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العمران :رؤية دينية
حممد ال�شحي
لقد اغتنى الرتاث العربي الإ�سالمي يف مُناق�شاته املتنوعة ملختلف نواحي احلياة ،م�ستفيدًا مما �أنتجه ال�شرق (ال ُفر�س) والغرب (اليونان) من قبله� ،آخذا بق�صب احل�ضارة ،مطلعا
بوعي -على خمرجات تلك احل�ضارات يف �شتى امليادين ،ناقدا ما �أنتجته حي ًنا ،ومطوِّرا لتلك النظريات والر�ؤى �أحيا ًنا �أخرى .ومن تلك املناق�شات ال ّرثة ،الدالة على مرحلة الرتف
الفكري التي و�صل �إليها الفكر العربي الإ�سالمي ،مُناق�شات املفكرين والفال�سفة ورجال الدين للعالقة بني الدين والعمران .وقد �أطلعنا على جانب من هذا النقا�ش �أ�ستاذ الفل�سفة
الإ�سالمية والفكر العربي �أحمد حممد �سامل يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «العمران والدين :قراءة يف مدونات الأخالق الإ�سالمية».

ا�ستهل امل��ق��ال ب��ع��ر���ض م�شكلة ت��ع��ر���ض ب�شكل م��ت��ك��رر يف
الأب��ح��اث الأنطولوجية امل���ؤرخ��ة لأي ظ��اه��رة مدرو�سة،
نعني م�شكلة الأ�سبقية؛ فمما ه��و مُ��ق��رر ،وم�شهور ،يف
الأدبيات العربية �أن البن خلدون ق�صب ال�سبق يف احلديث
عن علم العمران ،وعن دور الدين يف العمران الب�شري.
�إال �أن الباحث ي�سعى يف مقاله �إىل �إقرار وجود من �سبق
اب��ن خ��ل��دون يف ت��ن��اول ه��ذا امل��و���ض��وع وع��ر���ض��ه ونقا�شه؛
مع �إق��راره بتباين وجهة نظر ابن خلدون الرائدة لعلم
العمران ،من حيث كونها �أقرب �إىل روح البحث العلمي
لأنها تدر�س الظاهرة كما هي ،بينما ما �سيعر�ض له من
ون�صو�ص ع َر َ�ضت لهذه امل�س�ألة من وجهة نظر ما
�أدبيات
ٍ
ينبغي �أن يكون العمران عليه .وهذا ،يف احلقيقة ،فارق
ج��وه��ري ،ومنعطف ُي��ح��� َ��س��ب الب��ن خ��ل��دون �سلوكه قبل
غريه ،و�إنْ �أُثبت احلديث حوله من قِبل غريه.
دارت �أ�سئلة املقال البحثية حول ماهية كل من العمران
وال��دي��ن ،وم��ا ح��دود �أث��ر الدين يف بناء العمران؟ وكيف
تناولت كتب الأخ�ل�اق الإ���س�لام��ي��ة يف مدوناتها م�س�ألة
العمران ودور الدين يف �صناعته؟ وكيف ارتبط تناول
العمران يف ه��ذه امل��دون��ات بتناول م�س�ألة الدولة وامل ُ ْلك
و���ص��ن��اع��ة املَ��� ِل���ك (ال��رئ��ي�����س)؟ م��ق��ار ًب��ا ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة يف
املدونات الأخالقية الفل�سفية عند الفارابي والعامري
واب��ن م�سكويه ،معق ًبا عليهم مب��ا �أورده امل���اوردي ال��ذي
ً
ممثل مل��دون��ات الأخ�ل�اق العربية
يعد ُم�� َن ِّ��ظ�� ًرا �إ�سالم ًّيا
الإ�سالمية .ويف نظري ،ف���إ َّن ه��ذا التقابل ال��ذي �أوج��ده
امل��ق��ال فيما ب�ين امل���دون���ات الفل�سفية والإ���س�لام��ي��ة لهو
تقابل �شكلي ،لعل من�ش�أه ت�صنيف �أول��ئ��ك املفكرين �إىل
حم�سوبني بني زم��رة الفال�سفة ،وحم�سوبني بني زمرة
الفقهاء ورجال الدين� ،إال �أن نظرة فاح�صة للنماذج التي
ف�صح ع��ن التبا�س املقدمات
�أورده����ا امل��ق��ال لكل منهم ُت ِ
الدينية عند جميعهم ،و�إنْ اعتمد الفارابي والعامري
وابن م�سكويه على مقوالت لأفالطون؛ �إذ �إنهم يف منهج
مقاربتهم ي�سعون لإيجاد مقاربة و�سطى فيما بني احلقل
الديني (امليتافيزيقي) والفل�سفي (ال��ع��ق�لاين) ،وه��ذا
خالف قدمي مُتجدد ل�سنا ب�صدد احلديث عنه.

