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نور اإليمان وآثاره في العمران
�أم كلثوم الفار�سي
ن��اق َ
�����ش ال��ك��ات��ب ُم�� َّم��د امل��ن��ت��ار يف م��ق��ال��ه «ع�لاق��ة الإمي���ان
بالعمران يف الر�ؤية القر�آنية» -واملن�شور مبجلة «التفاهم-
فكرة �أن املجتمع بال �إمي��ان هو غابة ال �أخ�لاق فيها؛ لأ َّن
احلياة فيها ل�ل�أق��وى ،ال للأف�ضل والأع��ل��م ،وه��و جمتمع
ه��اب��ط ،غ��اي��ات �أه��ل��ه ال تتجاوز �شهواتهم ،وب��ال��ت��ايل يكون
جمتمعا معطال ل���دور الإمي����ان يف ت��رب��ي��ة ال��ع�� ْق��ل امل���ؤمِ ��ن،
َ
وترير فكره من اتباع الهوى ومن اال�ستعباد للمادة �أو
ال�س ْلطان واجل���اه ،و�أث���ره كبري يف ت�� ْر ِب��ي��ة َّ
ال�ضمري
ل���ذوي ُّ
حار�سا ً
يقظا،
مم��ا يجعله
ال�سليم للف ْرد؛ َّ
احل ِّ��ي �أو الق ْلب َّ
ً
يحر�س �صاح َبه �أن يغفل ،ويحر�سه �أ َّال ي�ضعف �أو يحيد
عن َّ
الطريق امل�ستقيم ،وهذه اليقظة ُّ
وال�شعور بامل�س�ؤول َّية
�أه ّم وقاية من ظواهر ِّ
الغ�ش واالختِال�س وال َّتها ُون يف �أداء
الواجب؛ فالإميان بال �شك مفتاح �صالح العمران.
الإمي��ان ق َّوة روح َّية يف القلب م�ستمدَّة من االرتِباط باهلل
القويِّ املتني؛ �إ َّنها ْ
حت�صني ومناعة داخل َّية �ض َّد االنحِ راف،
ول�� ْي�����س��تْ ه���رو ًب���ا م���ن ال���واق���ع وم����ا ي��ك��ت�� ِن��ف��ه م���ن م��غ��ري��ات
ت�صحح العقيدة وتخل�ص من النفاق ومن
ومنزلقات ،وبها َّ
روا�سِ ب الإ ْرجاء وما �أ�شبه.
املوجه املعنوي خلطوات
كما جتدُر الإ�شارة �إىل �أ َّن الإميان ِّ
الأُ ّم������ة ن��ح��و ال��ب��ن��اء؛ لأن����ه ه��و ال����روح امل�����ؤ ِّث����رة يف حت��ري��ك
وتوجيه الإن�سان وامل��ادّة ،ف���إذا كان معتقداً �صحيحا اً�صلح
العمران وا�ستمر ،و�إن كان مع َتقدا مزيفا ومنحرفاً يكون
العمران وباال على �أهله كما هي حال احل�ضارات ال�سابقة
ال��ت��ي ان��دث��رت ب�سبب ف�����س��اده��ا وط��غ��ي��ان ال��ق��ائ��م�ين عليها،
وهذا ما بينه قوله تعاىلَ « :وا ْل َف ْجر َو َل َيالٍ ع َْ�ش ٍر َو َّ
ال�ش ْف ِع
َوا ْل َو ْت ِر َوال ّلَ ْيلِ �إِ َذا ي َْ�س ِر ه َْل ِف َذل َِك َق َ�س ٌم لِذِ ي حِ ْج ٍر َ�أ َ ْ
ل َت َر
َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َ��ك ِب َعا ٍد ِ�إ َر َم َذاتِ ا ْل ِع َما ِد ا َّلتِي َ ْ
ل ي ُْخلَ ْق مِ ْث ُلهَا
ال�ص ْخ َر ِب��ا ْل��وَا ِد َوفِ�� ْرعَ�� ْو َن
ِف ا ْل�� ِب َ�لا ِد َو َث�� ُم��و َد ا َّل��ذِ ي َ��ن َج��ا ُب��وا َّ
َ
الَ ْو َت���ا ِد ا َّل��ذِ ي َ��ن َط َغ ْوا ِف ا ْل�� ِب َ�لا ِد َف���أ ْك َ ُ
�ثروا فِيهَا ا ْل َف َ�سا َد
ذِي ْ أ
َف�صَ َّب َعلَ ْي ِه ْم َر ُّب َك َ�س ْو َط َع َذابٍ ِ�إ َّن َر َّب َك َل ِبا ْلِ ْر َ�صا ِد (�سورة
الفجر) .فالآيات الكرمية خل�صت نهاية �أكرب احل�ضارات
مدنية وعمراناً يف وقتها ،لأنها مل تقم على �أ�سا�س التقوى
والإميان باهلل عز وجل؛ فكانت نهايتها الفناء.

