
  توظيف الشافعية يف اخلطاب العريب املعاصر: رؤى .. وتصورات
  يوسف بن عدي

  م3/3/2009القدس العريب : 
  

ال شـــك أننـــا نتحـــدث يف القـــراءات احلديثـــة واملعاصـــرة للـــرتاث العـــريب اإلســـالمي القـــدمي، بـــل وحـــىت يف ســـياق 
والشـــريازية، ويف الضـــفة األخـــرى نـــتكلم الفكـــر الفلســـفي املعاصـــر،عن الفارابيـــة و السينوية..والرشـــدية و الباجوية..

عن الديكارتية والكانطية...واهلايدغرية والفوكوية..اخل. وهــذا يعــين أننــا اصــبحنا نــدرس إشــكاالت الفكــر الرشــدي 
أو مشــــكالت التفكــــري الكــــانطي. وهــــو األمــــر الــــذي جنريــــه علــــى موضــــوعنا االن، وهــــو أن الشــــافعية هــــي: البنــــاء 

بط مبنظومــــة فقهيــــة واجتماعيــــة مشــــروطة ببعــــدها التــــارخيي. وجيــــري هــــذا الكــــالم علــــى املعــــريف واإليــــديولوجي املــــرت
  املؤسس للمذهب الفقهي والتشريعي حممد بن إدريس الشافعي وعلى اتباعه من الشراح واملفسرين.

ينــا أن نعــرج علــى بعــض النصــوص العربيــة املعاصــرة الــيت اخنرطــت يف توظيــف الشــافعية يف إطــار  ومــن مثــة ار
ـــا للـــرتاث العـــريب واإلســـالمي بعلـــة حتقيـــق طموحـــات وأهـــداف إيديولوجيـــة أو معرفيـــة ابيســـتومولوجية.. وقـــد قراء

انتخبنـــا بعـــض الـــرؤى والتصـــورات علـــى أســـاس تـــوفر علـــى بعـــض منهـــا، وان كـــان الـــبعض اآلخـــر مـــن الـــرؤى أو 
لكاتــب رضــوان الســيد املعنونــة النماذج نعــرف منطــق تفكريهــا لكننــا مل حنصــل علــى الــنص املباشــر..ومنها: دراســة ا

. ومــن هنــا فإننــا 9/1990بـــ'الشافعي والرســالة، دراســة يف تكــوين النظــام الفقهــي يف اإلســالم'، جملــة االجتهــاد العــدد
ســيس إيديولوجيــة الوســطية' (-سنرصد الرؤية املنهجية لكل مــن نصــر حامــد ابوزيــد ) ، 1994:'اإلمــام الشــافعي و

)، ونــص آخــر لســامل محــيش: 'التشــكيالت اإليديولوجيــة 2000وين العقــل العــريب' (ونص حملمد عابــد اجلــابري،:'تك
). وأخـــريا ولـــيس آخـــرا، كتـــاب عبـــد اجمليـــد الصـــغري املعنـــون بــــ: 'الفكـــر 1993يف اإلســـالم. االجتهـــادات والتـــاريخ' (

  ).1994(األصويل وإشكالية السلطة العلمية يف اإلسالم. قراءة يف نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة' 
ان البحــث يف طــرق توظيــف الشــافعية يف اخلطــاب العــريب املعاصــر هــو حبــث يتخطــى حــدود املقــال ومراميــه، 
رخييــة وتصــورات فقهيــة  لكثــرة القــراءات الســائدة عــن الــرتاث العــريب األصــويل والفقهــي مــن رؤى استشــراقية ورؤى 

  خالصة..
مــل،النظر يف هلذا ســنعمل مــن خــالل النصــوص املشــار إليهــا أعــاله، والــيت  بــدورها تســتحق أكثــر مــن وقفــة و

لعــودة إىل  منهج ورؤى هؤالء الباحثني واملتثقفني، لبيان مــدى فعاليــة هــذا املــنهج وقــوة الرؤيــة. الن األمــرال يتعلــق 
لعــودة إىل أعمــال الفالســفة وأهــل  جــه أو مقــوالت الشــافعي أو افكــار هيغــل، وامنــا  نصــوص ابــن رشــد او ابــن 

