل غىا وجىالخاٍس بىا : "مً أعظم َص

ّ
ك

خىا. ولعّل أكبر أخطاء اللادة أّنهم ٌسلطىن مً خسابهم  ىا هجهل الىلطت التي منها هبذأ جاٍس
ّ
خىا أه م جاٍس عً طٍش

له خُث ٌسير خبط عشىاء"، .... " وئرا  خشج كطاسها عً طٍش هزه اإلاالخظت الاحخماعُت. ومً هىا جبذأ الكاسزت، ٍو

ت سىت  كاهذ الُابان لم جلبث أن نهػذ ختى غاهذ سوسُا ىا الصلىا هشاوح في مكاهىا. "للذ  5091الاسخعماٍس
ّ
م، فاه

كاهذ مشكلخىا أهىا وسير ببطء هدى الحػاسة التي وشذها مفكشو النهػت، وأهىا اججهىا هدى جكذٌس عىاضش 

م. لزلك، هجذ الُابان كذ وضلذ كبلىا، بل كل: لم  5181مجخمع ولِس بىاء مجخمع كما فعلذ الُابان مىز نهػتها 

 هطل بعذ".

 

 فكزة الكخاب

ف بعلماء الجضائش وسحاالتها  والبدىر للذساساث ألاضالت مشكض مششوع ئطاسفي   م باإلسهام في الخعٍش
ّ
اإلاخعل

خ مً أحل دسء بذعت الاسخئىاف،  م الشبط بين ألاحُال اإلاخعاكبت عبر الخاٍس وبمناسبت الذكزي اللبعرن على طٍش

ٌعلً اإلاشكض عً اسخطذاس  ،جزائزي مالك بن نبي رحمه هللا حعالىلصدور كخاب "شزوط النهضت" لممفكز ال

 كخاب خىل السإال الكبير الزي شغل مفكشها طىال خُاجه والزي فّػلىا ضُاغخه بالعىىان آلاحي: 

 سؤال النهضت عند مالك بن نبي
  

ولهزا، ٌسّش مشكض ألاضالت للبدىر والذساساث بالجضائش؛ أن ًذعى ألاساجزة الجامعُين، والباخثين، وطلبت 

الذساساث العلُا، داخل الىطً وخاسحه، ئلى اإلاشاسكت وؤلاسهام في كخابت بدىر وملاالث علمُت خىل هزا 

ط إلضذا
ّ
ح منها بعذ الخدكُم، في كخاب هخط

َّ
ِسه في الزكشي الخامست وألاسبعين لىفاة اإلاىغىع لُخم وشش ما ًترش

خ   م.  8951أكخىبش  15مالك بً هبي بخاٍس
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 شزوط النشز:

ت والفشوسُتـ  .5 م البدىر باللغت العشبُت وؤلاهجليًز لذَّ
ُ
 ج

ت. .8  جػمين العىىان واإلالخظ والكلماث اإلافخاخُت  باللغت ؤلاهجليًز

طا في اإلاىغىع الزي ًكخب فُه. .1  أن ًكىن الباخث مخخّطِ

ششث في مإّسست أخشي. .4
ُ
 أن ال جكىن الذساست كذ و

ت. .1  التزام اإلاىغىعُت في الطشح، وألاماهت العلمُت في الىلل، واخترام خلىق اإلالكُت الفكٍش

ذ أو ؤلاساءة ئلى ألاشخاص واإلاإسساث. .8  عذم الخجٍش

ل بالػشوسة سأي .7 ِ
ّ
ر مػامين اإلاىاد اإلايشىسة في الكخاب على آساء أصحابها، وال جمث عّبِ

ُ
 .اإلاشكض ح

 جخػع البدىر للخدكُم مً طشف اللجىت العلمُت للمشكض. .1

حت لليشش بعذ الخدكُم. .0
ّ

م اإلاشكض مكافأة حشجُعُت ألصحاب البدىر اإلاشش  ًلّذِ

ف اخخطاس الذساست ئرا كاهذ أطىل مً الحجم اإلاطلىب. .59
ّ
 مً خم اللجىت العلمُت أن جطلب مً اإلاإل

عاد  .55
ُ
 .ئلى أصحابها البدىر التي ال جيشش في الكخاب ال ح

 للمشكض الحم في طلب ئعادة ضُاغت بعؼ الجمل بغشع الػبط اللغىي اإلاطلىب في جلىُاث اليشش. .58

كخب البدىر على الحاسىب باسخخذام بشهامج ) .51
ُ
(، مع التزام معاًير الشكً: )الخفلير، عالماث Wordج

ت ...(.  التركُم، ججىب ألاخطاء الطباعُت واللغٍى

 .58عادي، حجم:  Traditional Arabic كلمت، باسخعمال خط 1999لبدث مً ألافػل أال ًخجاوص ا .54

ذ ؤلالكترووي(، وسكم  .51 كخب في أعلى الطفدت: عىىان اإلالال، واسم الباخث )الباخثين(، مع العىىان )البًر ًُ

 الهاجف، والشجبت العلمُت، واسم الهُئت، ومكان العمل.

م .58
ّ
 بالخىزُم الذكُم للمطادس، واإلاشاحع، والهىامش. اخترام الػىابط العلمُت وألاكادًمُت فُما ًخعل

ف، داس  .57
َّ
فّػل في الخىزُم الاعخماد على الىظام اإلاخعاسف علُه: )اسم اإلاإلف، عىىان الذساست أو اإلاإل ًُ

خ اليشش(.   اليشش، بلذ اليشش، جاٍس

ف. .51 ِ
ّ
ب كائمت اإلاشاحع جشجِبا ألفبائُا بدسب كىُت اإلاإل

ّ
 جشج

خ ضذوسها مً ألاخذر ئلى ألاكذم. في خال وحىد عذة مشاحع لل .50 ب خسب جاٍس
ّ
شج
ُ
ف هفسه؛ فانها ج ِ

ّ
 مإل

ت في متن اإلالال .89 كخب أسماء ألاعالم غير العشبُت باإلهجليًز
ُ
 .ج

لت آلُت في آخش البدث .85  :وجكىن خسب الىمىرج الخالي ،(End Of Document)جكخب الهىامش بطٍش

ف: عىىان الكخاب، داس اليا الكخب: - ِ
ّ
 .شش، البلذ، السىت، الجضء، الطبعت، الطفدتسم وللب اإلاإل

 .اسم وللب الكاجب: "عىىان اإلالال"، اسم الذوسٍت، داس اليشش، العذد، السىت، الطفدت الدورياث: -

 .اسم وللب الباخث: "عىىانها"، هىعها، الخخطظ، الكلُت، الجامعت، السىت، الطفدت ألاطزوحاث: -

شسل البدىر ُمشفلت بسيرة راجُت مخخطشة ئ .88
ُ
ذ ؤلالكترووي للمشكضج م البًر ش عً طٍش  :لى هُئت الخدٍش

assala@assala-dz.net 
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