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:  املشروع املعريف يف كتاب الردالة

مؼاربة الجتؿاعقة املعرفة الؾغووة عـد اإلمام الشافعي 

هـ 204ت

 ذػقق إبراهقم صاحل اجلبوري. د.م.أ

 15/1/2009: تاروخ الؼبول 25/8/2008: تاروخ التؼدوم

متفقــد 

تحميؿ العممية ))ىو إف اليدؼ األساس في عمـ اجتماع المعرفة 
 (1)(( المجتمع↔المعرفة : االجتماعية لبناء الحقائؽ في إطار العبلقة الجدلية

كلسنا نسعى إلى كشؼ ىذا اليدؼ حسب، بؿ نعمد فضبلن عف ذلؾ إلى تحقيؽ 
قراره منيجان يصمح  ىدفيف آخريف، ىما إقرار مصدرية عمـ اجتماع المعرفة، كا 

. لمبحث خركجان عف األطر الكمية لممناىج، في الكقت ذاتو
لقد درج المقمدكف دكمان عمى النظر في إبداع المفكريف كالعمماء بكصفو 

عمى النظرية كالمنيج، كالتاريخ يزكدنا باإلقرار بيذه الحقيقة بالكثير،  منطكيان 
كتكفينا اإلشارة إلى إبداع سارتر كليفي شتراكس، كقد أصبحت الكجكدية كالبنيكية 
معرفتيف ليستا نظريتيف فحسب بؿ منيجيتيف تصفاف السمكؾ الفردم، فنصؼ ذاؾ 

. بالكجكدم كنصؼ اآلخر بالبنيكم حيف يشرع في الحديث أك السمكؾ
 لمغرب إلى حٌد أنيـ أثاركا حفيظة (2)كلقد غالى بعض مثقفينا في تبعيتيـ

اذكر أنني حضرت ))حتى مف قمدكىـ كيصؼ أحد الباحثيف ىذه الظاىرة بقكلو 

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ عمـ االجتماع  .
 دكف 1 دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ط1المدخؿ كالمنظكرات ج/ عمـ اجتماع المعرفة/ نبيؿ رمزم( 1)

 .11تاريخ، ص
أف النفس أبدان تفتقد الكماؿ فيمف غمبيا ))يرجع ابف خمدكف السبب في تبعية المغمكب لمغالب إلى ( 2)

بالكماؿ بما كقر عندىا مف تعظيمو أك مما تغالط بو مف  (نظر المغمكب)كانقادت إليو إما لنظره 
كلذلؾ ترل المغمكب يتشبو أبدا بالغالب في ... انقيادىا ليس لغمب طبيعي، إنما ىك الكماؿ الغالب
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مناقشة أطركحة حكؿ شاعر مف ركاد الشعر العربي الحديث كقد طبؽ الباحث 
عمى إنتاج ىذا الشاعر مقاييس المغكم البنيكم الكبير غريماس، كقد حضر 

غريماس المناقشة كأحد أعضاء لجنة التحكيـ كفي إحدل المحظات أشار إلى نقد 
الباحث لقصيدة رقيقة كقاؿ لو مع سركرم باستخدامؾ لمنيجي فإني مندىش مف 
تعاممؾ مع ىذه الزىرة الصغيرة التي تحتاج إلى سبلح صغير لتنقية الحشائش مف 
حكليا ال إلى ىذه الدبابة التي تقتمعيا مف الجذكر، ككاف يقصد بالدبابة منيجو 

 .(1)((شخصيان 
الخ ليست متعمقة .... ف الدبابة الغريماسية أك الماركسية أك البنيكيةإ

بالمنيج الذم يقيس كثير مف مفكرينا كاقعنا عميو فحسب بؿ أف المسالة تتعدل 
مصدران كمنيجان نرجع إلييما لنحتكـ إلييما  (المنيج)ذلؾ إلى أٍف تصبح تمؾ الدبابة 

. فيما يكجد في كاقعنا
كيتمتع عمـ اجتماع المعرفة بالقكة النظرية كالمنيجية فيما يكشفو مف نقاب 

كغبار يغطي تاريخنا لما يحممو مف بعدم المنيجية كالمصدرية، منيجية بحث 
نكشؼ بيا عف جيد عممائنا لتصبح مصدرية معرفة نعكد إلييا لكشؼ مشاكمنا، 

خاصة إذا آمنا بما يمكف أف نسميو بالعقمية العربية الكاحدة في ثكابتيا، المتغيرة في 
فركعيا عبر األجياؿ، كىذا التغير ىك ما يرصده العمـ بمنيج عمـ اجتماع المعرفة 
كلعؿ ثبكت العقمية العربية ليس ضربان مف الخياؿ، انيا مصكنة بالقرآف قاؿ عز 

(. 37سكرة الرعد آية ) ككذلؾ أنزلناه حكمان عربيان مف قائؿ 
يعطى الثبكت ىنا معنى إلييان يتحرؾ خبللو الشخص العربي كالمسمـ 

بعامة ضمف ضكابطو مف زكاج كنظاـ كمكاريث بدأ مف طقكس التكبير في أذف 
. المكلكد كانتياء بتمقينو كىك يسجى تحت الثرل

إال أف الثقافة اإلسبلمية حيكية مف كجو آخر نسبية بكثير مف متغيراتيا 
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كسكاىا مف متعمقات الحياة، فتندرج ضمف ما 

                                                                                                                       
مقدمة ابف خمدكف، تحقيؽ حامد / ممبسو كمركبو كسبلمًو في اتخاذىا كأشكاليا بؿ كفي سائر أحكالو

 ((.192ـ، ص2004-ىػ1425 1أحمد الطاىر، دار الفجر لمتراث، القاىرة ط

نحك / مف اإلشكاليات المنيجية في الطريؽ العربي إلى عمـ اجتماع المعرفة/ غالي شكرم( 1)
.  92-91 ص1989 2عمـ اجتماع عربي، مركز دراسات الكحدة العربية ط
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يمكف أف يسمى بقانكف التغير االجتماعي إذ ال تبقى الحياة بجميع مفاصميا عمى 
نفس الشكؿ أك المحتكل، كقد عبر عف الثبات كالتغير ماكيفر خير تعبير فقاؿ إف 

دراسة الحضارة أك الثقافة تتضمف دراسة النتاجات التي تستمر في البقاء كيككف ))
لبقائيا المستمر تأثيرات مختمفة عمى حيف يستمر المجتمع الذم نشأت في ىذه 

النتاجات في البقاء بمعنى كاحد فقط أم بكصفو نكعان مف االتزاف المتغير دائمان في 
.  (1)((العبلقات الحالية

كلقد عالج الباحث إشكالية المنيجية كالمصدرية مف خبلؿ اعتماده مفيـك 
.  عممية كدكاعي نيضكية–المقاربة لدكاعي منيجية 

أما الدكاعي المنيجية فتتمثؿ في أف عمـ اجتماع المعرفة ىك عمـ حديث 
 سنة تقريبان فكرة غير مكفقة إال مف 1200فيككف تطبيقو عمى فكر قبؿ حكالي 

رؤية منيجية تسعى إلى اكتشاؼ قمب الظاىرة )): زاكية المقاربة فالمقاربة
االجتماعية مف خبلؿ تكجيو األسئمة إلييا مف زاكية غير مألكفة، لكنيا 

فالمقاربة ىي مطالعة خاصة كمتحررة يقـك بيا الباحث بغية فيـ ... مكضكعية
  .(2)((الظاىرة التي ينكب عمى دراستيا مف زاكية غير مألكفة

مف ىنا فنحف ال ندعي أف اإلماـ الشافعي كاف يسعى إلى بىٍحًث ما بيًحثى 
نما نظرنا إلى عممًو  بمنيج عمـ اجتماع المعرفة المعركؼ كالمتداكؿ في عصرنا، كا 

. في كتاب الرسالة انطبلقان مف زاكية المقاربة بركحو كطابعو معرفييف
أما الدكاعي النيضكية فمـ يكف اختيارنا لكتاب الرسالة، صدفة أك لمجرد 
أنيا عمـه استخدـ القكانيف المعرفية بكصفو عممان أصيبلن كضع أصكالن لعمـ الفقو، 

نما جاء اختيارنا لمرسالة بطريقة قصدية كالقصد عندنا تمثؿ بفتح باب جديد في  كا 
عمـ اجتماع المعرفة عمى صعيد الكاقع العربي مف جية كتأكيد أسبقيتنا كأصالتنا 

االجتماعي، فكقع االختيار عمى الرسالة لبيانيا كاتخاذىا مف /في الطرح المغكم
.  المغة مؤشران إلبراز فكر المجتمع

                                                 

مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر، / سمير نعيـ أحمد:  ترجمة3ماكيفر المجتمع ج. ـ. ر (1)
 .899 ص1971نيكيكرؾ : القاىرة

 .45 ص1998-1993أكاديميا بيركت / معجـ العمـك االجتماعية/ فردريؾ معتكؽ( 2)
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كليست غايتنا القكؿ بشيء ما كاف في حسباف مف نتخذه مكضكعان 
: أنما غايتنا تسعى إلى القكؿ بحقيقتيف. لمدرس

 (الغربي)فيي ما أصاب األمة مف انحطاط كخمكؿ تبعو تبعية لآلخر : أما األولى
بكؿ مفاصؿ الحياة، حتى إنا ال نجد عمبلن لبعض مثقفينا الغالب إال كقد غص 

بحثو بأسماء المذاىب كالعمماء كالمدارس الغربية إف لـ يكف في المتف ففي 
. اليامش

كىي سعي لتكضيح ما في تراث األمة الكبير مما يستكجب البحث 
مفان  كالدرس، ليس لمتفاخر بو فحسب، بؿ، إلشعار أبناء األمة العربية بكصفيـ خى

كفؤئيف لسمؼ كؼء عميـ يشعركف بتأنيب الضمير فيستنيضكا اليمة ليتذكركا بأف 
ما يمجدكه في الحاضر فيما لمغرب مف عمـ كاف لو سبؽ عند العرب في التأصيؿ 

 )*(كىـ أجدر بمكاصمة البناء بدالن مف التفرج عمى ذلؾ التراث مف جانب كالتماىي
. بالغرب كعمكميـ مف جانب أخر

إفَّ غاية البحث دعكة لدراسة التراث مف أجؿ أف تقترب حالنا في العمـ إلى 
مف يريد دراسة التراث لمجرد الدراسة أك ))مثؿ ما آلت إليو حاؿ أجدادنا ذلؾ أف 

التعظيـ أك التقديس فأنو سيعيش في الماضي كلف يتمكف إطبلقان مف عيش الكاقع 
كلما كنا نرمي في دراسة تراثنا إلى تجاكز فكرة التقديس  (1)((أك تصكر المستقبؿ

                                                 

كيتمخص ًبتىمثيًؿ كجكد اآلخر حتى يصبح الشخص ىك ... التماىي كيسمى التكحد كالتعييف)*( 
اآلخر أك يعيش ذاتو كذلؾ، انو ىك عينو، أك ىك ىك، كمف ىنا يتخذ لنفسو ماىية 

مدخؿ إلى سيككلكجية -الشخص اآلخر كىكيتو، مصطفى حجازم التخمؼ االجتماعي
، كقد 186 ص1976معيد اإلنماء العربي فرع لبناف الطبعة األكلى / اإلنساف المقيكر

عمى أنو أحد األساليب الدفاعية التي  (الفصؿ السادس)ناقش المؤلؼ مكضكع التماىي 
يعتمدىا اإلنساف في بمداف العالـ الثالث لبلقتراب مف القكل المتسمطة، التي تمارس ظمميا 

كمحاكلة التكحد معو في ثقافتو  (الغربي)كتسمطيا عميو، كاالقتراب مف المعتدم الخارجي 
كلغتًو كمكسيقاه، بؿ أف المؤلؼ ذىب إلى حد، اف التماىي كاف أحد المعكقات التي كقفت 

يخمؽ : 207-206عقبة كأداة أماـ حركات التحرر الكطني إذ يقكؿ في نفس المصدر ص 
التماىي بالمعتدم إيديكلكجية مضادة لمتغير االجتماعي الجذرم تمكـ ىي أحدل ابرز 

فالعديد منيا تمكف اجتياز مرحمة التحرر الكطني . مشكبلت البمداف النامية كأكثرىا خطكرة
كلكف معظميا يتخبط أماـ ميمات التغيير االجتماعي الفعمي كيعاني مف الفشؿ الذريع 

ذا ما كضعنا مصالح الفئة الحاكمة ... فيو، فالسبب أك أحد األسباب األساسية في نظرنا، كا 
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المثالي القائـ عمى أساس التغني الخطابي إلى فكرة التقديس الكاقعي، بأٍف نككف 
مف . مثميـ ىداة لمبشرية في سمككيا االجتماعي عمى المستكل األخبلقي كالعممي

 كالبدء بدراسة كؿ بنية دراسة عميقة إذا جاز )*(خبلؿ تشخيص كاقعنا بنيكيان 
 كصفيا باالركيكلكجية حتى ننتيي إلى الدراسة الكمية لمبناء االجتماعي

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كقع االختيار عمى كتاب الرسالة لمتذكير بالتراث ذلؾ 
كمف ثـ فيي مصنؼ في  (1)((أكؿ مصنؼ في أصكؿ الفقو))أف الرسالة، 

. االبستمكلكجيا العربية التأصيمية، لذا فيي تستحؽ الدرس العممي
 فيي كشؼ حقيقة مزدكجة تتعمؽ بعمـ اجتماع المعرفة، أما الغاية األخرى

شقيا األكؿ أف ليذا العمـ أصكالن في التراث العربي، كشقيا الثاني أف ىذا العمـ كاف 
دكمان يحمؿ كجيي المنيج كالتنظير كأف ظيكره دكمان يمثؿ جدالن ثبلثي األبعاد 
.  الباحث، عصره، كالمنتكج النظرم ذم البعد التطبيقي لعبلقة الباحث بعصره

كيجدر بنا اإلشارة إلى أف كتاب الرسالة قد طبع ثبلث مرات قبؿ أف يحققو 
، كصدكره بطبعات ثبلث آخرىا كانت سنة (رحمو اهلل)األستاذ أحمد محمد شاكر 

ـ لصالح مكتبة دار التراث، ثـ قاـ بتحقيقيا باالعتماد عمى طبعة 2005-ىػ1426

                                                                                                                       

الجديدة جانبان يكمف في تغمغؿ التماىي بالمتسمط بمختمؼ صكره كدرجاتو، في نفكس معظـ 
. القادة، كغالبية المسؤكليف، كالقطاع األكسع مف الجميكر

منشكرات اتحاد (/ إشكالية العبلقة كأصكليا اإلشكالية)اإلنساف كالسمطة / حسيف الصديؽ (1)
 .2اإلشكالية ص-، القسـ الثاني2002الكتاب العرب دمشؽ 

ال شؾ أف تغيير الكاقع االجتماعي يتطمب أكالن تغيران في الجانب المادم، كىذا الجانب  (*)
يتطمب عمؿ حككمي في األساس مف خبلؿ اعتماد الدكلة سياسة التنمية البشرية 

مما يعني جيدان تنظيميان عمى المستكل الرسمي لعقكد طكيمة كمف ثـ تأتي ... كاالقتصادية
... كلما كاف تحقيؽ ذلؾ خارج نطاؽ األفراد باحثيف كمثقفيف.  فيما بعد نتائج ىذه التنمية

كلما كاف بالمقابؿ رفض ىؤالء الباحثيف كالمثقفيف البقاء ضمف حدكد الدكر العاجز، فإنيـ 
ببل شؾ عممكا عمى تغيير الكاقع االجتماعي العربي مف خبلؿ دكرىـ المحدكد كالمتمثؿ ىنا 

. بكشؼ احد الجكانب البنيكية لممجتمع العربي، أال كىك الجانب الفكرم
مجمة إسبلمية المعرفة، العدد / نحك منيج جديد لدراسة عمـ أصكؿ الفقو/ محمد الدسكقي( 1)

 .2007 آب 3، 45
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الدكتكر عبد المطيؼ اليميـ كالدكتكر ماىر ياسيف  (رحمو اهلل)أحمد محمد شاكر 
لممرحكـ أحمد "لـ تتكفر ))الفحؿ مسكغيف عمميما بتحقيؽ كتاب محقؽ بالقكؿ إنو 

مف المصادر مثؿ المصادر التي تكفرت لدينا سكاء أكانت في أصكؿ " محمد شاكر
. (1)((الفقو أـ في الفقو أـ في أصكؿ الحديث

كقد ارتأينا االعتماد عمى التحقيؽ األخير لكتاب الرسالة، دكف أف نغفؿ ما 
في طبعة المرحكـ أحمد محمد شاكر مف فائدة نعكد إلييا حينما يقتضي األمر 

. ذلؾ
كقد يسأؿ سائؿ ما سبب تسميتيا بالرسالة كالجكاب مذككر في التحقيقيف 
قاؿ )الحديثيف ألحمد محمد شاكر كلعبد المطيؼ اليميـ كرفيقو يمكف الرجكع إلييما 

 (2)قمت لمحمد بف إدريس الشافعي أجب عبد الرحمف بف ميدم: عمي بف المديني
فأجابو الشافعي، : عف كتابًو، فقد كتب إليؾ يسألؾ كىك متشكؽ إلى جكابؾ، قاؿ

. (3)((...كأرسؿ الكتاب إلى ابف ميدم مع الحارث بف سيريج... كتاب الرسالة [بػ]
أما مف الناحية المنيجية فقد انطكل البحث عمى، تمييد،كأربعة مباحث، 

عنكاف المبحث األكؿ،  (عمـ اجتماع المعرفة، كعمـ اجتماع المعرفة المغكم)كاف 
كقد انطكل عمى التعريؼ بما يسمى بعمـ اجتماع المعرفة، ثـ بياف دكاعي تحديد 

 تحديد مصطمح –فرع عمـ اجتماع المعرفة المغكم، ككاف المبحث قد ىىيأ لذلؾ 
انطبلقان مف فكرة أف ذلؾ الفضاء  [ الفمسفي لعمـ اجتماع المعرفة–الفضاء العممي ]

. يشكؿ مجاالن حيكيان لما يعرؼ بعمـ اجتماع المعرفة
ككانت الغاية مف المبحث بياف سبب اختيار كتاب الرسالة الذم يعد أكؿ 

. ميصنىٍؼ لعمـ أصكؿ الفقو، دكف سكاه، مف مصنفات اإلماـ الشافعي
 اإلسبلمي –الكاقع االجتماعي العربي )ككاف عنكاف المبحث الثاني

كقد تضمف بحث أربعة  (كضركرة التأصيؿ في ضكء عمـ اجتماع المعرفة
                                                 

ىػ حقؽ نصكصو كخرج أحاديثو 204الرسالة لئلماـ محمد بف إدريس الشافعي المتكفى سنة ( 1)
: الدكتكر عبد المطيؼ اليميـ، الدكتكر ماىر ياسيف الفحؿ، دار الكتب العممية/ كعمؽ عميو

. 7 ص2005 1لبناف ط-بيركت
. ىػ198ىػ كمات 135مف أئمة الحديث النبكم الشريؼ كلد سنة  (2)
تحقيؽ أحمد محمد شاكر / ىػ204اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي المتكفى سنة / الرسالة (3)

. 9ـ، ص2005-ىػ1426مكتبة دار التراث 
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متغيرات، ليا دكر كظيفي يسكغ ضركرة ظيكر ما يمكف أف يسمى بحاجة المجتمع 
لظيكر العمـك التأصيمية، كمف بينيا عمـ أصكؿ الفقو، كقد كانت ضركرة التأصيؿ 

عنكانان لممتغير الرابع، أما المتغيرات الثبلثة الباقية فيي حياة اإلماـ الشافعي 
ثيموي لمكاقع، كطبيعتي المجتمع كالعمـ في عصر اإلماـ الشافعي ثـ الفقو،  كمقدار تىمى
فضبلن عف ككنيا تعد فرشة تفضي إلى ضركرة التأصيؿ فإف درسيا كاف يحقؽ 
. أركاف عمـ اجتماع المعرفة التي يقتضي بحثيا، كتمؾ كانت نياية المبحث الثاني

 –المشركع المعرفي لئلماـ الشافعي )في حيف تناكؿ المبحث الثالث 
، كقد كاف أكفر حظان في (إرىاصات عمـ اجتماع المعرفة عند اإلماـ الشافعي

البحث كقد تضمف تكطئة أفضت إلى تكضيح قاعدتي المشركع المتمثمتيف بالبياف 
. كالقياس

كقد أجمى ىذا المبحث ما انتيى إليو اإلماـ الشافعي مف تصكر لمفيـك 
البياف، خاصة، كقد غدا مكضكعان محكريان في البحث المغكم، كفي المجتمع حتى 

الذم غدا ظاىرة اجتماعية يسعى إلى بحثيا  (البياف)أصبحت الفصاحة، مؤشرىا 
. المغكيكف كيتمنطقيا أبناء المجتمع

ما كما تضمف ىذا المبحث طرح المشركع المعرفي كبياف أنكاع البياف، ثـ 
، انطبلقان مف طابعيا المنطقي في أصطمح الباحث عميو مفيوم الكميات التأصيمية

.  التقسيـ
كما أجمى البحث ضركرة طرح المشركع ضمف السياؽ المنطقي، انطبلقان 
. مف رؤية اإلماـ الشافعي في كضع ما انتيى إليو مف بحث نظرم بسياؽ تطبيقي

 –كأخيران كاف المبحث الرابع يحمؿ عنكاف مقاربة الجتماعية المعرفة 
كقد تضمف مناقشة المشركع المعرفي بالمبحثيف السابقيف لو انطبلقان مف . المغكية

مفيكـ المقاربة العممية، مف بكصفيا أداة منيجية تكضح مقدار اقتراب المشركع 
. المعرفي مف عمـ اجتماع المعرفة في ضكء التصكر المغكم

ككانت غاية ىذا المبحث بياف نتائج طرح المشركع المعرفي لئلماـ 
. الشافعي في ضكء عمـ اجتماع المعرفة، كاجتماعية المعرفة المغكية بالذات
كختـ البحث بخاتمة كبياف لمصادر البحث مرتبة حسب الحركؼ 

. اليجائية
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املبحث األول 

عؾم اجتؿاع املعرفة، وعؾم اجتؿاع املعرفة الؾغوي 

: املدخل

البد مف تساؤليف األكؿ عمـ اجتماع المعرفة، لماذا؟ كالثاني ىك عمـ 
اجتماع المعرفة المغكم لماذا؟، فأم تكظيؼ لتصكر فمسفي محكـك بالقكاعد 

كاألفكار االجتماعية، يمكف أٍف يسيـ في دراسة فكر فقيي، لـ يخطر عمى باؿ 
الباحثيف في الفقو كأصكلو يكمان جانبو الحضارم كاالجتماعي إال مف باب مقدار ما 

. يمكف أف يقدمو مف رؤية دينية لممجتمع
كلتحديد اإلجابة عمى التساؤؿ األكؿ، ال بد مف تكضيح الفضاء الذم 

. يحمؽ فيو عمـ اجتماع المعرفة
إفَّ فضاء عمـ اجتماع المعرفة العممي ىك الفمسفة، كألف يمحؽ بالفمسفة 

تصكر مفاده غياب العممية، في األقؿ، قبؿ ظيكر ما يسمى بالفمسفة العممية التي 
. تنامت مع تطكر الثكرة التكنكلكجية بدأن مف بدايات تشكؿ التجريبية في انكمترا

تتغير كفقان لتطكر ))ذلؾ أف الفمسفة شكؿ مف أشكاؿ الكعي االجتماعي 
المجتمع كلتقدـ المعرفة العممية كتككف نتاجان لكظيفة ما كفي الكقت نفسو أحد أكجو 

تحكليا كتطكرىا، كمف ىذا المنطمؽ يستمـز البحث في الفمسفة باعتبارىا كعيان 
زمنيان، تحميبلن شامبلن لمتطكر االجتماعي كلمطبيعة النكعية النعكاسو الفمسفي في 

مراحؿ تاريخية مختمفة فالفمسفة ليست مجرد تعبير نكعي عف الحقبة التاريخية، بؿ 
أيضان كاحدة مف القكل التي تسيـ في تشكيميا كتبمكرىا، كىي ال تقكـ بعكس الفترة 
ٍف كانت ميزتيا ىذه  ٌنما تعبر عف اتجاىات تطكرىا باستمرار، كا  الزمنية فحسب كا 

ال تنفي استقبلليا النسبي، الذم تتمتع بو أشكاؿ الكعي االجتماعي بأنساقيا 
.  (1)((المختمفة كمف بينيا الفمسفة

                                                 

-كزارة الثقافة/ المعرفة كالتجربة دراسة في نظرية المعرفة عند ديفيد ىيـك/ انصاؼ محمد (1)
 .11، ص2006دمشؽ 
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إفَّ الفمسفة فكر متغير ضمف الزماف االجتماعي ألم مجتمع، فيي في 
تغير طالما أف المجتمع متغير، كمف ىنا تفاكتت مكضكعات اىتماميا بتفاكت 

ٍف كانت لغتيا، لغة فمسفية،  األكضاع االجتماعية لممجتمعات التي ظيرت فييا، كا 
. كمكضكعيا فمسفي محض

 الفمسفي لعمـ اجتماع المعرفة طابعان فمسفيان –لقد أعطى الفضاء العممي 
فاقترنت صفة الفكر بو،مع التذكير بأف ىذه الصفة ىي المحتكل نفسو، فحدث 
ككأف محتكل عمـ اجتماع المعرفة فمسفي، كآخر غير فمسفي كحقيقة األمر، إنو 
نما الفضاء  ليس فمسفيان، كما أنو في الكقت نفسو ليس مجرد فكر اجتماعي كا 

عىؿ مف عمـ اجتماع المعرفة يحمؿ صبغة مزدكجة فالحقائؽ –العممي   الفمسفي، جى
االجتماعية التي يدرسيا، حقائؽ كاقعية، سكاء كانت كقائع مادية أك فكرية، 

. يطرحيا بمغة فمسفية عقمية أك تجريبية
: كجكابان عمى سؤاؿ لماذا عمـ اجتماع المعرفة، نقكؿ

لىماى كنا نرمي إلى تحديد طبيعة الفكر االجتماعي برؤية تراثية، فميس أفضؿ مف 
عمـ اجتماع المعرفة، انطبلقان مف طابعو العممي المتمثؿ بدراستو لعبلقة الفكر 
االجتماعي، بالمجتمع مف خبلؿ الناتج الذىني لشخص ما، كقد حددنا الناتج 

