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امللخص
هيدف هذا البحث إىل بيان دالالت مفهوم العمران يف الفكر اإلسالمي وما ُيقابِله يف الفكر الغريب ،وذلك بمتابعة املوضوع
يف مرحلتي الرتاث والعرص احلديث من الفكر اإلسالمي ،ومتابعة تفاعل الفكر الغريب مع مفهوم العمران عموم ًا ،والعمران
وتقّص نامذج مقاربة يف الطرح الغريب .و ُب ْغيَ َة حتقيق هذا اهلدف؛ سلك البحث املنهج االستقرائي يف تتبُّع
اخللدوين خصوص ًا،
ي
ِّ
تنوعة.
الـم ِّ
مظان ورود املفهوم أو ما يقاربه ،واملنهج التحلييل يف االستنتاج والربط بني املعطيات ُ
وكشف البحث َّ
أن دالالت املفهوم يف مرحلة الرتاث من الفكر اإلسالمي تضمنت إشارات مادية ومعنوية ُُمدَّ دة حتى
تنوعت دالالت املفهوم يف العرص احلديث ،ولكنَّها الت َّفت
وصلت إىل معنى شامل يدل عىل مظاهر االجتامع البرشي ،يف حني َّ
حول معنى اإلصالح الفردي واجلمعي للوصول إىل النهضة املنشودة .وكشف البحث أيض ًا َّ
أن الفكر الغريب تفاعل مع املفهوم
وتوصل إىل نظريات اجتامعية ترتبط باحلضارة واملجتمعات.
الذي يدل عىل االجتامع البرشي،
َّ
الكلامت املفتاحية :العمران ،االجتامع البرشي ،احلضارة ،استعامر األرض ،إصالح األرض ،النهضة ،قيام األُمم.
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مقدمة:
َّ
إن االهتامم بمفهوم ال ُعمران ينبع من كونه ُيم ِّثل مقصد ًا قرآني ًا عالي ًا من املقاصد الثالثة احلاكمة
يف القرآن الكريم :التوحيد ،والتزكية ،وال ُعمران ،كام ب َّينها العلواين (العلواين ،)2003 ،ذلك َّ
أن هذا
املقصد ُي ِّبني مهام اإلنسان األساسية يف رحلة االستخالف عىل األرض ،بعد ْ
أن َّ
سخر اهلل تعاىل له
عنارص الكون ،ومكَّنه من التفاعل معها.
الـم ِ
َّ
قارن بني حال األُ َّمة اإلسالمية اليوم وحاهلا يف عصور مضت ،كانت فيها عزيزة
إن النظر ُ
الـم ِ
قارن بني حاهلا اليوم ،وحال األُمم الـ ُمتقدِّ مة يف أمور الدنيا -من
بني األُمم -من جهة -والتأ ُّمل ُ
جهة ُأخرى -هلو أمر يستدعي التو ُّقف والنظر يف مفهوم ال ُعمران كام يراه العقل اجلمعي والفردي يف
تصور ُي ِّبني داللة
الـمقابِلة يف الغربُ ،ب ْغ َي َة
التوصل إىل ُّ
ُّ
األُ َّمة اإلسالمية ،وكذلك النظر يف املفاهيم ُ
املفهوم لدى ٍّ
كل منها ،وتأثريه فيها.
تنطلق الدراسة البحثية من فكرة دراسة تفاعل الفكر اإلنساين مع مفهوم ال ُعمران ،فتطرح
سؤاالً إشكالي ًا جوهري ًا ،هو :كيف تفاعل الفكر اإلنساين مع مفهوم العمران؟ وينبثق من هذا
السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما املقصود بمفردة "ال ُعمران" لغ ًة واصطالح ًا؟
 .2كيف حدث التفاعل الفكري مع مفهوم ال ُعمران يف الفكر اإلسالمي؟
الـمقابِل لل ُعمران يف الفكر الغريب؟
 .3كيف حدث التفاعل الفكري مع املفهوم ُ
هدف البحث إىل ِّ
حل مشكلة الدراسة باإلجابة عن أسئلتها املطروحة ،فعمل عىل تأصيل
املفهوم لغ ًة واصطالح ًا ،ثم حت ير ى مواطن وروده يف الدراسات اإلسالمية يف مرحلتي الرتاث
الـمقابِلة ،وسعى يف أثناء ذلك إىل التحليل
والعرص احلديثُ ،مب ِّين ًا تفاعل الفكر الغريب مع املفاهيم ُ
والربط بني الطروحات مجيعها.
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وتتم َّثل أمهية البحث يف سعيه إىل تقديم تأصيل علمي معريف ملفهوم العمران؛ ُب ْغ َي َة إفادة
الباحثني يف علوم الرشيع ة ،ويف علم االجتامع ،ورفد الدراسات الفكرية االجتامعية والقرآنية بقاعدة
تطور مفهوم ال ُعمران ،وعن اجلهود املبذولة يف جمال دراسات ال ُعمران.
بحثية عن ُّ
فإَّنا تتبع املنهج االستقرائي يف رصد الدالالت اللغوية يف
وفيام ُّ
خيص مناهج الدراسةَّ ،
املعاجم ،ويف االستعامل القرآين ،وكذلك يف تت ُّبع الدراسات اإلسالمية والغربية التي ورد فيها
املفهوم وما يقاربه ،فض ً
ال عن اتِّباع املنهج التحلييل يف استنتاج الدالالت املحتملة من الدالالت
اللغوية واالصطالحية ،وحتليل املعاين الواردة يف دراسات املوضوع املختلفة ،والربط بني الدالالت
الواردة يف الدراسات والبحوث املختلفة.
تقّص الدراسات السابقة يف هذا املجال مل ُي ِ
والواقع َّ
ظهر وجود دراسة مستقلة تناولت
أن ي
حالة البحث يف مفهوم ال ُعمران يف الفكر اإلنساين (الغريب ،واإلسالمي) -بحسب ُميط
اال ِّطالع -وإنَّام ُو ِجدت دراسات عرضت موضوع ال ُعمران من زوايا خمتلفة ،منها الدراسات
اآلتية:
والسنَّة"َ :أعَدَّ هذه الدراسة
"ال ُعمران اإلسالمي :دراسة تأصيلية يف ضوء القرآن
•
ُّ
ِ
الـمث َّقف" يف أسرتاليا عام
الدكتور أبو اليرس رشيد كهوس ،و ُنرشت يف كتاب صدر عن مؤسسة " ُ
2010م ،وجاءت يف  116صفحة ،وتضمنت ثامنية مباحث ،هي :حقيقة ال ُعمران اإلسالمي ،وأسس
العمران اإلسالمي ،وأصول العمران اإلسالمي ،وخصائص ال ُعمران اإلسالمي ،ودعائم العمران
اإلسالمي ،والطريق إىل ال ُعمران اإلسالمي ،وقوام ال ُعمران اإلسالمي ،واملرأة املسلمة وإسهامها يف
تشييد رصح ال ُعمران.
وقد ب َّينت الدراسة َّ
أن ال ُعمران املقصود فيها هو هندسة بناء اإلنسان وجمتمعه و ُأ َّمته؛ عقيد ًة
الـمؤ ِّدية إىل بناء عمران برشي إسالمي أخوي ،قاعدته التفاهم
الس ُبل ُ
وفكر ًا .وب َّينت أيض ًا ُّ
والتعاون ،ومجاله املحبة والرمحة.
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وتلتقي هذه الدراسة مع موضوع بحثنا يف تناول موضوع ال ُعمران من املنظور اإلسالمي ،ويف
الرتكيز عىل جوانبه املادية واملعنوية ،ولكنَّها ختتلف عنه فيام يأيت:
(العمران اإلسالمي) يوحي بوجود عمران غري إسالمي ،وهذا ُخيالِف
 عنوان الدراسةُ
مقصود هذا البحث؛ إذ ُي َعدُّ العمران مفهوم ًا نبت يف بيئة الوحي أساس ًا.
 تفصيل الدراسة يف عنارص العمران ،خالف ًا لبحثنا الذي ركَّز عىل جانب املفهوم. تناول الدراسة املوضوع من وجهة نظر إسالمية تطبيقية؛ باستنباط العنارص من السريةالنبوية ،يف حني عرض بحثنا بنية املفهوم املعرفية.
 طرح الدراسة املوضوع من وجهة نظر إسالمية فقط ،خالف ًا لبحثنا الذي تناوله من وجهةنظر إسالمية و ُأخرى غربية.
• "ال ُعمران يف القرآن الكريم :دراسة حتليلية" :رسالة ماجستري َأعَدَّ ها ماهر ُممد العويف،
وناقشها يف جامعة مؤتة باألردن عام 2015م ،وجاءت يف  97صفحة ،وتأ َّلفت من ثالثة فصول،
أوهلا عن مف هوم العمران يف القرآن الكريم ،وعرض ثانيها جماالت العمران يف القرآن الكريم
حتدَّ ث َّ
وبني ثالثها
(العمران املادي ،والعمران السيايس ،والعمران االقتصادي ،والعمران االجتامعي)َّ ،
الـمرتتِّبة عىل عمران األرض .وتلتقي هذه الدراسة مع هذا البحث يف تناول مفهوم العمران
اآلثار ُ
يف القرآن الكريم ،ولكنَّها ختتلف عنه فيام يأيت:
فصل يف ذلك.
الـم َ
قتضب ملوضوع املفهوم يف القرآن الكريم ،خالف ًا لبحثنا الذي َّ
 عرض الدراسة ُتقّص جماالت ال ُعمران املستنبطة من القرآن الكريم ،يف حني ركَّز بحثنا
توسع الدراسة يف ي
 ُّعىل املفهوم.
 طرح الدراسة املوضوع من وجهة نظر إسالمية فقط ،خالف ًا لبحثنا الذي تناوله من وجهةنظر إسالمية و ُأخرى غربية.
• "فلسفة ال ُعمران احلضاري من منظور قرآين"َ :أعَدَّ هذا البحث الدكتور ُممد ُممود كالو،

وتضمن
و ُن ِرش يف جملة "مقاربات :أبحاث ومقاالت يف الرشيعة والفكر واحلضارة" ،عدد2017 ،1م،
َّ
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األول حتدَّ ث عن مفهوم ال ُعمران ،وعناية اإلسالم بعامرة األرض .والثاين تناول مسألة
مبحثني؛ َّ
العمران يف ضوء القرآن الكريم ،وبيان مفهوم االستخالف ورشوطه ،ومفهوم التسخري واستثامره،
ومفهوم الفساد ومظاهره يف األرض .وقد جاء عرض أفكار البحث وتنسيقها يف أقسام ثالثة؛ َّأوهلا
اهتم بالتأصيل اللغوي واالصطالحي ملفهوم العمران ،وثانيها درس التفاعل الفكري مع املفهوم يف
الـمقابِل يف الفكر الغريب ،ثم تالها
الفكر اإلسالمي ،وثالثها درس التفاعل الفكري مع املفهوم ُ
اخلامتة التي عرضت أهم النتائج.
وبينام عُ نِي هذا البحث بعرض مفاهيم ال ُعمران ،واالستخالف ،والتسخري ،دون
حتليل وتفصيل ملفهوم العمرانَّ ،
وتوسع يف دراسته
فإن بحثنا ركَّز عىل مفهوم العمران،
َّ
وحتليل ُمتواه.
• ُسنن ال ُعمران البرشي يف السرية النبوية :أ َّلف هذا الكتاب الدكتور عزيز البطيوي ،ونرشه
األول مت َّثل يف مدخل
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 2018م ،وجاء يف  647صفحةَ ،
وض َّم بابني؛ َّ
لدراسة ُسنن العمران البرشي ،والثاين عرض ُسنن العمران البرشي يف السرية النبوية.
هدف البطيوي من كتابه هذا إىل استنباط رؤية ُسننية من السرية النبوية لبناء عمران إسالمي،
وهو ما خيتلف عن جمال بحثنا وهدفه ،غري أنَّه يلتقي معه يف بعض اجلوانب؛ إذ َأ ْوىل الكتاب يف أحد
فصوله اهتامم ًا بدراسة دالالت لفظ ال ُعمران؛ ما جعله مرجع ًا مه ًام لبحثنا يف تناوله هذا املفهوم،
وكذلك وجود فصل يف الكتاب محل عنوان" :فقه سنن العمران البرشي يف الرتاث اإلسالمي ويف
الفكر اإلسالمي احلديث" ،وعرض الدراسات التي اهتمت بمفهوم العمران؛ ما ُي َعدُّ مرجع ًا مه ًام
لتحري الدراسات يف الفكر اإلسالمي كام سيظهر يف موضعه الحق ًا.
ي
• "علم ال ُعمران اخللدوين ،وأثر الرؤية الكونية التوحيدية يف صياغته" :أ َّلف هذا الكتاب
صالح بن طاهر مشوش ،ونرشه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 2012م ،وجاء يف 192صفحة،
األول :قراءة يف اجتاهات الدراسات اخللدونية املعارصة ،والثاين :موجز عن
وتضمن ستة فصول؛ َّ
وتطور شخصيته ،والثالث :علم العمران من حيث موضوعه ومنهجه وتقويمه،
حياة ابن خلدون
ُّ
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والرابع :أثر الرؤية الكونية يف علم العمران ،واخلامس :دراسة اإلنسان يف مقدمة ابن خلدون،
والسادس :مفهوم العلم عند ابن خلدون.
واحلقيقة َّ
تقّص أثر
عام يقصده بحثنا ،بيد أنَّه يلتقي معه يف ي
أن هذا الكتاب يبتعد يف جماله وهدفه ي
التوحيد يف بناء مفهوم العمران؛ بقراءة ما بني السطور عا َّم ًة ،وقراءة القسم الذي يعرض مفهوم
خاص؛ ما جيعل الكتاب مرجع ًا من
العمران وعالقته بالقرآن الكريم يف مقدمة ابن خلدون بوجه
ٍّ
تقّص مفهوم ال ُعمران لدى ابن خلدون ،الذي ُيم ِّثل عنرص ًا مه ًام يف هذا البحث.
مراجع ي
• "علم االجتامع يف العامل العريب من النقد إىل التأسيس :نحو علم العمران اإلسالمي" :أ َّلف
هذا الكتاب الدكتور عبد احلليم مهورباشة ،ونرشه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 2018م،
وجاء يف

349

األول :إبستيمولوجيا علم االجتامع الغريب
صفحة ،واشتمل عىل أربعة فصول؛ َّ

(دراسة يف فلسفة العلوم االجتامعية) ،والثاين :آليات توليد املعرفة السوسيولوجية يف العامل العريب،
والثالث :إبستيمولوجيا إسالمية املعرفية :رؤية العامل والنموذج املعريف واملنهجية اإلسالمية،
والرابع :نحو تأصيل إسالمي لعلم االجتامع (علم ال ُعمران اإلسالمي).
َّ
إن الرؤية االسترشافية هلذا الكتاب تدور حول اقرتاح علم موسوم بـ "علم ال ُعمران
اإلسالمي" ليكون بدي ً
ال عن "علم االجتامع الغريب"؛ لذا اختلف الكتاب يف هدفه عن مراد بحثنا،
لكنَّه تضمن قس ًام محل عنوان" :رؤى العامل وتشكُّل العلوم االجتامعية الغربية" .وهذا القسم ْ
وإن كنيا
ال نجد فيه حديث ًا مبارش ًا عن مفهوم العمران يف الفكر الغريب ،يإال أنَّه ُي ِّبني الفلسفة الفكرية التي
أ َّثرت يف تشكيل علم االجتامع الغريب ونظرياته ،ودفعت إىل إنـزال املستوى املعريف عىل أرض
تقّص منطلقات الفكر الغريب حيال فقه العمل يف احلياة ،الذي يلتقي مع
الواقع؛ ما ساعد عىل ي
مفهوم العمران كام سيتضح الحق ًا.
• "مقاصد الرشيعة اإلسالمية :مدخل عمراين" :أ َّلف هذا الكتاب الدكتور مازن موفق
هاشم ،ونرشه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 2014م ،وجاء يف  376صفحة ُموزَّ عة عىل
تطور الطرح
فتضمن مراجعات عن
مقدمة ،وثالثة أبواب ،وخامتة .أ يما الباب األول
ُّ
َّ
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وتوجهات الكتابة املعارصة .وأ يما الباب الثاين فتحدَّ ث عن
املقاصدي ،ومواجهتها للحداثة،
ُّ
املنهجية يف تقرير مقاصد الرشيعة ،واسترشافها ،وعالقتها بمفاهيم مرتبطة هبا .وأ يما الباب
الثالث فتناول املقاصد العمرانية للرشيعة.
حاول ُمؤ ِّلف الكتاب اكتشاف أبعاد املقاصد يف مرسى احلياة اإلنسانية؛ بمراجعة املقاصد
املركزية ،ثم استخراج منارات للمقاصد -عىل املستوى العمراين -من طرح ابن خلدون .ومن
َث َّمَّ ،
فإن هذا الكتاب يقرتب من موضوع بحثنا؛ بتناوله مسألة العمران اخللدوين ،وهو ُي َعدُّ
مرجع ًا له يف هذه اجلزئية ،غري أنَّه ُيركِّز عىل استخراج املقاصد ،خالف ًا لبحثنا الذي ُيركِّز عىل
املفهوم.
• "التوحيد والتزكية وال ُعمران" :أ َّلف هذا الكتاب الدكتور طه جابر العلواين ،وقد
وضم ثالثة
صدر عن دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع عام 2003م ،وجاء يف  122صفحة،
َّ
وو ِس َم ثانيها بـ" :اجلمع بني القراءتني
أوهلا عنوان" :التوحيد والتزكية وال ُعمران"ُ ،
فصول ،محل َّ
واملنهج التوحيدي للمعرفة" ،و ُعنْو ن ثالثها بـ" :حول إنسان التزكية اهلدف األقىص لإلسالم".
الحظ َّ
أن هذا الكتاب حتدَّ ث -يف معظمه -عن التوحيد وجت ِّلياته ،وأفرد حديث ًا
الـم َ
ومن ُ
خمترص ًا عن التزكية ،يف حني أشار إشارة رسيعة إىل العمران بوصفه مقصد ًا عالي ًا من ك ِّليات
وجه ًا للبحث ،ودافع ًا إىل التفصيل يف بيان
القرآن الكريم وقيمه العليا ،وهو هبذا االعتبار ُي َعدُّ ُم ِّ
مفهوم ال ُعمران.
• "منظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية وال ُعمران" :أ َّلف هذا الكتاب الدكتور فتحي حسن
وتضمن
ملكاوي ،وصدر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 2013م ،وجاء يف  182صفحة،
َّ
دراسة ُت َعدُّ استكامالً لِـام بدأ به العلواين؛ إذ ُع ِرضت فيه القيم العليا عىل ٍ
نحو متوازن ومتكامل ،يف ثالثة
وو ِس َم ثانيها بـ" :التزكية
فصول ،محل َّأوهلا عنوان" :التوحيد ،األساس األول يف منظومة القيم العليا"ُ ،
يف منظومة القيم العليا" ،و ُعنْون ثالثها بـ" :العمران يف منظومة القيم العليا".
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ويلتقي هذا الكتاب مع بحثنا يف فصله الثالث الذي حتدَّ ث عن ال ُعمران؛ ما ُي َعدُّ مرجع ًا مه ًام
للبحث ،وال سيام يف مسألة استقاء املفهوم ،وعالقته بال ُعمران اخللدوين ،يف حني يكمن موطن
االختالف يف َّ
ويتوسع يف بيان دالالته يف
تطور املفهوم لغ َة واصطالح ًا،
أن بحثنا يتعرض ملسرية ُّ
َّ
اللسان القرآين ،ويعرض مراحل دالالته يف الفكرين :اإلسالمي ،والغريب.

