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دور الدين في إرساء المحبة في العمران
�أم كلثوم الفار�سي
م��ن خ�ل�ال م��ق��ال ل�ل�أ���س��ت��اذ �أح��م��د حم��م��د ���س��امل �أ���س��ت��اذ
ال��ف��ل�����س��ف��ة الإ���س�لام��ي��ة وال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ب��ج��ام��ع��ة طنطا
الذي جاء بعنوان الدين والعمران والذي تناول فيه �أهم
نظريات العمران الب�شري التي قدمها مفكرون م�سلمون
على ر�أ�سهم اب��ن خلدون ،حيث خل�ص مقاله املن�شور يف
جملة التفاهم �إىل حقيقه مفادها �أن معاجلات مدونات
الأخالق الإ�سالمية مل�س�ألة العمران مل ترق �إىل م�صاف
�إمكانية وج��ود نظرية متكاملة؛ ولكنها كانت معاجلات
جزئية اختلفت من فيل�سوف لآخر ،ولكن ما اتفق عليه
جميع املفكرين يف هذا اجلانب �أن الدين عرب كل الأزمنة
ك��ان املحرك الأ�سا�سي للمجتمعات مهما كانت طبيعته
الوجودية (نق�صد بذلك من�ش�أ الدين �سماوي �أو و�ضعي)
ف�ضرورة الدين يف املجتمع من �ضرورة االجتماع نف�سه
�أي ال يحدث االجتماع (وج��ود جمتمع من غري دي��ن)؛
فاالجتماع ال يكون �إال ع��ن طريق ال��دي��ن ،حيث �إن من
خالله يتم تف�سري وتقبل الرموز وال�سلوكيات والعالقات
االجتماعية ،وحتى الثقافة ال ميكننا �أن نت�صور وجودها
ب��دون الفكرة الدينية؛ فالعالقة ب�ين ال��دي��ن والثقافة
عالقة ت���أث�ير وت���أث��ر يف نف�س ال��وق��ت .واملجتمع ي�ستمد
وج������وده وف����ق ت��ل��ك امل���ع���ت���ق���دات ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ف�����س�يرات
ال��ع��ق��ائ��دي��ة ل��ل��وج��ود وال��ف��ن��اء ع��ل��ى ح��د ����س���واء؛ ف��ال��دي��ن
تنظيم ي�شبع الأف�����راد م��ن خ�لال��ه �أغ��ل��ب احتياجاتهم
وف��ق حم���ددات ثابتة لل�سلوك م��ن الناحيتني الواقعية
والغيبية ،وه��و ب��ذل��ك ن��ظ��ام اجتماعي يت�شكل م��ن قبل
�أف��راد املجتمع �أنف�سهم� ،أو عن طريق غزو ثقايف يحدث
ب�ي�ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة� ،أو ����ص���راع داخ���ل���ي ي��زي��د من
التكامل والوحدة بني �أبناء املجتمع الإن�ساين .فالعالقة
بني الدين واملُجتمع تبادلية توافقية كل ي�ؤثر بالآخر؛
فهما عن�صران متال�صقان يف ك��ي��ان املجتمع الإن�����س��اين
وم���ن ال�����ص��ع��ب ال��ف�����ص��ل بينهما؛ لأ َّن ال��ع�لاق��ة تاريخية
وب��ي��ول��وج��ي��ة وف�����س��ي��ول��وج��ي��ة و���س��ي��ك��ول��وج��ي��ة وف��ك��ري��ة
ووج���دان���ي���ة .وم����ن خ��ل�ال ع��ل��م ال���ع���م���ران ال����ذي ع��ر���ض��ه
ال��ك��ات��ب ب�����ش��يء م��ن التف�صيل يف م��ق��ال��ه و���س��ل��ط ال�ضوء

على ال��دور الإيجابي للدين وال�شريعة يف �إر���س��اء دعائم
املحبة والأن�س بني الأفراد؛ فمما ال �شك فيه �أ َّن للإن�سان
حاجات يود ق�ضاءها ،ومطالب يرجو حتقيقها ،وم�صالح
يتمنى جناحها .وللإن�سان ميول و�أهواء و�شهوات يحاول
�إر���ض��اءه��ا و�إ�شباعها والتمتع بها وك��ل م��ن �ساعده على
ق�ضاء حاجة �أحبه ومن وافقه على هواه مال �إليه ومن
عاك�سه يف م�صاحله �أو �صادمه يف �أهوائه كرهه و�أبغ�ضه
ونفر منه وباعده ،فاحلب والبغ�ض من طبيعة الإن�سان،
ومن �صفاته املت�أ�صلة املالزمة ال مفر منهما وال عا�صم.