ري
ال ُعمران املكتمل هو امل�ستند �إىل دي ٍ��ن
جامع �أو دع��وة خ ٍ
ٍ
�سامية؛ فالعمارة تعني تعمري الأر����ض؛ ب�إن�شاء ح�ضارة
وم���دن���ي���ة ،م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��م اخل��ي��ر ،وال���ع���دل وال�����ص�لاح،
ويعترب الإميان الأ�سا�س الذي ينبغي �أن يبنى عليه ال�صرح
كله .وب��ال��ع��ودة �إىل ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ف�إننا نر�صد معر�ضا
م��ن امل�����ش��اه��د ال��ك�برى ل��ن��ج��اح ن��ه��ج ال�تراب��ط ب�ين الإمي���ان
وال��ع��م��ران ،وه���ذا الأم����ر ت����ؤ ِّك��� ُد ُه الآي����ة ال��ك��رمي��ةَ « :و َل��� َق��� ْد
َك َت ْب َنا ِف ال�� َّز ُب��و ِر مِ ��نْ َب ْعدِ ال�� ِّذ ْك�� ِر �أَ َّن الأَ ْر َ
����ض َي ِر ُثهَا عِ �� َب��ادِيَ
�����ص ِ ُ
��ال��و َن» (الأن���ب���ي���اء .)115:ويف الآي����ة م��ل��ح ٌ��ظ �شديد
ال َّ
الأهمية ،وهو ر ْبط الإ�صالح بال�صالح .وال�صالح قد يعني
يف هذا ال�سياق الكفاءة والت�أهُّ ل لعمليات الإعمار الكوين
فيعب عنه
والإن�ساين ،والفردي �أي�ضاً� .أما امللحظ الآخر ّ
ي ُك ْم ُث َّم
القر�آن باال�ستبدالَ « :و ِ�إ ْن َت َت َو َّل ْوا ي َْ�س َت ْبدِ ْل َق ْومًا َغ ْ َ
ال َي ُكو ُنوا �أَ ْم�� َث��ا َل�� ُك�� ْم» (حم��م��د .)38:وبذلك؛ ف��� ّإن العمران
امل��ك��ت��م��ل �أي�����ض��اً ق��د ي�صبح �أن���واع���اً :ال��ع��م��ران امل�ستند �إىل
وتلم�س احلق واخلري وال�صواب؛
الإميان واملراجعة الدائمة ُّ
ال؛ لكنه ُّ
والعمران ال��ذي يزدهر ظاهراً ازده���اراً هائ ً
يظل
عُر�ض ًة لالنتكا�س؛ لعدم ا�ستناده �إىل الإمي���ان وال�صالح
والإ����ص�ل�اح .وال��ع��م��ران ال���ذي يقع ب�ين ب�ين ب�سبب ال�ت�ردُّد
ب�ين النهجني �أو ب�ين نهج اال���س��ت��خ�لاف ال�����ص��ال��ح ،وال َآخ���ر
املغرت بالنجاح ال�سريع ،وقدرات ال�سيطرة وال�سطوة ،على
ث مِ َ
طريقة�« :أَ َنا �أَ ْك َ ُ
نك م ًَال َو�أَ َع ُّز َن َف ًرا» (الكهف.)34:
وهذا االهتمام من الإ�سالم بت�أ�سي�س العمران على �أ�صول
الإميان التي من �ش�أنها �أن ت�ستدعي العمل ال�صالح فيدفع
ب��ال��وع��ي ال��ه��ادف �إىل ت�أ�سي�س عُ��م��رانٍ م��زده�� ٍر يف الأر����ض
يقوم على الإ�صالح وال�صالح ،مبعنى ا�ستقرار احل�ضارة
وا�ستمرارها .هذا االهتمام بال �شك يعك�س عناية الر�سالة
اخل���امت���ة ب���إق��ام��ة جم��ت��م��ع��ات م��دن��ي��ة ���ص��احل��ة؛ �إذ القيم
اخل��ل��ق��ي��ة ه��ي ال��ق��اع��دة ال�صلبة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها الأمم
وت�ستند �إليها احل�ضارات� .إن قوانني املجتمعات و�سلطان