. الذىني بكتاب الرسالة
أما التساؤؿ الثاني لماذا عمـ اجتماع المعرفة المغكم؟ فؤلف األمر متعمؽ 

ُي لغكيان  بطبيعة الفكر االجتماعي السائد في عصر اإلماـ الشافعي، كقد كاف عصران
بكؿ أبعاده حسبما تـ تكضيحو في أقساـ البحث، كلسبب آخر أفَّ مادة البحث 

ٍف كاف محتكاىا فقييان بتصنيؼ معرفي " كتاب الرسالة" ذات طابع لغكم، كا 
كالستكماؿ البحث كجب إفَّ نحدد بإيجاز عمـ اجتماع المعرفة، كعمـ اجتماع 

. المعرفة المغكم

عؾم اجتؿاع املعرفة  

يمتاز عمـ اجتماع المعرفة بطابعو اإلبستمكلكجي ذم المضمكف الكاقعي، 
كلذلؾ فإفَّ مفيكمو عف المعرفة يختمؼ عف مفيكـ الفبلسفة الذيف ميزكا بيف 
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 كبيف المعرفة كالكاقع، كبيف المادم كالمعنكم، إف المعرفة (1)االعتقاد كبيف المعرفة
في عمـ اجتماع المعرفة، ىي كؿ ما مكجكد في المجتمع مف أشياء مادية كأخرل 
معنكية ليا صمة بالمجتمع أك مف إنتاج المجتمع، ميعىبران عنيا بطريقة نظرية مف 

المجتمع : خبلؿ الناتج الذىني، لمفكر ما، كلذلؾ تدخؿ ضمف ىذا العمـ متغيرات
كالفكر كالمفكر، مجتمعة ضمف مسميات عممية ذىنية متعددة، تأخذ طابعان معرفيان 

.  الفمسفي–بسبب فضائو العممي 
إف لعمـ اجتماع المعرفة بعديف ال يجتمعاف في العمـك األخرل، ىما بعداه 
النظرم كالمنيجي، فإذا كانت العمـك األخرل تككف بحاجة لمناىج بحث، فإف عمـ 
اجتماع المعرفة نفسو منيج بحث، فيك عمـ نظرم يعبر عف نظريتو مف خبلؿ 
منيجيتو البحثية، كىك في الكقت نفسو منيج بحث يعبر عف منيجيتو مف خبل 

.  نظريتو، مما جعؿ الدراسات في ىذا العمـ تحمؿ طابعان تطبيقيان 
كلقد كانت ىذه المسألة بالذات معضمة ىذا العمـ حيث تتشابؾ حدكده 
المنيجية مع مضامينو المعرفية، فكاف اإلقباؿ عمى ىذا العمـ شحيحان، كمما زاد 

مف صعكبة ىذا العمـ، أنو مف أجؿ الكتابة فيو فإفَّ األمر يتطمب معمكمات 
اثنكغرافية لمجمؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالدينية كالعممية عف 
ٍف كاف ال يكظفيا في بحثو، ذلؾ أف عدـ العمـ بيا،  المجتمع كالباحث، حتى كا 

يجعؿ التحميؿ االجتماعي غير دقيؽ، كربما يتقاطع مع ما مكجكد في عصره، كما 
حصؿ مع مؤرخي العصر العباسي حيف أرخكا لحياة الحجاج بف يكسؼ الثقفي، 
فكقعكا في خطأ كبير حسب قاعدة المطابقة التي تـ اعتمادىا مف قبؿ ابف خمدكف 

ليذه القاعدة جممة مف الشكاىد التي ))في اجتماعيتو المعرفية كيعرض ابف خمدكف 
عىرضت لممؤرخيف في أزماف قبؿ أزمانيـ ففسركىا بمنطؽ عصرىـ كطابقكىا 

بأبنيتيـ الذىنية كالثقافية فجاؤا بنتائج خاطئة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما أكردكه مف 
صفات ذميمة بالحجاج بف يكسؼ الثقفي ككنو ابف معمـ، فكالكا لو الشتائـ ككصفكه 

إفَّ ىذا الحكـ الذم كصؿ ... بأرذؿ الصفات لما أصبح عميو المعمـ في عصرىـ

                                                 

 .405-333المصدر السابؽ، ص/ انصاؼ محمد (1)
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إليو المؤرخكف حسب رؤية ابف خمدكف غاية في الجيؿ كالخطؿ، ألنيـ لك أدرككا 
النظاـ الثقافي في صدر اإلسبلـ كأبا الحجاج مف صدر اإلسبلـ، لما أذاعكا ىذا 
الخبر عف الحجاج فالتعميـ في صدر اإلسبلـ كالدكلتيف كاف نقبلن لما سمع عف 

الشارع، كتعميمان لما ىؿ مف الديف عمى جية اإلببلغ، فكاف أىؿ األنساب 
كمف ... ()كالعصبية الذيف قامكا بالممة ىـ الذيف يعممكف كتاب اهلل كسنة نبيو 

ىنا كاف أبك الحجاج ذا نسب كعصبية، كما عدكه مثمبة في نسبو ىك شرؼ إلى 
. (1)((سمعتو

 النظرية مف أبرز –لقد غدت ىذه النقطة اإلبستمكلكجية المنيجية 
مشخصات عمـ اجتماع المعرفة، إف لـ تكف ىي في مجاليا الرحب، أم عمـ 

ُن عف ىذا العمـ سيحكـ عمى  اجتماع المعرفة، ذلؾ أفَّ الذم ال يممؾ تصكران أكليان
أية دراسة ألم مفكر، خاصة إذا كاف ىذا الفكر مف الماضي، يبدك ككأف العمؿ 
تاريخي، إال أفَّ المتخصص يستطيع أف يشخص العمؿ المعرفي في أم عمؿ 

. تاريخي، مف ىنا، أصبحت األثنكغرافيا في ىذا العمـ ىي العمـ نفسو
إف األثنكغرافيا االجتماعية إٍف جاز كصفيا بيذا الكصؼ، التي تجمع عف 

تككف مرتبطة بدرجة ما بما يميز إبداع، مف كاف  (مادة بحث)مكضكع ما يككف 
محكر الدراسة، مف ىنا غمب الطابع الثقافي أك الفكرم عمى أعماؿ كارؿ مانيايـ 

، "االيدكلكجيا كاليكتكبيا" االقتصادم كالسياسي في –عمى الرغـ مف الكـ التاريخي 
رغـ الكـ االثنركبكلكجي " العقمية البدائية"كالطابع الغيبي عمى عمؿ ليفي برىيؿ 

الخ  ... كاالثنكغرافي الكبير المتكفر في العقمية البدائية
كفي الدراسة التي بيف أيدينا غمب الطابع المغكم عمى االثنكغرافيا 

االجتماعية، بشكؿ متميز، مكثؼ، أعطت لعمـ اجتماع المعرفة حسب تصكرنا 
. بعدان لغكيان ليس ىناؾ مف ىك أفضؿ مف عمـ اجتماع المعرفة المغكم يقكـ بدراستو

.  لغكية، كأخرل عممية–كقد كاف لذلؾ دكاعو تاريخية، اجتماعية 
                                                 

/ دراسة نظرية تحميمية-عمـ اجتماع المعرفة عند ابف خمدكف/ شفيؽ إبراىيـ صالح الجبكرم( 1)
، 2000كمية اآلداب قسـ عمـ االجتماع -أطركحة دكتكراه غير منشكرة في جامعة بغداد

 .162-161ص
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أما الدكاعي التاريخية فتعمقت بما كاف مف كضع تاريخي مر بو عصر 
اإلماـ الشافعي إلى حدو تغير معو كجو التاريخ، تجمى ىذا الكضع التاريخي 

 المغكية حينما امتزجت شعكب كأقكاـ غير عربية بالشعب –بالدكاعي االجتماعية 
مىمييا، العرب  العربي إلى حدٍّ أصبحت التسمية اإلسبلمية ىي تسمية جامعة، عى

كلغتيا العربية، التي تقدمت عمى جميع المغات، كما نجده في الكقت الحاضر مف 
رسـ عربي، لكثير مف حركؼ لغات الشعكب المسممة غير العربية يؤكد ىذا 

. المذىب
أما الدكاعي العممية، فقد تمثمت بالتراث النظرم، الثر، الذم كفره، أكالن عمـ 

كتاب )االجتماع المغكم، كالثاني ما كاف مرتبطان بالشؽ المعرفي لمادة البحث 
. (الرسالة

عؾم اجتؿاع املعرفة الؾغوي 

كبغض " في البدء كانت الكممة"ذىبت المعارؼ القديمة إلى تأكيد مقكلة 
النظر عف صدؽ ىذه المقكلة أك عدمو، فإنَّيا رمزت إلى حقيقة دامغة ال يتسرب 

كأداة لخمؽ المجتمع، فمكالىا لما . إلييا مف الشؾ شيء ما، تجمت في أىمية المغة
قامت آصرة أك أنبنت عبلقة الميـ إال العبلقات الحيكانية، لقد رفعت المغة مف 

مكانة اإلنساف كسمت بو، إذ خصو اهلل سبحانو كتعالى بيا، ليككف خميفتو عمى 
. األرض

كلذلؾ فقد اىتمت بدراستيا العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، لما ىي عميو مف 
نما غدت عمى رأم مختصي عمماء  سمك مكانة، فالمغة لـ تعد أداة تفاىـ، كا 

أنيا ىبة مادية ))االجتماع، المجتمع نفسو، كعمى رأم الفبلسفة في فكر المجتمع، 
 (ابستمكلكجيا)، كترسـ أبعاده الذىنية، فتختمط (1)((كشيءه حيه تشكؿ الثقافة كالفكر

الغاية بالكسيمة، فإذا كانت اآلف المغة كسيمة تفاىـ، فيي غاية مكدعة في ذاتيا، 
ناتجة عف تبمكر ))إنيا المجتمع نفسو، فبل فصؿ بينيا كبيف المجتمع إنيا منظكمة 

                                                 

، 342ترجمة عبد النكر فراقي سمسمة عالـ المعرفة الككيت ع/ المغة كاليكية/ جكف جكزيؼ( 1)
 . 2007آب 
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، كمف ىذا المدخؿ تحديدان أكلى عمماء االجتماع، المغة، اىتماميـ (1)((اجتماعي
.  كعنايتيـ، فالمغة عندىـ ليست مجرد كسيمة إٌنيا فكر اجتماعي، يجب درسو

كلما كاف عمـ اجتماع المعرفة ميتمان بالفكر، فقد انسحب ذلؾ عمى الفكر 
المغكم، كبنفس الجدلية السالفة عف عمـ اجتماع المعرفة، انسحب األمر إلى عمـ 
اجتماع المعرفة المغكم، كأصبح ىنا، المجتمع المغكم، الكاجب درسو فطالما كاف 
المجتمع مستقران كتغيراتو تسير بكتيرة طبيعية، كاف حاؿ المغة كذلؾ، كطالما كاف 
المجتمع في حالة ديناميكية كتغيراتو تسير بكتيرة غير طبيعية كاف حاؿ المعرفة 

. كذلؾ
كيتجمى دكر عمـ اجتماع المعرفة في الحاؿ الثانية كبالخصكص عمـ 

اجتماع المعرفة المغكم الذم يحاكؿ أٍف يستجمي الفكر المغكم، الذم يصبح مؤشران 
لمكجكد االجتماعي فالعممية دياليكتيكية بيف المجتمع بظركفو االجتماعية 

كلقد أفاد الباحثكف في العمكـ االجتماعية مف نتائج البحث ))كالحضارية كبيف لغتو 
المغكم مف عدة جكانب منيا أفَّ المغة أىـ مظاىر السمكؾ االجتماعي، كأكضح 

سمات االنتماء االجتماعي لمفرد، كأفاد المغكيكف كذلؾ مف الدراسات االجتماعية، 
فدراسة األلفاظ كدالالتيا عمى نحك دقيؽ ال تتـ إال في إطارىا االجتماعي 
كالحضارم، كالتغير المغكم، ال يفسر تفسيران كامبلن إال في ضكء الظركؼ 

 .(2)((الحضارية كاالجتماعية
 لقد أصبح التغير المغكم مؤشران مف مؤشرات عمـ االجتماع المغكم، فالمغة 

تعكس كاقعان حياتيان، طالما كاف ذلؾ مدار بحث عالـ االجتماع، المغكم الذم غالبان 
. (3)((ميتمان بربط البنية المغكية بالبنية االجتماعية))ما يككف 

                                                 

خميؿ أحمد خميؿ دار الطميعة لمطباعة . عربو د/ المسانة االجتماعية/ جكليت غارمادم( 1)
 .17، ص1990، 1كالنشر، بيركت ط

 .51 ص1973ككالة المطبكعات الككيت / محمكد فيمي حجازم عمـ المغة العربية( 2)

 1997 3دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة ط/ عمـ المغة االجتماعي/ كماؿ بشر( 3)
 .  167ص
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كاف ))كلقد كاف الكاقع المغكم لممجتمع العربي، كاقعان متغيران بكؿ أبعاده بؿ 
 ال تنقطع –عصيان عمى االستقرار المغكم، ككاف يشيد حركة عنيفة ال تيدأ، متصمة

بيف العرب أنفسيـ كبيف العرب كاألعاجـ مف كؿ جنس، كاف ال يكاد يتخذ صكرة 
كاف ... حتى يبدك في صكرة أخرل، كال ترتسـ ليا معالـ حتى تكسكه معالـ جديدة
الكافدكف مف العرب كمف غير العرب يجدكف دائمان قصة الصراع المغكم، 

ككأف طبيعة . كيؤججكف ناره كمما أكشكت ىذه النار أٍف تتخذ شكؿ الجمرة اليادئة
الحياة المتداخمة المتشابكة تقتضي أف يككف ىذا البركاف المغكم ثائران دائمان، ال 

 التي تعيش فيو ال (1)يتسـ كذلؾ بالتداخؿ، فالطبقات المغكية... يعرؼ الصمت
كليس المجتمع المغكم متحركان كال متداخبلن فحسب، لكنو كاف ... تعيش منفصمة

.  (2)((كذلؾ بعيد النيايات ال تكاد تجمع منو طرفان حتى نجد طرفان آخر
ذالكـ ىك الكاقع المغكم لممجتمع العربي الذم كاف يفرض نفسو عمى ناسًو 

 كما ىك حاؿ مفكريو ككاف مف اآلثار المترتبة عمى ذلؾ حفاظان عمى )*(البسطاء
. المغة العربية االىتماـ بالفصاحة العربية كما سيتكضح الحقان 

كال يغيب عف الباؿ أف ذلؾ الكاقع المغكم إنما ىك ما أنتجو الظرؼ 
 االجتماعي لممجتمع العربي، نتج عف انتشار اإلسبلـ الذم كاف –الحضارم 

عالميان بكؿ أبعاده، ففسحت عالميتو المجاؿ لجميع شعكب األرض كقد كانت مادتو 
                                                 

ينظر شكرم فيصؿ المجتمعات اإلسبلمية، في القرف األكؿ، نشأتيا، مقكماتيا، تطكرىا ( 1)
 إفَّ 310-300، ص1978، 4لبناف ط-دار العمـ لممبلييف بيركت/ المغكم كاألدبي

فإٌننا "الطبقات المغكية في المجتمع العربي في القرنيف األكؿ كالثاني إلى ثبلث طبقات قائبلن 
نستطيع أف نرصد الطبقات المغكية، كأف نممح في اعمي السمـ المغكم ىؤالء العرب األقحاح 

كفي أدنى درجات السمـ المغكم، كاف ... الذيف جاؤكا كافديف عمى ىذه المدف كاألمصار
االماء كالعبيد كالزنكج كاألنباط الذيف جاؤا ىذه المدف الجامعة أك دفعكا إلييا يصيبكف حظان 

يتمقنكف العربية كيمزجكف بيا  (بدأك)... يتحدثكف لغاتيـ... مف صناعة أك تجارة
طبقات أخرل، عرب مف عرب ... كفيما بيف ذركة ىذا السمـ، المغكم كطبقاتو... أحاديثيـ،

الضكاحي تتعاقب في أفكاىيـ العربية ممزكجة بما حكليا مف لغات، كأعاجـ أصابكا منذ 
أكائؿ الفتح حظان مف العربية فتكممكا بيا فكانكا يخطئكف كيصيبكف، كتجار مف أقطار 

مختمفات كانت لغاتيـ خميطان مف كؿ لغة عرفكىا أك قطر نزلكه، كألكاف مف الناس تغمب 
 . عمى كؿ لكف لغتو كتسيطر ليجتو

. 299المصدر نفسو، ص( 2)
 .عامة الناس ممف ال ييتـ بالمغة بقدر ما ىي كسيمة تفاىـ (*)
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كىـ ىنا )يجرم تقميد الجماعات المييمنة ))كقد .العرب، ناشريف لو، كمبشريف بو
حتى في عاداتيا المسانية األمر الذم مف شانو أف يجعؿ ىذه الجماعات،  (العرب

 (1)((جماعات مرجعية كمف عاداتيا المسانية المغة المرجعية، كأيضان المغة المميزة
كلقد أصبحت المغة العربية ىي المغة المرجعية كما المميزة، التي يرجع إلييا جميع 

. المسمميف مف عرب كغير عرب
لقد عمؿ العرب مف خبلؿ مفكريو المغكييف عمى صيانة المغة العربية مف 
خبلؿ األعماؿ النحكية كالمعاجـ خبلؿ عصر اإلماـ الشافعي فضبل عف جيكد 

ليؤالء كأكلئؾ جيد غير منككر، كفضؿ مشككر في تناكؿ المغة، ))المفسريف، فكاف 
تكظيفان كتطبيقان عمى كجو جديد مف شانو أف يقكد إلى تشكيؿ عمكـ أك أبنية خاصة 
منيا، يسكغ لنا تسميتيا التفسير البياني لمقرآف الكريـ بالنسبة لممفسريف، كصناعة 

 كمعمكـ أف اإلماـ الشافعي، كاف لغكيان، (2)((المصطمحات بالنسبة لعمماء األصكؿ
. كما أنو كاضع عمـ األصكؿ األكؿ

لقد كاف اإلماـ الشافعي، ابف بيئتو حقان، فكاف فكره، بيانيان، تعبيران عف 
ؽى اإلماـ  ُى ًُ ُى الكاقع، بكؿ أبعاده، كىذه صفة عالـ اجتماع المعرفة، كقد كًث

الشافعي ليذا العصر، مف خبلؿ ما أبدعو في رسالتو المعرفية، فمـ يكف إبداعو 
إبداعان نابعان مف دكاخمو الذىنية، فحسب، بؿ إبداعان متصبلن بما كاف يحيط بو 

مف  [فكلكشنكؼ كباختيف]فكانت لغتو البيانية تعبير عف عقؿ جماعي فانطبؽ رأم 
 . (3)حيث إفَّ المغة تقكـ عمى تحاكر جماعي يجرم عمى نحك متأصؿ

قد ال يستطيع أبناء المجتمع التنظير لمغة كلكف يستطيع بعض األفراد 
ممف ممككا ميزات اإلبداع، كقدرات التنظير، بحكـ ما امتمككه مف عمـ كمعرفة أف 

                                                 

 .61مصدر سابؽ ص/ جكليت غارمادم( 1)

 .342مصدر سابؽ، ص/ كماؿ بشر( 2)

 رغـ الفارؽ بيف طرح اإلماـ الشافعي كفكلكشكنكؼ، 79مصدر سابؽ، ص/  جكزيؼجكف (3)
باختيف حيث تعامؿ الشافعي مع المغة كالبياف ككسيمة تكضيح كتكصيؿ لممعرفة الدينية في 
حيف تكمـ فكلكشكنكؼ كباختيف عف أصؿ المغة اال أفَّ كجو االتفاؽ يتمثؿ في أٌف كمييما 
اعتبر المغة نتاجان اجتماعيان، كما التأكيد عمى الفصاحة كقد تعامؿ معيا اإلماـ الشافعي 

بكاقعية حينما سكف ىذيؿ اال العتقاده بأنيا قد أصبحت ظاىرة تيـ الجميع فيي بمغة عمـ 
االجتماع الحديث ظاىرة اجتماعية تحمؿ سمات الظاىرة االجتماعية التي حددىا اميؿ 

.  دكركيايـ
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يعبركا عف ذلؾ التحاكر الجماعي، ككؿ ذلؾ انطبؽ أيما انطباؽ عمى اإلماـ 
الشافعي كالذم امتاز بامتبلؾ ما يسمى في عمـ اجتماع المغة بمفيـك الكفاية 

. ، التي جعمتو عالـ اجتماع معرفة لغكم يشار لو بالبناف(1)الببلغية
:  كلقد كاف اإلماـ متمثبلن الكفاية الببلغية عمى نحكيف

تعبيره عف الكاقع االجتماعي الذم امتاز باالىتماـ بالمغة كالبياف كالفصاحة، : األول
. عمى نحك ما فصمناه ىنا كبالقسـ الرابع مف ىذه الدراسة

تعبيره عف الكاقع العممي، فمقد كاف عصره العممي عصر كتابة النظريات : اآلخر
  (2).كالقكاعد المغكية كىك ما يسمى في المغة العربية بالتقعيد

كلتحقيؽ الفائدة مف ىذا القسـ، نعمد إلى تمخيص أفكار عمـ اجتماع 
: المعرفة، كعمـ اجتماع المعرفة المغكم في مسائؿ

كجكد فضاء عممي لعمـ اجتماع المعرفة يتمثؿ بالفمسفة، إٍف لـ يكف اصطبلحان  .1
 .فجكىران 

 . اإلنتاج الذىني لممفكر– المجتمع –يتمثؿ عمـ اجتماع المعرفة بػ الفكر  .2

 .تكحد عممية عمـ اجتماع المعرفة عمى صعيديف نظرم كمنيجي .3

يتطمب عمـ اجتماع المعرفة اثنكغرافيا اجتماعية يجمعيا الباحث فيو عف  .4
 .مجتمع بحثو

ايبلء مكضكع المغة االىتماـ مف قبؿ عمماء االجتماع كتميزىـ بالنظرة إلييا  .5
 .عمى أنيا ليست مجرد كسيمة تفاىـ بؿ إنيا تعد فكران اجتماعيان 

 .تكجد عبلقة جدلية بيف المغة كظركؼ المجتمع الحضارية كاالجتماعية .6

 .اىتماـ عمماء االجتماع المغكم، بالتغير المغكم .7

 .امتياز الكاقع المغكم العربي بالتغير المستمر .8

تمثيؿ اإلماـ الشافعي لعصره مف خبلؿ إبداعو كتاب الرسالة، كمف ثـ اكتسابو  .9
 . صفة عالـ اجتماع معرفة لغكم

                                                 

 اف المقصكد بالكفاية الببلغية القدرة التي 101مصدر سابؽ، ص/ ينظر جكليت غارمادم (1)
تسمح بادراؾ الجمؿ، ال بكصفيا كقائع لغكية كحسب، بؿ أيضان بكصفيا كقائع مناسبان ))

 ((اجتماعيان 

 . 71مصدر سابؽ، ص/ المقصكد بالتقعيد كضع القكاعد، ينظر كماؿ بشر( 2)
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املبحث الثاني 

اإلدالمي وضرورة التأصقل  - الواقع االجتؿاعي العربي 

يف ضوء عؾم اجتؿاع املعرفة 

تتمثؿ جدكل عمـ اجتماع المعرفة، فيما يمكف أف تفضي إليو مف نتائج 
عمى مستكل الكاقعية االجتماعية، كلعؿ قيمة اجتماع المعرفة، المغكم منو بالذات 

عصر /  اإلسبلمي– تسيـ في بياف كاقع كفكر المجتمع العربي (1)(مكضكع بحثنا)
.  اإلماـ الشافعي
 (التككيف االجتماعي لمكاقع)في كتابيما  (بيتر برجر كتكماس لكماف)ذىب 

معرفة  (الفردية)يدرس كيؼ تصبح الفكرة الذاتية "إلى أف عمـ اجتماع المعرفة 
 كيقكدنا ىذا التعريؼ مف باب المقايسة إلى القكؿ (2)اجتماعية، ثـ كاقعان اجتماعيان 

الذم  [الفكرة الذاتية]بأفَّ عمـ اجتماع المعرفة لو أركاف، أكليما الباحث نفسو، 
يتمثؿ الكاقع االجتماعي كيتصكره إلى درجة أٍف يصبح معو شيئان كاحدان، أما الركف 

الثاني فيك الكاقع بما فيو مف متغيرات كاف ليا أثر فاعؿ في الفكرة الذاتية 
.  )*(ناىيؾ عف متغيرات عمـ اجتماع المعرفة األخرل. نفسو (الباحث)

: ولتحقيق ذلك وجب بحث ما يأتي
. حياة اإلماـ الشافعي كمقدار تىمثمو لمكاقع. 1

                                                 

تككيف . "يذىب الجابرم إلى أفَّ البيانية كانت احد أركاف النظاـ المعرفي العربي حيث يقكؿ (1)
اف الثقافة العربية اإلسبلمية قد تأسست منذ عصر التدكيف، عصر البناء " "العقؿ العربي

النظاـ : الثقافي العاـ، عمى ثبلثة نظـ معرفية تكاجدت كترسخت فييا عمى الترتيب التالي
المغة كالديف = )" الخالص"المعرفي البياني الذم يؤسس المكركث العربي اإلسبلمي 

بكصفيما نصيف، كالنظاـ المعرفي العرفاني الذم يؤسس قطاع البلمعقكؿ، أك العقؿ 
اليرمسية أساسان، كأخيران النظاـ المعرفي البرىاني الذم = المستقبؿ في المكركث القديـ 

. 254أرسطك، ص= يؤسس الفمسفة كالعمـك العقمية، 
سمسمة / دراسة حالة في عمـ اجتماع المعرفة-األيدلكجية الصييكنية/ عبد الكىاب المسيرم( 2)

. 330، ص1988 سنة 61-60عالـ المعرفة عدد 
. راجع القسـ األكؿ (*)
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. طبيعتي المجتمع كالعمـ في عصر اإلماـ الشافعي. 2
. الفقو. 3
.  ضركرة التأصيؿ. 4

.  حقاة اإلمام الشافعي، ومؼدار متثؾِه لؾواقع. 1

ىك محمد بف إدريس بًف العباس بف عثماف بف شافع بف السَّائب بف عبيد 
يَّ بف كبلب بف مرة  نىاؼ بف قيصى ابف عبد يزيد بف ىاشـ بف عبد الميطَّمب بف عبد مى