ومل يخل �إن�سان من حب �أو بغ�ض ولن يتجرد خملوق من
امليل والت�أثر فقد وجد احلب مع �أبينا �آدم عليه ال�سالم
وك���ان احل���ب وال��ب��غ�����ض ب�ين �أوالده �سبباً يف ال��ق��ت��ال بني
قابيل وهابيل ،و�شربت الأر���ض دم �أ َّول قتيل نتيجة حب
القاتل لأخت املقتول فتولد البغ�ض لأخيه و�أنتج جرمية
ال��ق��ت��ل ،في�صدر ع��ن احل��ب االئ��ت�لاف وامل����ودة وال��ت��ع��اون
والرحمة وتقوية الرابطة ومتكني ال�صلة فت�سعد الأفراد
واجل���م���اع���ات والأمم ،وي�����ص��در ع���ن ال��ب��غ�����ض ال��ق��ط��ي��ع��ة
وال��ه��ج��ران وال��ت��ف��رق واالخ���ت�ل�اف واخل�����ذالن وال��ق�����س��وة
وال�����ش��دة .وك��ل ح��رك��ات��ن��ا و�أع��م��ال��ن��ا و�صفاتنا ن��اجت��ة عن
احلب والبغ�ض ،في�ؤلف احلب بني الزوجني وال�صديقني
والأقارب .وقد كان الدين مت�صدرا م�شهد دعم العالئق
االجتماعية وتر�سيخ دعائم املحبة بني النا�س وذلك من
خ�لال ال�شريعة ،وات��خ��اذ ال��دع��وات واالج��ت��م��اع يف امل���آدب
ليح�صل لهم هذا الأن�س ،واجلدير بالذكر �أن ال�شريعة
�أوج��ب��ت على النا�س �أن يجتمعوا يف م�ساجدهم ك��ل يوم
خم�س مرات ،ليح�صل لهم الأن�س الطبيعي ،كما �أوجبت
على �أهل املدينة �أن يجتمعوا ب�أ�سرهم يف كل �أ�سبوع يوما
بعينه يف م�سجد ي�سعهم ( ���ص�لاة اجل��م��ع��ة ) ليجتمع
�شمل �أهل املحال وال�سكك كل �أ�سبوع ،ثم �أوجب �أي�ضاً �أن
يجتمع �أهل املدينة مع �أهل القرى والر�ساتيق (القرى
ال�صغرية) املتقاربني يف ال�سنة مرتني يف م�صلى �-صالة
الأعياد ،-ويتجدد الأن�س بني كافتهم ،وت�شملهم املحبة
الناظمة ،ثم �أوجب �أن يجتمعوا يف العمر كله مرة واحدة

يف املو�ضع املقد�س مبكة احلج -ومل يعني من العمر وقتا
خم�صو�صا ليت�سع لهم ال��زم��ان ،فيجتمعوا ب��ذل��ك �إىل
الأن�س الطبيعي و�إىل اخلريات امل�شرتكة ويتجدد بينهم
حمبة ال�شريعة .وي���ؤك��د اب��ن م�سكويه -على �أن املحبة
هي �أ�سا�س املجتمع الب�شري؛ لأن نظام امل��وج��ودات كلها
و���ص�لاح �أح��وال��ن��ا معلق باملحبة وي��رى �أن املحبة ناجتة
عن ميل الإن�سان �إىل الأن�س ،وذلك « لأن الإن�سان �آن�س
ب��ال��ط��ب��ع ،ول��ي�����س ب��وح�����ش��ي ،وال ن��ف��ور» ،وينبغي �أن يعلم
�أن هذا الأن�س الطبيعي يف الإن�سان هو ال��ذي ينبغي �أن
نحر�ص عليه ونكت�سبه مع �أبناء جن�سنا حتى ال يفوتنا
بجهدنا وا�ستطاعتنا ف�إنه مبد�أ املحبات كلها.
و�إذا كان الإ�سالم ير ّكز على العالقة الإن�سان ّية يف دائرة
احلركي
التعارف احليويّ يف احلاجات ،ف�إنه يثري اجلانب
ّ
يف هذه العالقة ،ليدعو امل�ؤمنني وامل�ؤمنات �إىل التعاون
على ال�بر وال��ت��ق��وى ،بحيث يتكامل اجلميع يف حتقيق
هذين العنوانني الكبريين يف ال��واق��ع ،ال ّلذين مي ّثالن
اخل�ير ك��ل��ه يف ع�لاق��ة الإن�����س��ان ب��الإن�����س��ان ،ويف املفاهيم
الأ���ص��ي��ل��ة يف الإمي�����ان وال���ع���دل وال�� ّت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي،
ال�سلوك ال��ف��ردي
وامل��راق��ب��ة املنفتحة على اهلل يف دائ���رة ّ
واالجتماعي للإن�سان على �أ�سا�س ّ
ال�ضوابط الروح ّية
والعمل ّية ،وليبعدهم عن التعاون على الإث��م والعدوان
ال ّلذين ميثالن ال�ش ّر يف نطاقه الفكري واحلركي ،وقهر
الإن�سان الآخر يف ك ّل �أبعاده و�أو�ضاعه.
�إنّ الدين على هذا الو�ضع يدعو �إىل الوئام ال ال�شقاق،
و�إىل احلب ال اخل�صام ،و�إىل عمل اخلري ال عمل ال�شر،
و�إىل الإكثار من اخلري وتاليف ال�شر حيث يرى املاوردي
�أن الدين من �أهم القواعد يف �صالح الدنيا  -والعمران
ال���ب�������ش���ري ،وه����و وح�����ده ع��ل��ي��ه ����ص�ل�اح الآخ�������رة ،وت��ك��م��ن
�أهميته يف �أنه « ي�صرف النفو�س عن �شهواتها ،ويعطف
القلوب عن �إرادتها ،حتى ي�صري قاهراً لل�سرائر ،زاجراً
لل�ضمائر ،رقيبا على النفو�س يف خلوتها ،ن�صوحا لها يف
ملماتها ،وه��ذه الأم��ور ال يو�صل بغري الدين �إليها ،وال
ي�صلح النا�س �إال عليها».
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