احل��ك��وم��ات ال تكفي لإق��ام��ة مدينة فا�ضلةُ ،ت�ترم فيها
احلقوق ،وت���ؤدَّى فيها الواجبات على الوجه الأكمل؛ ف�إن
الذي ي�ؤدي واجبه رهبة من ال�سوط �أو خوفا من ال�سجن،

�أو هربا من العقوبة املالية ،ال ي�ستمر يف ذلك طويال ،متى
�أمن واطم�أن� .إ َّن الإميان والعقيدة الدينية تك�سب القانون
�سلطانا �أدبيا به ي�أمر وينهى ،كما تلهب امل�شاعر باحلياء
م���ن اهلل حم��ب��ة ل���ه واخل�����ش��ي��ة م��ن��ه ،وال ري���ب يف �أن ه��ذا
الإمي���ان هو الأق���وى ت���أث�يرا يف النف�س الإن�سانية والأ�شد
مقاومة لأع��ا���ص�ير ال��ه��وى وتقلبات العوا�صف ،والأ���س��رع
نفاذا يف قلوب اخلا�صة والعامة.
ف�إذا كانت بنية الدين الكلية تت�شكل من :الإميان والعمل
ال�صالح م��ع��ا ،و�إذا ك��ان الإمي���ان رو َح ال��دي��ن امل�����س���ؤول عن
ب��ق��ائ��ه ح��ي��ا ن��اب�����ض��ا ،مبعنى �أن ي��ك��ون الإمي����ان ه��و احل��اف��ز
واملنطلق �إىل الأعمال ال�صاحلة؛ ف���إن هذا الإمي��ان �إذا ما
فعل تفعيال �صحيحا� ،أو �شغل ت�شغيال حقيقيا يزهر ،ومن
ث��م يعطي ثمرته التي تنفع �صاح َبها ،وتنفع الإن�سانية
كلها ب�لا تفرقة �أو متييز .ف�إن�سان ب�لا �إمي��ان ه��و �إن�سان
حائر ،متخبط يف كل واد� ،ضائق ال�صدر ،خائر العزمية
والإرادة ،وع��ن��دم��ا يتمكن الإمي���ان م��ن ن��ي��اط القلب ف���إن
�صاحبه يناطح اجل��ب��ال بهمته ،ويعي�ش �سعيدا مطمئن
القلب.
وخ��ت��ام��ا ..ف�����إ َّن الإن�����س��ان -ح�ي�ن ي��ف�� َع��ل �إمي���ان���ه -يكت�سب
�إي��ج��اب��ي��ة عظيمة واه��ت��م��ام��ا ك��ب�يرا ب��امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف
ال�ش�أن العام ،كما ي�صحو �ضمريه �أو نف�سه اللوامة و�إدارة
املحا�سبة الذاتية فيه ،وتزدهر �أخالقه احلميدة ،وميتلئ
بكل معاين ال�سكينة واال�ستب�شار وال��ت��ف��ا�ؤل والطم�أنينة
القلبية ،ويتحقق له التوازن النف�سي والعقلي ،كما ُي�شرق
عقله وي�����ص��ح ف��ك��ره ،وتن�شط همته وع��زمي��ت��ه للإح�سان
والرحمة واخلري وال�صالح والإ�صالح ،و ُيدرك �أن حقائق
�إميانه تفر�ض عليه الت�ضلع من العلم والبحث ،واالنهماك
يف العمل النافع املنتج .وبهذا ،يتخل�ص الإن�سان من الفقر
وال��ع��وز وال��ت��خ��ل��ف واالن��ح��ط��اط ،ك��م��ا ُي����درك �أن م��ن قيم
الإميان تعزيز احلرية وال�شورى والدميقراطية والعدالة
وامل�����س��اواة والت�سامح ،وك��ل ذل��ك يعالج � َ��ض�� ْن َ��ك اال�ستبداد
والإرهاب وال�شقاق ،وبذلك يحيا الإن�سان �إن�سانا ،وي�ستمتع
بحياة طيبة هانئة.
nkha008@gmail.com
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