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تعرضه احلقيقة من موضوع هذا املقال ما 

التحوالت وتبادل أالدوار يف بنية املركز والهامش، 
تأسس عىل التناقض الفلسفي واملعريف واليت ت 

و`جcعي والسـيايس و`قتصادي مبا يغذي 
/ مركز(ويوسع فضاء الرصاع احلاصل بني القطبني

  ).هامش
لك مركز يعد كيانه لسان حال سلطة ما يسـمتد 
vمهنا رشعيته ومرجعيته ليعني بوضوح جماالت اشـتغا .

قنع ا�ي ال وعليه؛ فهو يبدو بصورة أالمنوذج السايم وامل 
  . يسـتطيع ٔاي ٔامنوذج آخر الصمود يف و�ه ومقاومته

  

 

  

: Résumé     
    L’objet de cet article est ce que la  

réalité expose en tant que 

transformations et changements de 

rôles  dans la structure du  centre 

/périphérie. C’est une structure à base 

de contraintes  philosophiques, 

cognitives, sociales, politiques  et 

économiques ; ce qui élargit l’espace 

de lutte entre les deux pôles. 

    Chaque centre se présente comme 

porte parole d’une autorité d’où il 

prend légitimité et référence pour 

désigner clairement les champs de 

travail. Donc, il se présente comme 

un  modèle suprême  et  convainquant 

que tout autre  modèle  ne peut 

résister contre.  
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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
دلت احلياة بشـىت ٔاشاكلها عىل تالزم املركز والهامش عىل خلفية تالزم الرصاع 
ة لوجود ما؛ و�� ال نتصور ٔان يكون هناك يف حزي معريف ما وجود  بني أالقطاب املشّلكِ
مركز فقط ٔاو وجود هامش فقط، بدليل التسمية والنعت، فَِملَ يكون املركز ٕاذا غاب 

وعىل لك حال يرتبط لك مركز بسلطة يسـمتد مهنا قوته ويأخذ من الهامش والعكس؟ 
واخلضوع، بل يسعى ٕاىل بلورهتا واخلروج  إالتباعسالمهتا املهنجية ومصدرها املكني دواعي 

هبا ٕاىل العامل تعيينا ملواقفه اخلاصة املندرجة حتت رؤية املركز، فيتخذ مهنا رؤيته، ويلزتم 
، ويصبح داعيا ٕالهيا، ومدافعا عهنا، وجاعال مهنا منوذجا ساميا حبدودها وقضا¬ها واهcماهتا

µبَع ويشـيع، وتصري لك ال²ذج أالخرى ٕاىل الهامش لعدم مقدرهتا عىل  ينبغي ٔان يُت
  . `سـتجابة ملطالب احلال

ويقع حديث املركز يف دائرة السلطة بشـىت ٔانواعها، ؤالهنا يه السلطة ولها قوة 
وجودات تُعّنيِ ¼لرضورة ٕاطار املركز ا�ي يصبح هو السلطة ٕاصدار أالحاكم عىل امل

عيهنا، ويكون ما عداه هامشا معارضا ٕاما ٔان يتخىل عنه ٔاحصابه، وٕاما ٔان يبقى قطبا يف 
رصاع مع قطب املركز لقيام ٕاماكنية حتوv ٕاىل مركز مع الزمن بع�µ سقوط املركز السائد 

Âقت بوجود ما يضمّحل بظهور وجود جديد بعد من هنا نشأت التحوالت، سواء ٔاتعل. قب
بوجود يَُزحَزح من  تمنافسة مساملة تسـتوعب الوجود القدمي وتتفوق عليه، ٔام تعلق

موضعه بعد منافسة معلنة يقيض فهيا احلادث اجلديد عىل السائد، ويبدل لك خصائصه 
ادل أالدوار بني وممزياته ؤاهدافه، بل ويطبق عىل منطلقاته الفكرية والفلسفية؛ فينشأ تب

السلطة وبني املضمِحل حتت غطاء الهامش ٔاو املهمش، بعد ٔان /السائد حتت غطاء املركز
  :وعليه. تتخذ السلطة مصدرا دينيا ٔاو ٔاخالقيا ٔاو فكر¬ فلسفيا ٔاو منطقيا

 مفا طبيعة السلطة اليت تضفي الرشعية عىل املامرسات العامة؟ -

 لهتميش يف رصاع املركز والهامش؟وكيف ميكن حتويل الرشعية ٕاىل ممارسة ا -
من هنا يأيت مضمون املقال معينا  وكيف يمت املرور من إاليديولوÑ ٕاىل املعريف؟

  .لصور الرصاع والتحوالت مث حقيقة الرشعية اليت حتمك تÔ الصور وال²ذج
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        ::::صور التحول يف تراثناصور التحول يف تراثناصور التحول يف تراثناصور التحول يف تراثنا    - - - - ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
لعريب من مظهره ٕان التدليل عىل هذا التحول والتبادل يتأسس يف Úرخينا ا