أوالً :الدراسة اللغوية واالصطالحية ملفردة "العمران"
"ال ُعمران" مصطلح قرآين ت ََّم البناء عليه يف الفكر اإلسالمي؛ لذا ََي ُسن البدء بالدراسة اللغوية
املعجمية للفظ "العمران" ،ثم بيان دالالته يف االستعامل القرآين ،وصوالً إىل الدراسة االصطالحية.

 .1الدراسة اللغوية-املعجمية:
"ال ُعمران" اسم ومصدر مشتق من مادة (ع ََم َر) التي يرجع أصلها اللغوي إىل العلو والبقاء كام
ٍ
اء وامتِدَ ِ
ني و ِ
اد زَ م ٍ
الـميم والراء َأص َال ِن ص ِح ِ
ان،
َ
َ
ُ َ َّ ُ ْ
ذكر ابن فارس" :ا ْل َع ْ ُ َ
َ
مها َيدُ ُّل َع َىل َب َق َ ْ
يحانَ ،أ َحدُ ُ َ
و ْاآل َخر ع ََىل ََش ٍء يع ُلوِ ،من صو ٍ
ت َأ ْو غ ْ ِ
َري ِه" (ابن فارس ،1979 ،ج ،4ص.)140
ْ َ ْ
ْ َْ
َ
ُ
ومدار دالالت هذا اللفظ يف معاجم اللغة عىل املعاين اآلتية:
وَّنا ِعامرةً ،وهي
أ .اإلصالح :هو ضد اخلراب .قال اخلليل" :وع ََم َر النياس األرض َي ْع ُم ُر َ
عمران ًا فجعلها
عامرة معمورة ،ومنها ال ُع ْمران ،واستعمر اهلل الن َ
ياس ل َي ْع ُمروها ،واهلل أعمر الدي نيا ْ
تعمر ثم ُخيَرهبا" (اخلليل ،د.ت ،ج ،2ص .)137وقال الراغبِ :
"الع َام َر ُة :نقيض اخلراب" (الراغب،
َّ ِّ ُ
 ،1991ج ،1ص .)586وقال ابن دريدِ :
َ
أعمره
املكان
إصالحه  ...وتقول :ع ََمرت
الَّشء:
"وعامرة َّ
ُ
ُ
ِعامرة ،إذا أصلحتَه" (ابن دريد ،1991 ،ص .)14وهذه الداللة ُت ِّبني ال ُب ْعد املادي وال ُب ْعد املعنوي
لل ُعمران؛ َّ
وشق الطرقات ،فإ َّنه يتط َّلب إدار ًة وصرب ًا
يتم بالزراعة والبناء ِّ
ألن إصالح األرض مثلام ُّ
ي
يتجىل "ال ُب ْعد الرسايل االستخاليف" كام ب َّينه
وتقوى وعدالً يف توزيع املنجزات ،وهنا
يف اإلنجاز،
ً
البطيوي (البطيوي ،2018 ،ص.)100
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ِ
ب .اإلقامةِ :
"عمرنا باملكان َن َعمر به ،إذا أقمنا به" (ابن
أي االستقرار .قال ابن دريد:
الـمقيم" (الزبيدي ،د.ت،
"وع ََم َر باملكان إذا َأ َقام به"
دريد ،1991،ص .)14وقال الزبيديَ :
والعامرُ :
ُ
ج ،13ص .)123وهنا َّ
يتجىل ال ُب ْعد املادي املكاين لل ُعمران.
حسي ًا ناجت ًا من علو الصوت (ابن فارس،
ت .احلي العظيم :رأى ابن فارس يف الداللة علو ًا ِّ
 ،1979ج ،4ص .)141يف حني رأى فيها ابن السكيت علو ًا جمازي ًا ناجت ًا من بناء اجتامعي (ابن
السكيت ،1998 ،ص .)26فالداللة هلا شق معنوي يتم َّثل يف التفاف احلي ،وشق مادي يتم َّثل يف علو
الصوت ،ويبدو َّ
أن األَ ْوىل هو اعتامد ال ُب ْعد البرشي اإلنساين.
ث .احلفظ :الظاهر َّ
أن ال ُعمران ُس ِّمي بذلك لِـام َيفظ به اإلنسان واملجتمع من الفساد
واخلراب (الزبيدي ،د.ت ،ج ،13ص .)130وهو ال ُب ْعد املقاصدي املصلحي (البطيوي،2018 ،
بترصف).
صُّ 100
ج .اجلامل( :ابن دريد ،1991 ،ص .)14وهذه الداللة حتمل ال ُب ْعد اجلاميل.
ح .الزمن-احلياة( :اخلليل ،د.ت ،ج ،2ص .)137وهذه الداللة واضحة االرتباط باألصل
الثاين الذي حدَّ ده ابن فارس (الزمن) ،وهو ُيم ِّثل ال ُب ْعد الزمني الالزم إلنجاز األعامل وحتقيق
ال ُعمران.
خ .العبادة( :ابن منظور ،1991 ،ج ،4ص )606يف هذه الداللة يبدو ال ُب ْعد العبادي الشعائري
جلي ًا.
د .التحية( :ابن فارس ،1979 ،ج ،4ص .)141هذه الداللة ُمت ِّثل ُب ْعد التواصل االجتامعي.
ذ .القصد( :ابن منظور ،1991 ،ج ،4ص .)605هو معنى ُيم ِّثل ال ُب ْعد القيمي اهلادف.
واحلقيقة َّ
أن مادة (ع ََم َر) ومشتقاهتا غنية باملعاين التي ُتش ِّكل منظومة العمران بام تتضمنه من
مقاصد؛ فالعمران إصالح ،وإقامة ،وحفظ ،وعبادة ،ومجال ،وتواصل ،وقصد يف املكان والزمان.
وهذه املقاصد ُحت ِّقق العلو املعنوي واملادي عرب الزمن؛ لذا ُيمكِن االجتهاد ،ومجع تلك الدالالت
ٍ
بتعبري يشري إىل املعنى اللغوي هلذه املادة ،وهو العلو والبقاء عرب امتداد الزمن.
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التطور الداليل اللغوي ملادة (عمر):
َّ
التطور الداليل هلذه املفردة ُت َعدُّ من لوازم دراسة داللتها اللغوية؛ ذلك َّأَّنا ُت ِّبني
إن دراسة
ُّ
"التطور الداليل هو تغيري معاين
الدالالت املستجدة للمفهوم .ويف هذا السياق ،قال ُممد املبارك:
ُّ
التطور" عىل هذه احلالة؛ أل َّنه انتقال بالكلمة من طور إىل طور" (مبارك،
الكلامت ،وإطالق لفظ " ُّ
 ،1964ص.)207
تطورت دالالت مادة ( َع َم َر) ومشتقاهتا إىل اجتاهات ِعدَّ ة ورد ذكرها يف "املعجم الوسيط"
َّ
(مصطفى وآخرون ،د.ت ،ج ،2ص ،)627ويف معجم "الغني" (أبو العزم ،د.ت ،ص.)2867
 يف علم االجتامع :أفضت دراسات ابن خلدون إىل ارتباط معنى "ال ُعمران" باالجتامعأي بموضوع علم االجتامع ،وقد ورد ذلك يف "املعجم الغني"" :حضارة و ُعمران :حركة
البرشي؛ ْ
وأعامل وتشييد ومتدُّ ن ،العدل أساس ال ُعمران ،علم ال ُعمران :علم االجتامع" (أبو العزم ،د.ت،
وَي ُسن حاله
ص .)2867وكذلك ورد يف "املعجم الوسيط"" :ال ُعمران :البنيان ،وما يعمر به البلدَ ،
بوساطة الفالحة والصناعة والتجارة وكثرة األهايل ونجح األعامل والتمدُّ ن ،يقال :استبحر
ال ُعمران ،والعدل أساس ال ُعمران ،كام ورد عند ابن خلدون .وهبذا تكون املفردة قد اكتسبت معنى
يدل عىل علم جديد ،وعىل نمط من احلياة بوجه عا ٍّم" (مصطفى وآخرون ،د.ت ،ج ،2ص.)627
 يف االحتالل العسكري :ظهر معنى "املستعمرة" بوصفها إقلي ًام َيكمه أجنبي ،ويتو َّطنه ،أوالدولة املتبوعة إذا ضاق نطاقها بأهلها (ُمدثة) .وهذا املفهوم أنشأه املحتل ،ليضفي عىل احتالله
صبغة رشعية؛ ما خرج باملصطلح عن سياقه (مصطفى وآخرون ،د.ت ،ج ،2ص.)627
 يف علوم األحياء الدقيقة :ظهر معنى "املستعمرة" بوصفها جمموعة من اخلاليا تعيش جمتمعةحسي ًا علمي ًا للمصطلح (مصطفى وآخرون ،د.ت ،ج،2
ومنغرزة يف مادة خماطية؛ ما م َّثل ُّ
تطور ًا ِّ
ص.)627
 يف اهلندسةُ :تط َلق مفردة "املعامري" عىل املهندس الذي يامرس مهنة العامرة (ُمدثة)؛ ما ُي َعدُّتطور ًا داالً عىل مهنة (مصطفى وآخرون ،د.ت ،ج ،2ص.)627
ُّ

عليا العظم و سليامن الدقور 209

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

 يف عامرة األرضُ :تط َلق مفردة "املعمورة" عىل الدار املبنية ،والدار املسكونة ،و ُتط َلق أيض ًاأي
عىل ما عمر من األرض ،إىل جانب مصطلح "عمران األرض" ،ومصطلح "عمران البالد"؛ ْ
بنياَّنا؛ إذ يقال" :مررنا يف الطريق عىل قنوات  ...وآثار وعمران عظيمة ُمهدَّ مة" (أبو العزم ،د.ت،
ص.)2867
والظاهر َّ
التطور الداليل ملادة ( َع َم َر) قد ش َّكل منظومة اجتامعية وعلمية ومهنية ،وأ َّن مجيع
أن
ُّ
تطور العلوم املادية ،عدا ما
التطور أخذت
الدالالت الناجتة من هذا
حسي ًا مادي ًا ،تناغم مع ُّ
ُّ
منحى ِّ
ً
منحى مادي ًا ،وآخر معنوي ًا.
ورد عند ابن خلدون؛ فإ َّنه َّاختذ
ً

 .2الداللة اللغوية يف لسان القرآن:
مل ترد مفردة "العمران" يف القرآن الكريم بوصفها مصدر ًا ،وإنَّام وردت مشتقاهتا فيه سبع ًا
مرة ،يف تسعة عرش موضع ًا ،ضمن ثامين دالالت ،هي :اسم العلم ،ونسك العمرة،
وعرشين َّ
وعمران املساجد ،والبيت املعمور ،وعامرة األرض ،واإلقامة واالستقرار ،واحلياة ،والعمر
(الزمن).
ِ
مرات يف سورة آل عمران .قال
أ .داللة اسم العلم "عمران" :ورد ذكر اسم العلم هذا ثالث ي
تعاىل :ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇﱠ [آل عمران،]33 :

ﲞ ﲠ ﲡ
ﲟ
وقال سبحانه :ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲢ

ﲣ ﲤﱠ [آل عمران ،]35 :وقال :

ﱡﲵ ﲶ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﳅﳆ ﱠ [التحريم .]12 :فاآلية

األوىل كشفت مكانة آل عمران واصطفاءهم يف صف األنبياء ،واآلية الثانية ب َّينت سبب ذلك
االصطفاء ،وهو ثبات امرأة عمران ،وتقديمها لِـام يف بطنها ُُم َّرر ًا هلل تعاىل ،واآلية الثالثة ب َّينت
ال للمكانة الـمميزة عند اهلل تعاىل ،وهو قيمة ِ
السبب الذي جعل آل عمران أه ً
الع َّفة التي اتَّصفت
ُ َّ
هبا مريم ابنة عمران.
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مرات يف سورة البقرة .قال تعاىل:
ب .داللة نسك العمرة (اعتمر) :ورد ذكر هذه املفردة ثالث ي
ﱡﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﱠ [البقرة ،]158 :وقال سبحانه :ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ
ﳨﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ

ﳰﳱ ﱠ [البقرة .]196 :وإذا كانت مفردة "العمرة" قد

اكتسبت داللتها اللغوية املعجمية من علو الصوت بالتلبية بحسب ابن فارس (ابن فارس،1979 ،
فإن املامرسة العملية أكسبتها داللة إضافية؛ ذلك َّ
ج ،4صَّ .)141
أن نسك العمرة يكون يف مجيع أيام
العام ،فيظل املسجد احلرام عالي ًا وعامر ًا باملعتمرين ،ومعمور ًا هبم عىل مدار العام؛ ما َُي ِّقق عمران
املكان ،ويرجى منه عمران القلوب.
مرات يف سورة
ت .داللة عمران املساجد :ورد ذكر املفردات املشتقة من مادة (ع ََم َر) ثالث ي
التوبة .قال تعاىل :ﱡ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﲽﱠ [التوبة .]19-17 :فقد ب َّينت اآليات الكريمة َّ
أن

مفردات مادة ( َع َم َر) فيها وردت بدالالت معنوية ومادية؛ أ يما املعنوية فكانت يف لفظ ( َي ْع ُم ُروا)،
ولفظ ( َي ْع ُم ُر ) ،وأوضحت الدراسة السياقية ملواضع الورود َّ
أن العمران املعنوي هو الذي َُي ِّقق
القيم اإليامنية .وأ يما العمران املادي ْ -
وإن كان رضوري ًا ومطلوب ًا -فال يكفي وحده ،وال يرتقي إىل
مرتبة صناعة العمران املعنوي.
مرة واحدة يف سورة الطور .قال تعاىل :ﱡﲗ
ث .داللة البيت املعمور :ورد ذكر هذه املفردة َّ

ﲘ ﲙﱠ [الطور .]4 :البيت املعمور هو الكعبة حسب ما أورده ابن عاشور عن احلسن؛ إذ قال:
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" والبيت املعمور :عن احلسن أنه الكعبة وهذا األنسب بعطفه عىل الطور" (ابن عاشور،1984 ،
ج ،27ص 1،)38وقد َّبني ابن عاشور سبب إطالق صفة املعمور عىل البيت بقوله" :وهو
معمور؛ أل َّن ه ال خيلو من طائف به ،وعمران الكعبة هو عمراَّنا بالطائفني" (ابن عاشور،
 ،1984ج ،27ص.)39
مرات يف سوريت
ج .داللة عامرة األرض :ورد ذكر املفردات املشتقة من مادة (ع ََم َر) ثالث ي
الروم ،وهود .قال تعاىل :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﱠ [الروم ،]9 :وقال سبحانه :ﱡ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙﱠ [هود .61 :فقد أشارت اآلية الكريمة من سورة الروم إىل عمران مادي

ُمتقدِّ م يدل عىل اإلقامة واالستقرار يف األرض ،والتفاعل معها؛ بفالحتها ،وزراعتها ،واستخراج
كنوزها .قال ابن عاشور" :ومعنى عامرة األرض :جعلها عامرة غري خالء ،وذلك بالبناء والغرس
والزرع" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،21ص.)57
مرة واحدة حني أقسم اهلل تعاىل بحياة نبيه ُممد  .قال  :ﱡ ﱈ
ح .داللة احلياة :ورد ذلك َّ
ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱠ [احلجر .]72 :فالورود يف هذه اآلية الكريمة يدل عىل البقاء.