، جاء في حمية األكلياء ما قالو محمد بف عبد اهلل ()أبف كىٍعًب بف ليكم بف غالب
كلدت بغزة سنة خمسيف كمائة، كحممت  : بف عبد الحكـ قاؿ، قاؿ لي الشافعي

                                                 

()  نظران لصعكبة اإلحاطة بجميع المصادر كالمراجع كالتراجـ التي أكلت حياة األماـ الشافعي، درسان
 فقد اقتصرنا عمى مصدريف أك مرجعيف أك بكتحقيقان، كنظران لتشابو المعمكمات في ىذه الكت

أكثر، ثـ نحيؿ القارئ إلى جممة مف المراجع نأخذىا اقتباسان مف كتاب سير النببلء لمذىبي 
، إال أنو مف الضركرم اإلشارة إلى أف ىناؾ اختبلفان في بعض معمكماتيما، فعمى 5، ص10ج

اختبار ىاركف الرشيد، لئلماـ الشافعي أثبتيا صاحب حمية األكلياء كطبقات : سبيؿ المثاؿ
كقد ماؿ . 78 كص51، ص10، قد نفاىا صاحب سير النببلء ج89-85، ص9األصفياء ج

الباحث في ىكذا حاالت إلى اختيار الركاية أك الخبر استنادا إلى قكة الحجة مف الناحية العقمية 
، الجرح كالتعديؿ 2/302، التاريخ الصغير 1/42التاريخ الكبير  .لدل المثبت أك النافي لمخبر

-65: ، مناقب الشافعي لمبييقي، االنتقاء263، الفيرست161-9/63، حمية األكلياء 7/201
، 1/280، طبقات الحنابمة 50-48: ، طبقات الفقياء لمشيرازم73-2/56، تاريخ بغداد 121

 ك 418-14/395، تاريخ ابف عساكر 254-7/251، األنساب 2/382ترتيب المدارؾ
، 327-17/281، مناقب الشافعي لمرازم، معجـ األدباء 2/95، صفة الصفكة 15/1-25

، المختصر في أخبار 169-4/163، كفيات األعياف 67-1/44تيذيب األسماء كالمغات 
، تاريخ 180/2لكحة /3، تيذيب التيذيب 1160، تيذيب الكماؿ لكحة 29-2/28البشر 

، عيكف التكاريخ 3/17، الكاشؼ 363-1/361 أ، تذكرة الحفاظ 39 ب 11/29اإلسبلـ 
، طبقات 28-2/13، مرآة الجناف 181-2/171، الكافي بالكفيات 183-172لكحة /7

، الديباج المذىب 254-10/251أنظر الجزء األكؿ، البداية كالنياية : الشافعي لمسبكي
، تيذيب التيذيب 1/21، طبقات النحات البف قاضي شيبة 2/95، غاية النياية 2/156-161
: ، طبقات الحفاظ177، 2/176، تكالي التأسيس بمعالي ابف إدريس، النجـك الزاىرة 9/25

، طبقات المفسريف 326: ، خبلصة تذىيب الكماؿ304-1/303، حسف المحاضرة 152
: ، طبقات الشافعية البف ىداية اهلل2/335، تاريخ الخميس 94-2/88، مفتاح السعادة 2/98

، الرسالة 201-1/191، شرح إحياء عمـك الديف 11-2/9، شذرات الذىب 11-14
 .17:المستطرفة
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 كلقد كاف لرحمتو األكلى محمكالن إلى مكة دكاعو متعمقة (1)إلى مكة كأنا ابف سنتيف
بالنسب، فقد خافت عميو أمو مف الضياع بعيدان عف أىمو بمكة، كدكاعو أخرل 

متعمقة برغبة أمو في أف يقتفي ابنيا الكحيد طريؽ العمـ كالمعرفة، فدفعًت بًو إلى 
المشايخ لمدراسة، كتحصيؿ المعرفة ككاف ليذه التنشئة دكرىا في زيادة رغبتًو 

. (2)((فكنت أطمب مف العمـ الحداثة))لمتحصيؿ يقكؿ الشافعي 
إال أفَّ طريؽ تحصيؿ المعرفة كاف محفكفان بالفقر كلـ يكف عند أـ الشافعي 

الماؿ الذم تدفعو لممعمميف، خاصة كأفَّ دكافع اليجرة األكلى ليا مع زكجيا إلى 
غزة مف مكة كانت لتحسيف الكضع المعاشي لؤلسرة المككنة حديثان، فمـ يسعؼ 

الكقت األسرة لكي تزيد مف إمكاناتيا االقتصادية، لكفاة األب كىك المعيؿ، فما كاف 
مف األـ إال أٍف تعكد إلى مكة مرة أخرل حاممة معيا كليدىا محمد بف إدريس كىك 

ابف سنتيف، إال أف إصرار الكالدة عمى إكماؿ ابنيا المعرفة كاف كبيران فما كاف 
كي يكتب الشافعي دركسو  (العظاـ)إال أف يعمدا إلى األكتاؼ  (األـ كاالبف)منيما 
 كقد نبغ في دركسو بشكؿ أثار انتباه معممو حتى كاف النبكغ تعكيضان لما (3)عمييا

كنت يتيمان في "ال يممؾ مف أجره يقدميا لمعممو، كقد نيًقؿى عف اإلماـ الشافعي قكلو 
حجر أمي، كلـ يكف معيا ما تعطي المعمـ، ككاف المعمـ قد رضي مني أخمفًو إذا 

.  نائبان عنو في الدرس(4)"قاـ

                                                 

حمية األكلياء كطبقات / ىػ430الحافظ أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصفياني المتكفي سنة  (1)
، أنظر أيضان األماـ 67، ص1988 1لبناف ط-دار الكتب العممية بيركت/ 9األصفياء ج

سير أعبلـ / ـ1374-ىػ748شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي المتكفي 
 .11-10ـ،، ص1986-ىػ1406 4لبناف ط-مؤسسة الرسالة بيركت/ 10النببلء ج

المجمد / الحافظ أبك بكر أحمد بف عمى الخطيب البغدادم تاريخ بغداد أك مدينة السبلـ( 2)
 .59لبناف دكف تاريخ، ص-دار الكتاب العربي بيركت/ الثاني

، كأيضان سير أعبلـ 161-63 مصدر سابؽ، ص9ينظر حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 3)
مصدر / 2تاريخ بغداد أك مدينة السبلـ مجمد . 99-5 مصدر سابؽ، ص10النببلء ج

 . كما بعدىا56سابؽ، ص

 .73 مصدر سابؽ، ص1حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 4)
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تيعد خبلفة اإلماـ الشافعي لمعممو في درسو مسالة طبيعية، إذا ما عممنا 
أف اإلماـ الشافعي كاف قد حفظ القرآف الكريـ كىك في العاشرة مف عمره كحفظ 

فمما أتيتو قاؿ لي ... ابف اثنتي عشرة سنة فاستصغرني))مكطأ اإلماـ مالؾ كىك 
ال طمبت مف  أطمب مف يقرأ لؾ، فقمت ال عميؾ أف تستمع لقراءتي، فإف أعجبتؾ، كا 

 ككاف اإلماـ الشافعي قد نجح في المقابمة، كمف (1)"يقرأ فقاؿ لي إقرأ، فقرأت عميو
.. قرابة تسع سنكات))ثـ حظي بمكانة كبيرة عند األماـ مالؾ كاستمرت عبلقتو بو 

لممجتمع الذم يعيش ) كقد بدا اإلماـ الشافعي لآلخريف (2)((حيث تكفي اإلماـ مالؾ
ككأنو استكمؿ دركس العمـ فطمب منو الجمكس لمفتكل كالحديث، إال أنو رفض  (فيو

ذلؾ، اعتقادان منو أف رحمة االستكماؿ لمعمـ مازالت طكيمة، ذلؾ أنو إذا كاف قد 
أحاط عممان بمدرسة الحجاز كفقييا، فإف ىناؾ مدرسة مازاؿ لفقييا آثار جدؿ 
إلى ))اشتيرت بًو، تمكـ مدرسة الرأم في العراؽ، فما كاف منو إال أنو شد الرحاؿ 

 ىػ كبقي فييا سنتيف يطمب عمـ أىؿ العراؽ كفقييـ، ثـ خرج منيا 195بغداد سنة 
 ىػ فأقاـ فييا أشيران ثـ خرج إلى الشاـ ثـ إلى مصر 198إلى مكة كعاد إلييا سنة 
.  (3)حيث ألقى عصا ترحالو

كتخمؿ تمؾ الرحمة العممية لتحصيؿ الفقو بشقيو، الرأم كالحديث رحمة 
انو كاف ليا أثره في طرح مشركعو المعرفي ىي  (اعتقاد الباحث)استكمالية، نعتقد 

خرجت إلى اليمف في طمب كتب ))رحمتو إلى اليمف لطمب كتب الفراسة عمى قكلو 
 كرحمتو األطكؿ في الزمف إلى قبيمة ىذيؿ (4)((الفراسة حتى كتبتيا كجمعتيا

                                                 

، أيضان سير أعبلـ النببلء 69 مصدر سابؽ، ص9حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 1)
 .54 كص12، ص10ج

عبد المطيؼ اليميـ . تحقيؽ د/ ىػ الرسالة204محمد بف ابف إدريس الشافعي المتكفي ( 2)
 .12-11، ص2005 1لبناف ط-كماىر ياسيف الفحؿ دار الكتب العممية بيركت

عبد المطيؼ اليميـ . تحقيؽ د/ ىػ الرسالة204محمد بف ابف إدريس الشافعي المتكفي ( 3)
 . 16-15كماىر ياسيف الفحؿ المصدر السابؽ، ص

، أيضان سير أعبلـ النببلء 78مصدر سابؽ، ص/ 1حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 4)
 .40 مصدر سابؽ، ص10ج



                  (   56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 305 

أقمت في بطكف العرب عشريف سنة آخذ ))لتحصيؿ المغة كيركل عنو قكلو 
أشعارىا كلغاتيا، كحفظت القرآف فما عممت أنو مىرَّ بي حرؼ إال كقد عممت 

. (1)((المعنى فيو كالمراد، ماخبل حرفيف أحدىما دسَّاىا
كتكضيحان العتقاد الباحث في أىمية ىاتيف الرحمتيف عمى مشركعو 

 العربي، مجتمعان لغكيان، مؤشره –المعرفي نقكؿ لما كاف المجتمع اإلسبلمي 
االىتماـ بالفصاحة كاف اإلماـ الشافعي قد أدرؾ ذلؾ، كأدرؾ التبايف المغكم ما بيف 

العرب كالشعكب غير العربية التي دخمت اإلسبلـ، فأقاـ في بطكف قبيمة ىذيؿ 
حتى ال يستعصى أك يغيب عنو عمـ المغة العربية شيء خدمة لمريؼ كألبناء 

فنشير إلى القكؿ باف اإلماـ الشافعي . المجتمع اإلسبلمي ممف ال يعرفكف العربية
كاف قد أدرؾ طبيعة المجتمع المغكية، مما يعني فيمو االجتماعي لممجتمع العربي 

كتأكيدان لفيمو االجتماعي . خبلؿ القركف األكلى مف اليجرة النبكية الشريفة. الجديد
نجده يؤثر العمـ النافع لممجتمع مبتعدان عما ال يفيد المجتمع، فاشتير بمأثكره 

.  (2)((العمـ ما نفع، ليس العمـ ما حفظ))الحكيـ 
كقد أكتسب اإلماـ الشافعي بفضؿ سعيو الدؤكب لتحصيؿ العمـ كالمعرفة 
كفيـ الكاقع سمعة طيبة، أكسبتو شيرة، جاءت عمى لساف معاصريو مف الفقياء 

ما رأيت أحدان أعقؿ مف الشافعي، ككذا قاؿ يكنس بف : أبك عبيد))كالعمماء فقاؿ 
 فاكتسب اإلماـ الشافعي جراء (3)((لك جمعت أمة لكسعيـ عقمو... عبد األعمى

شيء مف التفسير كالرؤيا ))ذلؾ مصداقية كبيرة حتى إف سفياف بف عينية إذا جاءىهي 
.  (4)((يسأؿ عنيا، التفت إلى الشافعي فيقكؿ سمكا ىذا

                                                 

 كأيضا تاريخ بغداد أك مدينة السبلـ 12مصدر سابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 1)
 .63، ص2مجمد

 أنظر أيضان حمية األكلياء 53، أيضان، ص89مصدر سابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 2)
 ".العمـ ما نفع. ليس العمـ ما حفظ" كقد كرد بصيغة 123، ص10كطبقات األصفياء ج

، 2المجمد / ، أنظر أيضا تاريخ بغداد16مصدر سابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 3)
 .67ص

 .17، ص10أيضا سير أعبلـ النببلء ج/ 92، ص9حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 4)
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إفَّ ابسط ما يمكف قكلو عف اإلماـ الشافعي أنو كاف مدركان لممجتمع الذم 
بحس السكسيكلكجي إذا جاز القكؿ  (مع المجتمع)يعيش فيو ككاف يتعامؿ معو 

كتتحفنا المأثكرات بما نذىب إليو مف رأم بيذا الخصكص فعمى سبيؿ المثاؿ في 
رحمتو إلى اليمف، ككاف كلي القضاء فييا، لـ يبت في أية قضية حتى جعؿ 

قاؿ الشافعي كليت نجراف ))المجتمع معينان لو، كىذه ركاية الشافعي تدلؿ عمى ذلؾ 
اختاركا سبعة نفر منكـ، فمف : كبيا بنك الحارث كمكالي ثقيؼ، فجمعتيـ فقمت
فجمعكا لي سبعة نفر منيـ فجمست . عٌدلكه كاف عدالن، كمف جٌرحكه كاف مجركحان 

لمحكـ فقمت لمخصـك تقدمكا، فإذا شيد الشاىداف عندم التفت إلى السبعة فإف 
ٍف جٌرحكه قمت زدني شيكدان  ، بما (1)((عٌدلكه كاف عدالن، كا   فذلؾ حسه اجتماعي عاؿو

يمكف أف نسميو بالحس السميـ في عمـ اجتماع المعرفة، الحس بالكاقع المعاشي، 
نما لكاقع الفكر لممجتمع أيضا، ففي  كلـ يكف اإلماـ الشافعي مدركان لممجتمع فقط كا 

فترة إقامتو في بغداد، حيث سيادة مدرسة الرأم، راعى اإلماـ الشافعي كاقع 
 الفقيي الذم ارتبط بًو أىؿ –المجتمع الفكرم، إذ نجده ييقر بالتخصص العممي 

: سمعت أبي يقكؿ: عف أبف أحمد بف حنبؿ يقكؿ))العراؽ جاء في كتاب السير 
انتـ أعمـ باألخبار الصحاح منا، فإذا كاف خبران صحيحان، فأعممني : قاؿ الشافعي

 كال شؾ أفَّ المقصكد بأنتـ (2)((حتى أذىب أليو، ككفيان كاف، أـ بصريان، أك شاميان 
العراقييف، كالمقصكد بػ منا أىؿ الحجاز، فإدراؾ الشافعي، كاف عميقان بالتبايف 

.  الذىني لمجتمع العراؽ، كمجتمع الحجاز–االجتماعي 
كلـ يكف اإلماـ الشافعي ليقؼ عند حدكد اإلدراؾ، كىك الذم يعيش بيف 
ظيراني المجتمع العراقي، فتمثؿ حياتو كمنطؽ أىمو الفقيي، حتى أنو لىما ناظر 
أصحاب اإلماـ أبي حنيفة النعماف كفاقيـ، شككه عند محمد بف الحسف رئيس 

.  كأبدع في مناظراتو(3)مدرسة الرأم زمف اإلماـ الشافعي

                                                 

 .76مصدر سابؽ، ص/ 10حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 1)

 .33مصدر سابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 2)

 . 75، ص9حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج:  كأيضان 50المصدر نفسو، ص( 3)
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إفَّ ىذا كمو كاإلماـ الشافعي لـ يزؿ شابان، فكاف أف حظي باالعتراؼ 
بمعرفتًو الدينية كبكعيًو االجتماعي فيذا اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم كقد قاؿ 

كما ( ((1)كاف عبد الرحمف بف ميدم خمؽ لمحديث))اإلماـ أحمد بف حنبؿ في حقو 
 . قاؿ اإلماـ الشافعي في حقو أيضان ال أعرؼ لو نظيران في الدنيا

 بؿ كتعدل األمر إلى (2)((كاف شابان مفيمان ))يصؼ اإلماـ الشافعي بالقكؿ 
أف يضع لو كتابان فيو معاني القرآف، ))أف طمب مف الشاب الفاىـ حسب كصفو 

كيجمع قبكؿ األخبار، كحجة اإلجماع، كبياف الناسخ كالمنسكخ فكضع لو كتاب 
. (3)((الرسالة

لقد كاف تمثؿ اإلماـ الشافعي ليس عمى صعيد الجانب الديني فحسب كما 
نما تعداه إلى الكاقع الحياتي، فأدرؾ بثاقب البصيرة تميزه الذىني عف  أسمفنا كا 

مجتمعو، فكاف أف نزؿ بمستكل فيـ المجتمع فخاطب عمكمو دكف أٍف يقتصر بحثو 
لك رأيت ))عمى خاصتو، فيذا الربيع بف سميماف تمميذ اإلماـ الشافعي يقكؿ 

الشافعي كحسف بيانو كفصاحتو لعجبت، كلك أنو ألؼ ىذه الكتب عمى عربيتو التي 
كاف يتكمـ بيا معنا في المناظرة، لـ نقدر عمى قراءة كتبو لفصاحتًو كغرابة ألفاظو 

 .(4)((غير أنو كاف في تأليفو يكضح لمعكاـ

قد كافتو ... كبعد رحمة طكيمة مميئة بالعمـ ككاف قد حط رحالو في مصر
حدثنا إبراىيـ بف عبد اهلل حدثنا )) ىػ جاء في كتاب الحمية 204المنية فييا سنة 

مات محمد بف إدريس : محمد بف إسحاؽ حدثنا الحسف بف محمد بف الصباح قاؿ
.  (5)((أبك عبد اهلل سنة أربع كمئتيف

                                                 

 .3مصدر سابؽ، ص/ 10حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 1)

  93المصدر السابؽ، ص/ 10حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 2)

 . مكضكع بحثنا44المصدر السابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 3)

 .74المصدر نفسو، ص( 4)

 أنظر أيضان سير أعبلـ النببلء 63مصدر سابؽ، ص/ 9حمية األكلياء كطبقات األصفياء ج( 5)
 .12، ص10ج
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، كتأليؼ  كخاتمة القكؿ إف حياة اإلماـ الشافعي كقد ممئت عممان كرحبلتن
كتب منيا ما كتب في العراؽ كمنيا ما كتب في مصر، ككانت ممثمة لعصرهو،مف 
جانبًو المغكم، فكانت لغكيتو البيانية كقد بسطيا، فصدؽ قكؿ ابف الربيع بما امتاز 

لما . بو عمؽ اإلماـ الشافعي المغكم، حيث أصبحت الرسالة كتابان قؿ نظيره
انطكت عميو مف تأصيؿ لمفقو، كاف قد راعى فييا اإلماـ الشافعي المجتمع بكؿ 

الشافعي فيمسكؼ في ))ظركفو كمتغيراتو فحؽ القكؿ فيو قكؿ اإلماـ ابف حنبؿ 
 . (1)((في المغة، كاختبلؼ الناس، كالمعاني كالفقو: أربعة أشياء

ربقعتا اجملتؿع والعؾم يف عصر اإلمام الشافعي . 2

إف الذم يقرأ عف عصر اإلماـ الشافعي، كيعرؼ طبيعة التركيب األثني 
لممجتمع العربي اإلسبلمي، ال يستطيع إال أٍف يصفو بأنو عصر األمـ المتآلفة مع 
اختبلؼ شعكبيا، كحدىا اإلسبلـ، كساسيا الخمفاء مف بني العباس في عصرىـ 

الذىبي كقد أرخت الدنيا بزماميا لمعرب، كقد درجت عمييـ قكانيف التطكر كالمكاكبة 
الحضارية فكانكا في حاؿو كأصبحكا في حاؿ أخرل في شتى مجاالت الحياة، كما 

المغة كطبيعة العمكـ، كال نجد ابمغ مف ابف خمدكف مف  (مكضكع البحث)يعنينا 
ثـ إفَّ الممة اإلسبلمية لما اتسع ممكيا كاندرجت األمـ في ))يصكر ذلؾ إذ يقكؿ 

طييا كدرست عمـك األكليف بنبكتيا ككتابيا، ككانت أمية النزعة كالشعار فأخذ 
الممؾ كالعزة كسخرية األمـ ليا بالحضارة كالتيذيب، كصيركا عمكميـ الشرعية 
صناعة، بعد أف كانت نقبلن، فحدثت فييـ الممكات، ككثرت الدكاكيف كالتأليؼ 

 إلى عمكميـ كأفرغكىا في قالب أنظارىـ، ةكتشكقكا إلى عمـك األمـ فنقمكىا بالترجـ
كجردكىا مف تمؾ المغات األعجمية إلى لسانيـ كأربكا فييا عمى مداركيـ، كبقيت 

تمؾ الدفاتر التي بمغتيـ األعجمية نسيان منسيان كطبلن ميجكران كىباءن منثكران، 
كأصبحت العمكـ كميا بمغة العرب كدكاكينيا المسطرة بخطيـ، كاحتاج القائمكف 

                                                 

 .81مصدر سابؽ، ص/ 10سير أعبلـ النببلء ج( 1)
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بالعمكـ إلى معرفة الدالالت المفظية كالخطية في لسانيـ دكف ما سكاه مف األلسف، 
 .(1)((لدركسيا كذىاب العناية بيا

إفَّ ابف خمدكف رسـ الكاقع االجتماعي أبمغ رسـ بمغة عالـ اجتماع 
المعرفة، كلعؿ تحميمنا ليذا النص يساعد كثيران عمى فيـ ما نرمي شرحو مف عمك 

:  عمى كفؽ المخطط اآلتي... شأف بياف المغة العربية كيبسط طبيعة العمكـ
صفاتو الموضوع 

أيمية الشعار كالنزعة  الممة اإلسبلمية  .1
ممؾ كعزة، سخرية األمـ ليا  .2
 (المقصكد ىنا الشعكبيكف حصران )

حضارة، تيذيب  

صناعة بعد أف كانت نقؿ  عمـك الممة اإلسبلمية  .3
أفرغكىا في قالب أنظارىـ، أربكا فييا عمى عمـك األمـ ترجمت  .4

مداركيـ 
نسيان منسيان المغات األعجمية   .5
احتاج القائمكف بالعمـك إلى معرفة دالالتيا  أصبحت لغة العرب، لغة العمـك كميا   .6
 

إفَّ ىذا التفسير السداسي يكضح كيختصر مسيرة الحضارة اإلسبلمية كما 
 (2)آلت إليو مف عالمية بما تمتعت بو مف صفات حضارية، أبرزىا الصناعة

كاإلبداع في العمـك حتى نسيت لغات العمـك التي ترجمت منيا، فكانت النتيجة 
النيائية ىي احتياج القائميف بالعمـك إلى تعمـ المغة العربية لمعرفة دالالتيا، 

.  كأبعادىا
بمعنى آخر أفَّ العمكـ المترجمة مف األمـ األخرل أصبحت عربية الطابع 

ٍف ظمت تحمؿ دالالتيا الحضارية لؤلمـ التي ترجمت منيا، ككاف المنطؽ  كا 
وقد صبغ العموم )) (كىك مما لو عبلقة بمكضكع البحث)اليكناني أحد ىذه العمـك 

                                                 

  699مصدر سابؽ، ص/ مقدمة ابف خمدكف( 1)
 .المقصكد بالصناعة ىنا الصناعة العقمية أم استخداـ العقؿ (2)
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 فأصبح طبيعيان أف (1)((العربية صبغة جديدة صبت في قالبو ووضعت في منياجو
ٍف  يككف المنطؽ معركفان، بؿ كيستخدمو العرب خاصة فيما يخص عمماء الكبلـ، كا 

ٌنما بالطابع الشكمي اإلسبلمي، في مكاجية  لـ يكف بالطابع الشكمي اليكناني، كا 
الدس الشعكبي الذم بدأ يتغمغؿ في المجتمع اإلسبلمي القكم، فبعض األمـ 

المغمكبة عمى أمرىا، قد أظيرت إيمانان زائفان في كقت كانت فيو عاجزة عف مكاجية 
الدكلة العربية اإلسبلمية بالقكة، فكاف أف لجأت إلى الدس الشعكبي، كقد انبرل 
ليؤالء عمماء الكبلـ كالمعتزلة، إلى جانب المغكييف كقد كاف ليـ دكر أكضح مف 

.  حيث الصياغة المنطقية
كأفرغكىا في قالب أنظارىـ أربك فييا مف ))كىي ما عناىا ابف خمدكف 

ككاف عبد اهلل بف ))الفقرة الرابعة مف التحميؿ البنيكم لمنص الخمدكني ( (مداركيـ
ثـ ...  ىػ أكؿ مف أسس استخداـ القياس في المغة117إسحاؽ الحضرمي المتكفي 

جاء المغكيكف بعده ككسعكا األخذ بالقياس فاعتمد عميو عيسى بف عمر الثقفي 
كقد استخدمو يكنس بف ...  ىػ157 ىػ كأبك عمر بف العبلء المتكفي 149المتكفي 

. (2)(( ىػ175حبيب المتكفي 
كمف ىؤالء مف سبؽ الشافعي كمنيـ مف عاصره كقد استخدمكا المنطؽ في 

عمميـ، كيبدك أف ىناؾ أسبابان عدة دفعت إلى أف يصبح المنطؽ ىك ما يميز 
طبيعة العمـ في عصر اإلماـ الشافعي كمف ىذه األسباب الشعكب األعجمية التي 
دخمت اإلسبلـ، كمنيا صعكبة اإلحاطة بالمغة العربية كليذا نجد أف المنطؽ قد 

                                                 

 دكف تاريخ، 10لبناف ط-بيركت/ دار الكتاب العربي/ 1أحمد أميف ك ضحى اإلسبلـ ج( 1)
أنظر أيضان صالح . ، كالفصؿ السادس263، أنظر أيضان المصدر نفسو، ص274ص

بغداد مدينة السبلـ إنشاؤىا كتنظيـ سكانيا في العيكد العباسية : أحمد العمي في كتابو
 مطبكعات المجمع العممي العراقي –المجمد األكؿ - الجانب الغربي - األكلى الجزء األكؿ 