  الفقهاء واملتكلمني.. برؤية منهجية فاعلة ومثمرة. النظر من 
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لقد اخنرط الكاتب املصري نصرحامد ابوزيد يف مقاربة منظومة الشافعي يف إطــار مشــروعه املتميــز حــول رســم 
ســيس اإليديولوجيــة الوســطية'  معامل التأويــل يف الفكــر العــريب واإلســالمي. ومــن هنــا كــان نــص 'اإلمــام الشــافعي و

التفكري يف مآزق العقــل العــريب الــذي تســيطر فيــه ســلطة النصــوص. يقــول نصــر حامــد ابــو زيــد 'وقــد ) ،هو 1992(
آن األوان للمراجعة واالنتقــال إىل مرحلــة التحــرر ال مــن ســلطة النصــوص وحــدها بــل مــن كــل ســلطة تعــوق مســرية 

ســــيس اإليديولوجيــــة الوســـ 111االنســـان يف عاملنــــا'. (صــــفحة  ــة مـــن كتــــاب االمــــام الشـــافعي و ــــا مراجعــ طية). إ
ملقوالت املنظومة الشافعية املؤولة وهي الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس. وهــذا مــن خــالل مــنهج حتليــل األفكــار 
وإبـــراز البعـــد واملغـــزى اإليـــديولوجي والسياســـي. وهكـــذا فـــان الرؤيـــة يف حتديـــد الســـنة والكتـــاب لـــدى الشـــافعي إمنـــا  

الــذي كــان مــن أصــول فارســية عكــس الشــافعي املــدافع عــن النزعــة  كانــت ختضــع للصــراع الفكــري مــع أيب حنيفــة
ســيس اإليديولوجيــة الوســطية).. .فضــال علــى ذلــك   18القرشــية األصــلية (صــفحة  مــن كتــاب االمــام الشــافعي و

كان يسعى صاحب الرسالة إىل توحيد املختلــف وقهــر الفوارق..وهــذا مــا ردده ســامل محــيس يف نصــه 'التشــكالت 
رخيي بقوله:االيديولوجية يف    اإلسالم' برؤية منهجية تستند على حتليل بنيوي 

إن الشــافعي' أول مــن استشــعر أخطــار االخــتالف الظــاهرة واملضــمرة وعربعنهــا. واليــه يرجــع الفضــل يف رصــد 
مــن كتــاب التشــكالت االيديولوجيــة  38عواملــه وتظاهراتــه والســعي إىل ردمهــا أو علــى األقــل تقويضــها'. (صــفحة 

م ).. وأما القياس كدعامة قوية يف النظام الفقهــي عنــد الشــافعي هو،كمــا يقــول نصــر حامــد ، 'موجــود يف اإلسال
ســيس  94لفعل يف النصوص الدينيــة وان كــان وجــوده خفيــا أو مســترتا'. (صــفحة  مــن كتــاب االمــام الشــافعي و

جديــدة لــو فعــل ذلــك مل يكــن  اإليديولوجية الوسطية). وعليــه فــان مــن ' جتــاوز النصــوص/العالمات إلبــداع حلــول
سيس اإليديولوجية الوسطية(. 98قاسيا بل يكون مستحسنا متلذذا'. (صفحة    من كتاب االمام الشافعي و

وعلــــى هــــذا فــــان تصــــورات الشــــافعي للقيــــاس واالجتهــــاد واإلمجــــاع..أي نفــــي االخــــتالف، هــــي الــــيت دفعــــت 
فقهــاء الــذين كــانوا طيلــة بدايــة الشــرع اإلســالمي ال الكاتــب املغــريب ســامل محــيش النتقــاد الفكــر القياســي لــدى ال

  من كتاب التشكالت االيديولوجية يف اإلسالم(. 36مييزون بني االجتهاد والقياس.'. .(صفحة 
ـــا أوال: يف رأي نصـــر حامـــد ابوزيـــد  واملتـــأيت مـــن ذلـــك أن انعكاســـات هـــذه الرؤيـــة علـــى الفكـــر العـــريب هـــي أ

لغــاء ف مــن نــص االمــام الشــافعي)، وهــذا دفــاع 110عاليتــه وإهــدار خربتــه'. (صــفحة تعمــل علــى 'تكبيــل االنســان 
نيـــا: أن هـــذا التصـــور يف رأي ســـامل محـــيش إمنـــا ســـاهم يف انســـداد أفـــق  واضـــح عـــن االجتـــاه االعتـــزايل العقـــالين. و

  االجتهاد الذي من عوامله:
  *انتقاد الشافعي ملبدأ االستحسان.

