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التح�ضر يف ميزان ال�ضروريات املقا�صدية ال�شرعية
وال�ضروريات احل�ضارية

�أم كلثوم الفار�سية

ن�ستخدم م�صطلح التح�ضر بكرثة وب�أ�شكال خمتلفة خالل حياتنا اليومية ،فنقول هذا جمتمع متح�ضر ،وهذا �شاب متح�ضر ،وغريها من اجلمل الكثرية،
فالتح�ضر «هو كل ما مييز �أمة عن �أمة �أخرى ،من حيث العادات والتقاليد� ،أ�سلوب املعي�شة وامللب�س ،والتم�سك بالقيم والأخالق» والتح�ضر يحمل يف اللغة
معاين اال�ستقرار والرفاه وهذا ما اختاره العامل ابن خلدون يف تو�صيفه للتح�ضر على �أنه»:منط من احلياة امل�ستقرة ين�شئ القرى والأم�صار وي�ضفي
على حياة �أ�صحابه فنونا منتظمة من العي�ش والعمل واالجتماع والعلم وال�صناعة »...من هنا ندرك بان احل�ضارة مفهوم و�صفي ولي�س قيميا :مبعنى �أن
احل�ضارة منط حياة ال يحمل يف م�ضمونه �أي معنى للخري �أو ال�شر :مبعنى �آخر احل�ضارة حالة اجتماعية فقط ..و� ّإن اعتبار احل�ضارة مفهو ًما قيم ًيا يرتتب
عليه كثري من املحاذير يف �إدخال بع�ض احل�ضارات القائمة �إىل قائمة �أهل اخلري.
وج��دي��ر بالذكر �أ ّن التح�ضر ال ين�ش�أ �إال بعوامل فاعلة يرجع
بع�ضها �إىل الإن�����س��ان ذات���ه وبع�ضها �إىل ال��ب��ي��ئ��ة الطبيعية التي
يعي�شها الإن�سان .وقد ح�صرها مالك بن نبي رحمه اهلل يف �أربعة
عوامل :الأفكار (ب�صورة عامة) والإن�سان والرتاب والزمن .و�أول
ه��ذه ال�شروط هي الفكرة� :أي �أن قوما ما ي�ؤمنون بفكرة واح��دة
ثم ينطلقون لتطبيقها يف الواقع بحما�س يوازي قوة �إميانهم بها.
ومم����ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن �أ����س���ا����س احل�������ض���ارات �أ���ص��ول��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة
والأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت عليها ح��ي��ث �أن ك��ل ح�����ض��ارة ت�صطبغ يف
منهجها كله ،ويف �إنتاجها جميعه بلون الفكرة التي منها ن�شو�ؤها
وت��ط��وره��ا ،ح��ت��ى ي��ت��ك��ون م��ن ذل��ك يف ك��ل ح�����ض��ارة ف��ق��ه خ��ا���ص بها،
يتمثل يف منطق داخلي تقام عليه بنيتها ،وتتحكم به �سريورتها،
ان���ف���ع���ا ًال ب��ال��ف��ك��رة ال���ت���ي ن�����ش���أت م��ن��ه��ا .و�أن امل��ن��ط��ق ال����ذي يحكم
احل�ضارات ،يختلف من ح�ضارة �إىل �أخرى ،تبعاً الختالف الأفكار
ال��ت��ي �أن�����ش���أت ً
ك�ل�ا م��ن��ه��ا ،وب��ال��ت��ايل ت��ب��ع��اً �أي�����ض��ا للخلفية الفكرية
والعقدية والأخالقية .ومن ذلك كان متايز احل�ضارات وتنوعها
عرب التاريخ وبذلك ا�ستحقت احل�ضارة الإ�سالمية �أن تكون جديرة
بلقب احل�ضارة النورانية لأنها �أ�شعت بنورها ال�سماوي ال�صايف على
كل احل�ضارات وبف�ضلها ا�ستطاعت احل�ضارة الغربية �أن تخرج �إىل
النور بعد �أن �أخذت ببقايا احل�ضارة الإ�سالمية فقامت عليها.