 كيشير فيو إلى أف المنصكر أكؿ خميفة ترجمت لو الكتب كمنيا كتب 692، ص1985
 .المنطؽ

الدراسات المغكية عند العرب إلى نياية القرف الثالث، دار مكتبة / محمد حسيف آؿ ياسيف (2)
 . 343، ص1980 1لبناف ط-الحياة، بيركت



                  (   56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 311 

استخدـ بدرجة أكثر في األمصار التي كثر فييا العنصر األعجمي، حسب ركاية 
كيبدك أف : محمد حسيف آؿ ياسيف كىك يستعرض ذات القضية لمفكر آخر إذ يقكؿ

إقباؿ الدارسيف عمى القياس ككثرة اصطناعيـ إياه في دراسة المغة يعكد إلى سبب 
كمف الدكافع التي كاجيت ))عبد الحميد الشمقاني في . تعميمي يتمخص بقكؿ د

أصحاب القياس إلى كجيتيـ ىذه فيما اعتقد أف كثرة بالغة مف طبلب المغة لـ 
يككنكا مف العرب، فكانت مسالة القياس ككضع المغة تحت كميات عامة أسيؿ 

بكثير مف محاكلة اإلحاطة بالمغة كحصر ما يمكف حصره منيا عف طريؽ 
الشمقاني صحيح إلى حدو بعيد، كلعؿ قكلو يفسر لنا . كما ذىب إليو د( (السماع

أيضان ميؿ البصرييف أكثر مف الككفييف إلى اصطناع القياس حتى عيدَّ مف سمات 
منيجيـ في دراسة المغة ذلؾ أف طبلب المغة مف غير العرب في البصرة يربك 

  (1).عددىـ كثيران عمى أمثاليـ في الككفة
 تعميمي، آخر ىك شؽ –كليذا السبب التعميمي، يضاؼ سبب حضارم 

حضارم متعمؽ بأفَّ العرب في العصر الجاىمي كحتى مطمع التدكيف في عصر 
 جمع القرآف الكريـ في عيد عثماف بف –تدكيف " اإلماـ الشافعي إذا ما استثنينا 

نجد أف العرب كانكا يعتمدكف الحفظ في نقؿ التراث الفكرم، المتمثؿ  ))()عفاف 
بحفظيـ لمشعر، كىذا ما جعؿ أساس القياس عند األكائؿ جميعان يقكـ عمى السماع 

  .(2)((كالركاية
أما الشؽ التعميمي، فإنَّو يتمثؿ بأفَّ العرب لما لـ يكف لدييـ نظاـ تعميمي 

في العمكـ عمى رأم ابف خمدكف، فمـ يأخذكا  (أم أبدعكا)مكركث، كبما أنيـ اربكا 
لـ يجدكا حرجان في كثير مف األحياف مف تعديؿ ))القكالب الجاىزة بؿ نجدىـ 
. (3)((قكاعدىـ إٍف أقتضى اآلمر

إفَّ ما يؤكد تأثير المنطؽ كشيكعو في عصر اإلماـ الشافعي ىك أف ما 
أسمفناه عف درجة شيكعو فيما بيف الككفة كالبصرة، مف الناحية المغكية أما مف 

                                                 

 .345المصدر السابؽ، ص/ محمد حسيف آؿ ياسيف( 1)

 .344المصدر نفسو، ص( 2)

 .343المصدر نفسو، ص( 3)
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الناحية الفقيية فالقاعدة ذاتيا تنسحب عمى المؤلفات الفقيية ففي المدينة المنكرة 
حيث لـ يختمط األعاجـ في الحياة المدنية، ال نجد لممنطؽ أثران في فقييـ عمى 

نقرأ الباب في ))خبلؼ الفقو في العراؽ حيث كانت درجة االختبلؼ أكبر فمثبلن 
، ثـ يحكي ما يدؿ عميو مف حديث أك أثر ثـ ـمكطأ اإلماـ مالؾ فتجده يذكر الحؾ

ال تجد فيو أثران لعمـ المنطؽ، كتقرأ في كتاب اليداية مثبلن التدليؿ الفقيي، كخاصة 
في المسائؿ الخبلفية بيف أبي حنيفة كالشافعي فترل أف قكاعد الجدؿ التي كضعيا 

 .(1)((أرسطك، كقكاعد البرىاف مطبقة
كلعؿ ىذا الجانب الحضارم كاف سببان في دفع بعض الباحثيف إلى القكؿ 

كاف اإلسبلـ دينان في مكة، ككاف دينان كحكمان في المدينة، ككاف دينان كحكمان كمدنية )
حسب درجة الحضارة  (2)(في بغداد كسائر المممكة اإلسبلمية في العصر العباسي
 كالثقافي، كما نتج عف ذلؾ مكما صاحبيا مف تفاكت في درجة االختبلط االجتماع

.  ةمف آثار اجتماعي
إفَّ عبلقة الفقو بالمنطؽ تصبح مسالة طبيعية في ظؿ الكضع الحضارم 
الجديد لممجتمع العربي، فيناؾ الديف اإلسبلمي الذم كاف مف العظمة كالسماحة 

مما دفع الشعكب إلى الدخكؿ فيو، كقد كاف مف المترتب عمى الدخكؿ فيو ضركرة 
تعمـ المغة العربية، كقد رأينا أف المنطؽ كاف أحد أدكات تسييؿ تعمـ المغة العربية، 

كىك أداة )التي أصبحت لغة الديف كالعمـ فكاف مف الطبيعي أف يمج المنطؽ 
ذا كانت المناقشات بيف المغكييف قد أدت  (تعميمية إلى كضع عدد ))في الفقو، كا 

مف المقكالت مع مفردات لغكية دقيقة، كقد أفادت الفمسفة مف ىذه المقكالت، كاف 
نشاط المذاىب الفقيية أكبر، كخاصة عندما أرادت ىذه المذاىب أف تحدد أصكؿ 

. (3)((الفقو

                                                 

. 276مصدر سابؽ، ص/ 1أحمد أميف ضحى اإلسبلـ ح( 1)
 .372المصدر نفسو، ص (2)
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 منطقيان –فكاف مف الطبيعي أذف أف ينحك اإلماـ الشافعي منحىن لغكيان 
حسب مقتضى العصر، إذ أصبح ىذا المنحى أحد أكجو الفكر االجتماعي حتى 
غدت تمؾ األمصار بكتقة منصيرة جمعت أناسان مف الشعكب اختمفت ألسنتيا، 

كتكحدت قمكبيا تحت راية اإلسبلـ، فكاف لزامان عمييا أف تجد طريقة لمتفاىـ بينيا، 
. ككانت لغة الديف كما أكضحنا ذلؾ الرابط الياـ لتشكيؿ التجانس بينيا

لقد امتزجت تمؾ الشعكب اإلسبلمية ليس عمى صعيد العقيدة كحسب، بؿ 
 (التكالد)عمى صعيد الدـ، حتى نشأ في ذلؾ العصر ما يمكف أف ييسمى بمفيكـ 

بكصفو مصطمحان اجتماعيان، يتشكؿ مف خبلؿ الكجكد االجتماعي بما يشار إلى 
كلذلؾ يمكف . بعض مظاىره التي تصبح عبلمات تشير لمعالـ الحياة االجتماعية

القكؿ إفَّ مصطمح التكالد الذم أصبح مألكفان خبلؿ القرنيف اليجرييف األكليف، 
يتزاكج رجؿ مف أمةو، كأمراة مف أمة أخرل، فينشأ بينيما ))ظاىرة اجتماعية، حيث 

.  (1)((نسؿ يجرم في عركقو دـ األمتيف
كترتب عف ظاىرة التكالد، ظاىرة لغكية متصمة بعامؿ التنشئة االجتماعية، 

فأية لغة لمتفاىـ تستخدـ مع الطفؿ، كما الذم يرجح لغة عمى أخرل في ضكء 
التفسير الدكركيايمي لصفات الظاىر االجتماعية بما تتمتع بو مف صفة قيرية 

ترجح كفة المغة العربية، بكصفيا لغة تفاىـ، فقد ذىب بعض الباحثيف إلى القكؿ 
في تأكيد ظاىرة التكالد، أك ما يسميو بالزكاج الخارجي في االصطبلح االجتماعي، 

أنو يككف مف أحسف الطرؽ لخمؽ لغة مشتركة، فالزكاج بيف أمـ مختمفة تتكمـ 
إلى الحديث بمغة مشتركة، ))لغات مختمفة، يجبر ىؤالء األشخاص كقد غدكا آباء 

فذلؾ أكـر ليـ كأكفؽ ألطفاليـ ... في منازليـ كبيف أطفاليـ، حتى ال يختمط األمر
  .(2)((في التربية المغكية

كلقد ساعد الكضع الحضارم لئلسبلـ في تعزيز ىذا التآنس بتعزيزه ألبناء 
مف  (ساسة المسمميف)الشعكب غير العربية التي دخمت اإلسبلـ فاحتضنيـ ساستو 

                                                 

  9مصدر سابؽ، ص/ 1ضحى اإلسبلـ ج/ أحمد أميف( 1)

 .146-145مصدر سابؽ، ص/ كماؿ بشر (2)
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الخمفاء العباسييف بؿ حتى في زمف األمكييف الذيف اشتيركا بالعركبية الخالصة 
زمف خبلفة عبد الممؾ بف مركاف إال أف العباسييف تكسعكا في استخداميـ ليؤالء 

.  (1)في الجيش كاإلدارة
كعمى الرغـ ضعؼ النزعة القبمية في العصر العباسي إال أف الناس في 

 كلقد (2)((ال يزالكف ينزعكف إلى الفخر بالنسب العربي كالكالء العربي))ىذا العصر 
تعزز مفيـك الكالء ليؤالء األعاجـ، بعد حظييـ باالحتراـ االجتماعي مف المجتمع 
العربي المسمـ، حيث ال فضؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقكل مف جانب كتمتع 

 )*(عددان ممف أقطعيـ))بعضيـ بالمكانة السياسية العالية، حتى إف اليعقكبي يذكر 
.  (3)((المنصكر، كأشار إلى أنيـ كانكا مكاليو

 الحضارم عصر اإلماـ –إف ما يمكف أف يقاؿ عف التجانس االجتماعي 
الشافعي في الكقت الحاضر، قميؿ مقارنة بما كاف عميو الكضع، مف درجة 

انسجاـ، كتآلؼ ليذا الخميط الفريد مف نكعو في ذلؾ العصر، كقد شيد التاريخ 
كثيران مف قياـ اإلمبراطكريات التي سبقت اإلسبلـ، اال أف أيا مف الشعكب التي 

رزحت تحت حكـ تمؾ اإلمبراطكريات لـ تكف تفكر بتعمـ لغاتيا بقدر ما فكرت في 
التحرر مف سيطرتيا، أما الحضارة اإلسبلمية فإنيا قد استعمرت قمكب تمؾ 
اقبؿ ))الشعكب، فجاد ىؤالء بأركاحيـ كأقبلميـ خدمة لؤلمة اإلسبلمية كلذلؾ فقد 

كثير مف األعاجـ عمى العربية ال لمجرد التعبير بيا تعبيران يفي بمطالب الحياة 
 فأصبحكا أعضاء فاعميف فيو، تغمغمكا في (4)((اليكمية بؿ كي يرتفع في المجتمع

مفاصمو، خاصة أفَّ كثيران منيـ مارسكا مينة مجتمعاتيـ األكلى، كلذلؾ فقد اشتير 
ىؤالء بما يمكف أف نسميو في الكقت الحاضر بالتخصص فقد اشتير عمى سبيؿ 
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 لقد كانت درجة االنسجاـ عالية (1)((أىؿ السند بالصيرفة، كالعمـ بالعقاقير))المثاؿ 
في المجتمع العربي اإلسبلمي آنذاؾ، كىذبت ككسعت لغة العرب حتى أف الكثير 

مف الكممات األعجمية تبلفاىا مترجمك ذلؾ العصر، كقد اتسمت معظميا 
 فخرجت (2)((بكضكح العرض، كانسجاـ األسمكب مع الييكؿ الثقافي العربي العاـ))

 االجتماعي المتعدد األجناس، – الحضارم –العربية مف ذلؾ الحشد الثقافي 
سميمة كاسعة، كىي لغة الديف، كلغة العمـ كالفمسفة كلغة األدب، كاضمحمت 

.  (3)بجانبيا كؿ لغات الببلد المفتكحة
اف خركج المغة مف كسط ىذا التجانس لـ يكف بطبيعة الحاؿ سالما كؿ 

، كأماـ (البمغارم)فبل يزاؿ المدل فسيحان أماـ القبطي كاليندم كالصقمي ))السبلمة 
الزنجي كالخراساني كالتركي، قبؿ أف يستطيع إقامة األصكات العربية في مخارجيا 
األصمية إقامة مضبكطة أك قبؿ أف يستطيع بناء الجممة في قكالبيا األصمية بناءان 

 الحفو (5) لكنو ببل شؾ كانت ىناؾ لغة عربية يتكمميا الجميع ما بيف(4)((سميمان 
.  كالعادم مف الناس كبيف ميجيد فييا كضع أصكالن ليا كالنحاة سيبكيو مثبلن 

إف ما نريد تكضيحو كاإلشارة إليو أف االىتماـ بالظاىرة المغكية في 
المجتمع اإلسبلمي في عصر اإلماـ الشافعي، كاف ظاىرة اجتماعية ال يستطيع 
إغفاليا مف أخذ عمى عاتقو البحث في الديف، كىك الرابط األكؿ لجميع شعكب 
.  المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ، كىك ما تمثؿ بالفصاحة كقد غدت ظاىرة اجتماعية

الػصاحــة  

                                                 

 ك 85 ك ص6أنظر أيضان المصدر نفسو، ص/ 5، ص1ضحى اإلسبلـ ج/ أحمد أميف( 1)
 . 87ص

مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت نيساف / المغة العربية كالكعي القكمي/ مجمكعة باحثيف( 2)
  174، ص1984

 . 293مصدر سابؽ، ص/ 1ضحى اإلسبلـ ج/ أحمد أميف( 3)

 .297 فضبلن عف الصفحات البلحقة حتى، ص294مصدر سابؽ، ص/ شكرم فيصؿ( 4)

 .309-298المصدر نفسو، ص/ أنظر( 5)
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أصبحت الحياة الحضرية التي عاشيا المجتمع العربي المسمـ في أمصاره 
الكبرل بغداد كالككفة كالبصرة التي اجتذبت الناس مف كؿ حدب كصكب مشكبة 
بالمحف، كىك ما كرىو العرب طكاؿ حياتيـ، فيـ أصحاب الببلغة كالفصاحة التي 
طالما تغنكا بيا، إال أف مبادئ الديف اإلسبلمي الحنيؼ سمحت لكؿ الناس مف كؿ 
نما  األرساس كاألجناس االنضماـ إليو، كلـ يكف العربي، فخكران، بعركبتو فحسب، كا 
كمميا بإسبلميتو فكاف صدر المجتمع رحبان فقبؿ بالمحف لصالح الديف، إال أف لغة 
الديف ما ترتضي المحف، فاألمر أصبح بيف طرفيف، طرؼ الشعكب غير العربية 

التي ال تعرؼ العربية، كطرؼ الشعكب الناطقة بالمغة العربية لغة القرآف 
الكريـ،يمثؿ الطرؼ األكؿ لغة الحياة كالكاقع المعاشيف،كيمثؿ الطرؼ الثاني لغة 

اعتمد الطرؼ األكؿ لغة الحاجات التي .الفصاحة كما يجب أف يككف عميو الكاقع
.  تحتاج إلى لغة لمتفاىـ،كاعتمد الطرؼ الثاني لغة التنظير كالقكاعد

لقد كانت المعادلة في منتيى الصعكبة، كلما كانت مصادر الفصاحة، 
أدل دخكؿ أكثر سكاف ))بدأت تضيؽ دائرتيا بسبب االختبلط خاصة كقد 

المناطؽ المفتكحة في اإلسبلـ إلى ظيكر الرغبة لدل ىؤالء لدراسة القرآف الكريـ 
 كانحسرت العربية الفصحى في قمب (1)((لفيـ أحكاـ اإلسبلـ كلمعمؿ في ضكئيا

الجزيرة العربية، فمـ يكف يشغؿ المغكييف التنكع المغكم الذم شيده المجتمع العربي 
 اإلسبلمي في عصر اإلماـ الشافعي، بقدر ما شغمتيـ الفصاحة كآلية المحافظة –

الدافع األساسي الذم دفع المغكييف إلى كضع معجماتيـ، ))عمييا كلذلؾ فقد كاف 
ىك الدافع نفسو الذم دفعيـ إلى كضع كتبيـ السابقة، كىك خدمة القرآف الكريـ 

 كيكشؼ ىذا عف حسو ديني (2)((كنصكص التشريع كصكف المغة مف الخطأ
األمر الذم جعؿ مف الصعكبة بمكاف قبكؿ العرب األكليف بتراكيب )كقكمي عميقاف
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غير أف التكاصؿ الحضارم قد يكسر بعض القيكد . نحكية تخالؼ تراكيبيـ
. (1)(النحكية، كالسيما حيف يبتعد المتكممكف بالمغة المعينة عف منشئيا مكانان كزمانان 

كلما كاف ذلؾ الكسر فيو مف الصعكبات الجمة، إذ ما زاؿ العرب قريبكا 
عيدو مف األكليف، ناىيؾ عف أف االندماج الحضارم كاف مراحمو األكلى، اتجيت 

كلما كانت الفصاحة . أنظار الجميع إلى حؿو كسط، أال كىك االتجاه نحك الفصاحة
طرافيا، فكانت درجة قربيا متباينة  انحسرت في قمب الجزيرة العربية، ككسطيا كا 

قصركا اىتماميـ عمى تعزيز فصاحة لغة ))مف مراكز األمصار المختمطة لذلؾ 
.  (2)((القبمية أك عدـ فصاحتيا

كلـ يكف مف بد الرجكع إلى البدك لبلحتكاـ إلييـ فيما دىبى بيف المغكييف مف 
فعرفت مجتمعات العراؽ عددان مف البدك الكافديف ))مسائؿ خبلفية حكؿ المغة 

 كبالمقابؿ ىاجر طالبك العمـ (3)((المعتمديف عمى ثقة المجتمع في صحة لغتيـ
المغكم إلى البدك لضبط المغة، كاالستشياد بمغتيـ الصحيحة في معاجميـ المغكية 
كالنحكية، مبتعديف عف البيئة الحضرية التي بدأ يدب المحف فييا، حتى إف الفارابي 

ثـ ىذيؿ ... قيس كتميـ كأسد))حدد بؿ حصر القبائؿ التي ىاجر إلييا المغكيكف 
 كيزكدنا التاريخ (4)((ككنانة كبعض الطائييف كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ

بأسماء المعة في عصر اإلماـ الشافعي ممف ىاجر إلى البدك لبلغتناء بالفصاحة 
 كاف (5)((كأبي زيد األنصارم، كأبي عمرك بف العبلء كاألصمعي، كالكسائي))

اإلماـ الشافعي كاحدان مف ىؤالء مياجران إلى ىذيؿ طالبان الفصاحة، كما تـ بياف 
. ذلؾ في حياتو

                                                 

-دار الفارابي بيركت/ الدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند ابف خمدكف/ حسف إسماعيؿ( 1)
  52، ص2007 1لبناف ط

 . 117-95، أنظر أيضان المصدر نفسو، ص96مصدر سابؽ، ص/ محمد فيمي حجازم( 2)

 .221المصدر نفسو، ص( 3)

 . 329مصدر سابؽ، ص/ محمد حسيف آؿ ياسيف( 4)

 . 298، ص1ضحى اإلسبلـ ج/ أحمد أميف( 5)
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لقد زادت فصاحة المغة العربية، زينة كقكة، فضبلن عف تشريؼ القرآف ليا 
كال يزاؿ أثر ذلؾ فيما نصؼ كيصؼ بو ))لنزكلو بيا، فاكتسبت عالميتيا كسمكىا، 

 مف ىنا لـ تعد مسألة (1)(("العربية الشريفة"غير العرب العربية حيف يقكلكف 
الفصاحة مسالة خاصة بالعرب فحسب بؿ بمف كاالىـ، خاصة أف النظاـ 

ـي يشرؼ )) اإلسبلمي لـ يضع حكاجز بيف طالبي العمـ –الحضارم العربي  فالعاًل
بعممًو سكاءن كاف مكلى أك عربيان، كمف سادة التابعيف مف كانكا مكالي، كالناس 

 في (2)((منحكىـ مف اإلجبلؿ، ما منحكا العرب، ال تفاضؿ بينيـ إال بالديف كالعمـ
ضكء ذلؾ نجد أف اإلماـ الشافعي كاف يعد تعبيران دقيقان عف طابع فكر مجتمعو 

. الذم عاش فيو حيف عبر عف مشركعو المعرفي المغكم أك البياني

:  الػؼـــه. 3

في ضكء ما اصطمحنا عمى تسميتو باألثنكغرافيا االجتماعية، تـ رسـ 
 اإلسبلمي بكاقعيو االجتماعي كالمغكم، كلقد كاف المجاؿ –صكرة المجتمع العربي 

 اإلسبلمي آنذاؾ الديف، فيك المساحة الجامعة –الحيكم لحركة المجتمع العربي 
كالرابطة لممجتمع في ضكء تركيبتو االثنية التي شرحناىا إال أف ليذه المساحة 

أعبلميا، كثقاتيا، خاصة كنحف في عصر تابعي التابعيف ممف عمٌركا أك تبلميذىـ 
. عمى األقؿ، مما جعؿ ليؤالء األعبلـ مكانتيـ الدينية السامقة في المجتمع

كعمى الرغـ مف تعدد المدارس كاالتجاىات كالمذاىب الدينية التي شاعت 
في عصر اإلماـ الشافعي ًلما تمتع بًو المجتمع مف درجة عالية لمحرية الفكرية، 

عند ))خاصة عصر ىاركف الرشيد كقد عاصره اإلماـ الشافعي، إال اف الشائع 
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الناس تقسيـ المناىج العممية منذ نياية العصر األمكم إلى سقكط الدكلة العباسية 
. (1)((إلى منيجيف أطمقكا عمييما مدرسة أىؿ الرأم، كمدرسة أىؿ الحديث

كىما المدرستاف الفقييتاف المتاف كانتا ذكاتا أثر فاعؿ في فكر اإلماـ 
الشافعي، بادئيف الحديث عف مدرسة الحجاز، أك مدرسة الحديث انطبلقان مف أنيا 

: ابف أبي عمر العدني: فعف قكؿ))المدرسة األكلى التي أثرت في اإلماـ الشافعي 
.  (2)((سمعت الشافعي يقكؿ مالؾ معممي كعنو أخذت العمـ

المؤسس كالمكطد لمدرسة أىؿ البيت التي ))ىك  ()كمالؾ ابف أنس 
تمثؿ امتدادان لمدرسة الحجاز التي ترجع في أصميا إلى الفاركؽ عمر بف الخطاب 

() ثـ إلى ابف عمر كابف ثابت كابف عباس كغيرىـ مف الصحابة كالتابعيف مف ،
.  (3)((بعدىـ

كلذلؾ فقد شاع عف ىذه المدرسة التزاميا الشديد بالنص القرآني كبسنة 
كمعمـك أف الصحابة كتابعييـ قد انتيى عمميـ إلى اإلماـ مالؾ،  ()الرسكؿ 

فأدل األمر إلى شيكع النظرة إلى التمسؾ بالحديث في نصو، مف دكف األخذ بما 
ذلؾ أف أىؿ الحديث يؤمنكف بالرأم كال ))يسمى بالرأم، كىك تصكر خاطئ 

يعممكف بو بأنفسيـ، كلكنيـ يكافقكف الذيف يأخذكف بًو، كما امتناعيـ عنو إال مف 
. (4)((شدة في الكرع كتحكطان مف التبعية كالمسؤكلية يكـ القيامة

ككاف مما أيشتير عف المذىب المالكي قكلو بالمصالح المرسمة، كالمقصكد 
لـ يشيد الشرع ليا باالعتبار أك باإللغاء بجكاز الضرب ))بيا تمؾ المصالح التي 

في التيمة، فقد جكز ىذا جماعة مف الفقياء، كىي مصمحة مرسمة عف الدليؿ 

                                                 

مجمكعة باحثيف مكانة / العقؿ كالقرآف حميماف فرؽ بينيما الجيؿ/ أحمد عبيد الكبيسي( 1)
 بيركت 2ط/ المجمع العممي العراقي-العقؿ في الفكر لعربي كمركز دراسات الكحدة العربية

 . 56، ص1998يكليك -تمكز

مؤسسة / 8سير أعبلـ النببلء ج/ اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي( 2)
 . 75ـ، ص1986ىػ 1406 4الرسالة ط

 .23ىػ، ص1400دار العمـ لممبلييف بيركت / ؽالمجاىدكف في الح/ صبحي محمصاني (3)

 . 56مصدر سابؽ، ص/ العقؿ كالقرآف حميماف فرؽ بينيما الجيؿ/ أحمد الكبيسي( 4)
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الجزئي مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس، مرسمة عف األصؿ الكمي، فنصكص 
الشريعة عمى إجماليا ال يجيز ىتؾ حرمة المسمـ، بأف تمتيف كرامتو كيضرب 

 إال أف القكؿ بالمصالح المرسمة يككف (1)((لمجرد اتيامو في حادث مف الحكادث
. مف مسائؿ المعامبلت ال مف مسائؿ العبادات

( )أما مدرسة الرأم فتعكد جذكرىا إلى الككفة، حيث عني ابف مسعكد 
كتعميميـ القرآف مف سنة بناء الككفة إلى أكاخر خبلفة عثماف ))بتفقيو أىميا 

()عناية ال مزيد عمييا، إلى أف امتؤلت الككفة بالقراء كالفقياء الميحدثيف ، ...
لما انتقؿ إلى الككفة سري لما رأل مف  (كـر اهلل كجيو)حتى أف عميان بف أبي طالب 

قد مؤل ىذًه القرية  [يقصد ابف مسعكد]رحـ اهلل ابف أـ عبد : كثرة فقيائيا كقاؿ
إلخ ...  كقد عممت كثير مف الظركؼ االجتماعية كالسياسية كالعممية(2)((عممان 

ككاف مف تمؾ الظركؼ، محنة  (مدرسة الرأم)دكرىا في تسميتيا التي اشتيرت بيا
بحسب العممية في عرؼ السمؼ مف الركاة بعد محنة خمؽ ))خمؽ القرآف فيي 