مرة ،يف إشارة إىل مرور
خ .داللة العمر (الزمن) :وردت هذه املفردة ومشتقاهتا ثالث عرشة َّ
الزمن يف حياة اإلنسان ،وانقضاء سنني من عمره .قال تعاىل :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﱠ [الشعراء ،]18 :أو يف إشارة إىل طول عمره .قال سبحانه:

ﱡﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ

العمر .قال :

ﳬﳭ ﱠ [فاطر ،]11 :ويف إشارة إىل بلوغه أرذل

ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ

 1وقد قيل إ َّنه بيت يف السامء تعمره املالئكة (الرازي ،1999 ،ج ،28ص198؛ أبو حيان األندليس ،1999 ،ج ،9ص.)567
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ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

وقال عَزَّ

من قائل :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ

ﳄﳅ ﱠ [فاطر،]37 :

ﲸﲹ ﱠ [يس ،]68 :أو يف إشارة إىل

طول عمر األُ َّمة .قال تعاىل :ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢﱠ [القصص.]45 :

شك َّ
ويف هذا السياق ،قال الدكتور فتحي ملكاوي" :وال َّ
أن مرور الزمن أمر مطلوب إلنجاز
األعامل ،وتنفيذ املهامت ،وحتقيق األهداف .فمرور الزمن عنرص يف نمو الفرد اإلنساين ،وحت ُّققه
ببعض اخلصائص ،واستكامل بعض املتط َّلبات املادية واملعنوية .ومرور الزمن عنرص يف حت ُّقق
عني من مستويات البناء والتش ُّكل احلضاري" (ملكاوي ،2013 ،ص.)130
املجتمع بمستوى ُم َّ
(حسي ًا ،أو
إ َّن النظر يف دالالت االستعامل القرآين ُي ِّبني َّأَّنا محلت املعنى اللغوي يف العلو
ِّ
جمازي ًا) ،أو البقاء أو كليهام مع ًا .فنسك العمرة ،وعمران املساجد ،والبيت املعمور ،وعامرة
األرض؛ كلها حتمل داللة العلو ،وداللة البقاء .أ يما اإلقامة واالستقرار ،واحلياة ،والعمر
(الزمن)؛ فكلها حتمل معنى البقاء ،وال َّ
شك يف أ َّن هذا العلو يدل عىل املقاصد والقيم العليا يف
إصالح األرض .قال الدكتور فتحي ملكاوي يف ذلك" :وما ُي ِ
قابل ال ُعمران يف اللفظ القرآين هو
الفساد والقتل ،وسفك الدماء ،واهلدم والتدمري ،واهلواء ،واخلواء ،واخلراب؛ إذ وردت مجيع
هذه األلفاظ يف القرآن الكريم ،يف ُم ِ
السنن والقوانني اجلارية،
قابل بقاء احلياة واستمرارها عىل ُّ
وبقاء املساجد عامرة بالعابدين الذين يذكرون اهلل ،وانتظام احلياة عىل هديه سبحانه" (ملكاوي،
 ،2013ص.)131

 .3الدراسة االصطالحية ملفردة "العمران":
الـمف ِّكرين القدامى
سطع نجم مفردة "ال ُعمران" عىل يد ابن خلدون ،ثم تناوهلا عدد من ُ
الـمب ِّكرين يف استعامالت وجماالت ُُمدَّ دة .وسنعرض هذه
واملعارصين ،بعدما تناولتها دراسات ُ
تطورها الداليل.
املفردة بدء ًا بإيراد ابن خلدون هلا ،ثم نستعرض ُّ
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أ .مصطلح العمران بداللة االجتامع البرشي:
يدل مصطلح ال ُعمران عىل االجتامع البرشي عند ابن خلدون (ت 808ه)؛ إذ قال يف مقدمته
الشهرية(" :ال ُعمران) يعني االجتامع الرضوري للنوع اإلنساين ،لتحقيق ما أراده اهلل من اعتامر العامل
بترصف يسري) وقد محل هذا التعريف
هبم ،واستخالفه إياهم" (ابن خلدون ،2004 ،ص،138
ُّ
دالالت منهجية ِعدَّ ة ،أبرزها:
 معنى ال ُعمران عند ابن خلدون يدور يف َفلك اجتامع النوع اإلنساين إلعامر األرض. أمهية هذا االجتامع مر ُّدها الفعل اإلنساين. مقصد الفعل اإلنساين هو إعامر األرض. مرجعية هذا الفعل هي مرجعية إيامنية مرتبطة باالستخالف ،لتحقيق ما أراده اهلل تعاىل.وقد ن َّبه الدكتور عزيز البطيوي لألسس التي بنى عليها ابن خلدون تعريفه ،قائ ً
ؤسس ابن
الُ " :ي ِّ
خلدون تعريفه لل ُعمران عىل نـزعة إنسانية واجتامعية ورؤية مقاصدية ترى يف العمران رضورة
إنسانية واجتامعية ال تتح َّقق املصالح ،وال تشبع احلاجات األساسية الفردية واجلامعية يإال به"
(البطيوي ،2018 ،ص .)107يف حني أ َّكد صالح بن طاهر مشوش ارتباط املصطلح عند ابن خلدون
بمعايري الوحي يف املعرفة؛ فقال يف سياق حديثه عن املصطلح ضمن معرض احلديث عن علم
العمرانَّ :
أسسه زاد هذا األخري أصال ًة
"إن اختيار ابن خلدون مصطلح "العمران" اس ًام للعلم الذي َّ
بترصف).
وتوافق ًا مع ما تقتضيه معايري الوحي يف املعرفة" (مشوش ،2012 ،صُّ 126
ب .مصطلح العمران بداللة اإلصالح:
ورد مصطلح ال ُعمران بداللة اإلصالح عند املناوي ،والعلواين ،وملكاوي ،والكيالين ،وابن
عاشور ،والدغامني .وسنكتفي يف هذا املقام بذكر داللة هذا املصطلح عند ٍّ
كل من املناوي،
فصل ذلك عند بيان داللة املفهوم.
والعلواين ،وملكاوي ،ثم ُن ِّ
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 عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي :ربط املناوي (ت 1031ه) بني ال ُعمران واإلصالحبقولهَّ :
"إن العمران والعامرة ضد اخلراب ،وحيث تذهب العامرة وال ُعمران ال يكون يإال اخلراب"
(املناوي ،1990 ،ص )154وأضاف قائ ً
ال" :والعامرة والعمران أيض ًا يتع َّلقان بإحياء املكان ،وإشغاله
ِ
الحظ من قول املناوي أ َّنه ر َّكز
الـم َ
باألمور التي ُوضع هلا يف أصله" (املناوي ،1990 ،ص ،)247و ُ
عىل قضية اإلصالح بوصفها عكس اخلراب ،وأشار إىل جمال اإلصالح ،وهو املكان ،لكنَّه مل يرش إىل
املقصود بذلك الفعل ْ
تطرق إىل طبيعته.
إن كان فرد ًا أو مجاع ًة ،ومل ُي ِّبني مرجعية ذلك اإلصالح ،ومل ي َّ
الـم َّ
سخر ،وميدان
 طه جابر العلواين :قال العلواين (ت 2016م)" :وال ُعمران هو حق الكون ُالـم َّ
سخرات التي
فعل اإلنسان ونشاطه "،وقد قال يف رشحه وتوضيحه" :وال ُعمران :وهو حق ُ
َّ
وسخر لنا الشمس والقمر والنجوم
س َّخرها اهلل لنا حني جعل األرض مهاد ًا ،والسامء سقف ًا مرفوع ًا،
ُم َّ
عمره باحلق والعدل ،ونقيم فيه حضارة ال
سخرات بأمره ،فهذا الكون يستحق منيا ال ُعمران؛ فنُ ِّ
تنفصل عنها القيم ،تبني وال هتدم ،حتمي وال ُهتدِّ د ،تقتصد وال ُتبدِّ د" (العلواين ،2020 ،موقع
أكاديمية العلواين اإللكرتوين).
همة التي ُيمكِن استخالصها مميا قاله العلواين:
الـم َّ
ومن املسائل ُ
 تعريف ال ُعمران بقول" :حق الكون"؛ ما يفيد عموم ما تدل عليه مفردة "حق" ،وكذا ما تدل عليهمفردة "الكون"؛ فاحلق يشمل اإلصالح ،واإلحياء ،والبناء ،والعمل الصالح ،واخلري  ،...والكون يشمل
مجيع املخلوقات؛ من :أرض ،وسامء ،وفضاء ،وبرش ،ودواب ،ونبات ،ومجاد ( ...الرسالة املقاصدية).
 حتديد جمال اإلصالح بالكون ،دون ربطه بمكان ُُمدَّ د عىل األرض ،وكذا عدم ربطه فقطباألرض؛ فالكون يشمل كل ما َييط باإلنسان؛ من :أرض ،وسامء ،وفضاء  ،...وهو يتضمن مجيع
املخلوقات املرئية ،وغري املرئية ،واحلية ،واجلامدة (ال ُب ْعد املادي ،وال ُب ْعد املكاين).
الـم َّ
سخر"؛ ما يعني انطالق العلواين -يف
 ذكر ُم ِّقومات ال ُعمران بمفردة واحدة هي " ُ
الـم ِّ
سخرات ،مم يا ُين ِّبه حلقوق تلك
طرحه -من اخلطاب القرآين الذي أشار كثري ًا إىل التسخري و ُ
الـم َّ
الـم َّ
سخرات.
الـمك َّلفني جتاه ُ
الـمك َّلفني ،وواجبات ُ
سخرات عىل ُ
ُ
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 اإلشارة إىل جماالت ال ُعمران يف مفردة "ميدان" ضمن عبارة" :ميدان فعل اإلنسان ونشاطه"؛َّ
فإن هذه املفردة تشمل املجاالت املادية واملعنوية ،ومنها املجاالت الرتبوية ،والثقافية ،واإلدارية،
والسياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ( ...ال ُب ْعد الرسايل).
الـمك َّلفني؛ من :عبادة ،وعمل ،يف قول" :فعل اإلنسان ونشاطه"،
 اإلشارة إىل واجبات ُضمن عبارة" :ميدان فعل اإلنسان ونشاطه" ،وهي تشمل العبادات ،واملعامالت ،وحتوي ضمن ًا
األحكام (ال ُب ْعد العميل ،وال ُب ْعد التع ُّبدي).
 اإلشارة إىل ال ُب ْعد البرشي يف قول" :اإلنسان"؛ فذلك يعني الفرد ،واملجتمع ،واألُ َّمة.قوماته ،وآلياته .ومن الواضح
إذن ،فاملصطلح عند العلواين مجع داللة ال ُعمران ،وجماالته ،و ُم ِّ
َّ
الـم َّ
سخر" الذي
ؤسس عىل الرؤية القرآنية ،انطالق ًا من اللفظ القرآين " ُ
أن تعريف هذا املصطلح ُم َّ
الـم ِّ
وضح املرجعية واهلدف عن طريق
سخر ،وهو اهلل  ،لكنَّه قد َيتاج إىل تقييد ُي ِّ
يشري ضمن ًا إىل ُ
ذكر االستخالف.
(ولِد عام 1943م) داللة العمران بقوله" :العمران يف
 فتحي حسن ملكاوي :حدَّ د ملكاوي ُاملصطلح القرآين هو عمران األرض بحياة اإلنسان ،و ُعمران حياة اإلنسان باخلري والعمل الصالح،
قوماهتا بإنجازات عمرانية مادية ومعنوية.
واالرتقاء بأسباب احلياة و ُم ِّ
يتعزَّ ز معنى ال ُعمران بمعرفة ما ُيقابِله ،فهو حياة ُمقابِل املوت ،وصالح وبناء ُمقابِل اخلراب
يتفرع عنه ،فاإليامن -عق ً
ال
والدمار واهلالك ،وكذلك يتعزَّ ز معنى ال ُعمران بمعرفة األصل الذي َّ
وقلب ًا -وإقامة احلياة عىل أساس اهلدى -عم ً
ال وتطبيق ًا -هو األصل ،وال ُعمران بالنعيم الدنيوي
واألُخروي نتيجة" (ملكاوي ،2013 ،ص.)166-165
وتظهر يف تعريف ملكاوي اإلشارات اآلتية:
 داللة ال ُعمران عىل احلياة والصالح.قومات ال ُعمران هي اخلري والعمل الصالح الذي يقوم به اإلنسان.
 ُم ِّالـمك َّلف بال ُعمران هو اإلنسان؛ فرد ًا كان أو مجاع ًة.
ُ -

 216الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

 مرجعية العمل الصالح هي اخلطاب القرآين ،واهلدي الرباين الذي يدل عىل اإليامن. األرض هي جمال ال ُعمران ،وهو أعم مم يا ورد يف قول املناوي الذي حدَّ ده باملكان. آليات ال ُعمران هي منجزات مادية ومعنوية. نتيجة ال ُعمران هي نعيم دنيوي و ُأخروي.ؤسس ملكاوي فهمه لل ُعمران اعتامد ًا عىل رؤية
وقد ح َّلل البطيوي تعريف ملكاوي بقولهُ " :ي ِّ
القرآن وموارد لفظ "ال ُعمران" فيه ،ليستنتج معادلة العمران يف النص القرآين؛ من :األرض،
اإلنسان ،واإليامن ،والعمل الصالحَّ .
إن تفاعل عنارص هذا املركب هو الذي َُي ِّقق حياة إنسانية
ِ
قومات وأسس مستمدة من هدايات الوحي،
بم ِّ
إجيابية فاعلة ُمنتجة إلنجازات مادية وعمرانية ُ
جتعل من نتائج هذا العمران تتجاوز حدود الدنيا ،لتبلغ بمداها اآلفاق الالُمدودة لنعيم اآلخرة"
(البطيوي ،2018 ،ص.)112
ت .مصطلح العمران بداللة البناء:
عرف فريد األنصاري (ت 2009م) مصطلح ال ُعمران بقوله" :ال ُعمران إذن :هو بناء اإلنسان بام
َّ
هو عقيدة وثقافة ،وبام هو حضارة وتاريخ ،وبام هو فكر ووجدان ،وبام هو نفس ونسيج اجتامعي"
(األنصاري ،2013 ،ص.)168
و ُن ِ
الحظ عىل تعريف األنصاري ما يأيت:
 استخدام مصطلح البناء يف الداللة عىل ال ُعمران. الرتكيز عىل اإلنسان؛ فرد ًا ،ومجاع ًة. اقرتاب تعريف املصطلح من داللة معنى التزكية.خالصة التعريفات:
الحظ َّ
أن داللة مصطلح ال ُعمران بدأت عند ابن خلدون بالتأسيس عىل جمال االجتامع
الـم َ
من ُ
البرشي ،ثم ر َّكزت عىل قضية اإلصالح بحسب املناوي وملكاوي ،وشملت املجاالت الفردية
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وتوسعت رسالتها إىل الكون بشموله؛ لتتجاوز آفاق االجتامع
واجلمعية كام ذكر ملكاوي والعلواين،
َّ
الـمق َّيد بمكان وزمان ،ولتنطلق رسالتها املقاصدية ،بحيث تشمل حق الكون كله ،ثم
البرشي ُ
كانت داللة هذا املصطلح عند األنصاري بمعنى بناء اإلنسان؛ فرد ًا ،ومجاع ًة.

ثاني ًا :تفاعل الفكر اإلسالمي مع مفهوم العمران
ِّ
مظان ورود
يعرض هذا البحث تفاعل الفكر اإلسالمي مع مفهوم ال ُعمران عن طريق استقراء
املصطلح يف الرتاث ،ويف الدراسات املعارصة.

 .1التفاعل مع مفهوم العمران يف الرتاث:
الـمؤ َّكد َّ
الـمب ِّكر عرف مفردة "ال ُعمران"؛ نظر ًا إىل ورود مشتقاهتا يف
أن الفكر اإلسالمي ُ
من ُ
القرآن الكريم .فقد وردت فيه لتدل عىل اإلعامر ،والسكن واإلقامة ،وطول العمر ،ثم بدأ
قصد هبا جوانب ُمع َّينة من احلياة؛ إذ
ظهورها يف الدراسات منذ القرن الثالث اهلجري ،وكان ُي َ
ُق ِصد هبا ختطيط املدن ،وقضايا احلكم والسياسة ،واملكان اجلغرايف ،وسياسة الدنيا ،واالجتامع
البرشي لعامرة األرض.
أ .مفهوم العمران يف تفسري الرتاث:
ظهر مفهوم العمران يف تفسري الرتاث من تفسري اآليات التي وردت فيها مشتقات مفردة
فرسين.
الـم ِّ
"ال ُعمران" .فقد وردت بداللة اإلعامر ،والسكن واإلقامة ،وطول العمر عند كثري من ُ

2

ِ
2
فرسين ومن هذا عىل سبيل التثميل ال
الـم ِّ
فرسين بسبب عدم إمكانية االستقراء التام لـام ورد عند مجيع ُ
الـم ِّ
القول عند كثري من ُ
احلرص:
 قال الطربي" :ﱡ ﳎ ﳏ ﱠ (هود)61 :؛ وجعلكم عامر ًا فيها ،فكان املعنى فيه :أسكنكم فيها أيام حياتكم" (الطربي، ،2000ج ،15ص.)368
 قال الزخمرشي يف تفسري هذه اآلية" :أمركم بالعامرة ،وقيل استعمركم من العمر ،نحو استبقاكم من البقاء" (الزخمرشي،1986 ،ج ،2ص.)407
 قال الرازي" :واستعمركم فيها ،وفيه ثالثة أوجه؛ األول :جعلكم ع يامرها ... ،الثاين :أطال أعامركم فيها ... ،الثالث :جعلهالكم طول العمر" (الرازي ،1999 ،ج ،18ص.)368
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وكذلك وردت بداللة التفويض بالعامرة 3.قال البطيوي يف تقويم ما تضمنه الرتاث التفسريي عن
فرسون وعلامء األُ َّمة إىل كثري من الدالالت االصطالحية ملصطلح
الـم ِّ
مفهوم ال ُعمران" :أشار ُ
ال ُعمران ْ ...
فرسين بمصطلح
وإن كنيا ُن ِّ
الـم ِّ
سجل مالحظة أساسية ،وهي عدم اهتامم كثري من ُ
ال ُعمران بوصفه وحدة كلية ومنظومة نسقية ُتش ِّكل رؤية اإلسالم لإلنسان واحلياة .فاإلغراق يف
منهج فهم اآليات بعيد ًا عن الوحدة البنائية واملوضوعية والسياقية أوقع كثري ًا من التفاسري يف نـزعة
جتزيئية عجزت عن إدراك اإلطار املعريف واملنهجي ملصطلح العمران( ".البطيوي ،2018 ،ص.)103
ب .ختطيط البلدان :ظهر مفهوم ال ُعمران بمعنى ختطيط البلدان يف كتاب "سلوك املالك يف
تدبري املاملك" ،الذي كتبه شهاب الدين أمحد بن ُممد بن أيب الربيع (ت 272ه) ،ثم أهداه إىل اخلليفة
العبايس املعتصم باهلل سنة 227ه ،وقد ورد فيه قوله" :ومن أعامل العدل (عامرة البلدان) ،وهي
الـمزارع :و َي لزم فيها حقوق ثالثة( :القيام بمصالح املياه ،كف األذى عنهم ،تقدير ما
نوعان :أوالًَ -
ُي َ
قصد هبا مخسة أمور:
ؤخذ بحكم الرشع والعدل) ،ثاني ًا -األمصار :وهي األوطان اجلامعة ،و ُي َ
يتعرض للكسب وطلب املادة)"
(السكون ،حفظ األموال ،صيانة احلريم واخلدم ،التامس املتاع ،يأال َّ
(ابن أيب الربيع ،1996 ،ص.)106-105
ٍ
تضمنت مقارنة بني العمران عند ابن خلدون والعمران عند ابن أيب
دراسة حلميد احلداد
ويف
َّ
الربيع ،قال :إ َّن الكتاب عرض أسس ختطيط املدينة من اجلانب البيئي ،واملعامري ،واالقتصادي،
واالجتامعي ،والديني ،والعسكري ،عن طريق حتديد اخلطوط الكربى للسياسة الرشعية التي ينبغي
بترصف يسري).
للحاكم االسرتشاد هبا يف املجال العمراين (احلداد ،2015 ،صُّ 140-135
وباملثل ،فقد ورد معنى ختطيط البلدان يف كتاب "سري امللوك" للحسن الطويس (ت 485ه)،
شق القنوات ،وإجياد اجلداول
عند حديثه عن نظام امللك؛ إذ قال " :أ يما فيام يتصل بالعمران فيجب ُّ
الـمزارع
اجليدة النافعة ،وإنشاء القناطر واجلسور عىل األَّنار الكبرية العظيمة ،وإحياء القرى و َ
عامرها وسكاَّنا" (القرطبي ،د.ت ،ج ،9ص.)56
 قال القرطبيْ " :أي جعلكم ي
 قال ابن العريب" :خلقكم لعامرهتا" (ابن العريب ،2003 ،ج ،3ص.)18فوضت إليه العامرة" (الراغب ،1991،ج ،1ص.)586
 3قال األصفهاين" :واستعمرته إذا َّ