  والصراع املذهيب ضد اإليديولوجيات املناهضة الشيعة واالعتزال...*
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وأمــا توظيــف الشــافعي يف فكــر اجلــابري فهــو حيضــر يف أكثــر مــن نــص، اعــين يف 'تكــوين العقــل العــريب' و'بنيــة 
العقـــــل العـــــريب' و'العقـــــل األخالقـــــي العـــــريب'. لقـــــد اســـــتثمرت الشـــــافعية يف تكـــــوين العقـــــل العـــــريب يف اطـــــار رؤيـــــة 

يمولوجية فائقــــة، والــــيت توظــــف منظومــــة الفقــــه وتقنــــني البيــــان والتشــــريع.. يف إطــــار البحــــت عــــن أساســــيات ابســــت
املعرفــة أي يف اطــار النظــام املعــريف البيــاين(حقال وفعال)..يقــول اجلــابري: 'أخــذ تركيــز اهتمامنــا كلــه علــى اجلانــب 

مــن كتــاب تكــوين العقــل  328يــة'. (صــفحة االبســتيمولوجي،أي البحــت يف مــا يؤســس املعرفــة داخــل الثقافــة العرب
العــريب). مــن هنــا كــان الشــافعي هــو املؤســس األكــرب لقواعــد العقــل العــريب. كمــا تتخلــل هــذه الرؤيــة املعرفيــة لــدى 

ت بني الشافعي واجلاحظ وابن وهب..اخل. كل ذلك يف إطار املعقول الديين العريب.   اجلابري مقار
ل صــاحب مشــروع نقــد العقــل العــريب مل يكــن يف ذاتــه، بــل مــن أجــل وعلى هذا فــان توظيــف الشــافعي مــن قبــ

يت ابــــن حــــزم ليعــــود بعلــــم  بنــــاء القطيعــــة االبســــتيمولوجية. لنســــتمع اىل املفكــــر املغــــريب حممــــد عابــــد اجلــــابري: 'و
األصـــول هـــذا العلـــم الـــذي منـــا وترعـــرع ونضـــج واكتمـــل اىل نقطـــة البدايـــة ليســـتأنف النظـــر ال فيمـــا يقـــرره الشـــافعي 

مـــن بنيـــة العقـــل العـــريب ،اجلـــزء الثـــاين مـــن  515ســـب، بـــل فيمـــا قـــرره أســـاتذة هـــذا األخـــري وتالمذته'.(صـــفحة وح
  مشروع نقد العقل العريب).

وأخريا وليس آخرا فــان حضــور الشــافعية يف بنيــة العقــل األخالقــي العــريب، اجلــزء الرابــع مــن حلقــة مشــروع نقــد 
ث الفارســي الــذي ســاهم يف ترســيخ قــيم الطاعــة وأصــول االســتبداد العقل العريب، فقد كان يف ســياق تعقــب املــورو 

يف الثقافة العربية القدمية. ولعل الشافعي من الذي خاضوا هــذه املعركــة يف تقنــني الــرأي وحتديــد الســلطة. ذلــك مــا 
  سينهض به الكاتب عبد اجمليد الصغري.

وإشـــكالية الســـلطة العلميـــة يف اإلســـالم. لقـــد ســـارع عبـــد اجمليـــد الصـــغري يف نصـــه املعنـــون بــــ: 'الفكـــر األصـــويل 
ــار 1994قـــراءة يف نشـــأة علـــم األصـــول ومقاصـــد الشـــريعة'. ( )، بتوظيـــف رؤيـــة منهجيـــة تســـتند علـــى حتليـــل األفكـ

ملغــزى املعــريف مث اإليــديولوجي.  والنماذج من خالل احلمولة اإليديولوجية والسياسية. اعين عالقة الفكر واملفهــوم 
ــج اعين االستناد على سو  سيولوجيا املعرفة، لكــن ذات رؤيــة فلســفية كمــا يؤكــد صــاحب الكتــاب بذاتــه. وهكــذا 

ــــج مراجعــــة تصــــورات زائفــــة عــــن علــــم األصــــول الفقــــه والشــــريعة يف اخلطــــاب االستشــــراقي  عبــــد اجمليــــد الصــــغري 
الباحــث  واخلطاب العريب، يف منــاذج :برانشــفك وأدونــيس وحســن حنفــي وعبــد اجمليــد الرتكــي.. مث بعــد ذلــك يعلــق