. (3)((أىؿ العراؽ، كىـ أىؿ الككفة، أبك حنيفة كمف تابعو منيـ: القرآف
إلى القكؿ بأف  ()كيذىب مناصرك مدرسة أبي حنيفة النعماف 

فبل يصح إال بمعنى البراعة البالغة  (أىؿ الرأم)تخصيص الحنيفية بيذا االسـ ))
 .(4)((في االستنباط

كلعؿ ىذا الرأم مرتبط بظركؼ المجتمع العراقي حيث كانت بغداد حاضرة 
العالـ اإلسبلمي، بما فيو مف ثقافات متعددة كاف لو أثر في خمؽ ىذا االتجاه عمى 

كربما كاف ىذا أيضان سببان جعؿ . عكس المدينة المنكرة التي لـ تشيد اختبلفان كبيران 
اإلماـ أبا حنيفة النعماف يسمؾ طريقة في تدكيف أصكؿ الفقو طريقة شكرل حيث 

                                                 

 ـ، 2003ىػ 1424المكسكعة اإلسبلمية العامة القاىرة / أشراؼ محمكد حمدم زقزكؽ( 1)
 .1305ص

 1لبناف ط-دار الكتب العممية بيركت/ اإلماـ محمد زاىد الككثرم الفقو كأصكؿ الفقو( 2)
 . 99ىػ، ص1425-ـ2004

 .58المصدر نفسو، ص( 3)

 .83المصدر نفسو، ص( 4)
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كضع أبك : يعرض تمؾ الطريقة مكفؽ المكي في مناقب أبي حنيفة حيث يقكؿ))
لـ يستبد فيو بنفسو دكنيـ، اجتيادان منو في  (أم أتباعو)حنيفة مذىبو شكرل بينيـ 

الديف كمبالغة في النصيحة هلل كرسكلو كالمؤمنيف، فكاف يمقي المسائؿ مسألة، 
مسألةى، كيسمع ما عندىـ، كيقكؿ ما عنده، كيناظرىـ شيران، أك أكثر، حتى يستقر 

 في األصكؿ، حتى أثبت األصكؿ (1)عمى أحد االقكؿ فييا، ثـ يثبتيا أبك يكسؼ
. (2)((كميا

: كىك يأتي بمعنييف))كمما اشتير بو المذىب الحنفي القكؿ باالستحساف 
أحدىما استعماؿ االجتياد، كغمبة الرأم في إثبات المقادير المكككلة إلى اجتيادنا 

ًمٌتعكهىيفَّ عمى المكسع قدره كآرائنا نحك تقدير متعة المطمقات، قاؿ اهلل تعالى  كى
فأكجبيا عمى مقدار يسار  (236البقرة ) متاعا بالمعركؼ حقان عمى المحسنيف

... الرجؿ كانحساره، كمقدارىا غير معمكـ، إال مف جية أغمب الرأم كأكثر الظف
كأما المعنى اآلخر مف ضركب االستحساف فيك ترؾ القياس إلى ما ىك أكلى منو، 

أف يككف فرع يتجاذبو أصبلف، يأخذ الشبو مف كؿ : أحدىما: كذلؾ مف كجييف
كاحد منيما، فيجب إلحاقو بأحدىما دكف اآلخر، لداللة تكجبو فسمكا ذلؾ 

... القسـ اآلخر مف االستحساف كىك تخصيص الحكـ مف كجكد العمة... استحسانان 
، أك قياسو آخر يكجب حكمان  ، أك إجماعو . (3)((بداللة ناىضة، مف نصو

كلقد عرضنا ألبرز أفكار ىاتيف المدرستيف في الفقو لما تمتعتا بو مف 
 (مكضكع بحثنا)تأثير فاعؿ في فكر اإلماـ الشافعي كشخصو بما أفرزه في رسالتو 

عمى نحكو أكضحو أجمؿ تكضيح محمد بف : مف رأم جمع بيف ىاتيف المدرستيف
ان أفضؿ مف عرضو عمى النحك اآلتي يقكؿ د محمد . عابد الجابرم، ال نجد عرضو

حدد الشافعي أصكؿ : 104 في كتابو تككيف العقؿ العربي ص(4)عابد الجابرم
                                                 

 .قاضي قضاة بغداد بعيد الرشيد( 1)

 .111-110المصدر السابؽ، ص/ اإلماـ محمد زاىد الككثرم( 2)

 .93-90المصدر نفسو، ص(  3)

األكؿ متعمؽ باعتقاد منيجي يعتقده الباحث كىك : جاء اعتمادنا الرأم الجابرم لسببيف( 4)
اإليماف باالنطبلؽ مف حيث انتيى اآلخركف فيما يخص األحكاـ العممية، بعد الكثكؽ مف 



هـ 204مؼاربة الجتؿاعقة املعرفة الؾغووة عـد اإلمام الشافعـي ت: املشروع املعريف  يف  كتاب الردالة

 ذػقق إبراهقم صاحل اجلبوري. د.م.أ

 322 

الفقو أك التشريع في أربعة جمع فييا أصكؿ أىؿ الحديث كأصكؿ الرأم، عمى 
مف كجية،  (القياس)حدكد الرأم كشركطو : أساس الفصؿ في مسألتيف منيجيتيف

. كعبلقة المفظ بالمعنى في البياف القرآني مف جية ثانية
كفي جميع األحكاؿ، ال يقيس ... أما الرأم فيجب أف يككف قياسان ال غير

إال مف لو اآللة التي لو بيا القياس، كىي العمـ بأحكاـ كتاب اهلل، أما باالستحساف 
الذم كاف يعمؿ بو أصحاب الرأم بسبب الحاجة أك الضركرة فانو ال يجكز، ألنو 
لك جاز تعطيؿ القياس لجاز ألىؿ العقكؿ مف غير أىؿ العمـ أف يقكلكا فيما ليس 
فَّ القكؿ بغير خبر كال قياس غير جائز  فيو خبر بما يحضرىـ مف االستحساف، كا 

ثبت بالخبر فإٌنو ال يجكز أيضان العمؿ  (مثاؿ سابؽ)لما كاف ال بد مف  [كبالمقابؿ]
. بالمصالح المرسمة أك االستصبلح

حتى ينتيي الجابرم إلى نتيجة تتفؽ معيا دراستنا مف حيث إفَّ اإلماـ 
الشافعي كاف معممان فكريان كممثبلن مجتمعيان لفكر كمجتمع عصره بما حاكؿ أف 
ينيض بو مف حاجة لممجتمع بؿ كمف حاجة الفقو لطرحو المعرفي كالفقيي في 
كتاب الرسالة، تمكـ النتيجة تمثمت بأف اإلماـ الشافعي قد أخذ مف أبي حنيفة ما 

كمف مالؾ ما كاف يقـك لديو مقاـ الحديث في  (االستحساف)عميو يعتمد الرأم مف 
كبالتالي يككف الشافعي قد خطط إلرجاع كؿ  (المصالح المرسمة)حالة عدـ تكفره 

كىك أفَّ ىذا اإلرجاع جاء تكحيدان .... شيء إلى الكتاب كالسنة بكاسطة القياس
جعؿ )مف حدو تمثؿ بالقرآف كالسنة حصران، جعمو  (لمفقو)لمفقو عمكمان بما حدده لو 

فتمؾ قاعدة أصكلية، كمكحدان لجميع المذاىب مع  (مؤصبلن لمفقو/اإلماـ الشافعي
أصؿ كاحد ىك القرآف كالسنة، بؿ جامعان شمؿ جميع المسمميف عمى رأم كحكـ 

. كاحد ىك حكـ القرآف كالسنة

                                                                                                                       

صدقيا، مع التذكير بأف ىذا الكثكؽ نسبي، فمعؿ مصادر كثكقي ال تتفؽ مع مصادر كثكؽ 
أما السبب الثاني فإفَّ نص الجابرم اتفؽ . اآلخر، فأبدك صادقان، كاآلخر ظانان أك العكس

مع ما أشرنا إليو مف سمات اشتير بيا كؿ مف المذىبيف كىي القكؿ بالمصالح المرسمة 
([. )كالقكؿ بالرأم كباالستحساف لئلماـ أبي حنيفة  ()لئلماـ مالؾ 
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ضرورة التأدقس  . 4

إفَّ الحديث عف التأسيس لمفقو لف يككف بعيدان عف الحديث عف التأسيس 
لمعمكـ جميعان في عصر اإلماـ الشافعي ك لقد أكضحنا في طبيعة التركيب األثني، 

 اإلسبلمي في –كطبيعة العمـك فكرة بسيطة مفادىا أف أصبح المجتمع العربي 
مختمؼ أصقاعو بكتقة انصيرت فييا الشعكب جميعان بمغاتيا كعمكميا، فكاف مف 

الطبيعي حتى تستقر سمات ليذا المجتمع الجديد، كلعمكمًو الناشئة التي بينيت عمى 
عمكـ السابقيف التي تحتاج إلى كقت تفرض فييا قكانينيا فاعميتيا، إال أفَّ الكقت 
البلـز لكي يتـ ذلؾ ال بد لو مف زمف يستغرقو، كحتى يتـ ذلؾ تجد المجتمع في 
حالة صراع لغكم، مما خمؽ ما يمكف أف نسميو نكعان مف الفكضى أك نكعان مف 

األحداث كالكقائع كالعمكـ، أخذا في التراكـ، بشكؿ غير منتظـ، كىك بحاجة 
.  لمتأسيس كالتنظيـ، كقد عرضنا لكؿ ذلؾ بما تكفر بيف أيدينا مف أثنكغرافيا

أما الحاجة لمتأصيؿ الفقيي فقد انتيينا مف الحديث عنيا، في حيف أف 
الحاجة لمتأصيؿ االجتماعي بما يمكف أف نسميو بحاجة المجتمع فقد كانت دائمة 
الحضكر في ذىف اإلماـ الشافعي، كلعؿ إحساسو بكاقعو المعيش كفيمو لمظركؼ 

التغيرات التي شيدىا عصره حفزت بصيرتو إلى إدراؾ الحاجة إلى التأصيؿ 
: لكجيات النظر المختمفة التي عالجت الكاقعيف

. االجتماعي بمجمؿ متغيراتو. أ
كالكاقع الديني الذم ربط المجتمع الجديد الذم شيد كجيات نظر مختمفة . ب

.  رافقت المجتمع منذ بداية تشكيمو الجديد بفعؿ اإلسبلـ
كقد رافؽ ذلؾ نشأة العمـك العربية اإلسبلمية منذ بداية عصر التدكيف، إنما 

لقد كانت الحاجة قائمة كبإلحاح، " أزمة أسس"كاف يعبر في حقيقتو كجكىره عف 
في العمكـ العربية اإلسبلمية إلى إعادة تأسيسيا منطقيان كابيستمكلكجيان بعد أف تـ 

كيأتي اإلماـ الشافعي ليعمؿ ... تدكيف العمـك كتبكيبيا))تأسيسيا عمميان مف خبلؿ 
عمى تحديد األصكؿ كتقنيف الرأم فمقد كاف ذا عقؿ مف تمؾ العقكؿ التي تريد أف 
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حسبما سيتكضح ) بمنيجية صنفناىا بالمنطقية (1)((تفرض النظاـ في كؿ شيء
حرص اإلماـ الشافعي عمى أف ال تخرج عف مبدأ القياس القرآني لصيانة  (الحقان 

مجتمع متعدد الشعكب كالثقافات مف االنجرار كراء األحكاـ الفردية مما يؤدم إلى 
. تفسخو فيما بعد

كلعؿ كصؼ أحد الباحثيف لمنيجية اإلماـ الشافعي تقربو كثيران مف عمـ 
ٍف كنا نختمؼ عنو في الرأم حيث يقكؿ  إفَّ عبقرية الشافعي ال ))اجتماع المعرفة كا 

تكمف في رأينا في تقديمو مناىج جديدة، بؿ في إعطائو األفكار التي كانت سائدة 
قامة ضرب مف التكازف بينيا  كمعمكالن بيا في عصره، تألقان جديدان بإبرازىا كا 

. (2)((كصيرىا جميعان في إطار منيجي متكامؿ لـ يحدث مف قبؿ

املبحث الثالث 

املشروع املعريف لإلمام الشافعي 

 (إرهاصات عؾم اجتؿاع املعرفة عـد اإلمام الشافعي)

إفَّ التأصيؿ لفكرة ما، ليست مجرد عمؿ يطرح في المحافؿ العممية أك 
المجالس الخاصة مف باب المباىاة كالتفاخر العممي، فتمؾ قضية أبعد مف العمـ 

كطرحنا لفكرة ما نسميو بالمشركع المعرفي لئلماـ الشافعي، . كأقرب إلى السفسطة
تحتاج كفؽ عمـ اجتماع المعرفة إلى دالئؿ كقرائف عممية تصمد أماـ النقد العممي، 

. أقؿ مما يتكقع (خسائر الفكرة)أك عمى األقؿ تككف خسائرىا 
إفَّ ما نرمي إلى تحقيقو ىك أفَّ الكاقع الذم تعد دراستو أحد محاكر اىتماـ 
عمـ اجتماع المعرفة، ككاف ممف حفز اإلماـ الشافعي عمى االتجاه بدراستو الفقيية 

 بيانيان، إدراكو بقيمة المغة كالبياف بكصفيما حقيقتيف اجتماعيتيف لذا –اتجاىان لغكيان 
نجده قد سعى إلى أخذ المغة العربية، مف منابعيا، فكانت ببلغتو كفصاحتو تمثبلن 

                                                 

 .102-101مصدر سابؽ، ص/ محمد عابد الجابرم( 1)

 المعيد 2المنيجية اإلسبلمية كالعمـك السمككية كالتربكية جػ/ تحرير الطيب زيف العابديف( 2)
 . 150-149ـ، ص1992ىػ 1412 1العالمي لمفكر اإلسبلمي ط



                  (   56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 325 

معياران  (اإلماـ الشافعي)لمحقيقة االجتماعية المعاشة آنذاؾ، إلى درجة أف أصبح 
لتصحيح الشعر العربي، فيذا األصمعي كىك اإلماـ في المغة كاألدب يقكؿ 

صححت أشعار اليذلييف عمى شاب مف قريش بمكة يقاؿ لو محمد بف ))
 .(1)((إدريس

دراسة األفكار االجتماعية الممثمة : إفَّ المبدأ األساس لعمـ اجتماع المعرفة
مقارنة )لممجتمع عمى كفؽ تصكر الباحث، طارح تمؾ األفكار كمف ثـ مقارنتيا 

كاستجبلء مشخصاتو لمحكـ ( دراسة المجتمع)بكاقع المجتمع بعد دراستو  (األفكار
. بمصداقية تمؾ األفكار أك عدـ مصداقيتيا

كلقد عمؿ الباحث ليؤكد ىذا الطرح االبستمكلكجي لعمـ اجتماع المعرفة 
 : عمبلن مزدكجان 

 اإلسبلمي في عصر – تمثؿ بقراءة األدبيات التي تناكلت المجتمع العربي األول
اإلماـ الشافعي المغكية كاالجتماعية كالدينية كاالقتصادية ليكٌكف معمكمات عامة 

. عف المجتمع، كقد تحقؽ لو ذلؾ
تمثؿ بقراءة كتاب الرسالة نفسو كألكثر مف مرة قراءة تمحص كمقارنتيا بما : اآلخر

.   اإلسبلمي في عصر اإلماـ الشافعي–جمعو مف معمكمات عف المجتمع العربي 
 (فكرة المشركع المعرفي لئلماـ الشافعي)كفي ضكء ذلؾ تـ طرح الفكرة 

: فيما بيف أيدينا مف أكراؽ عمى النحك اآلتي
. البيان. 1
. القياس. 2

البقـــان  . 1

إفَّ مما ال شؾ فيو أفَّ كتاب الرسالة يعد كتابان فقييان كلـ يكف كتابان يتناكؿ 
المجتمع اال مف زاكية دينية، كلٌما كاف المجتمع العربي في عصر اإلماـ الشافعي، 
عصر تآلؼ كانسجاـ بيف شعكب أعجمية ربطيا الديف فجعميا أمة كاحدة أساسيا 
العقيدة، ككفقان لما كضحنا فإف تمؾ األمة المتعددة المغات كاف ال بد ليا مف لغة 
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تجمعيا، فكانت المغة العربية، المغة التي ال خبلؼ عمييا، ككنيا بالطبع، لغة 
.  دينية، ييقبؿ المؤمنكف عمى تعمميا بشغؼ

كحفاظان عمى نحكىا، مف جية، كلبلرتفاع بالمكانة االجتماعية ككف 
فقد كاف االىتماـ . السمطة السياسية بيد العرب، كىـ القكة الغالبة، مف جية ثانية

. بيا كببيانيا كبيران 
كلعؿ ىذا البياف كاف سببان في إشارات اإلماـ الشافعي التي كردت في 

، حيث التذكير بمستكيات الفيـ، "، كفي مكاضع أخرل مف85 – 77الرسالة ص"
كيجب أٍف نذكر أفَّ مفيكـ البياف الذم قدمو اإلماـ الشافعي بعد فاتحة كتاب 

 كلعؿ في (2)((اسـ جامع لمعاني مجتمعة األصكؿ متشعبة الفركع)) بأنو (1)الرسالة
تكضيح المحققيف لمعنى البياف فيما ييعىمَّؽي عميو مف المغكييف كعمماء األصكؿ ما 

إخراج الشيء مف حيز "فعرفو الصيرفي بأنو : يجعمنا نذىب مذىبيـ جميعان 
كعميو اعترض الجكيني، كاتفؽ معو في مكاف آخر مف " اإلشكاؿ إلى حيز التجمي

كالدليؿ ينقسـ إلى العقمي كالسمعي، كذىب أبك بكر، كالغزالي، : الدليؿ: "أنو
األدلة التي تبيف فييا " كالجكيني، كاآلمدم كأكثر المعتزلة كالجبائي إلى أنو أراد بو

في حيف ذىب الزركشي إلى انو مف جممة أساليب الخطاب، بؿ ىك مف "األحكاـ 
.  (3)أىميا، كليذا صدر بًو الشافعي كتاب الرسالة

كنحف إذا نتفؽ مع الجميع إال أننا نميؿ إلى تفسير الزركشي، تكافقان مع ما 
ٍف كاف عممو مف الزاكية الدينية ينصب في  عرضناه مف تأكيد لظاىرة الفصاحة، كا 
جانب األدلة التي يتبيف فييا األحكاـ التي أصبح تكضيحيا ضركرة لغكية بحكـ 

دخكؿ كثير مف الشعكب غير العربية إلى اإلسبلـ كشاىدنا تعريؼ اإلماـ الشافعي 

                                                 

، كاالستغفار كذكر حاؿ الناس مف الديف قبؿ ()الحمد هلل كالصبلة عمى رسكؿ اهلل  (1)
باإلسبلـ مبتدأ بعشيرتو األقربيف، كدعكة الناس  ()مجيء اإلسبلـ، ثـ تبشير الرسكؿ 

 .إليو

 .59المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 2)
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، كما أراده (1)((اسـ جامع لمعاني مجتمعة األصكؿ متشعبة الفركع)):لمبياف إذ ىك
أنيا بياف لًمٍف خكطب ممف نزؿ القرآف بمسانو، متقاربة االستكاء منو، ))بالمعاني 

ٍف كاف بعضيا أشد تأكيد بياًف مف بعض، كمختمفة عند مف يجيؿ لساف  كا 
 فاالختبلؼ عند مف يجيؿ لساف العرب ىك ما أراد أف يكضحو اإلماـ (2)((العرب

الشافعي، كي يستقيـ فكاف بذلؾ العمؿ قد جمع بيف المغة ممثمة بالبياف، كالديف 
.  مما يستكجب التكضيح

كاألمر ال يتكقؼ عند ىذا الحد عند اإلماـ الشافعي إذ إنو بثاقب نظرة 
معرفية يدرؾ خطر التعميـ فيضع النسبية المعرفية نصب عينيو، فبل يقكؿ باف 

جميع العرب ممف نزؿ القرآف بمسانيـ ىـ عمى درجة الفيـ الكافي لما يريد 
تكضيحو كيربط درجة الفاىـ لكتاب الرسالة بمقدار تضمعو بعمـ البياف فيقكؿ 

أف البياف يككف مف كجكه ال مف كجو كاحد، يجمعيا  (ىذا الكتاب)كيعمـ مف فيـ ))
أنيا عند أىؿ العمـ بينة كمشتبية البياف، كعند مف يقصر عممو مختمفة 

  .(3)((البياف
إفَّ المفيكـ البياني الذم يعرضو اإلماـ الشافعي يبدك عمى ظاىره كباطنو 
أنو قد حمؿ معنىن كاحدان ىك إحاطة اإلماـ الشافعي بالمعرفة االجتماعية لممجتمع 
الذم حاكؿ أٍف يستنبئ بما يمكف أف يتصكره تجاه ما يكتب ككأنو قد أجاب عمى 

.  سؤاؿ كؿ ما يمكف أف ييسأؿ، عف مككنات المجتمع االجتماعية كالمعرفية
في كقت أصبحت فيو الفصاحة مؤشرة عمى الحضكر االجتماعي، 

فالمجتمعات غير العربية التي دخمت اإلسبلـ، تباينت طبقاتيا المغكية فكاف طبيعيان 
أفَّ األحكاـ التي جاءت مجممة النصكص ما لـ تشرح تفاصيميا، تصبح عصية 
عمى الفيـ عمى غير العربي بؿ، كحتى عمى العربي الذم احتؾ بتمؾ الشعكب 

التي امتؤلت بيا األمصار العربية ليذا يعد تكظيؼ البياف، لفتة اجتماعية مف باب 

                                                 

 .59المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 1)

 . 60المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 2)

 .165المصدر نفسو، ص( 3)
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لغكم ليأتي تصنيفو محققان بعديف أكليما شرح أحكاـ اهلل، كثانييما إدراؾ منو تبايف 
. مستكيات مدركي البياف

ثـ جاء اإلماـ الشافعي بتقسيـ البياف إلى أبكاب خمسة بدأ بعضيا بمدخؿ 
قرآني تمثؿ بذكر اآليات القرآنية التي تمثؿ معنى البياف الذم حدده، ثـ قياسو 

.  بحجج العقؿ كالمنطؽ كفؽ دراية منيجية
إفَّ مما يجدر ذكره أفَّ اإلماـ الشافعي في معرض تصنيفو الخماسي كقد 

باب البياف الثاني الخ لـ يسـً ليا عناكيف، .. سماىا باألرقاـ فقاؿ باب البياف األكؿ
ككأنو أراد ليا أٍف تفصح عف بيانيتيا مف خبلؿ مضمكنيا الذم عرضو ليا، إال 

أننا ارتأينا ليا تسميات استنادان إلى معناه الذم فصمو اإلماـ الشافعي كعمى النحك 
: اآلتي

بقان التبقني والتوكقد  : البقان األول

يقكـ معنى ىذا البياف عمى أساس أنو يبيف ما ىك بىيَّفه أصبلن، كيؤكد مف 
خبلؿ عرضو اآلية الكريمة التي تدكر حكؿ العمرة قاؿ تبارؾ كتعالى في سكرة 

فمف تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر مف اليدم، فمف لـ يجد  196البقرة آية 
فصياـ ثبلثة أياـ في الحج كسبعًة إذا رجعتـ تمؾ عشرة كاممة ذلؾ لمف لـ يكف 

أىمو حاضرم المسجد الحراـ
تمؾ عشرة  قاؿ اهلل)) يقكؿ اإلماـ الشافعي (1)

فاحتممت أف تككف زيادة في التبييف كاحتممت أف يككف أٍعمىمىيـ أف ثبلثة إذا  كاممة
. (2)((جمعت إلى سبع كانت عشرة كاممة

كيذىب بعضيـ إلى أف ىذا البياف ىك بياف التأكيد، كىك النص الجمي 
الذم ال يتطرؽ إليو تأكيؿ، كسماه بعضيـ بياف التقرير كىك مف أعمى مراتب 

 . (3)البياف
                                                 

 .63المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 1)

 .63المصدر نفسو، ص( 2)

. 64ىامش ص/ المصدر نفسو( 3)
جاءت إحالتنا لمسكر القرآنية إلى كتاب الرسالة مف باب أنيا نصكص اعتمدىا اإلماـ  (*)

 .الشافعي الستدالالتو
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بقان الداللة  : البقان الثاني

طابع القياس في ىذا البياف يشير إلى ما يمكف أف يعطيو النص مف 
، قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى إذا قمتـ إلى الصبلة فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى : معنىن
ف كنتـ جنبان فاطيركاـالمرافؽ كامسحكا برؤكسؾ سكرة )  كأرجمكـ إلى الكعبيف كا 

6المائدة اآلية
كال جنبان إال عابرم سبيؿ كقاؿ  ()*(

 . (43سكرة النساء اآلية )(1)
كاستشيد اإلماـ الشافعي لمفيكـ الداللة ىذا قائبلن كدلت السنة عمى أنو 

كدؿ عمى أف الكعبيف كالمرفقيف مما يغسؿ، . يجزئ في االستنجاء ثبلثة أحجار
ألفَّ اآلية تحتمؿ أف يككنا حديف لمغسؿ، كأف يككنا داخميف في الغسؿ كلما قاؿ 

  .(2)(("دؿ عمى أنو غسؿه ال مسح"كيؿ لؤلعقاب مف النار ))رسكؿ اهلل 

بقان التوضقح  : البقان الثالث

إف الصبلة كانت عمى يقكؿ اإلماـ الشافعي قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى 
كيذكر األماـ أكثر مف آية قرآنية ( 103سكرة النساء اآلية  )مكقكتان  المؤمنيف كتابان 

ثـ بيف عمى لساف ))أخرل كشكاىد لمقياس ثـ يبدأ عرضو في ىذا البياف بالقكؿ 
رسكلو عدد ما فرض مف الصمكات كمكاقيتيا كسننيا، كعدد الزكاة كمكاقيتيا، ككيؼ 

عمؿ الحج كالعمرة، كحيث يزكؿ ىذا كيثبت كتختمؼ سننو كتتفؽ، كليذا أمثمة 
  .(3)((كثيرة في القرآف كالسنة

 ()بقان اتباع حؽؿة ردول اهلل : البقان الرابع
امتاز البياف الرابع عمى خبلؼ بقية األنكاع بغياب المدخؿ القرآني، مشيران 
إلى ما تـ عرضو فيما سبؽ مف أدلة تكجب طاعة رسكؿ اهلل، كليذا البياف أكجو 

:  عديدة

                                                 

 .64المصدر نفسو، ص( 1)