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

عليا العظم و سليامن الدقور 219

وإعامرها ،وإقامة األسوار ،وتشييد املدن اجلديدة ،وتأسيس األبنية الشاخمة واملجالس البديعة،
وإقامة الربط عىل الطرق الرئيسة ،وبناء املدارس لطالب العلم؛ فبهذا كله ُخت َّلد األسامء إىل األبد،
وينال ثواب اآلخرة ،ويتواىل دعاء اخلري" (الطويس ،1987 ،ج ،1ص.)46
ت .البنيان :وردت مفردة "العمران" بداللة البنيان يف كثري من كتب الرتاث ،مثل :كتاب "حتفة
الرتك فيام جيب أ ْن يعمل يف امللك" للطرسويس؛ إذ قال فيه" :وينبغي ْ
أن يكون عارف ًا بالطريق،
وعيون املاء ،واألخطار املحتملةْ ،
الس ُبل ،وأقرهبا للامء والعمران"
وأن يسلك بركب احلجيج أيرس ُّ
(الطرسويس ،د.ت ،ج ،1ص .)94وكذلك كتاب "االستبداد ومصارع االستعباد" للكواكبي؛ إذ
قال فيه" :إىل متى يعبث خاللك اللئام الطغام؟ يظلمون بنيك ،ويذ يلون ذويك .يطاردون أنجالك
األحباب ،ويمسكون عىل املساكني ال ُّطرق واألبوابُ .خيربون العمران ،و ُيقفرون الديار؟"
(الكواكبي ،د.ت ،ج ،1ص.)156
ث .املكان اجلغرايف :وردت مفردة "العمران" بمعنى املكان اجلغرايف عند اإلدرييس (ت 560ه)
يف كتابه "نـزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق" ،وفيه قال" :ولياج بلدة عىل البحر ،وهي من البلدان
القديمة العمران( ".الرشيف اإلدرييس ،1988 ،ج ،2ص ،)596ووردت بالداللة نفسها عند
الكواكبي يف كتابه "طبائع االستبداد"؛ إذ قال فيه" :قد مىض عىل اهلوالنديني يف اهلند وجزائرها،
ولكن؛ ما خدموا العلم والعمران بعرش ما
وعىل الروس يف قاوزان ،مثل ما أقمنا يف األندلس،
ْ
خدمناها( ".الكواكبي ،د.ت ،ج ،1ص.)150
ج .السياسة الرشعية :ركَّزت كتب ودراسات ِعدَّ ة عىل اجلانب السيايس يف تناول مفهوم
العمران ،ومن ذلك كتاب "السلك يف طبائع امللك" البن األزرق (ت 896ه) ،الذي َأ ْوىل السياسة
الدور األهم يف قيام العمران وحفظه من اخلراب ،فقال يف مقدمة كتابهَّ :
"إن امللك صورة العمران
البرشي وقراره ،ومعناه الذي يشتمل عليه فوائد االحتياج وأرساره (ابن األزرق ،د.ت ،ج،1
ص .)34وقال أيض ًا" :العمران البرشي ال ُبدَّ له من سياسة ينتظم هبا أمره لِـام تقدَّ م َّ
أن الوازع فيه
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رضوري( ".ابن األزرق ،د.ت ،ج ،1ص ،)97وقد ن َّبه النشار عىل ظهور علم جديد يف طرح ابن
األزرق ،هو علم األخالق السيايس (النشار ،2008 ،منشور يف منتدى اقرأ الثقايف اإللكرتوين).
ح .اجلانب القيمي :ظهر اجلانب القيمي ملفهوم العمران يف كتاب "أدب الدنيا والدين"
للاموردي (ت 450ه) ،ومم يا ورد فيه قوله" :اعلم َّ
أن ما به تصلح الدنيا حتى تصري أحواهلا منتظمة،
وأمورها ملتئمة ،ستة أشياء ،هي قواعدهاْ ،
فرعت ،وهي :دين متبع ،وسلطان قاهر ،وعدل
وإن ت َّ
شامل ،وأمن عام ،وخصب دائم ،وأمل فسيح( ".املاوردي ،1986 ،ج ،1ص ،)133ويبدو من قوله
وَيدِّ د عنارص القيام عىل عامرهتا
جمل أ َّنه ُيقدِّ م رؤية عمرانية ،ويطرح منهج ًا للعملية اإلنامئيةُ ،
الـم َ
ُ
وَيدِّ د جماالهتا.
ؤصل لقواعدهاُ ،
وصالحها ،و ُي ِّ
وكذلك ظهر اجلانب القيمي هلذا املفهوم يف كتاب "سري امللوك" لنظام امللك ،الذي أشار فيه إىل
معنى العدل؛ إذ قال" :وصارت البالد إىل العمران ،وخت َّلص الناس من اجلور والظلم( ".الطويس،
 ،1987ج ،1ص.)65
خ .االجتامع البرشي :أكثر ما ارتبط بمفهوم العمران هو جانب االجتامع البرشي الذي طرحه ابن
تصح حياته دون جمتمع ،وأ َّنه ُمهيَّأ
خلدون يف مقدمته -كام سبق ذكره-؛ 4إذ َّبني أ َّن اإلنسان كائن اجتامعي ال ُّ
الـمهيَّأة للصنائع( ،طاهر ،د.ت ،موقع الرشاد اإللكرتوين،
َخ ْلقي ًا للعيش مع اآلخرين ،وأ َّنه َيتاج إىل يده ُ
واحة الفكر) ،وَيتاج أيض ًا إىل اإلمكانيات والقدرات اجلمعية عند اآلخرين ،لتكون احلياة ممُ كِنة.

وقد َت َّبني َّ
أن هذا املفهوم -من وجهة نظره -يتصف بنقاط منهجية ِعدَّ ة ،بحسب دراسة
تخصصة يف علم العمران اخللدوين( ،مشوش ،2012 ،ص.)139 ،137 ،136 ،133 ،132
الـم ِّ
مشوش ُ
وذلك َوفق ًا ملا يأيت:

 -عدي مفهوم العمران مفتاح ًا لتفسري ظواهر عمرانية ِعدَّ ة ،مثل :السياسة ،واالقتصاد ،والعلم،

والرتبية ،واألخالق ،والعامرة؛ ما منح املفهوم القوة الداللية واملعرفة الالزمة ،لكسب أمهية ُتؤ ِّثر يف
مجيع جماالت احلياة.
 4أرشنا إىل مفهوم العمران عند ابن خلدون يف الدراسة املصطلحية.
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 ارتباط مفهوم العمران بمجموعة من املفاهيم القرآنية ،بعضها إجيايب ،مثل :االستخالف،والتمدُّ ن ،و ِ
العزَّ ة ،والكثرة ،والتآنس ،والصنائع والعلوم ،والكسب ،واملصلحة ،واملحافظة،
واحلضارة .وبعضها اآلخر سلبي ،مثل :التناقص ،والتق ُّلب ،والسكون ،واخلراب ،والفساد،
الترصف ،واحلول ،والتفاوت ،والرتف ،واالختالل ،واالنتقال .وكذلك ظهور عالقة
والتبدُّ ل ،و
ُّ
بني العمران يف الفكر اخللدوين ونصوص القرآن الكريم يف استخالص القوانني الثابتة وال ُّسنن
املطردة واكتشافها ،وتفسري جوانبها من احلياة العملية؛ لذا اكتسب هذا املفهوم مناعة معرفية ُمت ِّيزه
بجذوره القرآنية ،ومتنعه من التمييع وسوء التأويل.
 ارتباط مفهوم ال ُعمران باالستخالف عىل أساس َّاألول:
أن حقيقة ال ُعمران خاضعة ألمرين؛ َّ
اتصاهلا من جانبها العلوي باألمر اإلهلي ،والثانية :تع ُّلقها من جانبها السفيل باالستخالف الذي
ُم ُّله األرض .وكذلك بيان أ َّنه إذا كانت وظيفة علم ال ُعمران هي التح ُّقق من مطابقة القضايا
للوقائعَّ ،
فإن علم االستخالف غايته التح ُّقق من مطابقة األمر الوجودي لألمر الرشعي ،وإ َّن كل
ِ
ستعمر من ِق َب ِل اهلل عىل األرض ،وإنَّه ال يكون ُمستخ َلف ًا يإال إذا كانت أفعاله َوفق
إنسان خملوق هو ُم
اهلداية والوحي.
خالصة دراسة مفهوم العمران يف الرتاث اإلسالمي:
َت َّبني لنا َّ
أن مفهوم ال ُعمران يف الرتاث الفكري اإلسالمي َّاختذ دالالت مادية ،أو دالالت
معنوية ،أو كلتيهام مع ًا .فمثالً ،داللة ختطيط البلدان هي داللة مادية ،لكنَّها ارتبطت بالعدل كام أشار
ابن الربيع .وكذلك داللة البناء واإلعامر ،والسكن واإلقامة ،فهي ْ
عربت عن كيان مادي ،يإال
وإن َّ
َّأَّنا ارتبطت بقيمة األمن ،وندَّ دت بقيم االستبداد َوفق ما أورده الكواكبي .ويف املقابل ،ظهرت
الدالالت املعنوية ُمتع ِّلقة بالسياسة الرشعية ،واجلانب القيمي ،واالجتامع البرشي الالزم إلعامر
أن جانبي التعمري (املادي ،واملعنوي) يسريان مع ًاَّ ،
األرض وحتقيق االستخالف؛ ما يعني َّ
وأن
أحدمها ال ينقطع عن اآلخر.
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 .2التفاعل مع مفهوم العمران يف الفكر اإلسالمي احلديث:
مل يظهر مفهوم ال ُعمران غالب ًا بصورة مستقلة يف الفكر اإلسالمي احلديث ،وإ َّنام ظهر ضمن
تنوعة بداللة مفهوم العمران أحيان ًا ،أو بداللة ما يقاربه أحيان ًا ُأخرى ،مثل:
الـم ِّ
الدراسات ُ
والسنن اإلهلية ،واحلضارة؛ إذ سعت الدراسات إىل إجياد ُس ُبل للخروج من
اإلصالح ،والنهضةُّ ،
املآزق احلضارية ،والبحث عن حلول للتخ ُّلص من النكسات والنكبات التي توالت عىل األُ َّمة ،عن
السنن االجتامعية التارخيية الربانية التي حتكم التاريخ.
طريق التن ُّبه لقضايا ُّ
تفسري جملة "املنار":
َّ
لعل َّأول َم ْن أبدى اهتامم ًا بال ُعمران واحلضارة يف العرص احلديث اإلمامان ُممد عبده
(ت1905م) ،وُممد رشيد رضا (ت 1935م) يف تفسري جملة "املنار"؛ إذ احتوى التفسري عىل استنطاق
آيات القرآن الكريم الكتشاف منهج بناء احلياة ،واالرتقاء بال ُعمران واحلضارة ،وامتالك الريادة بني
عوقاته،
األُمم( ،حسني ،2020 ،ملحق  ،)2فسعى إىل بيان مفهوم العمران ببيان أمهيته ،وأركانه ،و ُم ِّ
ومصادره .ومم يا ورد فيه عن أمهية ال ُعمران قول رضا" :ثم اهتدى بعضهم إىل استنباط قواعد
ال ُعمران وأصول االجتامع من التاريخ ،فصنَّف ابن خلدون يف ذلك مقدمة تارخيه ،ولو مل تنقطع بنا
سلسلة العلم من ذلك العهد لكنيا أمتمنا ما بدأ به سلفنا ،ولكنيا تركناه ،وسبقنا غرينا إىل إمتامه
ألمم العزيزة اليوم إىل ما هي فيه من سعة العمرانِ ،
األول ل ُ
وعزَّ ة
واستثامره .فالتاريخ هو املرشد َّ
األول للمسلمني إىل العناية بالتاريخ ،ومعرفة ُسنن اهلل يف األُمم
السلطان ،وكان القرآن هو املرشد َّ
ؤخذ من غري الكتاب والسنة ُأ ِ
فلام صار الدين ُي َ
مهل التاريخ ،بل صار ممقوت ًا عند أكثر
ُّ
منه  ...ي
املشتغلني بعلم الدينْ ،
فإن وجد َم ْن يلتفت إليه ،فإ َّنام يكون ُم َّتبِع ًا يف ذلك ُسنَّة قوم آخرين" (رضا،
 ،1990ج ،1ص.)259-258
و َن ْل َحظ يف هذا التوجيه لصاحب "املنار" ثالث إشارات ،هي:
 سبيل ِالعزَّ ة والسلطان هو فهم قواعد علم ال ُعمران ،وتطبيقها.
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 َّأول مصادر علم العمران عند األُمم العزيزة هو التاريخ ،يف حني َّأن مصادره عند املسلمني
ِ
والسنَّة النبوية ،والتاريخ.
يف زمن عزَّ هتم هي القرآن الكريمُّ ،
 ُّتأخر املسلمني مليا َّفرطوا باملصادر الرئيسة يف فهم ال ُعمران ،وأمهلوا دراسة التاريخ َوفق هذه املصادر.
قومات ال ُعمران قول رضاَّ :
"فإن حياة الوطن
ومن أمثلة ما ورد يف "التفسري" من إشارات عن ُم ِّ
تفرقهم ووقوع العداوة والبغضاء بينهم ،وال س َّيام
وارتقاءه باحتاد كل املقيمني فيه عىل إحيائه ،ال يف ُّ
املتحدين منهم يف اللغة والدين أو أحدمها؛ َّ
فإن هذا من مقدمات اخلراب والدمار ،ال من وسائل
التقدُّ م والعمران" (رضا ،1990 ،ج ،4ص .)18ومن أمثلة ما ورد فيه عن فساد العمران قوله " :ﱡﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃﱠ [البقرة .]114 :فأ يما خزي الدنيا

فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران ،املفيض إىل الذل واهلوان" (رضا ،1990 ،ج ،1ص ،)357ويف
هذا توجيه الستقاء املعاين من القرآن الكريم أوالً ،وفيه بيان ألمهية احتاد املقيمني عىل أرض الوطن
لتحقيق العمران املنشود.
وقد حتدَّ ث رضا يف جملة "املنار" عن أحد جماالت ال ُعمران ،وهو الفن .ويف دراسة أجراها
الدكتور رائد عكاشة عن دور الفن احلضاري ،وحتقيقه مقصد السري يف األرض ،والنظر يف اإلرث
الفني واملعريف ل ُ
ألمم السابقةَّ ،بني رأي رضا حيال أمهية الفن يف املجال احلضاري ،وحفظ هوية
الشعوب (عكاشة ،2019 ،صُ ،)102م ِ
ورد ًا قوله" :يوجد يف دور اآلثار عند األُمم الكربى ما ال
يوجد عند األُمم الصغرى كالصقليني مثالًَُ ،ي ِّققون تاريخ رسمها ،واليد التي رسمتهاَّ ... ،
إن هذه
الرسوم قد حفظت من أحوال األشخاص يف الشؤون املختلفة ،ومن أحوال اجلامعات يف املواقع
تنوعة ،ما تستحق به ْ
سمى ديوان اهليئات واألحوال البرشية" (رضا ،1904 ،ج ،7ص.)35
الـم ِّ
أن ُت ي
ُ
 حممد إقبال (ت 1938م):عالج إقبال موضوع ال ُعمران بتقديمه مفهوم اإلصالح الذي طرحه يف ثوب التجديد ،وذلك
باعتبار َّ
أن اإلصالح ُيش ِّكل توصيف ًا رئيس ًا للعمران ،وقدَّ م يف كتابه "جتديد التفكري الديني يف
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اإلسالم" موضوع جتديد التفكري الفردي واجلمعي يف األُ َّمة ،وظهر ذلك جلي ًا يف تقديم كتابه؛ إذ
الـمح ِّفزة عىل التجديد ،واخلروج من
"يدعو إىل إبراز األفكار اإلسالمية الوسطية الصحيحة ُ
األنظمة الفاسدة التي أفسدت التاريخ اإلسالمي ،وُماولة التنقيب عن األفكار الصحيحة يف هذا
الدين العظيم ،ليعيد بناءه من جديد" (العقايل ،2011 ،ص.)26
ويف دراسة عن أفق اخلطاب النقدي ومنطلقاته املعرفية والفكرية والفلسفية يف مرشوع إقبال
ال" :وهو يرى َّ
احلضاري ،أورد الباحث رؤيته خلطاب إقبال ،قائ ً
أن التوحيد جوهر احلضارة العربية
واإلسالمية ،وأساس النهوض احلضاري ،وحتقيق العمران ،واملواءمة بني الرتاث اإلسالمي والفكر
الغريب بمختلف جت ِّلياته ،وبني الدين والعلم( ".مزيلخ ،2016 ،ص ،)89ثم أورد دليله عىل تلك
الفكرة من قول إقبال" :السمو إىل مستوى جديد يف فهم اإلنسان ألصله وملستقبله؛ من أين جاء؟
وإىل أين املصري؟ هو وحده الذي يكفل له آخر األمر الفوز عىل جمتمع َُي ِّركه تنافس وحَّش ،وعىل
حضارة فقدت وحدهتا الروحية بام انطوت عليه من رصاع بني القيم الدينية والسياسية ( "...إقبال،
 ،2011ص ،)318-317ونحن هنا نسترشف نظرته احلضارية اإلصالحية املرتكزة عىل القيم
اإليامنية ،وهو ما يلتقي مع مفهوم ال ُعمران.
 حممد الصادق عرجون (ت 1980م):"سنن اهلل يف املجتمع من خالل القرآن
اهتم عرجون بصالح املجتمع ،وذلك يف كتابه ُ
وبني أمهية
الكريم"؛ إذ عمل عىل استنطاق آيات القرآن الكريم ملعرفة ُسنن اهلل يف املجتمعَّ ،
بالسنن اإلهلية هو الذي وضع املجتمع اإلسالمي يف
بالسنن اإلهلية ،فقال" :وهذا العلم ُّ
العلم ُّ
مكان الصدارة من احلياة يوم ْ
أن كان العلم بأوسع معانيه هو القائد هلذا املجتمع ،فطاف آفاق
الس ْجف ،يكشفها له القرآن،
السموات واألرض ن يظار ًا باحث ًا يستشف احلقائق الكونية من وراء ِّ
وهيديه إىل أصوهلا" (عرجون ،1977 ،ص ،)10وال َّ
السنن اإلهلية يف بناء
شك أ َّن البحث يف جمال ُّ
وجهة للعملية
الـم ِّ
السنن من الضوابط ُ
املجتمع يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بقضايا العمران؛ إذ ُت َعدُّ ُّ
ال ُعمرانية.
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 مالك بن نبي (ت 1973م):سمى احلضارة؛ إذ رأى احلضارة مركب ًا ،أو حصيل ًة
تناول ابن نبي قضايا العمران حتت ُم ي
وتوصل إىل أ َّن بناء
لتفاعل اإلنسان والوقت والرتاب ،بنا ًء عىل اجلانب الفكري وال ُب ْعد الديني،
َّ
احلضارة يقتيض النظر إىل املوضوع نظرة كلية ال جزئية ،ويرتكز عىل استثامر عنارصها األولية بشكل
تركيبي مندمج ومتكاملَ ،وفق املعادلة الشهرية :التي جتمع بينها:
"إنسان  +تراب  +زمن

طاقة روحية= ناجت ًا حضاري ًا( ".بوخلخال ،2012 ،ص-46

رصف).
 47بت ُّ
الحظ أ َّنه استخدم مصطلح احلضارة بدل ال ُعمران ،بسبب قراءته مقدمة ابن خلدون من
الـم َ
و ُ
النسخة املرتمجة إىل الفرنسية ،بحسب توضيح سليامن اخلطيب ُمؤ ِّلف كتاب "فلسفة احلضارة عند
مالك بن نبي".