وب��ن��اء على ه��ذه املقدمة �سنتناول يف ه��ذا امل��ق��ام مقاال للباحث
التون�سي نور الدين اخلادمي يف جملة الت�سامح حول فقه التح�ضر
من منظور مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والذي يهدف من خالله
�إىل دعم التوجه الرامي �إىل �إحياء الدور احل�ضاري للإ�سالم بر�ؤية
فقهية جديدة ،ح��اول فيه �أن يقدم حتديدات هي الأك�ثر و�ضوحاً
ومتا�سكاً ملفهوم (فقه التح�ضر) بحيث يعطي هذا املفهوم �إمكانية
التقبل العلمي واملو�ضوعي� ،أو على �أقل تقدير �إخ��راج هذا املفهوم
مم��ا مي��ك��ن �أن يحيط ب��ه م��ن �ضبابية وغ��م��و���ض ،وي�����ض��ع ل��ه ح��داً
منطقياً ،على الأقل ليربر لنف�سه ا�ستعماله بقناعة وو�ضوح.
حيث ا�ستهل الكاتب مقاله ،بتو�صيف املفاهيم اخلا�صة بفقه
التح�ضر وم��ق��ا���ص��د ال�����ش��ري��ع��ة ،وذل���ك ل��ت��ق��دمي ر�ؤي����ة ع��ام��ة لفقه
التح�ضر ،ان��ط�لاق��ا م��ن ك��ون��ه فعال ح�ضاريا �إ���س�لام��ي��ا معا�صرا،

مبنيا على مرجعية مقا�صد ال�شريعة ،حيث �إن من املعلوم �أن الفعل
احل�����ض��اري ،ه��و الإن��ت��اج امل���ادي وال��روح��ي ،وحتقيق النفع وتقرير
ال��ع��ب��ادة وال��ع��م��ارة يف م�ستقر الأر����ض� ،أمّ���ا مقا�صد ال�شريعة فهي
ق��واع��ده��ا العامة وغاياتها املن�شودة بو�سائلها امل�شروعة ،و�إ�سناد
ال��ف��ع��ل احل�����ض��اري مل��ق��ا���ص��د ال�����ش��ري��ع��ة تفعيال ل��ل��غ��اي��ات ال�شرعية،
بتفعيل و�سائلها املو�صلة �إل��ي��ه��ا مفرداتها امل��ك��ون��ة ل��ه��ا ،على نحو
ال�ضروريات واحل��اج��ات والتح�سينات يف جم��ال احلياتني -الدنيا
والآخ������رة -وج��ل�� ًب��ا ل��ل�����س��ع��ادت�ين ��� -س��ع��ادة ال��دن��ي��ا و���س��ع��ادة الآخ����رة
 وك��ذل��ك على م�ستوى م��راع��اة م���آالت الفعل احل�����ض��اري ،وم��دىحتقيق مقدار امل�صلحة جلبًا ،واملف�سدة دفعًا ،ومراتب ذلك و�آثاره
على الفرد واملجتمع.
ّ
و ُي�����ش�� ّك��ل ه���ذا ال��ف��ق��ه (ف��ق��ه ال��ت��ح�����ض��ر) �أح���د امل��ط��ال��ب امل��ل��حّ ��ة يف
الع�صر احلا�ضر ،معرفيا ومنهجيا وتاريخيا و�إن�سانيا ،مبا يحقق
التخ�ص�ص والتنوع والإ�ضافة والإب���داع والوعي ب��ال�� ّذات وبالآخر،
ور�سم م�سار من اال ّتفاق �أو الوفاق والتعاي�ش والت�سامح والتثاقف،
وفق �أر�ضيّة معرفيّة وح�ضاريّة م�شرتكة حمدّدة املعامل وال�ضوابط
والآليّات.
ّ
التح�ضر ه��و قمّة التمدّن �أو قمّة العمران،
ث�� ّم �إ ّن ال��ق��ول ب���أ ّن
�أو انتقال �إىل الكماليّات وال�ترف والتح�سينات ،يُفهم منه تقرير
ّ
التح�ضر؛ �إذ ال
ك��ون ال�����ض��رور ّي��ات مطلبا اب��ت��دائ�� ّي��ا �أ ّول�� ّي��ا لعمليّة
يُ�صار �إىل طور الكماليّات والتح�سينات �إ ّال بعد حتقيق ال�ضروريّات
والأ�سا�سيّات ،فال يُعقل �أن ي��زاول امل��رء متاعا تكميليّا وه��و مهدّد
يف حياته �أو �إحدى �ضروريّاته الالزمة .فالوعي املتب�صر باملقا�صد
�سبيل للبناء احل�ضاري ،وف ًقا للإمكانات ومراعا ًة للزمن واتباعا
ملقاربات ذلك.