. 68-66المصدر نفسو، ص( 2)
. 71المصدر السابؽ، ص/ الرسالة (3)
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مع غاية البياف فيو، فمـ يحتج مع التنزيؿ فيو  (القرآف الكريـ)منيا ما أتى الكتاب ))
كمنيا ما أتى عمى غاية البياف في فرضو، كافترض طاعة رسكلو، فبيف . إلى غيره

كيؼ فرضو؟ كعمى مف فرضو؟ كمتى يزكؿ بعضو كيثبت : رسكؿ اهلل عف اهلل
 .(1)((كيجب؟ كمنيا ما بينو عمى سنة نبيو ببل نص كتاب

بقان العؾم والؼقاس  : البقان اخلامس

يعطي اإلماـ الشافعي ليذا البياف دكران مميزان لمعمـ، كالعمـ عنده عمـ ديني، 
بر في الكتاب أك السنة أك اإلجماع أك ))كاآلخر لغكم، أما العمـ الديني، فيك  الخى

مما لحؽ بالعمـ الديني عنده كما أٌنو العمـ بأف )) أما العمـ المغكم فيك (2)((القياس
. (3)((جميع كتاب اهلل إنما أنزؿ بمساف العرب

لقد حصر اإلماـ الشافعي، ىذا البياف عمى فئة محددة ىي تمؾ التي 
بناسخ كتاب اهلل كمنسكخًو، كالغرض في تنزيمًو كاألدب كاإلرشاد ))حصمت المعرفة 

ال كجب عمى الناس دكف العارفيف الخكض في الحديث (4)((كاإلباحة فالكاجب )) كا 
.  (5)((عمى العالميف أف ال يقكلكا إال مف حيث عممكا
كمعنى ىذا الباب معنى القياس، ))أما القياس فقاؿ اإلماـ الشافعي فيو 

كالقياس ما طيمبى .. ألنو ييطمب فيو الدليؿ عمى صكاب القبمة كالعدؿ كالمثؿ
بالدالئؿ عمى مكافقة الخبر المتقدـ مف الكتاب أك السنة، ألنيما عمـ الحؽ 

أحدىما أف يككف اهلل أك رسكلو حـر : كمكافقتو تككف مف كجييف... المفترض طمبو
أك نجد الشيء يشبو الشيء منو كالشيء مف ... الشيء منصكصان أك أحمو لمعنىن 

. (6)((فنمحقو بأكلى األشياء شبيان بو: غيره كال نجد شيئان أقرب بًو شبيان مف أحدىما

                                                 

 .72المصدر نفسو، ص( 1)
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ثـ ييتبع اإلماـ الشافعي تصنيفو الخماسي بتصنيفات معرفية مف غير إشارة 
كحيف يمحصيا القارئ يجدىا تكممت عف . إلى عددىا، ككأنيا تصنيفات شاممة

كميات تأصيمية شممت معاني اإلسبلـ مف حيث الكؿ الذم عمى عامة المجتمع 
. اإلسبلمي أٍف يعرفو، كىذا بيعد نظر سكسيكلكجي، كمنيجي في الكقت ذاتو

، أف ما تـ تكضيحو مف بنىن معرفية إٌنما ففي عمق النظر السوسيولوجي
ٍف الفكرم لعمكميات المعرفة الكاجب تكفرىا  مى شممت دالالت المعنى، حيث المتىضى
في السمكؾ االجتماعي، كما شممتو مف دالالت عممية تمثمت بكجكب طاعة رسكؿ 

(. )اهلل 
 فيك عزليا عف باقي متضمنات الكتاب، بما تكحيو أما النظر المنيجي

خاتمتو التي كضعيا ليذه األنكاع أك التصنيفات مف البياف، إذ يقكؿ، مقدمان لماى 
فأكؿ ما نبدأ بًو مف ذكر سنة رسكؿ اهلل مع كتاب اهلل ذكر ))يمييا مف أبكاب 

ثـ ذكر الفرائض . االستدالؿ بسنتًو عمى الناسخ كالمنسكخ مف كتاب اهلل
ثـ ذكر الفرائض الجمؿ التي أباف رسكؿ . المنصكصة التي سف رسكؿ اهلل معيا

ثـ ذكر العاـ مف أمر اهلل الذم أراد بو العاـ، . اهلل عف اهلل كيؼ ىي كمكاقيتيا
. (1)((كالعاـ الذم أراد بو الخاص ثـ ذكر سنتو فيما ليس فيو نص كتاب

:  الؽؾقات التأصقؾقة

لقد تضمف المخطط النظرم لعمؿ اإلماـ الشافعي تقسيمان ذا طابع منطقي، 
أراد مف خبللو أٍف يككف شامبلن لممعرفة القرآنية فطرح مجمكعة مف التصنيفات 

: الكمية ارتأل الباحث تقسيميا مف حيث مكضكعاتيا إلى ثبلثة أقساـ

تصـقف معريف خاص باملعـى  : الؼسم األول

إف إببلء اإلماـ الشافعي لمكضكع المعنى، نبعى مف مكضكع البياف نفسو 
فمف بيف معاني البياف إخراج الشيء مف حيز اإلشكاؿ إلى حيز التجمي، كمف 
زاكية أخرل حينما ربط اإلماـ الشافعي العمـ بالبياف الخامس مف حيث اإلحاطة 

                                                 

 .132المصدر نفسو، ص( 1)
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بالمغة العربية، ككؿ ذلؾ في سبيؿ فيـ المعنى الذم يبينو سياقو فجاءت تسميتو 
. (الصنؼ الذم يبيف سياقو معناه)مف اإلماـ الشافعي 

كمف منطمؽ األثنكغرافيا االجتماعية التي يمتمكيا اإلماـ الشافعي لمكضكع 
ىك مف أكثر المكضكعات التي تيـ العرب، كىي ظاىرة المكاف التي شخصيا 

. بمفردة القرية في النص القرآني، كما أف ىذه المفردة مؤشر عمى القربى
لقد قدـ اإلماـ الشافعي كعادتو مكضكع تصنيفو ىذا بآيتيف مف القرآف 
الكريـ مدلكليما التفسيرم عند اإلماـ كاحد قاؿ اإلماـ الشافعي، قاؿ اهلل تبارؾ 

كاسأليـ عف القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدكف في السبت إذ : كتعالى
تأتييـ حيتانيـ يكـ سبتيـ شرعان كيكـ ال يسبتكف ال تأتييـ كذلؾ نبمكىـ بما كانكا 

يفسقكف
ككـ قصمنا مف قرية كانت ظالمة كقاؿ  (163سكرة األعراؼ اآلية ) (1)

 فمما أحسكا بأسنا إذا ىـ منيا يركضكفكأنشأنا بعدىا قكمان آخريف 
سكرة ) (2)

(. 12–11األنبياء اآليتيف 
ثـ يستطرد اإلماـ الشافعي في اإلشارة إلى المعنى فمـ يكف أىؿ القرية في 
اآلية األكلى فاسقكف دكف المكاف ككذلؾ حاؿ أىؿ القرية الثانية، فمما ذكر أنيا 

 كيقكؿ (3) أف الظالـ أنما ىـ أىميا، دكف منازليا التي ال تظمـعظالمة تبيف لمساـ
باب "اإلماـ الشافعي ضمف ىذا الصنؼ بابان في معناه ال يختمؼ عف سابقو 

بالصنؼ الذم يدؿ لفظو عمى باطنو دكف " سماه"الصنؼ الذم يبيف سياقو معناه 
.  (4)ظاىره

إفَّ لبلىتماـ بالمعنى عند اإلماـ الشافعي داللة حضارية فمـ يكف األمر 
مقتصران عمى المفظ دكف المعنى، ًلما أصبحت عميو عامة المجتمع، كلما فرضو 

كنقؿ ابف رشيؽ عف أبي الفتح عثماف )التطكر الحضارم عمى المغة مف تغيير، 
المكلكد مف يستشيد بيـ في المعاني كما يستشيد بالقدماء في "بف جني قكلو 

                                                 

 .95المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 1)

 .96المصدر نفسو، ص( 2)

 .96المصدر نفسو، ص( 3)

. 96المصدر نفسو، ص( 4)
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 لقد خمؽ الكضع الحضارم الجديد اىتمامان أك معرفة لـ تكف مسبكقة، (1)(األلفاظ
 .كتشخيص اإلماـ الشافعي ليذا األمر تأكيد عمى مقدار تمثيمو لممجتمع كحضارتو

تصـقف معريف انطوى عؾى العام واخلاص : الؼسم الثاني

لقد أراد اإلماـ الشافعي بيذا التقسيـ أٍف يجمع كؿ ما يخص البياف مف 
حيث اإلحاطة، فجاءت تقسيماتو لمعاـ كالخاص بطابع كمي أكضح فيو التداخؿ 

كتأتي العمكمية أك الكمية مف باب أنو ىناؾ دائما . الذم يمكف أف يككف بينيما
كؿ، يتشكؿ مف األجزاء كىي الخصكص، كما أف كؿ جزء كىك الخاص يشكؿ 

الكؿ، سكاء بما كرد في القرآف الكريـ أـ السنة النبكية الشريفة  
:  وجاءت أبواب التصنيف الذي اقترحو اإلمام الشافعي عمى النحو اآلتي

: تصنيف معرفي يراد بو العام ويدخمو الخصوص. أ
لقد امتاز أسمكب اإلماـ الشافعي بالمنيجية فيك إذ يقدـ مدخمو القرآني بآية 
كريمة يحاكؿ أف يأتي بما ىك عكسو مف جانب آخر مف أجؿ المقارنة، لكي يككف 

البياف الذم يقدمو أكثر كضكحان، كسنكتفي بعرض ما يخص مكضكع البحث 
.  كنحيؿ مف يشاء االطبلع إلى متف الرسالة

كالمستضعفيف مف الرجاؿ : قاؿ اإلماـ الشافعي، كقاؿ اهلل سبحانو كتعالى
سكرة )  كالنساء كالكلداف الذيف يقكلكف ربنا أخرجنا مف ىذه القرية الظالـ أىميا

خصكص، ألٌف كؿ أىؿ القرية لـ يكف [ القرية الظالـ أىميا]كفي  (75النساء اآلية 
فيذا  (2)ظالمان، قد كاف فييـ المسمـ كلكنيـ كانكا فييا مكثكريف، ككانكا فييا أقؿ

عمـك المجتمع كىي القرية ىنا ظالـ، أما الخصكص الذم دخمو فيـ القمة مف 
. المظمكميف
 

:  تصنيف معرفي يجمع العام والخاص. ب

                                                 

. 24مصدر سابؽ، ص/ حسف إسماعيؿ( 1)
 .90المصدر السابؽ، ص/ الرسالة (2)
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إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿى لتعارفكا إف  :قاؿ تبارؾ كتعالى
يقكؿ اإلماـ الشافعي فأما  (13سكرة الحجرات اآلية ) أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

 العمكـ منيما ففي قكؿ اهلل إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ
لتعارفكا فكؿ نفس خكطبت بيذا في زماف رسكؿ اهلل كقبمو كبعده مخمكقة مف ذكر 

إفَّ أكرمكـ عند اهلل ]كالخاص منيا في قكؿ اهلل ... كأنثى ككميا شعكب كقبائؿ
ألف التقكل إنما تككف عمى مف عقميا ككاف مف أىميا مف البالغيف مف بني  [اتقاكـ

آدـ، دكف المخمكقيف مف الدكاب سكاىـ، كدكف المغمكبيف عمى عقكليـ منيـ 
. (1)((كاألطفاؿ الذيف لـ يبمغكا

 : تصنيف معرفي ُيراد بِو كمو الخاص. ت
في ىذا التصنيؼ يبدك اإلماـ الشافعي أكثر كضكحان كقربان مف عمـ 

اجتماع المعرفة حينما قسـ المجتمع كفؽ نظريتو البيانية إلى ثبلث فئات انقسمت 
حسب ما تممكو مف قدرة بيانية عمى الفيـ كدلؿ عمى كؿ فئة بآية قرآنية، كتصنيفو 

ىذا يؤكد تىمثمو لممجتمع الذم عاش بيف ظيرانيو، كقد تـ الحديث سابقا عف 
طبقات المجتمع المغكية التي تشكؿ منيا المجتمع العربي ما بيف أعمى السمـ 
المغكم كأدناه كالمتكسط بينيما، فكانت الفئة األكلى تقابؿ أسفؿ السمـ المغكم، 

الذيف قاؿ ليـ الناس إف الناس قد جمعكا لكـ كشاىده القرآني قكلو تعالى 
سكرة آؿ عمراف اآلية  )فاخشكىـ فزادىـ أيمانان كقالكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ

173).  
أما شاىده القرآني لمفئة الثانية التي تأتي كسط السمـ المغكم فقكلو تعالى 

 يا أييا الناس ضرب مثؿ فاستمعكا لو إف الذيف تدعكف مف دكف اهلل لف يخمقكا
عهؼى الطالب  ف يسمبيـ الذباب شيئان ال يستنقذكه منو ضى ذبابان كلك اجتمعكا لو كا 

 (.73سكرة الحج اآلية ) كالمطمكب
أما الفئة الثالثة التي جاءت في أعمى السمـ المغكم فشاىده القرآني قكلو 

(. 199سكرة البقرة اآلية ) ثـ أفيضكا مف حيث أفاض الناستعالى 
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كىذه اآلية في مثؿ ))كيعمؽ اإلماـ الشافعي عمى اآلية األخيرة بالقكؿ 
معنى اآليتيف قبميا، كىي عند العرب سكاء كاآلية األكلى أكضح عند مف يجيؿ 

لساف العرب مف الثانية، كالثانية أكضح عندىـ مف الثالثة كليس يختمؼ عند العرب 
 .(1)((كضكح ىذه اآليات معان ألفَّ أقؿ البياف عندىا كاؼو مف أكثره

. كعمـك ما أراد قكلو أف القكؿ في القرآف الكريـ عاـ قصد منو الخاص
  .بعض الناس كليس كميـ

 
 

: تصنيف معرفي عام دلت السنة النبوية عمى أنو يراد بو الخاص. ث
الزانيةي كالزاني فاجمدك كؿ كاحد منيما يقكؿ اإلماـ الشافعي، كقاؿ اهلل 

مائة جمدة
 (. 2سكرة النكر اآلية )(2)

 األحرار ةيقكؿ اإلماـ الشافعي فدؿ القرآف عمى أنو إنما أريد بجمد المائ
دلت سنة رسكؿ اهلل . فمما رجـ رسكؿ اهلل الثيب مف الزناة كلـ يجمده. دكف اإلماء

 .()*(3)الحراف البكراف:  مف الزناةةعمى أف المراد بجمد المائ
. فكضح مف ذلؾ معنى الخاص الذم جاء ضمف العاـ

 ()تصـقف معريف متعؾق بوجوب راعة ردول اهلل : الؼسم الثالث
لـ يكف الجانب السمككي ليفكت اإلماـ الشافعي في تصنيفاتو المعرفية، 

كيتمثؿ الجانب السمككي بما يجب عمى المسمميف مف طاعة لرسكؿ اهلل، مف حيث 
االقتداء بسنة رسكؿ اهلل، كىك محكر تطبيقي لما في الكتاب كالسنة مف قبؿ 

. المؤمنيف

                                                 

 .94ىامش ص/ المصدر السابؽ/ الرسالة( 1)

 .102المصدر نفسو، ص( 2)

. 103المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 3)
لقد عرض اإلماـ الشافعي في جممة مف الشكاىد اكتفينا في ىذا الصنؼ كسكاه االستدالؿ  (*)

.  بكاحد منيا
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... وذىب اإلمام الشافعي في تصنيفو ىذا إلى جممة من األمور
:  ()أمر اهلل بطاعة الرسول . أ

سكرة النساء ) مف يطع الرسكؿ فقد أطاع اهلل: كقاؿ اهلل سبحانو كتعالى
ثـ يأتي اإلماـ الشافعي في ىذا السياؽ باآليات القرآنية التي تصب في  (80اآلية 

كينتيي إلى .  مف سكرة النكر52–48، 63، اآليات 65معناه سكرة النساء آية 
فجمع ))تقرير حقيقة كجكب طاعة رسكؿ اهلل استنادان إلى أمر اهلل سبحانو كتعالى 

أف أٍعمميـ أف الفرض عمييـ اتباع أمره كأمر رسكلو،  [أم اهلل سبحانو كتعالى]ليـ 
. (1)((كأف طاعة رسكلو طاعتو

 
: ()بيان فرض اهلل في كتابو أتباع سنة نبيو . ب

كضع اهلل رسكلو مف دينو كفرضو ككتابو المكضع الذم : قاؿ اإلماـ الشافعي
ان لدينو، بما افترض مف طاعتو، كحـر مف معصيتو،  ممى ؿى ثناؤه أنو جعمو عى أباف جى
كأباف مف فضيمتو، بما قرف مف األيماف برسكلو مع اإليماف، فقاؿ تبارؾ كتعالى 

 فآمنكا باهلل كرسكلو كال تقكلكا ثبلثة انتيكا خيرا لكـ، إنما اهلل إلو كاحد سبحانو أٍف
(.  171سكرة النساء اآلية ) يككف لو كلد

بيان أمر اهلل فيما فرضو عمى رسولو من أتباع ما أوصى إليو وما شيد لو . ت
:  بِو من اتباع ما أمِر بو، ومن ىداه وانو ىاٍد لمن أتبعو

كفي ىذا الباب أكرد اإلماـ الشافعي شكاىدى كثيرة نختار أنمكذجا منيا عمى 
كأتبع ما أكحي إليؾ مف ربؾ ال إلو إال ىك سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كقاؿ تعالى 

ثـ شاًىديه قكؿ رسكؿ اهلل  (2)(106سكرة األنعاـ االية) كأعرض عف المشركيف
()((  ما تركت شيئان مما أمركـ اهلل بو إال كقد أمرتكـ بو، كال تركت شيئان مما

 .(3)((نياكـ اهلل عنو إال كقد نييتكـ عنو

                                                 

 .117 ك 114المصدر نفسو، ص (1)

 .117المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 2)
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مف  ()ثـ يدلؼ اإلماـ الشافعي بعد ذلؾ إلى بياف أمر كنيي رسكؿ اهلل 
فمـ أعمـ مف أىؿ ))الشريفة، كيبيف كجكىيا التي حددىا بثبلثة  ()خبلؿ سنتو 

 (1)((العمـ مخالفان في أف سنف النبي مف ثبلثة كجكه، فاجتمعكا منيا عمى كجييف
. كاختمفكا عمى الكجو الثالث

أما ما اتفقكا عميو فيك ما أنزؿ اهلل فيو نص كتاب، فبيف رسكؿ اهلل مثؿ ما 
 .(2)كاآلخر مما أنزؿ اهلل فيو جممة كتاب، فبيف عف اهلل معنى ما أراد. نص الكتاب

فيما ليس فيو نص  ()أما ما اختمفكا عميو فيك ما سنو رسكؿ اهلل 
ليعمـ مف ))، ثـ يستعرض اإلماـ كجكه االختبلؼ إال أنو ينتيي إلى القكؿ (3)كتاب

إذا كانت سنة مبينة عف اهلل معنى ما أراد  ()عرؼ منيا ما كصفنا أف سنتو 
فيي كذلؾ : مف مفركضة فيما فيو كتاب يتمكنو، كفيما ليس فيو نص كتاب أخرل
. (4)((أيف كانت، ال يختمؼ حكـ اهلل ثـ حكـ رسكلو بؿ ىك الـز بكؿ حاؿ

:   شيئين(5)ومن عرض أنواع البيان والكميات التأصيمية نستجمي
 (الباحث)إٌف عمكـ أنكاع البياف الخماسية منيا كالتصنيفات التي اصطمحنا : األول

إنيا كانت مداخيؿ نظرية لنظرية اإلماـ . عمى تسميتيا كميات تأصيمية
 . الشافعي البيانية

 الشافعي حسبما ـإٌف الفيرست أك خطة الكتاب التي سار عمييا اإلما: الثاني
اتضح في نياية ىذه األبكاب البيانية، تبدك كأنيا نماذج تطبيقية لما خمص 

. إليو مف أنكاع لمبياف كلمكميات التأصيمية

 (1)الؼقـــاس. 2 

                                                 

 .21المصدر نفسو، ص( 1)

 .122المصدر نفسو، ص( 2)

 .122المصدر نفسو، ص( 3)

 .131المصدر نفسو، ص( 4)

كبيذا االستجبلء نستطيع القكؿ إفَّ عمؿ اإلماـ الشافعي كاف تأصيبلن معرفيان، كجدناه خصبان ( 5)
.  في ميداف عمـ اجتماع المعرفة، شجعنا عمى طرح مشركعو المعرفي



هـ 204مؼاربة الجتؿاعقة املعرفة الؾغووة عـد اإلمام الشافعـي ت: املشروع املعريف  يف  كتاب الردالة

 ذػقق إبراهقم صاحل اجلبوري. د.م.أ

 338 

  تسير األمة عمى القرآف كالسنة كاإلجماع ثـ القياس، أك االجتياد فيما 
 كما كاف نصان قرآنيان كسيرة نبكية، ،(2)((أسماف لمعنى كاحد عند الشافعي))

جماعان لمعمماء فيك مما ىك مكجكد مف أحكاـ تجاه جميع القضايا، كمما ليس لو  كا 
مف حكـ فيما يخص الكثير مف القضايا المستجدة كاف ال بد لو مف حكـ خاص 

، أك مع سبيؿ الحؽ ))كبما أف األمر متعمؽ بالجانب الديني، فمكؿ مسمـ  حكـ الـز
ذا لـ يكف فيو بعينو : فيو داللة مكجكدة، كعميو إذا كاف فيو بعينو حكـ أتباعو، كا 

 .(3)((طمب الداللة مع سبيؿ الحؽ فيو االجتياد، كاالجتياد القياس
جماع  إفَّ القياس يعني استنباط األحكاـ غير المكجكدة في القرآف كالسنة كا 

. األمة، لقضايا كأمكر مستجدة مف خبلؿ اعتماد مبدأ المقايسة
كبيذا الطرح كافؽ اإلماـ الشافعي مدرسة الرأم التي شكمت جزءان ميمان مف 
فكر المجتمع الفقيي، الذم القى ركاجان في المجتمع المتعدد الثقافات كقد حممكىا 

معيـ إلى حكاضر العرب، فكاف الكضع االجتماعي يستدعي أف تككف ىناؾ 
حكارات كآراء تتبلقى مع بعضيا كلعؿ ىذا كاف مف الدكاعي التي جعمت اإلماـ أبا 
حنيفة يجعؿ مذىبو قائمان عمى المشاكرة كمبادلة اآلراء، حتى يتـ االتفاؽ عمى رأم 

. يرتضيو الجميع، عمى أف يككف ضمف حدكد القرآف كالسنة النبكية الشريفة
إف إدراؾ اإلماـ الشافعي ليذه الحقيقة االجتماعية ىي التي جعمت مؤلفاتو 
التي كتبيا في العراؽ مبلئمة لكضعو االجتماعي، كلعؿ تغير الظركؼ االجتماعية 

عميو ىك الذم دفعو أيضان أف يكتب لكاقع مصر بشكؿ اختمؼ عما كتبو في 
العراؽ، إلى حدو جعمو أف يكٌفؽ بيف رأيو العراقي الذم يقكؿ باالستحساف كبيف رأيو 

 اآلخر الذم ال يقكؿ بو، أٌما قكلو باالستحساف 
فأجازه عمى أنو في الكقت نفسو قد حده بقاعدة تجعؿ مف القائميف بالرأم ال 

                                                                                                                       

ألحقنا في ىذا الباب ما أفرده اإلماـ في نياية كتاب الرسالة مف باب أسماء القياس، كذلؾ  (1)
كنكد أٍف نشير بأف ىناؾ خبلفان في . لتحقيؽ الكحدة المنيجية التي تقتضييا طبيعة البحث

/ الرسالة/ الرأم حكؿ تباينيما إذ يذىب البعض أف القياس ىك أحد مقدمات االجتياد أنظر
. 413ىامش ص/ المصدر السابؽ

 .413مصدر سابؽ، ص/ الرسالة (2)

. 413المصدر نفسو، ص( 3)



                  (   56) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 339 

ليس ألحدو دكف رسكؿ اهلل أف )): يستطيعكف القكؿ بالرأم دائمان، كقاعدتو كانت
كال يقكؿ بما استحسف، فإفَّ القكؿ بما استحسف شيء يحدثو ... يقكؿ إال باالستدالؿ
فإفَّ  () ىك دكف رسكؿ اهلل ا كلما كاف األمر متعمقا بـ(1)((ال عمى مثاؿ سابؽ

األمر إذف يخص عمـك المجتمع، بما فيو مف أناس ليـ مستكيات معرفية متباينة، 
أصبح القياس قضية اجتماعية كلـ يكف مجرد مقايسة منطقية، فيـ إف يتفقكا في 

مما ال يجيز الخبلؼ بحكـ العقؿ كالمنطؽ،  )*(مقايسة ما تكف في معنى األصؿ
. فإٌف األمر عمى خبلؼ ذلؾ حيف تتجاكز األصؿ لتنزؿ في مقايسة األشباه

ىذا كلما كاف االختبلؼ كاردان في القياس، فقد عمد اإلماـ الشافعي إلى 
، ىي مف أكضح مميزات عصره كىي العمـ بالمغة العربية سكضع شركط لممقايي
فمف جماع عمـ كتاب اهلل العمـ بأف جميع كتاب اهلل إنما نزؿ )كمؤشرىا الفصاحة 

.  (2)((بمساف العرب
ثـ تجد في الرسالة مسألة غاية في الحبكة المنطقية كىي مناقشتو متغير 

 (التي أصبحت ظاىرة مثيرة لبلنتباه درسيا الفقياء كالنحاة كعامة الناس)الفصاحة 
 المغكم محمقان في فضائو الفمسفي الذم أكضحناه –بحس عالـ االجتماع المعرفي 

:  في القسـ األكؿ مف حيث اعتماده المغة الفمسفية العقمية بمنطؽ معرفي
كالقرآف يدؿ عمى اف )) لمف جعمكا لؤلعجمية ذكران في القرآف الكريـ لناقدا يتصد. أ

. (3)((ليس مف كتاب اهلل شيه إال بمساف العرب
. كمشخصا في الكقت نفسو لمتفاكت المغكم لمعمـ بالعربية. ب

                                                 

. 62المصدر السابؽ، ص/ الرسالة (1)
أم إف .. أف تككف العمة دالة عمى الحكـ، كال تككف مكجبة... قياس الداللة (1: مما يسمى (*)