5

 حممد باقر الصدر (ت 1980م):اهتم الصدر بمفهوم بناء املجتمع وإصالحه ،وهو ما ُي َعدُّ ضمن احلقل الداليل ملفهوم ال ُعمران،
ي
تضمنها القرآن الكريم،
وقد انطلق يف طروحاته من الدراسة والفهم واملراعاة ل ُسنن التاريخ التي
َّ
"السنن التارخيية يف القرآن الكريم" ،الذي قال فيه" :من جمموعة آيات كريمة
وظهر ذلك يف كتابه ُّ
يتبلور املفهوم القرآين الذي ُيؤ ِّكد َّ
أن الساحة التارخيية هلا ُسنن وضوابط" (الصدر ،2011 ،ص،)62
ثم ربط بني تلك القوانني وال ُعمران اخللدوين ،قائ ً
مهد إىل
ال" :هذا الفتح القرآين اجلليل هو الذي َّ
تنبيه الفكر البرشي بعد ذلك بقرون ،إىل ْ
أن جتري ُماوالت لفهم التاريخ فه ًام علمي ًا ... ،فقام ابن
خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ ،وكشف ُسننه وقوانينه ،ثم بعد ذلك بأربعة قرون (عىل أقل

 5يف لقاء تناول كتاب "فلسفة احلضارة عند مالك بن نبي" للدكتور سليامن اخلطيبُ ،ب َّث يف قناة املجد الفضائية عام 2009م ،وفيه
رس استخدام مالك بن نبي ملفهوم احلضارة بدالً من مفهوم العمران البرشي؛ وهو َّ
أن ابن نبي مل يقرأ مقدمة ابن
َّبني ُ
الـمؤ ِّلف َّ
خلدون باللغة العربية ،وإ َّنام قرأها باللغة الفرنسية من ترمجة دي سالن  de Slaneالذي ترجم مصطلح العمران إىل مصطلح
احلضارةcivilization .
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سمى عرص النهضة نحو جتسيد هذا املفهوم الذي ض َّيعه
تقدير) اجته الفكر األوريب يف بدايات ما ُي ي
املسلمون" (الصدر ،2011 ،ص.)62
وكذلك اهتم بمجاالت البناء ال ُعمراين للمجتمع ،ومنها املجال االقتصادي ،الذي ظهر يف
كتابه "اقتصادنا"؛ إذ بني فيه معامل االقتصاد اإلسالمي الذي ي ِ
ناسب األُ َّمة املسلمة ،وأشار إىل أمهية
ُ
َّ
ذلك بقوله" :ال ُيمكِن للتنمية االقتصادية واملعركة ضد التخ ُّلف ْ
أن تؤ ِّدي دورها املطلوب يإال إذا
ٍ
اكتسبت إطار ًا يستطيع ْ
أساس يتفاعل معها" (الصدر،1987 ،
أن يدمج األُ َّمة ضمنه ،وقامت عىل
ص.)12
 حممد الطاهر بن عاشور (ت 1973م):ظهر اهتامم ابن عاشور بمفهوم ال ُعمران يف تفسريه "التحرير والتنوير"؛ إذ قال يف ذلك" :وأ يما
ترصف اجلامعات
الصالح ال ُعمراين فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العامل اإلسالمي ،وضبط ُّ
ٍ
وجه َيفظ مصالح اجلميع ،ورعي املصالح الكلية اإلسالمية،
واألقاليم بعضهم مع بعض عىل
سمى هذا بعلم ال ُعمران ،وعلم
وحفظ املصلحة اجلامعة عند معارضة املصلحة القارصة هلا ،و ُي ي
االجتامع" (ابن عاشور ،1984 ،ص.)38
وقال يف تفسري قوله تعاىل :ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱩﱠ [الذاريات" :]56 :فاملعنى

ولكن لعمران
خل ْلق لتحصيل نفع له،
ْ
غنى ُمط َلق ًا ،فال َيتاج إىل َشء ،فال يكون َخ ْلقه ا َ
أ َّنه املستغني ً
الكون ،وإجراء نظام العمران با ِّتباع الرشيعة التي جيمعها معنى العبادة يف قوله( :لِيعبدُ ِ
ون)" (ابن
َ ُ
عاشور ،1984 ،ج ،27ص.)39
 فريد األنصاري (ت 2009م):قدَّ م األنصاري دراسات تناولت املفهوم العمراين ،منها كتاب "بعثة التجديد املقبلة؛ من احلركة
اإلسالمية إىل دعوة اإلسالم" ،وسلسلة "من القرآن إىل ال ُعمران" التي جاءت يف سبعة كتب ،وقد
َّبني مفهومه للعمران بقوله" :ليس املقصود بال ُعمران يف اصطالح هذا الكتاب هو ختطيط البناء
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املادي وهندسته فحسبَ ،ك يال! وإ َّنام املقصود هندسة املذهبية احلضارية الكامنة يف اإلنسان ...
ال ُعمران إذن :هو بناء اإلنسان بام هو عقيدة وثقافة ،وبام هو حضارة وتاريخ ،وبام هو فكر ووجدان،
وبام هو نفس ونسيج اجتامعي" (األنصاري ،2013 ،ص.)168
ثم أكَّد أ َّنه جيب البدء بعمران اإلنسان وصوالً إىل عمران السلطانُ ،مب ِّين ًا مقصده من ذلك
بقوله" :وحينام نقول( :اإلنسان) فهو الفرد واملؤسسة ،وهو الوجدان الذايت واجلامعي ... ،وهو
العامة واخلاصة ،وهو املجتمع والدولة ... ،وأ يما عمران السلطان :فهو البناء الكفيل بإخراج
السلطان القرآين ،وليس املقصود عنرصه البرشي ... ،وإ َّنام املقصود به طبيعته العمرانية ،وعمقه
ليتم العمران هو (عمران
األول ... ،والذي جيمع َّ
النظامي .... ،وليس هذا يإال نتيجة َّ
األول والثاين َّ
االستخالف) الذي يشمل كل النشاط البرشي" (األنصاري ،2009 ،ص.)17-16
 ماجد عرسان الكيالين (ت 2015م):ظهر االهتامم بمفهوم ال ُعمران عند الكيالين ضمن مفهوم اإلصالح االجتامعي ،وذلك يف كتبه
الرتبوية واالجتامعية؛ إذ تناول يف كتابه "أهداف الرتبية اإلسالمية" مفهوم العمل الصالح ،الذي رآه
ينقسم إىل ثالثة أقسام ،هي :العمل الديني الصالح ،والعمل االجتامعي الصالح ،والعمل الكوين
أي جمتمع للنهوض والتقدُّ م؛ فاألُمم التي تضم أفراد ًا صاحلني
الصالح واملصلح .وهو ما َيلزم َّ
ومصلحني ال يلحقها اخلراب ،وإ َّنام يلحق بتلك األُمم التي تضم أفراد ًا صاحلني يف أنفسهم ،لكنَّهم
ال يسعون إىل اإلصالح (الكيالين.)1988 ،
وقد عمل الكيالين أيض ًا عىل استنباط ما أطلق عليه اسم القوانني التارخيية والتطبيقات
ٍ
حتليل تارخيي ملرحلة من مراحل البناء يف
املعارصة ،لبناء األُمم واملجتمعات ،استناد ًا إىل
تاريخ األُ َّم ة ،وذلك يف كتابه "هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس "
(الكيالين.)2002 ،
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 -عمر عبيد حسنة (ولِد عام 1942م):

وسامه إنسان
الـم َّ
ؤهل إلقامة العمران ،ي
تناول حسنة مفهوم ال ُعمران ببيان صفات اإلنسان ُ
القرآن؛ إذ دعا يف كتابه "إنسان القرآن :أنموذج إقامة العمران وبناء احلضارة" إىل قراءة ُمتجدِّ دة
تنطلق من منهج اهلداية للتي هي أقوم ،وحسن التد ُّبر الذي يفيض إىل التدبري والتعامل الصحيح مع
األزمات ،و َُي ِّقق االعتبار الذي يؤدي إىل استيعاب املايض وعربته ،ويقود إىل ولوج املستقبل َوفق
ُسنَّة اهلل يف اخلَ ْلق ،واسرتداد املعيارية التي ترتقي باألُ َّمة إىل جمال الشهود احلضاري بعد هذا الغياب
والوهن الكبري (حسنة.)2016 ،
 إسامعيل راجي الفاروقي (ت 1986م):وضمنه حتلي ً
ال معرفي ًا موسوعي ًا
قدَّ م الفاروقي كتاب "التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة"،
َّ
توصل منه إىل تف ُّرد التوحيد اإلسالمي ،وسمو املبادئ النابعة منه عىل صعيدي التخلية
مقارن ًاَّ ،
كرسة لكل دواعي
الـم ِّ
حررة لل ُعمران عىل هذه األرض من دواعي الفساد واخللل ،والتحلية ُ
الـم ِّ
ُ
التمكني والصالح واإلصالح ،وقد ورد فيه قوله" :مقتىض اإلقرار بأ َّنه ال إله يإال اهلل ،هو اإليامن به
أن اإلقرار َّ
سبحانه خالق ًا ومالك ًا وحك ًام للوجود بال رشيك ،ويرت َّتب عىل هذه الشهادة َّ
بأن اإلنسان
ُخلِق لغايةَّ ... ،
الـمتع ِّلقة هبذا العامل الذي تتخذ منه احلياة
وأن تلك الغاية هي حتقيق اإلرادة اإلهلية ُ
البرشية مرسح ًا لفعلها احلر املسؤول" (الفاروقي ،2014 ،ص.)165
 طه جابر العلواين (ت 2016م):طرح العلواين مصطلح ال ُعمران للداللة عىل مقصد قرآين من املقاصد العليا احلاكمة ،يف كتابه
"التوحيد التزكية وال ُعمران"( ،العلواين ،)2003 ،وحدَّ د عنارصها يف ثالثة مفاهيم قيمية كربى،
ورأى َّ
الـم َّ
سخر ،وميدان فعل اإلنسان ونشاطه ،وقد سبق ذكر ذلك
أن ال ُعمران هو حق الكون ُ
وحتليله يف الدراسة املصطلحية.
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 فتحي حسن ملكاوي (ولِد عام 1943م):تابع ملكاوي ما بدأه العلواين يف موضوع ال ُعمران ،يف كتابه "منظومة القيم العليا :التوحيد
والتزكية وال ُعمران" (ملكاوي)2013 ،؛ إذ ربط بني القيم الثالث يف منظومة تكاملية ،وقد سبق
تفصيل مفهوم ال ُعمران لديه يف الدراسة املصطلحية.
 عبد املجيد النجار (ولِد عام 1945م):تناول النجار هذا املوضوع من باب الفقه املقاصدي للقرآن ،يف سلسلة "الشهود احلضاري
ل ُ
تضمن كل منها قضية
أل َّمة اإلسالمية" (النجار ،)1999 ،وقد طرح هذه السلسلة يف ثالثة جملداتَّ ،
التحرض اإلسالمي ،مشاريع اإلشهاد احلضاري .وكذلك
التحرض اإلسالمي ،عوامل
ُمع َّينة :فقه
ُّ
ُّ
قدَّ م بحث "مقاصد القرآن يف بناء الفكر ال ُعمراين" ،و َّبني فيه ما يتط َّلبه العمران من بناء فكري ُيم ِّكن
العقل املسلم من حتقيق رشوط االستخالف (النجار.)2017 ،
 أبو يعرب املرزوقي (ولِد عام 1947م):تصوره لل ُع مران يف كتابه "النخب العربية وعطالة اإلبداع يف منظور الفلسفة
قدَّ م املرزوقي
ُّ
القرآنية" ،واعتمد يف تناول املفهوم عىل خلفية فلسفية ،ورؤية مقاصدية رشعية ُمرتكِزة عىل التوايص
باحلق؛ إذ قال" :صورة ال ُعمران تتع َّلق بالنظامني الرتبوي (مقصد العقل) ،والسيايس (مقصد
ِ
القادرين عىل إنتاج الشخص واجلامعة املستثنني من اخلرس ،ومادة ال ُعمران تتع َّلق
العرض)،
ِ
القادرين عىل حتقيق الشخص
بالنظامني االقتصادي (مقصد املال) ،واالجتامعي (مقصد الدين)،
بترصف يسري).
واجلامعة املستثناة من اخلرس" (املرزوقي ،2007 ،صُّ 221-220
 زياد خليل الدغامني (معارص):َأعَدَّ الدغامني دراسة محلت عنوان" :إعامر الكون يف ضوء نصوص الوحي" ،و َّبني فيها مفهوم
ال ُعمران بقولهَّ :
"إن املقصود باإلعامر هو كل عمل إنساين يف هذا الوجود ُم َّت ِصف بالصالح
واإلصالح؛ مادي ًا كان أو معنوي ًا ،هيدف إىل حتقيق العبودية هلل تعاىل ،والقيام بواجب اخلالفة يف

 230الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

األرض .وال ُيمكِن ْ
تتم هذه العملية بنجاح يإال يف ضوء رؤية كلية صحيحة لإلنسان والكون
أن َّ
أي يف ضوء الرشعة واملنهاج" (الدغامني،2008 ،
واحلياة ،مستمدة من حقيقة الوحي اخلاتم؛ ْ

ص ،)36وهو بذلك يربط مفهوم اإلعامر بالصالح واإلصالح ،املهتدي هبدايات الوحي ،الذي
يدفع اإلنسان (فرد ًا ،ومجاع ًة) إىل القيام باإلعامر بوصفه واجب ًا وفرض ًا لتحقيق العبودية.
 عزيز البطيوي (معارص):"سنن ال ُعمران البرشي يف السرية النبوية" عىل تقديم
عمل البطيوي يف دراسته املوسومة بـُ :
ستلهمة من السرية النبوية ،وقد اهتم كثري ًا يف دراسته ببيان
رؤية نسقية متكاملة للعمران البرشي ،و ُم َ
الـمف ِّكرين ،وحتليل هذا املفهوم بحسب ٍّ
كل منهم ،وصوالً إىل تبنيي
مفهوم ال ُعمران عند عدد من ُ
مفهوم لل ُعمران؛ إذ قال" :إ َّن ال ُعمران هو أرقى وضع يف االجتامع اإلنساين حيث ُيقابِله اخلراب
والفساد ،وَيمل يف ذاته معنى قيمي ًا معياري ًا بدالالت إجيابية وأبعاد شاملة" (البطيوي،2018 ،
ص.)118
 صالح بن طاهر مشوش (معارص):َأعَدَّ مشوش دراسة محلت عنوان" :علم ال ُعمران اخللدوين ،وأثر الرؤية الكونية التوحيدية يف
تصب يف جمال التأصيل العلمي ملوضوع العمران كام طرحه ابن خلدون؛ إذ حاول
صياغته" ،وهي
ُّ
فيها صياغة مسألة الفكر العلمي اخللدوين يف نسقها األصيل ،ونقد االجتاهات والقراءات التقليدية
هلذا الفكر ،عىل مستوى مفاهيمي واستداليل .وقد ب َّينت الدراسة األوجه التي محلها مفهوم ال ُعمران
عند ابن خلدون ،وكيف استندت إىل النظرة الكونية التوحيدية (مشوش ،2012 ،ص،133 ،132
)139 ،137 ،136
 عبد احلليم مهورباشة (معارص):امتاز طرح مهورباشة يف كتابه "علم االجتامع يف العامل العريب من النقد إىل التأسيس :نحو علم
ال ُعمران اإلسالمي" بعدم تناوله مفهوم العمران بشكل ُجم َّرد؛ فقد درس املفهوم ضمن اإلطار
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املعريف واملنهجي لتأسيس علم ال ُعمران ،واستند يف ذلك إىل املنطلقات الكامنة وراء هذا العلم،
ُم ِ
الـمقابِل ضمن االجتاه الغريب ،وهو علم االجتامع؛
الـمؤ ِّثرة يف العلم ُ
قارن ًا بينها وبني املنطلقات ُ
سمى علم ال ُعمران اإلسالمي ،والوصول إىل
بم ي
ُب ْغ َي َة تقديم بديل معريف لعلم االجتامع الغريبُ ،
دراسة الفعل اإلنساين يف إطار منظومة القيم اإلسالمية (مهورباشة.)2018 ،
 مازن موفق هاشم (معارص):أشار هاشم إىل مفهوم ال ُعمران يف كتابه "مقاصد الرشيعة اإلسالمية :مدخل عمراين" (هاشم،
وجهات للمقاصد عىل
 ،)2014ضمن إطار املفاهيم املقاصدية؛ إذ استخرج من طرح ابن خلدون ُم ِّ
التوصل إىل نظرية متكاملة للمقاصدُ ،يمكِن ترمجتها يف مرسى احلياة
املستوى ال ُعمراين ،هبدف
ُّ
مهي التوسيع يف املقاصد ،ووضعها يف نظرية
اإلنسانية .وقد قال يف ذلك ُمب ِّين ًا هدفه" :ولقد كان ي
ُمكمة تشمل ما تف َّتقت عنه احلياةْ ،
وأن أجيل الذهن يف جماري العادات وما رست عليه التجارب
البرشية من طبائع العمران ،وحرصت ْ
أن أجعل الصياغة خطاب ًا عام ًا لكل املسلمني من أهل
تنوعةُ ،أ ِّقرب إليهم رؤية الرشيعة ومقاصدها الكربى ،وأضع عىل عاتقهم
الـم ِّ
االختصاصات ُ
واجب التف ُّكر والعمل ،فيام هم مستأمنون فيه من شؤون األُ َّمة" (هاشم ،2014 ،ص.)365
مفهوم العمران يف الدراسات املرتمجة:
اهتم عدد من الباحثني العرب بكتابة دراسات بلغات أجنبية تتع َّلق بالعمران اخللدوين ،وقد
ضمنت هذه الدراسات ترمجة مصطلح ال ُعمران إىل مفردات أجنبية أثارت النقد .ومن هؤالء
ت َّ
الباحثني ُمسن مهدي الذي ترجم مصطلح العمران إىل لفظ  cultureالذي يدل عىل الثقافة ،أل َّنه
(ع َم َر) واجلذر الالتيني  coloالذي اش ُت َّقت منه كلمة culture
وجد ترادف ًا بني اجلذر اللغوي العريب َ