علل امل��ق��ال �إدراج����ه للفارابي وال��ع��ام��ري واب��ن م�سكويه
يف خانة واح���دة ك��ون ه����ؤالء الثالثة يجمع بينهم ج��ذ ُع
الفل�سفة ،وهو الرابط فيما بينهم ،و�أ َّن مدوناتهم ذات
�أ���ص��ول �أفالطونية و�أرو���س��ط��ي��ة و�أن تف�سرياتهم تعتمد
�أو ًال ع��ل��ى ال��ع��ق��ل ،و�أن اه��ت��م��ام��ه��م ب��ال��ع��م��ران وع�لاق��ت��ه
بالدين جاء من خالل �أهداف �أخالقية.
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ،ف�����إ َّن ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة ي��ن��ط��ل��ق��ون من
ر�ؤي���ة غ��ائ��ي��ة يف حتليالتهم ل��ل��ظ��واه��ر ال��ت��ي يتناولونها
يف ُم��دون��ات��ه��م؛ �إذ ينقل عنهم امل��ق��ال �أن��ه��م يتفقون على
�أن ال��ه��دف م��ن ال��ع��م��ران ال��ب�����ش��ري ه��و حتقيق ال�سعادة
و»الكمال» ،معللني ذلك ب�أن الكماالت ال يبلغها الإن�سان
مفردًا دون معاونة نا�س كثريين لهُ ،معيدين ذلك �إىل
طبيعة الإن�سان يف حاجته �إىل االرتباط بغريه من النا�س،
وه���ذا م��ا ج��ع��ل ال��ن��ا���س ي��ت��ج��اورون ويجتمعون لي�شكلوا
عمرا ًنا .وتنظر هذه النظر ُة الغائي ُة �إىل الظواهر التي
تناق�شها ن��ظ��رة ح��دي��ة حت��ده��ا ب�ين ك���ون �أح���د �أط��راف��ه��ا
ً
و�شرطا لوجود طرفها الآخر.
و�سيلة
ٌ
ِّ
وكما هو م�ألوف يف الكتب الرتاثية العربية ،ف�إنها تزخر
باملفاهيم التي تفتقر �إىل التحديد املن�ضبط لها ،والذي
يجعلها تق�صر ع��ن كونها م�صطلحات ُيكن اعتمادها
يف تناول الظواهر يف البحث العلمي� .إذ يقرر الفارابي
والعامري وابن م�سكويه �أ َّن الغر�ض من العمران الب�شري
�إمنا هو لتحقيق «ال�سعادة» و«الإ�سعاد» و«اخلريات» ،بينما
النقا�شات العلمية ت�سعى للنظر يف ه��ذه املفاهيم نظرة
�سلوكية ُي��ك��ن معها ق��ي��ا���س م��دى حت��ق��ق ه��ذا امل��ف��ه��وم/
امل�صطلح من عدمه ،يف حماولة لتقليل الفجوة النا�شئة
من النظرة الذاتية غري املو�ضوعية للمق�صود منها ،مما
ي�ستدعي م ّنا �إع���ادة ق��راءة ذل��ك ال�تراث بعيون حداثية
يف حماولة لإع��ادة �إنتاج ما ي�صلح منه للنظر يف ق�ضايا
العامل املعا�صرة.