/ الرسالة(( كىك ما كانت العمة فيو مكجبة الحكـ: قياس العمة (2... العمة يمكف إلغاؤىا
. 414 ص3ىامش 

 .77المصدر نفسو، ص( 2)

 .77المصدر نفسو، ص( 3)
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كىـ ))فالمجتمع لـ يعد محصكران بالعرب إذ دخمو غير العرب مف المسمميف 
ٍف ذىب عميو بعضو، كمنيـ الجامع ألقؿ : في العمـ طبقات منيـ الجامع ألكثره، كا 
. (1)((مما جمع غيره

يشير إلى ظاىرة  ( الفصاحة–العربية )بؿ إفَّ اإلماـ الشافعي بيذا العمـ 
 اإلسبلمي آنذاؾ أال كىي ظاىرة التعايش االجتماعي، ما –سادت المجتمع العربي 

بؿ إنَّو يجعؿ ىذه الشعكب مف العرب، حينما يقبمكف لغة . بيف العرب كغيرىـ
.  (2)((كمف قىًبمو منيا فيك مف أىؿ لسانيا))العرب كيتعممكنيا، 

 المنطقية في التحميؿ كبركح الفضاء الفمسفي لعمـ ةإفَّ اعتماد الطريؽ
اجتماع المعرفة المغكم، لعمو مرتيف بطبيعة التعميـ في العصر الذم أشرنا إليو مف 

. اعتمادىا القياس، ككضع العمـ تحت كميات تسيؿ عممية اإلحاطة بيا
إفَّ اإلماـ الشافعي لـ يستعرض مفيكـ القياس بكصفو مفيكمان نظريان، 

نما  (القرآف كالسنة كاإلجماع كالقياس)ككأصؿ رابع مف أصكؿ الحكـ اإلسبلمي،  كا 
اعتمده فيما أٌصؿ فيو مف أحكاـ ليككف مؤشران عمى اثنكغرافيتو االجتماعية التي 

رافقت معرفتو الدينية، حدان تجاكز التأصيؿ النظرم إلى التطبيؽ ليذا التأصيؿ، فيك 
لـ يكف يتكمـ بمنطؽ المتأمؿ، بؿ بمنطؽ الكاقعي الذم يتكمـ بمغة كاقعة التي 

كقد كضع ىذا في مكضعو، كقد كضعت جمبلن منو رجكت أٍف تدؿ عمى ))يفيميا 
 بمنطؽ العمـ نفسو القائؿ بالنسبية ال بمنطؽ (3)((ما كراءىا في مثؿ معناىا

، كبدراية المنيجي الذم يعمـ أف يضع شاىده كفي أم مكاف مف  اإلطبلؽ الجاـز
.  التحميؿ

أمنوذج تطبقؼي  

                                                 

 .79المصدر السابؽ، ص/ الرسالة( 1)

 . 80المصدر نفسو، ص( 2)

 .63المصدر نفسو، ص( 3)
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لقد اتضح فيما سمؼ كانجمى مف أمر أنو قد كاف لئلماـ الشافعي مخطط 
نظرم معرفي بنى ىيكمو بطريقة منظمة كانت أبرز مميزاتيا الدقة المنيجية 

. كاألصالة في الطرح كالتبلئـ مع عامة المجتمع
كىك ليس مف الجيد المقتصر عمى النظر فحسب إنما ىك جيد راعى 
تطبيقو كما سنبلحظ بعد قميؿ، كمما يؤكد إمكانية اعتماد مخطط نظرم، تميز 
بعقبلنيتو المنطقية، ممثمة بما رسـ مف تخطيًط ألبكابو، كبما اعتمده مف منيج 

المناقشة كالحكار، كىك ال يذكر قضية إال كافترض األسئمة التي تعيؽ تحقيقيا، ثـ 
يبدأ بمناقشتيا حتى ينتيي إلى إقرارىا مستندان في ذلؾ إلى القرآف الكريـ كالسنة 

. النبكية الشريفة مما أعطى دفقا الحياة في مخططو النظرم
ككؿ ذلؾ بأسمكب ثًر جميؿ، كببلغة تجعؿ القارئ يصغي السمع لكقع 

ككتاب ))كمماتو يقكؿ عنيا األستاذ أحمد محمد شاكر في تحقيقو لكتاب الرسالة 
الرسالة بؿ كتب الشافعي أجمع كتب أدب كلغة كثقافة قبؿ أف تككف كتب فقو 

 لكف الشافعي المنيجي لـ يكف ليتكقؼ عند الجانب النظرم فحسب، (1)((كأصكؿ
ؿًّ ما تبقى مف الرسالة فيككف بذلؾ . بؿ، قاـ بتطبيؽ ما انتيى إليو مف منيج في جي

: قد أكمؿ كجو العمؿ العممي الذم نيض بًو مف جانب نظرم يقكؿ اإلماـ الشافعي
 مف السنة عمى كتاب اهلل، كالسنة فيما ليس فيو نص كتاب (2)كسأذكر مما كصفنا

. (3)بعض ما يدؿ عمى جممة ما كصفنا منو إف شاء اهلل
كاستكماال لعممنا سنعمد إلى إبراز الجانب التطبيقي بأٍف نأخذ مثاالن حكؿ 
ما انتيينا إلى كصفو بتأطير المعرفة الدينية بطابع العقبلنية كبما شخصنا مف 

معالميا بالبيانية عمى كفؽ القكانيف المغكية كالقكاعد المنيجية التي حممت سمات 
. منطقية

                                                 

 .11مصدر سابؽ، ص/ الرسالة تحقيؽ أحمد محمد شاكر( 1)

 .بيانية كفؽ ما حددناه نحف في ىيكمية معرفية-أم بما افترضو مف بنى معرفية (2)

 .133الرسالة، تحقيؽ عبد المطيؼ اليميـ كماىر ياسيف الفحؿ، مصدر سابؽ، ص( 3)
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القياس )كنكد أف نشير إلى أفَّ القضايا التي سنعرض ليا مثميف ىما 
ّن ىذا البناء الييكمي يعرضيا اإلماـ الشافعي بيذا الشكؿ،  (كطاعة رسكؿ اهلل وا 

ّنما  لعرض القضايا من اجتياد الباحث، إال أنَّ ىذا االجتياد لم يكن من فراغ، وا 
فقارئ الكتاب ما إف يضع . جاء لما ىو موجود فعاًل في متن كتاب الرسالة

.  المعركض في الكتاب في ىذا البناء الييكمي، حتى يقر بتصنيفنا، إلى حد ما
: أّما الييكل التطبيقي المنطقي لمعرض فيو عمى النحو األتي

قضية كيعرضيا بإيجاز كأحيانان  (مسألة ما) يختار اإلماـ الشافعي :القضية.1
.  أخرل بإسياب

يقدـ اإلماـ الشافعي لمقضية بآيات قرآنية : (المسألة) البناء المنطقي لمقضية. 2
. كأحاديث نبكية شريفة حتى تتكضح متغيراتيا في بناء منطقي

يقدـ اإلماـ الشافعي بعد عرض اآليات كاألحاديث : (المسألة) أدلة القضية. 3
النبكية الشريفة أدلة عمى صدقيا بمتغيرات بيانية لمنطقو بكاسطة التدليؿ 

. الخ... كالمنطؽ مستخدما عبارات احتماؿ، يحتمؿ، يدؿ، استدالؿ، نستدؿ،
ينتيي اإلماـ الشافعي أخيران إلى كصؼ حاؿ : (المسألة) نتيجة القضية. 4

.  القضية التي عرضيا
 
 

  (2)االجتؿاعقة التـظريوة املتعؾؼة بالؼقاس-  لؾؿعرفة (1)تطبقؼه

في حديثو عف العمـ كأنكاعو ينتيي اإلماـ الشافعي إلى صنؼ مف صنكفو 
: يسميو بالقياس ليقكـ بعرضو عمى النحك الذم فصمناه

: (الؼقاس)الؼضقة . 1

                                                 

يعرض اإلماـ الشافعي لقضية ما فإنو كثيران ما يفترض شخص ما يسألو كيحاججو كي ( 1)
.  يكضح ما يريد بيانو، عمى نحك قاؿ قائؿ أك قاؿ كما شاكؿ

 .341-337ينظر مف ص/ المصدر سابؽ/ الرسالة (2)
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ـ ًمفٍ قي فىًصؼٍ : ؿى قىا-  ةى ًفيو، ما يىٍمزى  قط؟سمف مى  ف كعكمىف يىمزـي ق،  كاذكر الحجَّ
ـٍ يكمَّفيا كؿ الخالغيادرجةه مف الًعٍمـ لىٍيًس تبًذًه قى :  فقمتي لىو– لى ف ـك، ةً صَّ  العامَّة، كى

ذا قاـ ًبيىاقؿَّ فىبلى يىسىعييـ ؾة صَّ احتمؿ بمكغىيا مف الخا ًمف  ـ كافَّةن أف يعطَّمكىا، كا 
ٍف قاـ اهلل، كالفضؿي إف شاء ،  تركيا يحرج غيريهي ـٍ الكفايةي ؿى ًتًيـ مىًف فيو صَّ خا ٍفييىا ًلمى

  .ًبيىا عمى مف عٌطميا

: مؼدمات البـاء املـطؼي لؾؼضقة. 2

بىرمجدفكفأ: فىقىاىؿ-   عميو؟ان ىذا قياسليككف  ق، في معنائان  أك شيان  ىذا خى
 ًمف رى  النفيدً  ثـ أؾ، لساف نبيَّوً كعمىق بتاؾفي ًُ  الجيادى هللفرض ا: فىقٍمت لىو- 

 الجياد
نًّة يقاتمكفأنفسيـ كىأمكاليـ  ٍؤمًنًيفل مفى اٍلـرتٍش إفَّ اهلل ا :فقاؿ-  في  بأفَّ لىيـ اٍلجى

يٍقتمكف   آفرراة كىاالٍنجيؿ كىٍالؽك في التَّ ان ليو حؽعى  ان دكىعسىبيًؿ اهلل فىيٍقتمكفى كى
ذلىؾ ىك ًببىٍيعكـً ا كرش ًمفى اهلل فىاٍستىبٍ ق ًبعىٍيدلؼككمف أ الًذم بىايىعٍتـ ًبًو كى
 .111سكرة التكبة اآلية العظيـ  زكالؼ

قاىؿ ى -  ًُ قىاتميكا الـ :كى  المتقيف  اهلل معفنىكـ كىاَّفة كىاٍعمىمكا أًتمك ييقىامىاركيف كىافةن ؾى ٍش
 .36سكرة التكبة اآلية 

ٍدتشالـفاٍقتمكا  :كقىاؿ-  ٍيث كىجى ـٍ كىاٍحصركىيـ كىاٍقعمكىـًرًكيف حى لٍيـ كؿ  كاد كىخذيكىي
غىفيكر   الزكاة فخمكا سبيميـ إف اهللالصبلةى كىاتكا فإف تابكا كأقامكا صدمىٍر 

 (.5سكرة التكبة اآلية ) رىًحيـ
رمكفى ٍكـً ٍالىيكال بيفى ال يٍؤمنكف باهلل ذ اؿَّ كاقىاًتؿ: كقىاؿى ُى -   ا حـرـاآلخر كال يحى

مسكىراهلل ى  تى يٍعطكا الًكتىاب ينكفى ديفى اٍلحؽ مفى اَّلذيف أكتكا دكلو كال ى حى
اغُى  دعىٍف م ٍالًجزيةى   .(29سكرة التكبة اآلية ) كفى ركىـٍ صى

بٍد العزيز عفأ-  ك خبرنا عى مد بف عىمرو مىمىو عىفٍ  أعفٍ  محى قىاىؿ  ":قاؿىريرةى بى  أبى سى
  قالكىافإذا ، يقكلكا ال الو إال اهللتىاسى حف ال أزاؿ أًقاتؿ اؿ:اهللكؿ سرى 
مكا ـعى   ."لى اهللعكحسابيـ ، ىاؽ إال بحكأمكاليـم دماءىـ فصى

ؿَّ ث كقاؿ اهلل-  ايا أييا الذيف آمنكا : اؤهفجى ، بيًؿ اهللً سركا في لكـ اٍنؼإذا قيؿ  لىكـٍ مى
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تاع الدٌّنياياة لىحى ض أرىضيٍتـ باٍر األثاقمتـ إلى ا مى فىما ى يىاة الٌدنيا ًمفى اآلًخًرة ى  اٍلحى
ٍيركـٍ سٍتبىدىؿ كىمى ان ذىابىا أليـع ٍبكـفيركا يعىذف إال تإال قميؿ ًرة في اآلخ  قىٍكما غى
 – 38سكرة التكبة اآليتاف ) ر عمى كؿ شيء قدمهلل كاان شيئضركه كال ت
39.) 

ٍيره لكـٍ : كقاؿ-  اٍنفركا ًخفىافاى ًكثقاالى كىجاىدكا بأمكالكـٍ ًكأٍنفًسكـٍ فًي ًسبيىًؿ اهلًل ذىلكـٍ خى
ـٍ تىٍعممًكفى  . (41سكرة التكبة اآلية ) إٍف كنت

تممًت اآليات أف يككفى الجيا: قاؿى ُى -  ة ٍمنودفاحى مىى كؿ مطي:  ٌكمو كالَّنفير خاصَّ ؽو عى
يسىع أحدان منيـ التخمؼي  ، كالزكاةلحج ٍعنو، كما كانت الصمكات كاُى لىو، ال ى

مىيو فرض منيا مف أف يؤدم غيره الفرضى عىٍف  فمـ يىخٍرج أحد كىجىبى عى
ىىذا الُى ألفَّ  نفسو،  .لغيره يكتب عىمىؿ أحد في ى

 يككفى ذلؾ أف ك الصمكات،ضً  فرعنى غىيىر ـضياً  فرعنى ـيككفكاحتممٍت أف - 
صدى باؿ ًُ د ؼؽي ٍقصى  في جيىاد لكفايةٍمف قاـ باالكفاية، فيككف رض ٍفييا ى
كًىدى  كميٍخًرجان  لةى الفضًؿ،ؼنافرض كمف المشركيف مدركا تأدية اؿ مف جي

 .ثىـً مف تىخمؼى مف المأ
ًُ كلـ يس-  ًُ ًُ ٍير ال  اهلل فىقىاؿ، ى  بينيمااهلل ًك ف ًمفى اٍلمؤمنيف غى ًيسٍتكم اٍلقاعدكه

ًر  رى   اهلل فىضؿى سيـٍ ؿ اهلل بأٍمكىاًلًيـ كأنؼمفي سباٍلمجاىدكفى كى أًكلى الضَّ
مىى سيـٍ بأٍمكىاًلًيـ كأنؼديفى ٍالمىجًاهً  سٍنى ككبل كعد اهلل اٍلحاٍلقىاعديفى دىرىجة  عى

فىضَّؿ اهلل اؿٍ  مىى اٍلقاىًعدًيفى أىٍجران عىظيمان ـكى اىًديفى عى سكرة النساء اآلية ) جى
  .عمى العامةض فأما الظاىر في اآليات فالفر( 95

: أدلة الؼضقة.3

 أخرجى المتخٌمفيف مف لكفاية في أنو إذا قاـ بعض العاَّمة باالداللةبف إؼ: قاؿ- 
  المأثـ؟
  . في ىذه اآلية:لىوفقمتي -: 
  كأيف ىكى ًمٍنيا؟: قىاىؿ- 
كبلن كىعىدى اهلل اٍلحهسنىى : قىاؿى اهلل:  قمت– ًف الجياًد الحسنىى . كى فىكعد المتخمفيف عى
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مىى اإليماًف، كأبافى فضيمةى المجاىديف عمى القاعديف، كلكى كانكا آثميف بالتخمًؼ إذا  عى
ـٍ يىعؼي اهلل –كىاىنٍت العقكبة باإلثـ : غزا غيرىـ  (1).أكلى بيـ مف الحسنى-:  إف لى

 ............................................................................
 ...............................................................................

: نتقجة الؼضقة. 4

 عمى مكضع رسكؿ اهلل الداللة ككتاب اهلل البياف الذم يشفي بو مف العمى، كفيو –
. مف كتاب اهلل تعالى كدينو، كاتباعو لو كقيامو بتبيينو عف اهلل

 التـظريوة املتعؾؼة بوجوب راعة ردول –تطبقؼه لؾؿعرفة االجتؿاعقة 

: (2)()اهلل 

(: ()وجوب راعة ردول اهلل )الؼضقة . 1

اخبرني سالـ أبك النظر أنو سمع عبيد اهلل بف أبي رافع : أخبرنا سفياف قاؿ
ال ألفيف أحدكـ متكأ عمى أريكتو يأتيو األمر مف )يحدث عف أبيو اف النبي قاؿ 

ال ادرم، ما كجدنا في كتاب اهلل : فيقكؿ: أمرم مما أمرت بو أك نييت عنو
.  (اتبعناه

: البـاء املـطؼي لؾؼضقة.2

فقد ضيؽ رسكؿ اهلل عمى الناس أف يردكا أمره، بفرض اهلل عمييـ : قاؿ الشافعي- 
. اتباع أمره

 عميو مف سنة مع كتاب – أك أكثرىـ –فأبف لي جمبلن أجمع لؾ أىؿ العمـ :  قاؿ–
ٍف  اهلل يحتمؿ أف تككف السنة مع الكتاب دليبلن عمى أف الكتاب خاص كا 

. كاف ظاىره عامان 
. (كتابي)نعـ، ما سمعتني حكيت في :  فقمت لو–

                                                 

. تدؿ ىذه النقاط عمى نصكص لمف أراد االستزادة الرجكع إلييا في كتاب الرسالة( 1)
. 240-235المصدر السابؽ، ص/ الرسالة (2)
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. فأعد منو شيئان :  قاؿ–
ـٍ : قاؿ اهلل:  قمت– االتكي ـٍ كىخى ـٍ كىعىمَّاتكي كىاتيكن ـٍ كبناتكـ كىأخى مىٍيكـ أمَّيىاتكي رَّمىٍت عى حي

ـٍ ًمفى  كىاتكي ـٍ كأىخى ٍعنىكي ـٍ البلتي أىٍرضى بىٍنات األٍخًت كىأمَّيىاتكي بىنىاتي األًخ كى كى
كًركـٍ ًمٍف ًنسىائكـٍ البلًتي  جي ـي البلًتي في حي بىائبكي اعىة كىأىمَّيىات ًنسىاًئكـٍ كىرى الرَّضى
بًلئؿ أٍبنىائكـ الذيفى  مىيىكـٍ كىحى ـٍ تىككنيكا دىخٍمتـ ًبًيفَّ فبل جنىاح عى ـٍ ًبًيفَّ فىإٍف لى ٍمت دىخى
مىؼى إفَّ اهلل كىافى غىفكران  ا قىٍد سى ًمٍف أىٍصبلًبكـٍ كىأىٍف تىٍجمىعكا بيف األٍختىٍيًف إاًل مى

مىٍيكـٍ رىحيمان  انكـٍ ًكتىابى اهلل عى نىاتي ًمفى النسىاء إاًل مىا مىمىكت أىٍيمى  كىاٍلمٍحصى
. كىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـٍ 

، ثـ قاؿ:  قاؿ– :  فقاؿ رسكؿ اهللكىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـٍ : كذكر اهلل مف حـر
فمـ أعمـ مخالفا في . ((ال يجمع بيف المرأة كعمتيا، كال بيف المرأة كخالتيا))

. اتباعو

: أدلة الؼضقة. 3

 عمى أف سنة رسكؿ اهلل ال تككف مخالفة لكتاب اهلل داللة:  فكانت فيو داللتاف–
. بحاؿ، كلكنيا مبينة عامو كخاصو

 عمى أنيـ قبمكا فيو الخبر الكاحد، فبل نعمـ أحدان ركاه مف كجو يصح عف وداللة –
. النبي إال أبا ىريرة

أفيحتمؿ أف يككف ىذا الحديث عندؾ خبلفان لشيء مف ظاىر الكتاب؟  :  قاؿ–
. ال، كال غيره:  فقمت–
ـٍ : فما معنى قكؿ اهلل:  قاؿ– مىٍيكـ أمَّيىاتكي رَّمىٍت عى :  فقد ذكر التحريـ كقاؿحي

 ٍكىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـ ؟
ذكر تحريـ مف ىك حراـ بكؿ حاؿ، مثؿ، األـ كالبنت كاألخت كالعمة :  قمت–

كالخالة كبنات األخ كبنات األخت، كذكر مف حـر بكؿ حاؿ مف النسب 
كالرضاع، كذكر مف حـر مف الجمع بينو ككاف أصؿ كؿ كاحدة منيما 

 يعني بالحاؿ التي  كىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـٍ : مباحان عمى االنفراد، قاؿ
.  أحميا بو
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 بمعنى ما أحؿ بو، ال إف كاحدة كىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـٍ :  قاؿ أال ترل أف قكلو–
مف النساء حبلؿ بغير نكاح يصح، كال أنو يجكز نكاح خامسة عمى أربع، 

!  كال جمع بيف أختيف، كال غير ذلؾ مما نيى عنو؟
 قمت فذكرت لو فرض اهلل في الكضكء، كمسح النبي عمى الخفيف، كما صار –

. إليو أكثر أىؿ العمـ مف قبكؿ المسح
 .............................................................................
 .............................................................................

قٍؿ ال أىًجد ًفي مىا  كذكرت لو تحريـ النبي كؿ ذم ناب مف السباع، كقد قاؿ اهلل –
ٍيتىةو أىٍك دىمان مىٍسفكحان أىٍك  مىى طىاًعـو يىٍطعىميون ًإالَّ أىٍف يىكيكفى مى رَّمان عى مى ًإلىيَّ محى ًُ أكًح
لىٍحـ خٍنزيًر فىًإنَّو ًرٍجس أىٍك فسٍقان أًىؿَّ لغىٍيًر اهلل ًبًو فىمىًف اٍضطرَّ غير بىاغو كىال 

بَّؾى غفكر رىحًيـ ادو فىإفو رى .   ثـ سمى ما حـرعى
فما معنى ىذا؟ :  فقاؿ–
قؿ ال أجد فيما أكحي إلي محرمان مما كنتـ تأكمكف إال أف يككف ميتة :  قمنا معناه–

كما ذكر بعدىا، فأٌما ما تركتـ أنكـ لـ تعدكه مف الطيبات فمـ يحـر عميكـ 
مما كنتـ تستحمكف إال ما سمى اهلل كدلت السنة عمى أنو حـر عميكـ منو ما 

بىائثً : كنتـ تحرمكف، لقكؿ اهلل مىٍيًيـ اٍلخى رَّـ عى يحى  كيًحٌؿ لىييـي الطَّيَّبىاًت كى
(.  157سكرة األعراؼ اآلية )

با: كذكرت لو قكؿ اهلل: قاؿ-  ـى الرَّ رَّ ؿَّ اهلل اٍلبىٍيعى كىحى ال تىٍاكميكا أىٍمكىالىكـٍ :  كقكلوكىأىحى
ٍف تىرىاضو ًمٍنكيـٍ  ارىةن عى سكرة النساء اآلية  )بىٍينىكـٍ باٍلبىاًطًؿ إال أىٍف تىكيكفى ًتجى

: ثـ حـر رسكؿ اهلل بيكعان، منيا الدنانير بالدراىـ إلى أجؿ، كغيرىا. (29
. فحرميا المسممكف بتحريـ رسكؿ اهلل، فميس ىذا كال غيره خبلفان لكتاب اهلل

: نتقجة الؼضقة. 4

ٌد لي معنى ىذا بأجمع منو كأخصر:  قاؿ– . فىحي
لما كاف في كتاب اهلل داللة عمى أف اهلل قد كضع رسكلو مكضع : فقمت لو- 

با: اإلبانة عنو، كفرض عمى خمقو اتباع أمره، فقاؿ ـى الرَّ رَّ ؿَّ اهلل اٍلبىٍيعى كىحى  كىأىحى
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فإنما يعني أحؿ اهلل البيع إذا كاف عمى غير ما نيى اهلل  (275سكرة البقرة اآلية )
 بما أحمو كىأًحؿ لكـ مىا كىرىاءى ذىلكـٍ : عنو في كتابو أك عمى لساف نبيو ككذلؾ قكلو

 . اهلل بو مف النكاح كممؾ اليميف في كتابو ال أنو أباحو بكؿ كجو كىذا كبلـ عربي
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املبحث الرابع 

مؼاربة الجتؿاعقة املعرفة الؾغووة 

تعد الزاكية غير المألكفة لمطرح العممي، كمحاكلة المقارنة عمى أساس 
التقريب، كليس عمى أساس التقابؿ، مقاربة عممية، كمف ىذا الباب سنقارب بيف 

:   المعرفة، كعمى النحك اآلتيعالمشركع المعرفي لئلماـ الشافعي كبيف عمـ اجتما
نما : مفيوم المقاربة إف ما تعنيو المقاربة عدـ االنطباؽ التاـ لما يقارب بينيما كا 

أف تككف نسبة مشابية عالية بيف األشياء التي تقارب بنيكيان بيف مكضكعيف، كمف 
ىنا نؤكد ما أسمفنا في المقدمة فبل ندعي أف اإلماـ الشافعي قد كتب في عمـ 

قد كجدنا أفَّ ما كتبو اإلماـ الشافعي، في كتاب  (الباحث)اجتماع المعرفة، كنقكؿ 
الرسالة، قد حكل بنىن معرفية، كقكاعد منيجية، في دراستو الفقيية جعمت منو أكؿ 

مف صنؼ في أصكؿ الفقو عمى نحك عممي، يقترب إذا جازت التسمية مف 
. (1)المنظكمة المعرفية التي يؤكدىا عمـ اجتماع المعرفة

 * * *
يحدثنا التاريخ عف الغالب كالمغمكب، كأف المغمكب تبعان لمغالب، كيعيش 

العرب اليـك زمف المغمكبية، كبمنطؽ المؤرخيف كعمى رأسيـ ابف خمدكف فنحف تبع 
لمغالب، كمف بيف أصعدة المغمكبية، الفكر، فانجررنا إلى تقميد غالبنا، عمى 

مستكيات المعرفة، بالمقابؿ، في التاريخ العربي الكثير الذم يجعمنا نكاجو ىذه 
                                                 

 المعرفة ىك الذم يقترب مف المشركع المعرفي، عمى عمف الممكف القكؿ إفَّ عمـ اجتما( 1)
اعتبار أف عمؿ الشافعي أبعد في الزمف، إال إننا جعمنا المشركع ىك الذم يقترب مف عمـ 
اجتماع المعرفة ككف األكؿ لـ يكف بحثان في الفكر االجتماعي إال مف زاكية ثانكية، فيك 