وكلمة ( culturaمشوش ،2012 ،ص ،)127وقد انتقد مشوش تلك الرتمجة بقوله" :جتاهل مهدي
أقر هبا لذهبت به إىل نتائج تعاكس متام ًا األطروحة التي متيل أكثر
األصول القرآنية للمفهوم ،التي لو َّ
إىل علمنة الفكر اخللدوين بتقليص الدين فيه ،وال س َّيام إذا علمنا َّ
أن مفهوم العمران ذو صلة ال تنفك
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مع مفاهيم ُأخرى يف القرآن كمفهوم االستخالف ،الذي ُيش ِّكل معها شبكة مفهومية متكاملةُ ،تقدِّ م
يف جمملها نظام ًا توحيدي ًا كلي ًا للفعل اإلنساين يف ال ُعمران" (مشوش ،2012 ،ص.)128-127
أورد مشوش بعض الرتمجات ملصطلح ال ُعمران ،ومن ذلك ترمجة زيد أمحد هذا املصطلح إىل
مفردة  Cultureالتي تدل عىل الثقافة عموم ًا ،وترمجة معن زيادة املصطلح نفسه إىل مفردة
 Civilizationالتي تدل عىل احلضارة غالب ًا ،وعىل املدنية أحيان ًا .وقد ع َّلق مشوش عىل ذلك بقوله:
"نعتقد َّ
أن استعامل لغة أجنبية للتعبري عن املفاهيم األصولية اخللدونية هو بمثابة خمالفة منهجية ال
تساندها القواعد العلمية املعتمدة ... ،فكلمة (العمران) التي ُت ِ
رمجت يف أغلب الدراسات غري
العربية تظل ُمتم ِّي زة عنها ،ليس من الناحية اللغوية فقط ... ،بل هناك جانب آخر هو عالقتها
وجه مقصده ،و ُتن ِّظم داللته َوفق مقتىض األمر
وسنَّة اهلل التي ُت ِّ
بمفاهيم ُأخرى ،مثل :االستخالفُ ،
الرشعي بتعبري ابن خلدون" (مشوش ،2012 ،ص 130بترصف يسري).
أن إطالق لفظ "الثقافة" أو "احلضارة" ُم ِ
ومن اجلدير بالذكر َّ
قابل مفهوم  ،Cultureوإطالق
لفظ ُ Civilizationم ِ
قابل لفظ "احلضارة" أو "املدنية"َ ،يمل بعض املحاذير املفهومية بحسب
دراسة أجراها نرص ُممد عارف عن سرية مصطلح احلضارة ،والثقافة ،واملدنية؛ فإ َّن ذلك يؤدي
إىل طمس الدالالت احلقيقية للمفهوم العريب ،واستبدال دالالت غربية هبا (عارف،1994 ،
ص.)26-25
خالصة دراسة املفهوم يف الفكر اإلسالمي املعارص:
فرسين يف العرص
َّ
الـم ِّ
الـمف ِّكرين و ُ
تنوعت مناهج تناول مفهوم العمران ودالالته عند العلامء و ُ
احلديث ،غري َّ
أن مجيع الطروحات دارت حول معنى اإلصالح الناتج من الفعل اإلنساين الذي
السنن
الـم ِّ
قومات والضوابط ،هي :جتديد الفكر ،واالستعانة بفقه ُّ
يرتكز عىل منظومة ُمرتابِطة من ُ
التارخيية ،وبناء املجتمع احلضاري َوفق رؤية مقاصدية رشعية.
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ثالث ًا :مفهوم العمران يف الفكر الغريب
لـ يام كان مفهوم ال ُعمران هو وليد عقلية تأ َّثرت بالوحي واملنطلقات اإليامنية ،فإ َّننا ال نتو َّقع
وجوده حرفي ًا يف منطلقات الفكر الغريب .وعليه ،ف َّ
إن البحث يف الفكر الغريب إ َّنام يكون عن املفهوم
الـمقابِل الذي َُيدِّ د فقه العمل يف احلياة ،ويدفع إىل البناء احلضاري.
ُ
َّ
إن البحث عن مفهوم ال ُعمران يف الفكر الغريب ََي ُسن فيه متابعة جانبني؛ األول :ما يدل عىل
الـمقابِل ملصطلح العمران الذي قصد به ابن خلدون
املعنى املبارش للمفردة ،والثاين :املفهوم ُ
االجتامع البرشي الرضوري إلعامر األرض وحتقيق استخالف اهلل لإلنسان (ابن خلدون،2004 ،
بترصف) 6،وهذا اجلانب يصلح فيه تت ُّبع مفهوم الغرب للعمران اخللدوين من جهة ،وتت ُّبع
صُّ 138
الـمقابِلة لدهيم من جهة ُأخرى.
املفاهيم ُ

 .1داللة مفردة "العمران" يف الفكر الغريب:
رتجم مفردة "ال ُعمران" يف الدراسات اهلندسية إىل كلمة ( ،)Urbanismوهي تعني ختطيط
ُت َ
املدن ،أو علم التخطيط احلرضي ،بمعنى دراسة كيفية تفاعل س يكان املناطق احلرضية (مثل:
التجمعات احلرضية وإدارهتا (البعلبكي،
البلدات ،واملدن) مع البيئة املبنية ،عن طريق تصميم
ُّ
 ،2018ص.)1295
رتجم إىل كلمة  Civilizationالتي تعني احلضارة والتمدُّ ن،
فإَّنا ُت َ
أ يما يف الدراسات االجتامعية َّ
و ُت ِ
(أي بناء األرض)( ،البعلبكي،
قارب كذلك كلمة  Colonizationالتي تعني لغوي ًا االستعامر ْ
التوسعية.
تطورت دالالهتا لتأخذ منحى يدل عىل السياسة
 ،2018ص.)159ثم َّ
ُّ
الـمقابِل عىل أساس َّ
أن كل
وقد سبق القول إ َّن اللفظ الغريب يطمس دالالت اللفظ العريب ُ
لفظ هو وليد بيئته.

 6سبق ذكره يف الدراسة املصطلحية يف أثناء ذكر مفهوم العمران عند ابن خلدون.
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 .2داللة مصطلح العمران اخللدوين يف الفكر الغريب:
اهتم كثري من املسترشقني وباحثي الغرب و ُمف ِّكريه بدراسة مفهوم ال ُعمران اخللدوين ،يف سياق
اهتاممهم بدراسات ابن خلدون عا َّم ًة ،ومقدمته الشهرية بوجه خاص ،ألهداف ُمتعدِّ دة ،بعضها
فكرية بحثية ،وبعضها اآلخر استرشاقية أو استعامرية ،واملهم يف هذا املقام هو دراساهتم البحثية التي
تنوع نظرهتم إىل مفهوم ال ُعمران اخللدوين.
يتضح منها ُّ
ومن هؤالء الباحث البولندي لودفيج جومبلوفيتس  Ludwig Gumplowiczالذي رأى أ َّن
ما طرحه ابن خلدون عن الظواهر االجتامعية يتع َّلق بعلم االجتامع؛ إذ قال" :ابن خلدون عامل
اجتامعي عريب من القرن الرابع عرش ميالدي" (الرتكي ،2006 ،ص )653وقد نرش مقاالً بذلك
الحظ َّ
أن
الـم َ
العنوان يف النمسا عام 1899م ،ثم ترمجه إىل الفرنسية بالعنوان نفسه عام 1900م .و ُ
طرح جومبلوفيتس يف مقاله ذاك مت َّيز باملوضوعية يف تناول تأثري طروحات ابن خلدون يف الرصاع
القائم آنذاك بني التيارات املعرفية يف جمال علم االجتامع (الرتكي ،2006 ،ص)653؛ إذ قال بعد
حتليله نظريات ابن خلدون" :لقد جاء مسلم تقي فدرس الظواهر االجتامعية بعقل متزن ،وأتى يف
سميه اليوم علم االجتامع" (غنيامت ،2007 ،ص.)61
هذا املوضوع بآراء عميقة ،وما كتبه هو ما ُن ي
العامل الفرنيس كولوزيو  S Colosioاكتشف يف ال ُعمران اخللدوين موضوع القوانني االجتامعية
سامها احلتمية االجتامعية؛ ِ
أي اجلربية يف ظواهر االجتامع ،يف إشارة إىل املبدأ الذي يقوم عليه
التي ي
علم االجتامع .قال يف ذلكَّ :
"إن مبدأ احلتمية االجتامعية يعود الفضل يف تقريره إىل ابن خلدون قبل
رجال الفلسفة الوضعية ".وقد شاركه يف هذا الرأي العامل األمريكي فارد  ،Vardوالعامل شميث
( Schmidtغنيامت ،2007 ،ص.)61
املسترشق اهلولندي ت.ج دي بور  T.J. De Boerاستطاع ْ
أن يكتشف يف ال ُعمران اخللدوين
مسألة القوانني االجتامعية؛ إذ قال" :ابن خلدون َّأول َم ْن حاول ْ
تطور االجتامع
أن يربط بني ُّ
ِ
الـمقنِعة... ،
اإلنساين وبني ع َلله القريبة ،مع ُح ْسن اإلدراك ملسائل البحث وتقريرها ُمؤ َّيدة باألدلة ُ
وهو يرى َّ
تطوره" )دي بور،1954 ،
أن للمدنية وللعمران البرشي قوانني ثابتة يسري عليها كل منها يف ُّ
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ص ،)335واحلقيقة أ َّن تن ُّبه دي بور حلضور القوانني االجتامعية يف ال ُعمران اخللدوين ُي َعدُّ مت ُّيز ًا
لدراسته ،وهو ما نجده أيض ًا عند الباحث األملاين هاينرش سيمون  Heinrich Simonالذي تن َّبه
ملوضوع ِ
التطور التارخيي ،إضاف ًة إىل تركيزه عىل العصبية والتاريخ
الع َلل والقوانني التي خيضع هلا
ُّ
واالقتصاد يف تكوين العمران البرشي ،وذلك يف دراسته التي ُن ِرشت يف ليبزغ عام 1959م ،ومحلت
وتوصل فيها إىل أمهية دور الدولة بوصفها مؤسسة
عنوان" :ابن خلدون وعلم العمران البرشي"،
َّ
جتمع تلك العنارص( .الرتكي ،2006 ،ص.)665-664
الباحث الفرنيس إيف الكوست  Yves Lacosteففهم ال ُعمران عند ابن خلدون عىل ٍ
نحو
أوسع؛ إذ وجده يتع َّلق بمجمل الظواهر اإلنسانية ،فقال" :كلمة ( ُعمران) تعني عند ابن خلدون
القضايا الديموغرافية واالقتصادية ،كام تعني النشاطات االجتامعية ،والسياسية ،والثقافية ،فاألمر
يتع َّلق بمجمل الظاهرات اإلنسانية" (الكوست ،2017 ،ص ،)185وكذلك تن َّبه ملكانة اإليامن باهلل يف
العمران اخللدوين ،إىل جانب كونه ُمف ِّكر ًا جتريبي ًا؛ إذ قال" :هو متدين ومسلم دقيق من أجل معرفة
العامل فوق املحسوس ،وهو الذي ال يرتك عملي ًا أي اعتبار ُخمصص للعقل ،والذي ي ِ
ؤمن إيامن ًا ُمط َلق ًا
ُ
َّ
َّ
ترصف ُمف ِّكر جتريبي ،جتريبية
بالكشف اإلهلي .أ يما فيام يتع َّلق بالعامل امللموس فابن خلدون
يترصف ُّ
َّ
منهج ،ال جتريبية مذهب" (الكوست ،2017 ،ص ،)360-359وإذا كان الكوست قد تن َّبه لوجود
اخللفية اإليامنية عند ابن خلدونَّ ،
فإن حقيقة املفهوم اإليامين يف العمران اخللدوين غابت عنه؛ إذ رآه
يقترص عىل "العامل فوق املحسوس" بحسب تعبريه ،بينام هو يف احلقيقة يرتبط بالواقع امللموس أيض ًا
من خالل فهم ابن خلدون قضية االستخالف يف إعامر األرض.
وأ يما الباحث األملاين بيرتفون سيفرس  Peter Von Siversفوجد َّ
أن نظرية ابن خلدون هتدف
تصور ًا شام ً
ال لفرض الرشيعة الدينية (الرتكي،2006 ،
أساس ًا إىل تدعيم اخلالفة اإلسالمية بوصفها ُّ
ص.)666-664
ٍ
دراسة محلت عنوان" :ابن خلدون يف مرآة الغرب" ،ونرشهتا صحيفة "البيان"
وقد ورد يف
اإللكرتونيةَّ ،
ؤرخ اإلنجليزي أرنولد توينبي  Arnold Toynbeeوجد يف العمران اخللدوين
الـم ِّ
أن ُ
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جتسيد ًا ملوضوع بناء احلضارات؛ إذ قال عن نظرية ابن خلدون" :فقد بلور (يقصد ابن خلدون)
نظرية متكاملة عن صعود احلضارات واَّنيارها وأسباب ذلك" (صالح ،)2006 ،وأشارت الدراسة
ؤرخ الفرنيس فرناند بردويل  Braudel Fernandالقائل ب َّ
أن العمران اخللدوين ُيم ِّثل
لـم ِّ
إىل رأي ا ُ
االجتامع السيايس ،ويتحدَّ ث عن دورة حياة اإلمرباطوريات أو السالالت احلاكمة.
املسترشق الفرنيس فانسان مونتيل  Vincent Monteilوجد َّ
أن ال ُعمران اخللدوين يعتمد عىل
دراسة التاريخ وتفسري مغزاه وداللته؛ ليصل إىل تأسيس علم االجتامع ،استناد ًا إىل منهجية جديدة
يف دراسة املجتمع اإلنساين واحلضارة البرشية؛ إذ قال" :لقد درس ابن خلدون بشكل جتريبي
ُمسوس طبيعة احلضارة وجوهرها؛ ِ
أي احلياة البدوية واحلياة احلرضية ،ومفهوم العصبية الذي
يؤدي إىل تش ُّكل السالالت البرشية ،وآليات اهليمنة والسيطرة ،وكيفية تش ُّكل السلطة والسالالت
والطبقات االجتامعية ،واملهن واحلرف التي يكسب هبا اإلنسان رزقه ،والعلوم والفنون" (صالح،
.)2006