ثم يوازن املقال بني ما يراه الفارابي من �أن هدف العمران
هو حتقيق ال�سعادة كقيمة �أخالقية للب�شر ،وبني ما يراه
ابن خلدون من �أن الهدف هو �إ�شباع احلاجة من الغذاء.
ويقرر �أن ابن خلدون ُيعلي من �ش�أن النظرة املادية وال

يعطي النظرة املثالية ًّ
حظا من ر�ؤي��ت��ه ،بينما الفارابي
ينطلق من وجهة نظر مثالية ت�سعى للكمال الب�شري ،بل
ويعر�ض املقال ملوقف ابن خلدون من �أن بع�ض ال�سوقة
و�أ�صحاب التفكري العملي قد يكونون �أوف��ر رزق��اً و�أكرث
�سعادة م��ن �أه��ل املعرفة وامل��ن��ط��ق ،قال ًبا ب��ذل��ك النموذج
التف�سريي ال��ذي �أت��ى به الفارابي للهدف من العمران
الب�شري.
َ
وملّ���ا ك���ان امل�� ِل��ك (ال��رئ��ي�����س) �أح���د �أه���م ع��ن��ا���ص��ر ال�� ُع��م��ران
امل���دين ،اه��ت�� ّم ب��ه الفال�سفة امل��ذك��ورون؛ فا�ستفا�ضوا يف
احل��دي��ث ح���ول ����ض���رورة وج���ود املَ��� ِل���ك وا���ص��ف�ين عالقته
بالرعية بعالقة الأب ب�أبنائه ،وعالقة الر�أ�س باجل�سد.
وقد قال الفارابي ب�إمكانية �أن يكون الرئي�س �أك�ثر من
واح��د ،الأم��ر الذي رف�ضه العامري قائال �إمنا الريا�سة
للر�أي ،ومن ال ر�أي له فال ريا�سة له .ولعل ر�أي الفارابي
هذا ي�صطبغ ب�صبغة تقدمية ال تنتمي �إىل عقلية ذلك
الع�صر ،والذي ال زلنا نعي�ش يف ظل ذيله ،من �أ َّن الريا�سة
ل��ل��ق��وي (يف ال����ر�أي �أو غ��ي�ره) ،بينما ن�ستطيع ع��� ّد ر�أي
ال��ف��اراب��ي مم َّثال يف �أنظمة احلكم الغربية احلالية من
حيث �إن احلاكم الفعلي فيها هو جمل�س النواب مثال.
�أما ال�سبيل الوا�صلة �إىل ازدهار العمران من وجهة نظر
ابن م�سكويه فهي الرتف وفنونه ،و أ� َّن عمارة الأر���ض ال
تتعلق بالعي�ش فح�سب ،ولكن بجودة العي�ش ،وهو ما ال
يت�أتى �إال باملُخاطرات الكثرية ،وركوب الأهوال ،واحتمال
امل�����ش��اق ،وال��ت��ع��ر���ض ل��ل��م��خ��اوف ،ول���و زه���د ال��ن��ا���س كلهم
لبطلت العمارة وذه��ب��ت ري��ح النظام احل�سن وال��زي��ن يف
العامل.
***
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َّ
ال �شك �أن العمران من املوا�ضيع التي حتتاج منا �إع��ادة
ن��ظ��ر مل��ح��اول��ة ك��ت��اب��ة ال��ت�راث ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي ال��ذي
ناق�ش اجلمال ،و�أفرده مبدونات عديدة ،لنجعل بو�صلة
ُم��ت��م��ع��ات��ن��ا م��ت��ج��ه��ة ���ص��وب احل��ي��اة وحم��ب��ت��ه��ا ،ون��اح��ي��ة
اجلمال و�أ�سراره ،كا�شفني عن البنى املعرفية املنتجة له،
دار�سني �أثر ذلك يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
Alshehhim@hotmail.com