تأصيؿ في الفقو بالدرجة األكلى، فكانت المقاربة بيف عمـ جاىز أكاديميا نعرضو، ثـ نقيس 
. المطركح كىك السابؽ زمنيان لو

مف جانب آخر كاف اعتمادنا المقاربة، ككنيا أداة منيجية غير محددة بقكاعد منممة، 
كبالتالي فإنيا تتيح درة أكبر مف الحرية في التحميؿ، ككانت ىذه النقطة المنيجية مف بيف 

 .دكاعي اختيارىا لتككف عنكانان فرعيان لمبحث
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 ال تتـ عمى صعيد متمثؿ بالخطب في المناسبات إنما االمغمكبية، إال أف مكاجيتو
ٍف عمى صعيد كاحد عمى أمؿ، تضافر ةتكضيح آلية ما يمكننا لمجاكز  المغمكبية، كا 

. ق كؿ في ميدانو لتعزيز ىذا االتجاعالمزيد مف الجيكد مف قبؿ أبناء المجتـ
كفي ميداف بحثنا يعد تقديـ المشركع المعرفي لئلماـ الشافعي، إسيامة في 

 يتمثؿ بتقديمنا اإلنتاج الذىني لئلماـ ز المغمكبية، كشكؿ ىذا التجاكزتجاك
الشافعي، ككشؼ النقاب عنو كي يككف محكران مصدريان يعكد إليو أبناء المجتمع، 
باحثيف، كقارئيف، نرشؼ منو عبؽ أصالتنا، خاصة اف المصدرية ليا مقكمات 

يدٍ  . العمـ بما حممتو مف معاني، كتضمنتو مف جى
لقد كاف فكر اإلماـ الشافعي، بما طرحو مف عمـ تعمؽ بمضمكنو الفقيي، 

كشكمو المعرفي ذا فائدة عممية عمى صعيديف األكؿ صعيد الخاصة 
بإبستمكلكجيتو، التي أضحت مقايسة منيجية يقتدم بيا الباحثكف في أصكؿ الفقو 
ككانت إسيامان معرفيان تقارب أشد التقارب مف عممية اجتماع المعرفة كالمنيجية، 

نتاج مفكريوعالتي تؤكد الربط اآللي بيف فكر المجتـ .  كا 
فيصبح المشركع المعرفي في ظؿ التعقيد العممي كالتراث النظرم، مادة 
ذا لـ نقؿ بتبديؿ الدبابة الغريماسية  عممية، منيجية، نقايس بيا إنتاجنا العممي، كا 

فعمى األقؿ إلى جانبيا بحكـ عمـك الظرؼ الحضارم التابع لآلخر، كخطكة أكلى، 
. لتجاكزىا في المستقبؿ

 * * *
 ذاتو، بما يرسمو مف عيعد عمـ اجتماع المعرفة في كاقعو العممي، المجتـ

 ع، كالرسـ، ىنا البناء النظرم، كىذا ال يعني أف المجتـعحاجات تحقؽ المجتـ
نما يعني أف شكؿ كجكدىا فردم، فالكجكد  ببنائو النظرم أك الفكقي، غير مكجكد، كا 

الخ كؿ عمى .... الحضارم كجكد متعدد الكجكه منيا السياسة، االقتصاد، التعميـ
حدة، حينما تعالجو بنيكيان في إطار كظيفتو، في حيف أف عمـ اجتماع المعرفة يعد 

. بيبمكغرافيا اجتماعية حينما تتشابؾ منظكمتو المعرفية
 المعرفة عإف مقاربة اإلماـ الشافعي ليذا التصكر العاـ عف عمـ اجتما

تكصمنا إلى حكـ مفاده أف اإلماـ الشافعي، كاف مجسدان لممجتمع عمى اختبلؼ 
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مستكياتو الحضارية، كأف طرحو العممي، لـ يكف مجرد إبداع فيما يخص الفقو بما 
كصفو مف قكاعد فيو بقدر تعمؽ األمر بمقدار ما مثمو اإلماـ الشافعي في طرحو، 
كالسيما يخص تحقيؽ المصمحة االجتماعية مف خبلؿ لغتو التي أصبحت أداة 

تعبر عف الحضارة مف )تصنيفية تصنؼ المجتمع إلى طبقات خاصة كأٌف المغة 
فالمفردات تدؿ عمى سعة خبرات المجمع، . المفردات كالتراكيب: كجيتيف رئيستيف

كعمقيا، كبالتالي عمى نكع الحضارة التي يتميز بيا، كعمى المرحمة التي تمر بيا 
. (1)(الحضارة

كمف ىذه الزاكية تزداد درجة اقترابو مف عمـ اجتماع المعرفة برسمو 
المعرفي الذم شكؿ شبكة حضارية بمنظكمتو المعرفية التي حققت درجة انسجاـ 

 الحضارم لممجتمع الذم عاش بيف –ما بيف شخصو مف جية كالكجكد االجتماعي
. ظيرانيو مف جية ثانية

 * * *
إف الطرح البياني لئلماـ الشافعي في معرفيتو الفقيية يؤكد ما ذىبنا إليو 

 الحضارم كلبياف ذلؾ نؤكد ما –مف تجسيد اإلماـ الشافعي لمكجكد االجتماعي 
: يأتي مف سمات لطرح اإلماـ الشافعي

. اف طرحو كاف معرفيان بطابع منطقي (1
 . المغكم–تأكيده الجانب البياني  (2

 .اعتماده القياس (3

 .نسبيتو التي تجمت بتقسيـ البياف (4

، إذا ما تـ النظر إلييا مف الزاكية الشكمية أك نقؿ ()كىذه النقاط بمجمميا
الزاكية البنيكية تمثؿ شقيف نظرم كمنيجي يمتقياف في صكرة عمؿو كاحد لعمـ 

. اجتماع المعرفة لدل اإلماـ الشافعي

                                                 

. 42مصدر سابؽ، ص/ حسف إسماعيؿ( 1)
()   مما "كربما ىناؾ نقاط أكثر في غير كتاب الرسالة، قد يساعد البحث عنيا في استجبلئيا

 ".ال يسمح بو البحث الحالي
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عمبلن معرفيان حمؿ سمات المنطؽ  (الرسالة)ففي الكقت الذم تككف فيو 
فانو كاف استجابة لظركؼ العصر التعميمية كالدينية، كلـ يكف طابعيا المنطقي 

اجتيادان مف اإلماـ الشافعي، كال تأثر بيا بدأ يدخؿ مساحة الفكر العربي مف تيارات 
كمما يعزز ىذا الرأم عدـ استخداـ اإلماـ الشافعي أدكات . فمسفية بفعؿ الترجمة

 .تكصيؿ لمعرفتو مف خارج ىذا المحيط االجتماعي

* * * 

كفي مقابؿ ذلؾ ال بد مف القكؿ بأف ذلؾ اإلنتاج الذىني، لـ يكف عمبلن 
فرديان متصبلن بالقدرة اإلبداعية لئلماـ الشافعي، فذلؾ كجو كاحد مف كجكه عديدة 

جعمت عممو، نتاج يمثؿ فكر المجتمع، فإذا ما تصفحنا طبيعة العمـ الذم ساد في 
عصره، كجدنا االىتماـ بالمنطؽ كالعمكـ الفمسفية التي دخمت المجتمع العربي 

اإلسبلمي إباف عصر اإلماـ الشافعي، نجد أف إنتاج اإلماـ الذىني كاف ال يختمؼ 
عما ساد العصر، فغمب الطابع المنطقي عمى بحثو، بالمقابؿ طغى الطابع البياني 

المغكم عمى لغة بحثو، كجدنا أف ذلؾ مسكغان، فمقد أصبحت المغة العربية لغة 
العصر أكالن، كتزايد االىتماـ بالفصاحة بالذات، حتى شكؿ االىتماـ بيا ظاىرة 

اجتماعية، فالجميع يبحثكف فييا حفاظان عمى سبلمتيا مف المحف الذم بدأ يدب فييا 
بفعؿ دخكؿ األعاجـ في اإلسبلـ كتكطنيـ في األمصار العربية مثؿ الككفة 

.  كالبصرة كفسطاط مصر كبغداد
 –فكاف طرحو المعرفي يمثؿ استجابة لمجمؿ الظرؼ االجتماعي 

 المسمـ – العربي عالحضارم لممجتمع، كبالمقابؿ كانت درجة استجابة المجتـ
نما  لئلماـ الشافعي كبيرة، بؿ كمستمرة حتى عصرنا الحاضر، ليس عربيان حسب كا 

ما تجد )) المجتمع لفكر اإلماـ الشافعي، تأكيد ذاتو فكثيران ةإسبلميا، كتمثؿ استجاب
 كقد كاف اإلماـ (1)((ىكية الجماعة مظيرىا األكثر كاقعية في فرد رمزم مستقؿ

.  الشافعي ذلؾ الرمز
 * * *

                                                 

 .23مصدر سابؽ، ص/ جكف جكزيؼ( 1)
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 –إف الطرح غير المألكؼ في المقاربة يتمثؿ بقكلنا إف الحس االجتماعي 
المعرفي لئلماـ الشافعي، كاف جميان في كتاب الرسالة إلى حد جعؿ طرحو قريبان في 

. شكمو العاـ مف عمـ اجتماع المعرفة، المغكم منو تحديدان 
فالفضاء الفمسفي لممشركع المعرفي كاف جميا في طرح اإلماـ الشافعي، 
ٍف لـ يستخدـ مصطمحات فمسفية إال أنو أخذ منيا جكىرىا المنطقي القائـ  كىك كا 

. عمى مبدأ المقايسة، مما جعمو مصنفىان أكالن في عمـ أصكؿ الفقو
إفَّ نقطة االزدكاج بيف النظرية كالمنيج في عمـ اجتماع المعرفة، إشكالية 
عممية، حيث يبدك المنيج غائبان، في نظرية عمـ اجتماع المعرفة، كىذا الغياب، 
نما ىك غياب شكمي، فالمنيج في عمـ اجتماع المعرفة،  ليس غيابان عمميان، كا 
معيارم، إلى حدو ما، غير منظكر، لكنو دائـ الحضكر في ثنايا البحث، كفي 

التحميؿ، كتمؾ حقيقة نتممس معالميا لدل اإلماـ الشافعي، فقد كانت معاييره في 
األصكؿ الفقيية، في العراؽ، غير معاييره فييا، في مصر، بما اقتضتو طبيعة 

المجتمع، كبما اقتضاه فكر ذلؾ المجتمع، فضبلن عف قدرة الباحث السيككلكجية في 
النفاذ إلى ذلؾ التبايف بيف المجتمعيف، رغـ انخفاض نسبة التبايف بسبب كحدة 
األرض كالمغة كالديف، كلكنو كما معمـك أف ىذا ال يعني انعداـ الفكارؽ، كىذا ما 

 فكانت ىناؾ رسالتاف لمجتمعيف كتبت في العراؽ كىي –أدركو اإلماـ الشافعي 
. مفقكدة أحداىما كلـ تبؽى إال التي كيتبت في مصر كىي التي بيف أيدينا

 * * *
إف االثنكغرافيا االجتماعية التي كانت حاضرة لدل اإلماـ الشافعي، جعمت 

منو مقاربان لعالـ اجتماع المعرفة، كنستطيع أف نكضح ىذه الحقيقة عمى النحك 
: اآلتي

إف حضكر االثنكغرافيا االجتماعية، تمثؿ بإدراكو الطبيعة االثنية لممجتمع 
 العربي الجديد حيث األعاجـ، الذيف يتفاكتكف في درجات فيميـ بحكـ –اإلسبلمي 

تفاكت تمثميـ لمغة العربية، فجاء البياف الخامس مؤكدا كجكب العمـ بأف جميع 
كتاب اهلل إنما أنزؿ بمساف العرب، كالمعرفة بأف ىذا المساف ىك أكسع األلسنة 
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ألخ فجاءت مستكيات البياف عنده متعمقة بمستكيات مدركييا، ...كأكثرىا ألفاظا
.  كباختبلؼ البياف

كفي ىذا االتجاه تتكضح اجتماعية المعرفة المغكية عند اإلماـ الشافعي 
، كعده إطاران يصمح أف يككف نمطان (بياف المغة العربية)فيما شخص مكضكع البياف 

. إبستمكلكجيان لمتأصيؿ في الفقو
فالفصاحة حسبما تـ تكضيحو فيما سمؼ قد أصبحت ظاىرة اجتماعية، 

يككف مف الصعب تجاىميا، كالسيما أف مكضكع الديف يمقى في الكقت ذاتو 
االىتماـ كالمغة العربية أداتو في ترسيخو لدل نفكس العامة كتفسيره مف باب آخر، 

 ككنيا أداة تفاىـ لمخميط االجتماعي األول: فأصبحت المغة العربية تسير باتجاىيف
 اآلخر اإلسبلمي عمى مستكل كاقع الحياة اليكمية أما االتجاه –لممجتمع العربي 

فتمثؿ بخطيف األكؿ خطيا ككنيا لغة دينية، كخطيا الثاني ضركرة الحفاظ عمى 
. ىذه المغة مف المحف مما زاد مف قيمتيا

 * * *
لقد كاف االىتماـ بالفصاحة أحد المؤشرات االجتماعية التي تبيف عبلقة 

 –كلما تمتع بو اإلماـ الشافعي مف حس اجتماعي .االرتباط بيف المجتمع كالمغة
لغكم فقد أدرؾ ذلؾ المؤشر فكانت بيانيتو اجتماعية، بيانية تخاطب فئات تتبايف 

في درجة فيميا لمبياف العربي، خاصة إف مكضكع إتقاف المغة العربية قد غدا 
مفاضمة اجتماعية، بؿ إف األمر تعداه إلى كجكد مجتمع لغكم بطبقات لغكية تـ 
ذا كاف االىتماـ بالمغة العربية كفؽ  تكضيحيا في القسـ األكؿ مف ىذه الدراسة، كا 
الظركؼ االجتماعية كالحضارية التي شرحناىا طبيعيان عند عمماء المغة كالنحك 

كاألصكؿ فإف المؤشر الجتماعية المعرفية المغكية عند اإلماـ الشافعي تتجمى في 
 إذا جاز لنا ىذا االصطبلح ألف بيانيتو كانت بالبيانية الشعبيةككنو ميتمان 

تبسيطية لعامة المجتمع كىؤالء كما مٌر شكمكا مجتمعان لغكيان بطبقات ثبلث خاصة 
، فمـ يخاطبيـ بمغة أك بياف أعمى مف قدرتيـ )*(كأنو كاف في تأليفو يكضح العكاـ

ف كاف أىؿ  المغكية أك البيانية كىك المقتدر في المغة حسب ركاة عصره فالكبلـ، كا 
مف خمؽ العامة )المغة يصكغكنو بأسمكب عذبو كقكالب نحكية اال أنو في غالبيتو 
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مف الناس في عيشيـ اليكمي، كربما يككف مف أكلئؾ الذيف لـ تتح ليـ فرصة 
 كمف الطبيعي اف (1)(التعميـ في مدرسة كممف ال يكادكف يحسنكف قراءة أك كتابة

نما قد يتعدل ذلؾ ما زاد  ذلؾ ال يحدث في زمف قصير قكامو العقد أك العقديف، كا 
عمى القرف أك القرنيف حسب تطكر الدالالت الحضارية المستجدة كما قد يتطمبيا 
ذلؾ مف مسميات تبلئـ طبيعتيا عمى نحك ما حصؿ في القركف اليجرية الثبلثة 

. األكلى مف تاريخ اإلسبلـ في الحكاضر العربية الكبرل
كلعؿ استحضارنا لمفيـك المصمحة العممية ليا ىابرماس يتقارب المشركع 
المعرفي لئلماـ الشافعي بشكؿ أكثر كضكحان مف عمـ اجتماع المعرفة، حيث يعتقد 
ىابرماس أٌف المغة تمعب دكران في ظيكر المصمحة العممية التي ينصب اىتماميا 

عمى التفاعؿ االجتماعي كطرؽ فيمنا بعضيا ببعض، كتسعى إلى تخميص 
التفاعؿ كالتكاصؿ مف العناصر التي تشكىو، مع التذكير بأٌف ظيكر مصطمح 

، كبذلؾ يمكف القكؿ إٌف (2)المصمحة العممية كاف مع تأكيؿ النصكص المقدسة
البيانية الشافعية كانت سابقة عمى المصمحة العممية حينما سعت إلى تحقيؽ 

:  التفاعؿ االجتماعي عمى مزدكجيف
.  بيف المجتمع كالنص الديني، بما قاربت فيو مف فيـ لؤلخير في المجتمعاألول
.  بيف أفراد المجتمع المختمفيف لغكيان بتشكيمو بياف مفيكـ لممجتمعالثاني

كما حضكر الرسالة كتمقييا مف قبؿ أفراد المجتمع باختبلؼ مذاىبيـ 
قرار عمماء األصكؿ بمعرفيتيا إال تأكيدان لما سمحنا ألنفسنا بأٍف نسميو  اإلسبلمية كا 

، كىي مف ىذا الباب تعطي دالالتيا المغكية المعرفية االجتماعية بالبيانية الشعبية
كتتيح لنا االفتراض بمقاربتيا بعمـ اجتماع المعرفة المغكم لما تضمنتو تمؾ البيانية 

 بيانية كدينية كىما القضيتاف األساسيتاف المتاف شغمتا –لغكية : مف معطيات
المجتمع العربي اإلسبلمي آنذاؾ كىذا شاىد عمى التماثؿ الخارجي بيف المجتمع 

                                                 

 .راجع حياة اإلماـ الشافعي مف ىذا البحث)*( 
 .55مصدر سابؽ، ص/ حسف إسماعيؿ (1)

ترجمة محمد حسيف غمـك / النظرية االجتماعية مف بارسنكنز إلى ىابرماس/ إياف كريب( 2)
. 308، ص1990سمسمة عالـ المعرفة 
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كالعمؿ الميبدىع كىك مف مقكمات عمـ اجتماع المعرفة الرئيسة التي يككف فييا 
النص كالمجتمع عمى مستكل مف التقارب، كبخبلفو ال يعد العمؿ الميبدٍع مما 

يدخؿ دائرة عمـ اجتماع المعرفة، أٌما التماثؿ الداخمي، فبل شؾ أٌنو مرتبط بالمعنى 
تجمى  (المشركع المعرفي لئلماـ الشافعي)فنظرة سريعة إلى متف كتاب الرسالة 

اىتماـ اإلماـ الشافعي بالمعنى كلعؿ ذلؾ مرتبط بما أصبحت عميو المغة العربية 
تكريس النظرة التي )في كضع يتيح ليا االعتماد عمى االشتقاؽ الذم ينتج عنو

ركاية المغة إلى صناعة كاحتراؼ ) بعد ما تحكلت (1)(تنطمؽ مف المفظ إلى المعنى
مع بداية القرف الثاني لميجرة حيث ظير رجاؿ جندكا طاقاتيـ المادية كالفكرية ليذا 

 (ىػ155ت)كحماد الراكية  (ىػ54ت)الغرض كمف ابرز ىؤالء أبك عمرك بف العبلء 
.  (2)(ىػ170ت )كالخميؿ بف أحمد 

 (ىػ204ت )كمعمكـ أٌف ىؤالء قد سبقكا اإلماـ الشافعي 
إفَّ التماثؿ الداخمي جاء مف تكفيقية اإلماـ الشافعي بيف المعنى الذم ىك 
صكرة صكتية تعطي المشتقات دالالتيا المنطقية ألٌف السامع مع الصكرة الصكتية 
يستطيع أف يحدس مف خبلليا ىيكؿ المعنى حتى لك كاف يجيؿ معنى المفظ جيبلن 

. (3)تامان 
 (اإلماـ الشافعي)كيعد االمتثاؿ الداخمي كما الخارجي داالن لفيـ الباحث 

لحاًؿ مجتمعو، كفي ىذا داللو عالية نستطيع أف نقارب بيا بيف اإلماـ الشافعي في 
 المعرفة ذلؾ أف محتكل األخير ال يحمؿ صفة عرسالتو كبيف محتكل عمـ اجتما

. المعرفية ما لـ يكف في جكىره استجابة لحاؿ مجتمعو كفكر مجتمعو
كعمى كفؽ ما بيحث يمكف القكؿ إف المشركع المعرفي الذم تضمنو كتاب 
الرسالة يمكف أف يعد عمـ اجتماع معرفي عربي سبؽ عمـ اجتماع المعرفة الحديث 

. بػ ألؼ كمئتي سنة تقريبان 
                                                 

 2التراث كالحداثة دراسات كمناقشات مركز دراسات الكحدة العربية ط/ محمد عابد الجابرم (1)
. 146، ص1999بيركت 

. 143المصدر نفسو، ص (2)
 .146المصدر نفسو، ص( 3)
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اخلامتـــة 

في ضكء العرض السابؽ تتكضح صكرة جمية لعمـ اجتماع المعرفة المغكم 
إلى حد نستطيع أف نقكؿ فيو . في عمؿ اإلماـ الشافعي الذم حكاه كتاب الرسالة

إنو كتاب مثَّؿ المجتمع، كفكره، كما مثؿ إنتاجان ذىنيان لمباحث، حتى غدا كثيقة 
 . لعصره كعنكانان لفكره

كلعؿ انشغاؿ مفكرينا بتقميب عمـك الغرب كمحاكلة نقميا إلى كاقعنا كاف 
مف أسباب إغفاؿ الرسالة، بؿ ككثير عمى شاكمتيا، ليس في ميداف عمـ االجتماع 

ؿَّ العمكـ، ذلؾ أٌف المرحمة الحضارية المتقدمة التي عاشيا  نما جي كحسب، كا 
المجتمع العربي آنذاؾ ال شؾ انيا قد اقتضت عمكمان تسايرىا، كما جيمنا ليذه 

الحقيقة إال لتغير المدلكالت الحضارية لمجمؿ الحياة مما لـ يكف ىناؾ مف تابع 
كقد يككف كراء ذلؾ تفسير اجتماعي . مسيرة تمؾ العمـك التي نشأت كمتطمب لمحياة

ىك أنو العمكـ التي نشأت آنذاؾ كانت عمكمان عممية استخدميا المجتمع، كلما 
كاستجدت عمكمان جديدة، عىدى العمكـ القديمة مف  (حياة المجتمع)تغيرت حياتو 

الماضي فمـ ينميا اىتمامو إال أنو مف جانب آخر لـ تكف تمؾ مف غير تأصيؿ، 
طكاه المجتمع كما تجاكز الجانب العممي منو، كقد ساير العمماء كالمفكركف مسيرة 

ذا كانت  غائبة عنا في الكقت  ( العممية–العمـك )المجتمع فتجاكزكه ىـ أيضان كا 
.  الحاضر إال أف الجانب التاصيمي ليا ظؿ حيان الحتضاف المتكف لو

كلعؿ ميمة التفتيش في الكقت الحاضر تقع عمى أعناقنا نحف السمؼ 
عسى أف تككف قكتان يساعد األمة عمى الصمكد أماـ ما تكاجيو مف مصاعب 

كمشاكؿ كلنتجاكز أحادية الرؤية السمبية في التغني بأمجاد الماضي كتقديسو دكف 
كبطبيعة . محاكلة الكصكؿ إلى المجد العممي كالثقافي الذم كصمو ذلؾ الماضي

نما جؿ  الحاؿ ال يدعك الباحث إلى تنكر الفكر الغربي، فتمؾ دعكة غير عممية، كا 
ما يدعك إليو، ىك عدـ االنجرار مف غير ركية فيما يأتي مف األخر، بؿ التمعف 
فيو، كأخذ ما يفيد مجتمعنا، حتى تستكمؿ مقكمات نيكض األمة، عمبلن، بسمكؾ 

سمفنا الصالح الذم اخذ ما يفيده كنبذ ما ال يفيده، فكاف نكران كىدلن لمبشرية جمعاء، 
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كشاىدنا اإلماـ الشافعي فكاف حجة كبرل عمى إبراز العبلقة ما بيف الفكر كالكاقع 
بنظريتو البيانية التي شكمت معممان رئيسان في رسـ عبلقة فكر المجتمع مف حيث 
شيكع المغة العربية كتميزىا بالبياف الذم ىك سمة فكر عصر اإلماـ الشافعي، 
كعبلقتيا الكشيجة بكاقع المجتمع العربي آنذاؾ حتى أصبحت المغة العربية 

كبالطبع الديف اإلسبلمي مكحدة لممجتمع اإلنساني، فضبلن عف الديانات األخرل 
. التي نظـ اإلسبلـ عبلقتو بيا كفؽ المصالحة كالتسامح

أما ميداف التطبيؽ كاعتبار عمـ اجتماع المعرفة منيجان يمكف تطبيقو 
فيكفي الرجكع إلى المبحث الرابع لمبلحظة أنو يمكف اعتبار عمـ اجتماع المعرفة 

.  منيج بحث فضبلن عف ككنو يشكؿ عممان معرفيا نظريان 
 .كاهلل مف كراء القصد
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Abstract  

The research is divided into an introduction and four 

sections. It tries to define knowledge sociology and explore 

the reasons behind. It also particularly tackles linguistic 

knowledge sociology. 

This section starts with explaining the scientific and 

philosophical field of knowledge sociology depending on the 

assumption that this field is crucial for knowledge sociology. 

The second section is entitled with Arab-Islamic social 

status and the necessity of originating in the light of 

knowledge sociology. It entails four variable of a function that 

justifies the social need of original sciences like jurisprudence.  

The necessity of originating in the light of the fourth 

variable is needed. However, the other three variable, tackle 

the life of Al-Imam Al-Shafi’i and its relation to reality. The 

nature of knowledge sociology and jurisprudence at his era. In 

addition to being an introduction represents the pillars of 

knowledge sociology that should be investigated. 

The third section, however, tackles the knowledge 

project of Al-Shafi’i (The beginning of knowledge sociology 

with Al-Shafi’i). This section starts with an introduction to 
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explain the two bases of the project which are explanation and 

measurement. 

The research has also tackled the knowledge project 

through showing the types of explanation and what the 

researcher called “originating universalities” stemming from 

their logical nature of division. 

Finally, the fourth section is entitled with “An Approach 

to Linguistic Knowledge Sociology”. It discusses the 

knowledge project in the previous two sections through – 

scientific way that is a methodological tool that shows the 

extend to which knowledge project comes close to knowledge 

sociology in the light of the linguistic conception. 
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