 .3املفاهيم والنظريات الـمقابِلة ملفهوم العمران يف الفكر الغريب:
مل يظهر مفهوم ال ُعمران رصَي ًا يف الفكر الغريب؛ َّ
ألن هذا املفهوم هو وليد فكر مسلم استند إىل
قضية االستخالف ،وقد َت َّبني من تناول تفاعل الفكر الغريب مع مفهوم ال ُعمران اخللدوين َّ
أن املفاهيم
يتضمنها علم االجتامع ،وقيام
الـمقابِلة له ظهرت غالب ًا يف جمال ظواهر االجتامع البرشي التي
َّ
ُ
احلضارات وسقوطها بنا ًء عىل الدراسات التارخيية.
ونظر ًا إىل دراسة مفهوم ال ُعمران اخللدوين بنا ًء عىل مفهوم استخالف اهلل لإلنسان؛ فإنَّه ََي ُسن
الـمقابِلة والكامنة وراء دراسة الظواهر االجتامعية ضمن علم االجتامع
البحث عن املنطلقات ُ
الغريب ،وهنا يظهر مفهوم رؤية العامل الذي قال عنه فتحي ملكاويَّ " :
إن الصورة التي تظهر هبا
العلوم االجتامعية هي انعكاس لطبيعة رؤية العامل" (ملكاوي ،)2006 ،وقال أيض ًاَّ :
"إن رؤية العامل -
ٍ
بعمق يف فلسفة العلوم
بوصفها أساس ًا كامن ًا ،وطريقة حتليل ،وموضوع ًا للدراسة -متشابكة
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االجتامعية ونظرياهتا وطرق بحثها" (ملكاوي ،)2006 ،لذا جيدر التو ُّقف عند ذلك املفهوم لفهم
األسس الكامنة وراء الفكر الغريب ،وحتديد املفاهيم املطلوبة.
َّبني فتحي ملكاوي َّ
كوَّنا اإلنسان لنفسه وللعامل
أن مفهوم رؤية العامل ُيم ِّثل "الصورة الكلية التي ُي ِّ
من حوله ،و زاوية النظر التي يتخذها ،والبيئة الطبيعية والنفسية واالجتامعية ،والنظام الفكري
كوناته اللغوية وأطره املرجعية" ،وقال عنه نرص ُممد عارف" :رؤية العامل تعني الطريقة التي ينظر هبا
بم ِّ
ُ
وَيدِّ دون موقفهم منه" (ملكاوي.)2006 ،
شعب إىل الكون ككل ،والتي يرون من خالهلا هذا الكونُ ،
َّ
التصور الغريب ملفهوم رؤى العامل يتضمن أبعاد ًا ب َّينها كليمنت فيدال Clément Vidal
إن
ُّ
باإلجابة عن األسئلة الستة املعرفية الوجودية (فيدال.)2019 ،
 ال ُب ْعد الوجودي :جييب عن األسئلة التي تدور حول طبيعة العامل املعيش. ال ُب ْعد التفسريي :جييب عن وظيفة العامل ،وعن تفسري الظواهر الطبيعية واالجتامعية. ال ُب ْعد التن ُّبؤي :جييب عن سؤال "أين" ،و ُي ْعنى باملستقبل ،ومصري احلياة. ال ُب ْعد القيمي :جييب عن األسئلة التي تدور حول اخلري والرش ،ومرجعيات القيم؛ الدين أمالطبيعة.
يتم الترصف؟ كيف تنتظم األفعال؟
 ال ُب ْعد السلوكي :جييب عن السؤالني اآلتيني :كيف ُّتصورات عن العامل.
 ال ُب ْعد املعريف :يعتمد نظرية املعرفة ،ويدفع إىل صياغة ُّوبنا ًء عىل رؤية العامل الغريب لتلك األبعاد -التي ال ي َّتسع املجال هنا لتفصيلها -يصل
مهورباشة إىل نتيجة مفادها أ َّنه بتأثري تلك الرؤية يتبلور نموذج معريف َُي ِّول املفاهيم إىل نظرية
معرفية يستلهم منها املجتمع احلضاري دليله يف السعي إىل حتقيق أهدافه ،وحشد طاقاته الروحية
واملادية والفكرية ،وتوجيهها إىل خدمة أفراد املجتمع (مهورباشة ،2018 ،ص.)48
َّ
تفهم
إن فهم األسس الكامنة وراء الرؤية الغربية للظواهر االجتامعية هو ما سيساعد عىل ُّ
الـمقابِلة ملفهوم العمران لدهيم ،فض ً
ال عن بيان
رؤيتهم للعمران اخللدوين ،وتقدير املفاهيم ُ
سوغات ظهور النظريات االجتامعية عند ٍّ
كل من ُمف ِّكرهيم.
ُم ِّ
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وفيام يأيت عرض ألبرز النظريات االجتامعية الغربية ،وبيان خللفياهتا املنطلقة من رؤية العامل
ألصحاهبا:
أ .نظرية املصالح والرصاع اجلامعي:
صاحب هذه النظرية هو العامل البولندي لودفيج مجبلوفتش (1909-1939م) الذي ربط بني
العمران اخللدوين واالجتامع البرشي ،وكانت رؤيته للعامل ُمنطلِقة من النظرية الداروينية؛ فهو ُي َعدُّ
من الداروينيني االجتامعيني .وهلذا َّ
فإن نظرته إىل العامل دفعته إىل رؤية مجيع الظواهر االجتامعية؛
للتطور والرصاع بني اجلامعات .والرصاع اجلامعي يف نظريته َيل ُمل الرصاع الفردي؛
نتيج ًة
ُّ
فاجلامعة -من وجهة نظره -هي العنرص األهم ،والبقاء لألقوى (شهاب ،د.ت ،ص ،)47وباملثل،
فقد تبنيى ألبيون سمول 1854-1926( Albion Smallم) مفهوم الرصاع اجلامعي ،وكان أيض ًا يدين
بمذهب الداروينية االجتامعية (شهاب ،د.ت ،ص.)23
ب .نظرية التحدي واالستجابة:
ؤرخ اإلنجليزي أرنولد توينبي (1889-1975م) الذي قال إ َّن ابن
الـم ِّ
صاحب هذه النظرية هو ُ
خلدون طرح نظرية متكاملة عن صعود احلضارات واَّنيارها وأسباب ذلك .وقد ارتكزت رؤيته
للعامل عىل فلسفة دينية مت َّثلت يف َّ
يتعني عىل الدين توحيد
أن الدين -عنده -طريق إىل اهلل ،وأ َّنه َّ
البرشية كلها بدالً من ْ
أن ُتفنِي بعضها يف احلروب (بكري ،2021 ،موقع سطور).
درس توينبي حياة احلضارات ومصريها يف كتابه "تاريخ البرشية"ُ ،مب ِّين ًا َّ
أن تاريخ البرشية
ال منها تو َلد ،وتنمو ،وتتداعى ،وتزول يف َّناية املطافَّ ،
يتكون من سلسلة من املدنياتَّ ،
وأن ُك ي ً
وأن
َّ
التطور مجيعهَ ،وفق نظرية التحدي واالستجابة؛ إذ افرتض َّ
أن األحوال
يمر بطريق
ُّ
تاريخ كل مدنية ُّ
الصعبة هي التي ُهت ِّيئ املناخ املناسب للبيئات الطبيعيةَّ ،
وأن مرحلة االَّنيار حتني عند احتكار األقلية
الطاقة اإلبداعية ،وفقدان الوحدة االجتامعية (الزيودَّ ،)2013 ،
وأن احلضارة التي تصل مرحلة
التدهور ُيمكِنها بالتحدي ْ
أن تعود ،وتنهض ،فتحصل االستجابة (الطراونة ،2016 ،ملحق .)3
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ت .نظرية الرصاع الوظيفي:
نادى هبذه النظرية العامل األملاين لويس كوزر1913-2003( Lewis Coserم) صاحب الرؤية
املاركسية للعامل؛ إذ استند يف نظريته تلك إىل فكرة الرصاع يف النظرية املاركسية ،مع اهتاممه بوظائفه
االجتامعية بدالً من وظائفه السلبية؛ فالرصاع -من وجهة نظره -يعني النضال يف سبيل قيم ُُمدَّ دة،
والرصاع عىل مراكز ومكانات ُمع َّينة يف سبيل بلوغ السلطة ،واالستيالء عىل املوارد النادرة التي
ستمدُّ منها القوةُ ،مؤكِّد ًا َّ
أن أهداف املتصارعني تتم َّثل يف حتقيق التعادل والتوازن بني املتنافسني ،أو
ُت َ
اإلرضار هبم (ملخص شامل حول نظريات علم االجتامع ،د.ت ،موقع املوسوعة اجلزائرية
االلكرتوين)
ث .نظرية العقل اجلمعي:
تبنيى العامل الفرنيس إميل دوركايم 1858-1917( Émile Durkheimم) رؤية ديكارتية ،وطرح
كون من أفراد؟ كيف أمكن لعدد كبري من البرش
الـم َّ
سؤالني رئيسني ،مها :من أين يأيت املجتمع ُ
الذين يتمتع كل منهم بحياة داخلية خاصة ْ
ويترصفوا بالطريقة نفسها؟ وقد
أن ُيف ِّكروا ويشعروا
َّ
أجاب عن هذين السؤالني بإطالق نظرية العقل اجلمعي ،التي تعني َّ
أن أصل احلياة االجتامعية يعود
زود بخصيصتي اخلارجية ،والقدرة عىل ممارسة
إىل اندماج الضامئر الفردية يف ضمري مجعي مشرتك ُم َّ
اإلكراه ،و َّ
يتم عن طريق املؤسسات االجتامعية (احجيج ،د.ت ،موقع حكمة اإللكرتوين)
أن ذلك ُّ
ج .نظرية احلضارة:
قدَّ م العامل األملاين أوسفالد شبنجلر 1880-1936( Oswald Spenglerم) نظرية يف تفسري
احلضارة ،وهي نظرية بيولوجية تقوم عىل فكرة التعاقب الدوري؛ إذ مت ُّر احلضارة يف أثناء مسريهتا
يمر هبا الكائن احلي يف حياتهَ ،بدء ًا بامليالد ،فالنمو،
بمراحل وأدوار ُتشبِه متام الشبه املراحل التي ُّ
ومرور ًا بالشباب ،فالكهولة ،فالشيخوخة ،وانتها ًء باملوت .فهي تنطلق من اللحظة التي تستيقظ
نضج والتش ُّكل ،ثم تستنفد مجيع إمكاناهتا ،فيكون مصريها املوت
فيها الروح بكل إمكاناهتا ،وتبدأ ال َ
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والزوال (مجال ،د.ت ،عدد ،54ص ،)69وهو هبذا يتن َّبأ بحتمية تدهور احلضارة الغربية كام ذكر يف
كتابه "تدهور احلضارة الغربية" (الطراونة ،2016 ،مج ،43ملحق .)3
خالصة دراسة املفاهيم الـمقابِلة ملفهوم العمران يف الفكر الغريب:
تنوع دالالت ال ُعمران اخللدوين يف الفكر الغريب ،بحسب زوايا نظر الباحثني إليه؛
َت َّبني مميا سبق ُّ
فمنهم َم ْن وجده يدرس الظواهر االجتامعية ،والقوانني التي حتكمها ،ويرتبط بعلم االجتامع،
خيتص بقيام احلضارات وسقوطها ،ومنهم َم ْن ر َّكز عىل اجلانب التارخيي ،ومنهم َم ْن
ومنهم َم ْن رآه
ُّ
ر َّكز عىل القضايا الديموغرافية واالقتصادية والسياسية ،ومنهم َم ْن رأى َّ
أن نظرية ابن خلدون
تصب يف جمال الفلسفة.
ُّ
وقد اتضح َّ
أن تفاعل ذلك الفكر مع ما ُيقابِل مفهوم ال ُعمران مت َّثل يف نظريات ُت ْعنى بالظواهر
االجتامعية ،بام يتناسب مع خلفيات أصحاهبا الفكرية؛ فصاحب اخللفية املاركسية ،وجد املجتمعات
تتش َّكل نتيج ًة للرصاع ،و َم ْن تابع الفكر اخللدوين رأى َّ
أن نشوء احلضارات يعتمد عىل قضية
التعاقب الدوري هلا ،وصاحب النظرة الديكارتية تبنيى فكرة العقل اجلمعي ،و َم ِن انطلق من الدين
توصل إىل فكرة التحدي واالستجابة.
والتاريخ َّ

خامتة:
لقد ي
جتىل مفهوم ال ُعمران بأهبى معانيه عند األجيال األُوىل من املسلمني يف احلركة الفاعلة
بعفوية وتلقائية؛ إذ انطلق املسلمون األوائل يعمرون األرض عمران ًا ،معنوي ًا ي
جتىل يف املعارف
والعلوم والقيم واألخالق ،وعمران ًا مادي ًا ي
جتىل يف الزراعة والصناعة والبناء؛ لِـام استقر يف نفوسهم
من دالالت قرآنية للمفهوم.
وما ْ
إن بدأت عملية التدوين وازدهرت ،حتى ظهرت اإلشارة إىل املفهوم يف الدراسات
تنوعة ،التي تناولت جوانب مادية أحيان ًا ،مثل :السكن ،واإلقامة ،وختطيط املدينة ،وجوانب
الـ ُم ِّ
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ِ
تخصصة،
معنوية ،مثل :القيم ،والسياسة ،إىل أن استق َّلت الدراسات بعرض املفهوم ضمن دراسة ُم ِّ
تناولت ال ُعمران البرشي يف مقدمة ابن خلدون الشهرية.
تخصصة تار ًة
الـم ِّ
يف العرص احلديث عاد االهتامم باملفهوم يف التفاسري تار ًة ،ويف الدراسات ُ
لكن مجيع الطروحات دارت حول
ُأخرى ،فتن َّوعت املناهج التي تناولت مفهوم ال ُعمران ودالالتهَّ ،
قومات والضوابط ،هي :جتديد الفكر،
الـم ِّ
معنى اإلصالح الذي يرتكز عىل منظومة ُمرتابِطة من ُ
السنن التارخيية ،وبناء املجتمع احلضاري.
واالستعانة بفقه ُّ
وقد َت َّبني َّ
أن مفهوم ال ُعمران يف الفكر الغريب َّاختذ يف الرتمجة معاين تدور حول التخطيط
احلرضي  ،Urbanismواحلضارة والتمدُّ ن  ،Civilizationإضاف ًة إىل تفاعله مع العمران اخللدوين يف
تنوعة؛ فمنها ما تناول الظواهر االجتامعية والقوانني التي حتكمها ضمن ما ُس ِّمي علم
دالالت ُم ِّ
خصص املفهوم
االجتامع ،ومنها ما ربط املفهوم بموضوع قيام احلضارات وسقوطها ،ومنها ما َّ
توسع فوجد فيه احلديث عن القضايا الديموغرافية واالقتصادية
باجلانب التارخيي ،ومنها ما َّ
والسياسية والفلسفية.
وكذلك ب َّني البحث تفاعل الفكر الغريب مع ما ُيقابِل مفهوم ال ُعمران ،فظهرت النظريات التي

ُعنِيت بالظواهر االجتامعية ،وهي :نظرية املصالح والرصاع اجلامعي ،ونظرية الرصاع الوظيفي،
ونظرية التحدي واالستجابة ،ونظرية العقل اجلمعي ،ونظرية احلضارة .وهي نظريات تتناغم يف
طرحها مع خلفية أصحاهبا يف رؤيتهم للعامل.

 242الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

املراجع:
إحجيج ،حسن (" .)2015مقدمة بحث :نظرية املعرفة عند دوركايم" ،موقع حكمة اإللكرتوين ،تاريخ
الزيارة 2021/10/7م.
ابن األزرق ،أبو عبد اهلل (د.ت) .بدائع السلك يف طبائع امللك ،حتقيق :عيل سامي النشار ،بغداد :وزارة
اإلعالم.
إقبالُ ،ممد ( .)2011جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجةُ :ممد يوسف عدس ،القاهرة-بريوت :دار
الكتاب املرصي ،دار الكتاب اللبناين.
األنصاري ،فريد ( .)2009بالغ الرسالة القرآنية ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والرتمجة.
األنصاري ،فريد ( .)2013الفطرية :بعثة التجديد املقبلة ،من احلركة اإلسالمية إىل دعوة اإلسالم ،ط،3
املغرب :دار السالم.
البطيوي ،عزيز ( .)2018سنن العمران البرشي يف السرية النبوية ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
البعلبكي ،منري ،والبعلبكي ،رمزي ( .)2018املورد احلديث ،قاموس إنكليزي عريب ،بريوت :دار العلم
للماليني.
بكري ،عفراء (" .)2021نبذة عن أرنولد توينبي" ،موقع سطور ،تاريخ الزيارة 2021/7/25م.
الرتكيُ ،ممد ( .)2006ابن خلدون من منظور اآلخر :ملحة حول القراءات األملانية ،تونس :املجمع التونيس
للعلوم واآلداب والفنون – بيت احلكمة ،ج.2
مجال ،بروال (" .)2019نظرية احلضارة عند أوسفالد آرنولد شبنجلر :مقاربة حتليلية يف دورة احلضارة" ،جملة
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،اجلزائر ،عدد.54
احلداد ،محيد (" .)2015ثوابت عمرانية إسالمية بني ابن أيب الربيع وابن خلدون" ،دورية كان التارخيية
(علمية ،عاملية ،حمكَّمة) ،ع.28
حسنة ،عمر عبيد ( .)2016إنسان القرآن  ...أنموذج إقامة العمران وبناء احلضارة ،بريوت :املكتب
اإلسالمي.

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

عليا العظم و سليامن الدقور 243

حسني ،شاكر ُممود ( " .)2020مقاصد القرآن يف االجتامع والعمران عند ُممد رشيد رضا يف تفسري املنار"،
دراسات :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جملد ،47عدد ،2ملحق.2
أبو حيان األندليسُ ،ممد بن يوسف ( .)1999البحر املحيط ،بريوت :دار الفكر.
بوخلخال ،عبد الوهاب ( .)2012قراءة يف فكر مالك بن نبي ،قطر :إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية،
كتاب األمة ،عدد.152
ابن خلدون ،عبد الرمحن ( .)2004مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :عبد اهلل الدرويش ،دمشق :دار العرب.
اخلليل ،أبو عبد الرمحن الفراهيدي (د.ت) .كتاب العني ،حتقيق :مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرائي،
القاهرة :دار ومكتبة اهلالل ،ج.2
ابن دريد ،أبو بكر ( .)1991االشتقاق ،بريوت :دار اجليل.
عامن ،املعهد العاملي
الدغامني ،زياد (" .)2008إعامر الكون يف ضوء نصوص الوحي" ،جملة إسالمية املعرفة ،ي
للفكر اإلسالمي ،جملد ،14عدد.54
ديبور ،ت.ج .)1954( .تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ،ترمجةُ :ممد عبد اهلادي أبو ريدة ،ط ،3بريوت :دار
النهضة العربية.
ابن أيب الربيع ،شهاب الدين ( .)1996سلوك املالك يف تدبري املاملك ،حتقيق :عارف عبد الغني ،دمشق :دار
كنان للطباعة والنرش.
الرازي ،فخر الدين ( .)1999مفاتيح الغيب ،ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
الراغب ،أبو القاسم ( .)1991املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان الداودي ،دمشق -بريوت :دار
القلم ،الدار الشامية.
رضاُ ،ممد رشيد (" .)1904الصور والتامثيل وفوائدها وحكمها" ،جملة املنار.
الزبيديُ ،ممد احلسيني (د.ت) .تاج العروس من جواهر القاموس ،د.م :دار اهلداية.
الزخمرشيُ ،ممود بن عمر ( .)1986الكشاف ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب.
الزيود ،إسامعيل (" .) 2013إرهاصات النهضة يف املجتمع العريب :دراسة سوسيولوجية يف ضوء نظرية
(التحدي واالستجابة)" ،جملة دراسات :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جملد ،40عدد.1

بحوث ودراسات

 244الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

ابن السكيت ،يعقوب بن إسحق ( .)1998كتاب األلفاظ ،حتقيق :فخر الدين قباوة ،بريوت :مكتبة لبنان
نارشون.
الرشيف اإلدرييسُ ،ممد بن ُممد ( .)1988نـزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،بريوت :عامل الكتب.
شهابُ ،ممد (د.ت) .رواد علم االجتامع ،كتاب إلكرتوين ،موقع :كتب عربية:
https://www.kotobarabia.com/

صالح ،هاشم (" .)2006ابن خلدون يف مرآة الغرب" ،البيان ،جملة إلكرتونية ،تاريخ الزيارة 2020/5/5م.
الصدرُ ،ممد باقر ( .)1987اقتصادنا ،ط ،20بريوت :دار التعارف للمطبوعات.
الصدرُ ،ممد باقر ( .)2011السنن التارخيية يف القرآن ،ترتيبُ :ممد جعفر شمس الدين ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.
طاهر ،ناجي (" .)2020العمران واحلضارة عند ابن خلدون" ،موقع الرشاد اإللكرتوين ،واحة الفكر ،تاريخ
الزيارة 2021/5/5م.
الطراونة ،فاطمة (" .)2016عوامل تدهور احلضارة الغربية -دراسة سوسيولوجية حتليلية -يف ضوء نظرية
عامن ،جملد،43
الفيلسوف األملاين أوزوالد شبنجلر" ،جملة دراسات :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،ي
ملحق.3
الطرسويس ،إبراهيم (د.ت) .حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك ،حتقيق :عبد الكريم احلمداوي.
الطويس ،احلسن بن عيل ( .)1987سري امللوك ،قطر :دار الثقافة.
عارف ،نرص ُممد ( .)1994احلضارة ،الثقافة املدنية :دراسة لسرية املصطلح وداللة املفهوم ،د.م :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي.
ابن عاشور ،الطاهر .)1984( ،تفسري التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش.
ابن العريبُ ،ممد بن عبد اهلل ( .)2003أحكام القرآن ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية.
عرجونُ ،ممد الصادق (" .)1984سنن اهلل يف املجتمع من خالل القرآن" ،موقع الباحث العلمي ،قاعدة
بيانات علوم القرآن ،جدَّ ة.
أبو العزم ،عبد الغني (د.ت) .معجم الغني ،موقع معاجم صخر.