ت  ن هــــؤالء الدارســــني قــــد اغفلــــوا إغفــــاال مهــــوال هــــاجس الســــلطة والشــــرعية الــــيت كانــــت: 'وراء الكتــــا الصــــغري 
الفقهيـــة والكالميـــة والفلســـفية يف االســـالم... ولعـــل هـــذا مـــا يشـــجعنا اليـــوم علـــى تعريـــة الغطـــاء عـــن هـــذه القناعـــة 

ر    من كتاب الفكر األصويل(. 13يخ اإلسالم'.(صفحة الزائفة اليت تقاس يف الفصل بني العلمي والسياسي يف 
ان تقنــني الــرأي مــن قبــل الشــافعي، يف رأي الصــغري، هــو يف حقيقــة األمــر حتديــد لســلطة تــدخل رجــل الدولــة 
والسياســة يف توظيــف مصــطلحات العلــم واســتغالله لصــاحله..فكانت 'املبــادرة بتوحيــد الفقهــاء ملــوقفهم العلمــي أو 
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مــن كتــاب الفكــر األصــويل..)  161ل والضــوابط الــيت تســري علــى الراعــي نفســه' (صــفحة املعــريف مــن تلــك األصــو 
مث يضـــيف عبـــد اجمليـــد الصـــغري منتقـــدا صـــور حضـــور الشـــافعية يف اخلطـــاب العـــريب، بقولـــه: 'كثـــريون اغفلـــوا هـــذا 

ن املقفــع اىل املقصــد السياســي اخلــاص يف مشــروع الشــافعي واعتــربوا حماولتــه توحيــد األصــول جمــرد متابعــة لــدعوة ابــ
سلطة اخلالفة بتوحيد الشــريعة. غــري ان قــارئ رســالة الشــافعي ال ميكــن إال ان يالحــظ مــدى التعــارض الكبــري بــني 

مــن كتــاب الفكــر  164مقاصــد رســالة الصــحابة البــن املقفــع ومقاصــد صــاحب رســالة يف أصــول الفقــه'. (صــفحة 
  األصويل..).

ىل وجـــــود فســـــاد يف ملكـــــة اللســـــان أو نســـــيان أســـــباب وعلـــــى هـــــذا فـــــان نشـــــأة علـــــم أصـــــول الفقـــــه ال يرتـــــد ا
النزول..بقدر ما هو: 'إنقاذ النص، املؤسس للشرعية يف االسالم من حماوالت االستغالل والتوظيــف الــيت ظهــرت 

  سم 'املصلحة' أو ألي اعتبار آخر. 
..). وهــذه مــن كتــاب الفكــر األصــويل 171غالبــا مــا يكــون مصــدره املالــك لقــوة الســيف والرقــاب'. (صــفحة 

ريخ االسالم.  بعة من صلب تعقد إشكالية الصراع بني السلطة العلمية وسلطة رجل الدولة يف    الرؤية 
ــاجس إيــديولوجي أو  وأخــريا ولــيس آخــرا ان طبيعــة حضــور الشــافعية يف اخلطــاب العــريب املعاصــر إمنــا تــرتبط 

العــريب اإلســالمي. مــن مثــة كانــت خلفيــات كــل  معــريف ابســتيمولوجي، اعــين يف ســياق اجنــاز قــراءة جديــدة للــرتاث
مــن نصــر حامــد أبــو زيــد وحممــد عابــد اجلــابري وســامل محــيش وعبــد اجمليــد الصــغري يف تقريــب مــنت الشــافعي متباينــة 
منهجا ورؤية، وان كانت هنالك بعض اخلصائص املشرتكة. غري أن هذه الــرؤى والتصــورات املنهجيــة والنظريــة إمنــا 

الســتمرارية واهلويــة، والوظيفــة والبنيــة..وغريها مــن مؤشــرات املــنهج هــي حمكومــة مبقــوالت  القطيعــة واالنفصــال أو 
ومنطلقات الرؤية.. واليت تعكس رؤ للعــامل والتــاريخ واإلنســان، ســواء ســلك الــدارس مســلك املــنهج اإليــديولوجي 

ل مــــن الرؤيــــة املنهجيــــة اىل معضــــلة او املنهجــــي االبســــتيمولوجي والــــنهج البنيــــوي او التارخيــــاين..إذ ان االمــــر ينتقــــ
  التأويل.
  

 ' كاتب من املغرب
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