ومم���ا جت���در الإ����ش���ارة �إل��ي��ه �أ ّن ه��ن��اك ت��واف��ق��ا �إىل ح��� ّد ك��ب�ير بني
م�ضمون ال�ضروريّات املقا�صديّة ال�شرعية وال�ضروريّات احل�ضاريّة
فيما يتعلق بالتح�ضر ،و�إن كان الأ�سلوب التعبريي يختلف �أحيانا
كثرية .ومما ي�ؤكد ذلك وجود عبارة ال�ضرورات التي يذكرها املف ّكر
ّ
التدخل
ال��ف��رن�����س��ي(ج��ورج با�ستيد) عند تعريفه للح�ضارة ب���أ ّن��ه��ا
الإن�ساين الإي��ج��اب��ي ،ملواجهة ���ض��رورات الطبيعة ،جتاوبا مع �إرادة

التم ّرد يف الإن�����س��ان ،وحتقيقا ملزيد م��ن الي�سر يف �إر���ض��اء حاجاته،
ولإن��ق��ا���ص العناء الب�شري .ويقابل ه��ذا ال��ق��ول م��ا ج��اء ع��ن الإم��ام
ال�شاطبي ق��ول��ه( :تكاليف ال�شريعة ت��رج��ع �إىل حفظ مقا�صدها
يف اخل��ل��ق) .وه��ذه املقا�صد ال تعدو ثالثة �أق�����س��ام :الأول �أن تكون
�ضروريّة والثاين �أن تكون حاجيّة والثالث �أن تكون حت�سينيّة( .ف�أمّا
ال�ضروريّة) فمعناها �أ ّنها الب ّد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا،
بحيث �إذا فقدت مل َ ْ
ت ِر م�صالح الدنيا على ا�ستقامة؛ بل على ف�ساد
وت��ه��ارج وف���وت ح��ي��اة .ويف الآخ���رة ف��وت ال��ن��ج��اة وال��ن��ع��ي��م ،وال��رج��وع
ب��اخل�����س��ران امل��ب�ين .وع��ل��ى �أي ح���ال ،ف�����إنّ ال�����ض��روريّ��ات امل��ق��ا���ص��د ّي��ة
اخلم�س �أو ما يعرف بال�ضروريّات اخلم�س� ،أو بالكليّات اخلم�س،
وهي :حفظ الدّين ،والنف�س ،والعقل ،والن�سل ،واملال ،تكون �شاملة
لك ّل �ش�ؤون احلياة� ،سواء بالإبقاء على عددها وترتيبها املعروف -مع
�إمكانيّة التف�صيل والتفريع والتو�سيع ،بح�سب بع�ض االعتبارات
العلميّة واملنهجيّة والواقعيّة� -أو بزيادة بع�ض الكليّات وتغيري العدد
املعروف .وهذا ك ّله رهني ببع�ض املنطلقات واحليثيّات ا ّلتي ي ّتخذها
الباحثون والناظرون يف حتديد ما يريدون و�ضبط ما يطلبون.
�أظ���ن غالبا وراج��ح��ا �أن �إح��ال��ة التح�ضر -مب�ضمونه املتكامل
وب���أ���ش��ك��ال��ه امل��ت��ن��وع��ة وب���أب��ع��اده امل��خ��ت��ل��ف��ة -ع��ل��ى امل��ن��ظ��ور املقا�صدي
الإ�سالمي ال�ضروري� ،سيحقق اخلري الكثري على م�ستوى االلتقاء
على تعزيز امل�شرتك الإن�ساين يف جم��االت الإن��ت��اج املعريف وامل��ادي
والروحي والبيئي ،وغري ذلك.
ودرا�سة فعل التح�ضر من منظور املقا�صد ال�ضرورية ال يعني
ربا التطابق الأغلبي -بني هذه املقا�صد
وقوع التطابق الكامل �-أو َّ
وبني التح�ضر الإن�ساين املختلف الأبعاد واملظاهر ،باعتباره فعال
�إن�سانيا متعدد املنطلقات الفكرية والثقافية واملذهبية؛ �إذ �إن هذا
التعدد يف املنطلق ي��ك��ون �أح��د �أ���س��ب��اب التعدد يف طبيعة التح�ضر
و�سماته و�أ�شكاله و�آلياته ،و�إمنا يعني تقرير التوافق �أو التقارب بني
خمتلف ال�صنائع احل�ضارية خدمة للم�شرتك الإن�ساين ،وانطالقا
م��ن البعد املقا�صدي الإ���س�لام��ي ال�����ض��روري ال��ذي ي�شكل م�ساحة
مرجعية مرنة ومت�سعة وثرية ،ميكن �أن يتحقق به ه��ذا التوافق
�أو التقارب.
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