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

عليا العظم و سليامن الدقور 245

عكاشة ،رائد (" .) 2019أمهية الدراسات البينية بالنهوض األكاديمي يف دراسة الفن وفق التفكري
عامن ،عدد.96
املقاصدي" ،جملة إسالمية املعرفة ،ي
العلواين ،طه جابر ( .)2003التوحيد التزكية والعمران ،حماوالت يف الكشف عن القيم واملقاصد القرآنية
احلاكمة ،بريوت :دار اهلادي.
العلواين ،طه جابر (د.ت)" .بني مقاصد الرشيعة ومقاصد القرآن العليا" ،موقع أكاديمية العلواين
اإللكرتوين ،تاريخ الزيارة 2020/11/20م.
غنيامت ،مصطفى (" .)2007الفكر االجتامعي عند ابن خلدون" ،جملة إسالمية املعرفة ،عدد.51
ابن فارس ،أمحد ( .)1979معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دمشق :دار الفكر.
الفاروقي ،إسامعيل ( .)2014التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،القاهرة ،القاهرة :مدارات لألبحاث
والنرش.
فيدال ،كليمنت ( .)2011مصطلح رؤية العامل ،ترمجة :أمحد بركات ،مقال منشور إلكرتوني ًا بتاريخ
 ،2011/6/17موقع نقطة وأول السطر.
الكواكبي ،عبد الرمحن (د.ت) .طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،حلب :املطبعة العرصية.
الكيالين ،ماجد عرسان ( .)1988أهداف الرتبية اإلسالمية ،ط ،2املدينة :مكتبة الرتاث.
الكيالين ،ماجد عرسان ( .)2002هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس ،ط ،3ديب :دار القلم
للنرش والتوزيع.
الكوست ،إيف ( .)2017ا
العالمة ابن خلدون ،ترمجة :ميشال سليامن ،ط ،2بريوت :دار الفارايب.
املاوردي ،أبو احلسن ( .)1986أدب الدنيا والدين ،د.م :دار مكتبة احلياة.
مباركُ ،ممد ( .)1964فقه اللغة وخصائص العربية ،ط ،2دمشق :دار الفكر.
املرزوقي ،أبو يعرب ( .)2007النخب العربية وعطالة اإلبداع يف منظور الفلسفة القرآنية ،تونس :الدار
املتوسطية للنرش.
مزيلخ ،عاشور (" .)2016أفق اخلطاب النقدي ومنطلقاته املعرفية والفكرية والفلسفية يف مرشوع إقبال
عامن ،عدد.84
احلضاري" ،جملة إسالمية املعرفة ،ي

 246الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

مشوش ،صالح بن طاهر ( .)2012علم العمران اخللدوين وأثر الرؤية الكونية التوحيدية يف صياغته ،د.م:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
مصطفى ،إبراهيم ،والزيات ،أمحد ،وعبد القادر حامد ،والنجارُ ،ممد (د.ت) .املعجم الوسيط،
اإلسكندرية :دار الدعوة ،جممع اللغة العربية.
ملخص شامل حول نظريات علم االجتامع ،املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،موقع
إلكرتوين ،تاريخ الزيارة 2018/6/29م.
عامن ،جملد ،11عدد-42
ملكاوي ،فتحي (" .)2006رؤية العامل والعلوم االجتامعية" ،جملة إسالمية املعرفة ،ي
.43
ملكاوي ،فتحي حسن ( .)2013منظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية والعمران ،األردن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي.
املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني ( .)1990التوقيف عىل مهامت التعاريف ،القاهرة :دار عامل الكتب.
ابن منظورُ ،ممد بن مكرم ( .)1991لسان العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر.
مهورباشة ،عبد احلليم ( .)2018علم االجتامع يف العامل العريب من النقد إىل التأسيس :نحو علم العمران
اإلسالمي ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
النجار ،عبد املجيد ( .)1999سلسلة الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
عامن ،عدد.89
النجار ،عبد املجيد (" .)2017مقاصد القرآن يف بناء الفقه العمراين" ،جملة إسالمية املعرفة ،ي
النشار ،عيل ( .)2008تعليق عىل كتاب بدائع السلك يف طبائع امللك ،د.م :طبعة دار السالم للطباعة والنرش.
هاشم ،مازن ( .)2014مقاصد الرشيعة اإلسالمية :مدخل عمراين ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

References:
Abū al-ʿAzm, ʿA. Muʿjam al-Ghanī. Mawqiʿ Maʿājim Ṣakhr.
Abū Ḥayyān al-Andalusī, M. (1999). Al-Baḥr al-Muḥīṭ. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-ʿAlwānī, Ṭ. (2003). Al-Tawḥīd al-Tazkiyah wa al-ʿUmrān, Muḥāwalāt fī al-Kashf ʿan
al-Qiyam wa al-Maqāṣid al-Qur’āniyyah al-Ḥākimah. Beirut: Dār al-Hādī.
Al-ʿAlwānī, Ṭ. Bayna Maqāṣid al-Sharīʿah wa Maqāṣid al-Qur’ān al-ʿUlyā. Mawqiʿ
Akādīmiyyat al-ʿAlwānī al-Iliktrūnī. Retrieved November 20, 2020.

247 عليا العظم و سليامن الدقور

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

Al-Anṣārī, F. (2009). Balāgh al-Risālah al-Qur’āniyyah. Cairo: Dār al-Salām li al-Ṭibāʿah
wa al-Nashr wa al-Tarjamah.
Al-Anṣārī, F. (2013). Al-Fiṭriyyah: Biʿthat al-Tajdīd al-Muqbilah, Min al-Ḥaraka alIslāmiyyah ilā Daʿwat al-Islām (3rd ed.). Morocco: Dār al-Salām.
Al-B‘albakī, M. & Al-B‘albakī, R. (2018) Al-Mawrid al-Ḥadīth. English-Arabic
Dictionary. Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn.
Al-Bṭīwī, ʿA. (2018). Sunan al-ʿUmrān al-Basharī fī al-Sīrah al-Nabawiyyah. Virginia: alMaʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Al-Daghamīn, Z. (2008). Iʿmār al-Kawn fī Ḍaw’ Nuṣūṣ al-Waḥy. Majallat Islāmiyyat alMaʿrifah, 14(54). Amman: Al-Maʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Al-Damardāsh al-ʿAqālī, A. (2011). Muqaddimat Kitāb Tajdīd al-Fikr al-Dīnī fī al-Islām
by Muḥammad Iqbāl (M. ʿAdas, Trans.). Beirut-Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī-Dār alKitāb al-Lubnānī.
Al-Farāhīdī, A. Kitāb al-ʿAyn (2) (M. Al-Makhzūmī & I. Al-Sāmirrā’ī, Ed.). Cairo: Dār wa
Maktabat Al-Hilāl
Al-Fārūqī, I. (2016). Al-Tawḥīd: Maḍāmīnuh ʿalā al-Fikr wa al-Ḥayāt. Virginia: AlMaʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Al-Ḥaddād, Ḥ. (2015). Thawābit ʿUmrāniyyah Islāmiyyah bayn Ibn Abī al-Rabīʿ wa Ibn
Khaldūn. Dawriyyat Kān al-Tārīkhiyyah (ʿIlmiyyah, ʿĀlamiyyah, Muḥakkamah), 28.
Al-Kawākibī, A. Ṭabā’iʿ al-Istibdād wa Maṣāriʿ al-Istiʿbād. Aleppo: Al-Maktabah alʿAṣriyyah.
Al-Kīlānī, M. (1988). Ahdāf al-Tarbiyah al-Islāmiyyah (2nd ed.). Medina: Maktabat alTurāth.
Al-Kīlānī, M. (2002). Hākadha Ẓahar Jīl Ṣalāḥ al-Dīn wa Hākadha ʿĀdat al-Quds (3rd
ed.). Dubai: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzīʿ.
Al-Marzūqī, A. (2007). Al-Nukhab al-ʿArabiyyah wa ʿAṭālat al-Ibdāʿ fī Manẓūr alFalsafah al-Qur’āniyyah. Tunisia: Al-Dār al-Mutawassiṭiyyah li al-Nashr.
Al-Māwardī, A. (1986). Adab al-Dunyā wa al-Dīn. Dār Maktabat al-Ḥayāt.
Al-Mināwī, ʿA. (1990). Al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf. Cairo: Dār ʿᾹlam al-Kutub.
Al-Mubārak, M. (1964). Fiqh al-Lughah wa Khaṣā’iṣ al-ʿArabiyyah (2nd ed.). Damascus:
Dār al-Fikr.
Al-Najjār, ʿA. (1999). Silsilat al-Shuhūd al-Ḥaḍārī li al-Ummah al-Islāmiyyah. Beirut: Dār
al-Gharb al-Islāmī.
Al-Najjār, ʿA. (2017). Maqāṣid al-Qur’ān fī Binā’ al-Fiqh al-ʿUmrānī. Majallat Islāmiyyat
alMaʿrifah, 89. Jordan.
Al-Nashshār, ʿA. (2008). Taʿlīq ʿalā Kitāb Badā’iʿ al-Silk fī Ṭabā’iʿ al-Mulk. Maṭbaʿat Dār
al-Salām li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr.
Al-Rāghib, A. (1991). Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān (Ṣ. Al-Dāwūdī, Ed.). BeirutDamascus: Dār al-Qalam, al-Dār al-Shāmiyyah.
Al-Rāzī, F. (1999). Mafātīḥ al-Ghayb (3rd ed.). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī.
Al-Ṣadr, M. (1987). Iqtiṣādunā (20th ed.). Beirut: Dār al-Taʿāruf li al-Maṭbūʿāt.
Al-Ṣadr, M. (2011). Al-Sunan al-Tārīkhiyyah fī al-Qur’ān (M. Shams al-Dīn, Ed.). Dār
Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī.
Al-Sharīf al-Idrīsī, M. (1988). Nuzhat al-Mushtāq fī Ikhtirāq al-Ᾱfāq. Beirut: ʿᾹlam alKutub.

بحوث ودراسات

م2022/ه1443  ربيع،103  العدد، الفكر اإلسالمي املعارص248

Al-Ṭarāwnah, F. (2016). ʿAwāmil Tadahwur al-Ḥaḍārah al-Gharbiyah –Dirāsah
Sūsyūlūjiyyah Taḥlīliyyah- fī Ḍaw’ Naẓariyyat al-Faylasūf al-Almānī Oswald
Spengler. Majallat Dirāsāt: Al-ʿUlūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimāʿiyyah, (43)3.
Al-Ṭarṭūsī, I. Tuḥfat al-Turk fīmā Yajib an Yuʿmal fī al-Mulk (A. Al-Ḥamdāwī, Ed.).
Al-Turkī, M. (2006). Ibn Khaldūn min Manẓūr al-Ᾱkhar: Lamḥah ḥawl al-Qirā’āt alAlmāniyyah (2). Tunisia: al-Mujammaʿ al-Tūnisī li al-ʿUlūm wa al-Ᾱdāb wa alFunūn-Bayt al-Ḥikmah.
Al-Ṭūsī, A. (1987). Siyar al-Mulūk. Qatar: Dār al-Thaqāfah.
Al-Zabīdī, M. Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs. Dār al-Hidāyah.
Al-Zamakhsharī, M. (1986). Al-Kashshāf (3rd ed.). Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
Al-Zuyūd, I. (2013). Irhāṣāt al-Nahḍah fī al-Mujtamaʿ al-ʿArabī: Dirāsah Sūsyūlūjiyyah fī
Ḍaw’ Naẓariyat (Al-Taḥaddī wa al-Istijābah). Majallat Dirāsāt: Al-ʿUlūm alInsāniyyah wa al-Ijtimāʿiyyah, (40)1.
ʿᾹrif, N. (1994). Al-Ḥaḍārah, al-Thaqāfah al-Madaniyyah: Dirāsah li Sīrat al-Muṣṭalaḥ wa
Dalālat al-Mafhūm. Al-Maʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
ʿArjūn, M. (1984). Sunan Allāh fī al-Mujtamaʿ min Khilāl al-Qur’ān. Mawqiʿ al-Bāḥith alʿIlmī, Qāʿidat Bayānāt ʿUlūm al-Qur’ān, Jeddah.
Bakrī, ʿA. (2021). Nubdhah ʿan Arnold Toynbee. Mawqiʿ Suṭūr. Retrieved July 25, 2021.
Būkhlāl, ʿA. (2012). Qirā’ah fī Fikr Mālik Bin Nabī. Qatar: Idārat al-Buḥūth wa al-Dirāsāt
al-Islāmiyyah, Kitāb al-Ummah, 152.
De Boer, T. J. (1954). Tārīkh al-Falsafah fī al-Islām (3rd ed.) (M. Abū Rīda, Trans.).
Beirut: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Ghnīmāt, M. Al-Fikr al-Ijtimāʿī ʿind Ibn Khaldūn. Majallat Islāmiyyat al-Maʿrifah (51).
Hāshim, M. (2014). Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah: Madkhal ʿUmrānī. Virginia: alMaʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Ḥasnah, ʿU. (2016). Insān al-Qur’ān … Unmūdhaj Iqāmat al-ʿUmrān wa Binā’ alḤaḍārah. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.
Ibn Abī al-Rabīʿ, Sh. (1996). Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik (ʿᾹ. ʿAbd al-Ghanī,
Ed.). Damascus: Dār al-Kinān li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr.
Ibn al-ʿArabī, M. (2003). Aḥkām al-Qur’ān (3rd ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
Ibn ʿᾹshūr, A. (1984). Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah li alNashr.
Ibn al-Azraq, A. Badā’iʿ al-Silk fī Ṭabā’iʿ al-Mulk (ʿA. Al-Nashār, Ed.). Baghdād: Wizārat
al-Iʿlām.
Ibn Durayd, A. (1991). Al-Ishtiqāq. Beirut: Dār al-Jīl.
Ibn Fāris, A. (1979). Muʿjam Maqāyīs al-Lughah (A. Hārūn, Ed.). Damascus: Dār al-Fikr.
Ibn Khaldūn, ʿA. (2004). Muqaddimat Ibn Khaldūn (A. Al-Darwīsh, Ed.). Damascus: Dār
al-ʿArab.
Ibn Manẓūr, M. (1991). Lisān al-ʿArab (3rd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.
Ibn al-Sikkīt, Y. (1998). Kitāb al-Alfāẓ (F. Qabāwah, Ed.). Beirut: Maktabat Lubnān
Nāshirūn.
Iḥjīj, Ḥ. (2015). Muqaddimat Baḥth: Naẓariyat al-Maʿrifah ʿind Durkheim. Mawqiʿ alḤikmah al-Iliktrūnī. Retrieved October 7, 2021.

249 عليا العظم و سليامن الدقور

مفهوم العمران يف الفكر اإلنساين

Jamal, B. (2019). Naẓariyyat al-Ḥaḍārah ʿind Oswald Arnold Spengler: Muqārabah
Taḥlīliyyah fī Dawrat al-Ḥaḍārah. Majallat al-ʿUlūm al-Insāniyyah wa alIjtimāʿiyyah, 54. Algeria.
Lacoste, Y. (2017). Al-ʿAllāmah Ibn Khaldūn (2nd ed.) (M. Sulaymān, Trans.). Beirut: Dār
al-Fārābī.
Mahūrbāshah, A. (2018). ʿlm al-Ijtimāʿ fī al-ʿĀlam al-ʿArabī min al-Naqd ilā al-Ta’sīs:
Naḥwa ʿIlm al-ʿUmrān al-Islāmī. Virginia: Al-Maʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah (Muṣṭafá, Ibrāhīm, et al.). Al-Muʿjam al-Wasīṭ.
Alexandria: Dār al-Daʿwah.
Malkāwī, F. (2006). Ru’yat al-ʿᾹlam wa al-ʿUlūm al-Ijtimāʿiyyah. Majallat Islāmiyyat alMaʿrifah 11(42-43). Amman.
Malkāwī, F. (2013). Manẓūmat al-Qiyam al-ʿUlyā: Al-Tawḥīd wa al-Tazkiyyah wa alʿUmrān. Jordan: Al-Maʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Mashūsh, Ṣ. (2012). ʿIlm al-ʿUmrān al-Khaldūnī wa Athar al-Ru’yah al-Kawniyyah alTawḥīdiyyah fī Ṣiyāghatih. Al-Maʿhad al-ʿᾹlamī li al-Fikr al-Islāmī.
Mulakhkhaṣ Shāmil Ḥawl Naẓariyyāt ʿIlm al-Ijtimāʿ. Al-Mawsūʿah al-Jazā’iriyyah li alDirāsāt al-Siyāsiyyah wa al-Istrātījiyyah. Retrieved June 29, 2018.
Mzīlikh, ʿᾹ. (2016). Ufuq al-Khiṭāb al-Naqdī wa Munṭalaqātuh al-Maʿrifiyyah wa alFikriyyah wa al-Falsafiyyah fī Mashrūʿ Iqbāl al-Ḥaḍārī. Majallat Islāmiyyat alMaʿrifah (84). Amman.
Riḍā, M. (1904). Al-Ṣuwar wa al-Tamāthīl wa Fawā’iduhā wa Ḥukmuhā. Majallat alManār.
Ṣāliḥ, H. (2006). Ibn Khaldūn fī Mir’āt al-Gharb. Al-Bayān. Retrieved May 5, 2020.
Shākir, M. (2020). Maqāṣid al-Qur’ān fī al-Ijtimāʿ wa al-ʿUmrān ʿind Muḥammad Rashīd
Riḍā fī Tafsīr al-Manār. Dirāsāt: Al-ʿUlūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimāʿiyyah, (47) 2.
Shihāb,
M.
Ruwwād
ʿIlm
al-Ijtimāʿ.
Mawqiʿ
Kutub
ʿArabiyyah:
https://www.kotobarabia.com/
Ṭāhir, N. (2020). Al-ʿUmrān wa al-Ḥaḍārah ʿind Ibn Khaldūn. Mawqiʿ al-Rashād alIliktrūnī, Wāḥat al-Fikr. Retrieved May 5, 2020.
ʿUkāshah, R. (2019). Ahamiyyat al-Dirāsāt al-Bayniyyah bi al-Nuhūḍ al-Akādīmī fī
Dirāsat al-Fan wifqa al-Tafkīr al-Maqāṣidī. Majalat Islāmiyyat al-Maʿrifah (96).
Amman.
Vidal, Clément. (2011). Muṣṭalaḥ Ru’yat al-ʿᾹlam (A. Barakāt, Trans.). Retrieved June 17,
2011, from URL Mawqiʿ Nuqṭah wa Awwal al-Saṭr.

بحوث ودراسات

م2022/ه1443  ربيع،103  العدد، الفكر اإلسالمي املعارص250

The Notion of Civilizational Development (ʿUmrān) in Islamic and Western Thought
Alia Al-Azim
Suleiman Al-Daqour
Abstract
This study aims to examine the implications of the notion of ʿumrān (civilizational
development—in terms of structural, cultural, social, and political progress) in Islamic
thought and its equivalent in Western thought. It traces the notion of ʿumrān in the classical
and the modern eras of Islam as well as the interaction of Western thought with the notion
of civilizational development in general, and Khaldunian ʿumrān in particular,
investigating analogical models in Western thought. In order to achieve its objective, the
study uses the inductive method to track the history of the notion of ʿumrān or what
resembles it, as well as the analytical method to deduce and link the various data. The
study finds that the implications of the notion of ʿumrān in classical Islamic thought
contain specific material and moral references that lead to a comprehensive meaning
denoting the characteristics of human society. While the connotations of the notion of
ʿumrān vary in the modern era, they tend to focus on the meaning of individual and
collective reform leading to the desired renaissance. The study also finds that Western
thought engagement with the notion of ʿumrān is a demonstration of humans coming
together, formulating theories on civilization and societies.
Keywords: ʿumrān, civilization, development, urbanization, human society, land
colonization, land reform, renaissance, the rise of nations.