العادي ؤاوv التحول من خالفة راشدة ٕاىل مÔ ٔاموي فعبايس فتشتت 1ويالت خمتلفة 
ويف ذ� تبادل ... )1(قبل ٔان جتمتع يف شـبه خالفة أ¬م املامليك، ٔاو خالفة ٔا¬م العÝنيني
أخر ويأيت ظهور املت. لٔالدوار بني مؤسيس هذه ا1ول يف لك فرتة زمنية من التارخي العريب

م ويصبح غري قادر عىل  م بناء املتقّدِ µحىت يهتد v بعد رصاع قام عىل الرسية وخلفية الوالء
واحلقيقة يف هذا التحول ٔان الوجود اجلديد اكن çمشا ٔاو يمتوقع . العطاء كام اكن زمن نشأته

 وهذا وجه Úرخيي. يف جمال الهتميش ٔاو يعّد حاv منه، فيسعى ٕاىل ٕاحداث ا1ور اجلديد
  . رصف

الوجه الثاين عقائدي، قطباه املتلكمة واملتبعة؛ فأما الطائفة أالوىل فرتى يف العقل مصدرا    
للمعرفة و�� يعود ٕاليه فعل التدبر وٕاثبات املوجودات ¼لربهان العقيل واملنطقي، ولك 

ر ٕادراك معريف ال يتأسس عىل هذا املنطق فهو ¼طل ال ميثل ٕاال الشق الضعيف غري القاد
وعىل خالف -ؤاما الطائفة الثانية . عىل تسـيري شؤونه فضال عن  تسـيري شؤون غريه

والوجه الثالث مذهيب، يتعلق . فرتى لك ذ� يف النقل ٔاوال مث العقل ترتيبا ملزما - السابقة
، ؤاحقية الشـيوع والقرب من الصحة والسالمة، وموافقة احلق ا�ي جاء به وإالتباع¼لفقه 

  .الهدي النبوي
        ::::مع الفرق والطوائف إالسالميةمع الفرق والطوائف إالسالميةمع الفرق والطوائف إالسالميةمع الفرق والطوائف إالسالمية    - - - - 1111  

لقد اكن الناس يف ٕامياهنم متبعة، ٔاساس ديهنم ما تناقلوه عن أالسالف، ومه 
يعزتون بذ� لعدم ٕاقداçم عىل التبديل والتغيري وما خير�م من دائرة التدين السلمي 

يف هذا الوضعِ حملافظهتم عىل الهيئة اليت اكن علهيا جيل الصحابة والتابعني؛ فاكن املركُز 
ٔا¬م  –القطَب أالخَري، والهامش القطب أالول، وقد صارت ٕاليه مقاليد احلمك فò بعد 

حىت اشـتد عودمه ومحلوا الناس كرها عىل آراهئم، وهو فعل املعزتô ا�ين فقدوا  -املأمون
ية هبذا الصنيع ما حققوه قبل ٔان يتبؤاوا املركز ؤافقدمه الهيبة العلمية والقوة املهنج 

  .)2(واملصداقية ا1ينية
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لقد تطور الرصاع بني الطائفتني حىت بلغ حّد تسمية املتبعة ¼حلشوية واöسمة 
مبا ... ٔارٔايت لو ٔانه: (وتسمية الفالسفة واملناطقة وعلامء الúم ¼ٔالرٔايتيني نسـبًة ٕاىل قوهلم

فهم قطبا ، مث ظهرت أالشاعرة بوص )والربهانسـتدالل يعادل `فرتاض ا�ي يسـبق `
آخر يعلو املتبعة وخيالف املعزتô، وٕان اكنوا يف احلقيقة يريدون التوسط بني الطائفتني، 

ِبِنيّة وٕاظهار احلق فò غاب عن القطبني السابقني، فظهرت املناظرات واجته ٕالهيا الناس 
عي قوته املركزية وينسب للفريق االٓخر هامشيته وابتعا µده عن الغلبة الفكرية، ولك فريق يد

كام تعنيµ ٔان املعزتô وأالشاعرة من نفس القطب مقارنًة ¼ملتبعة لوجود عوامل . احلق
اليت  )3(مشرتكة بيهنام كثرية ٔامهها التأويل والتعطيل بنية التزنيه يف موضوع الصفات اخلربية

س جتاذهبا القول ¼لنقل والقول ¼لعقل والتأويل؛ فازدادت وترية اخلالف، وشقµ عىل النا
مث ازداد الرصاع  .`ختالف يف ا1ين مع ما مه عليه من معرفة القياس وٕاعداد آالت النظر

بظهور تيار التصوف ا�ي عُدµ منافيا لالعتدال ثنائية املركز والهامش ٔاكرث  برزترضاوة و 
يف التدين؛ فهّمشه معوم املسلمني بوصفهم املركز، ومهµش املتصوفة اخلصوم بوصفهم مركزا، 

ر القطبان مركزا وهامشا من و�ة نظر متقاب�، ويه احلقيقة اليت تالزمت مع لك فصا
يف ا1نيا رؤية  -جلµ وعال-لقد قال املتصوفة ¼لفناء حيث رؤية هللا . التطورات السالفة

ج علهيم عامة  )4(عينيًة ٔاساسها ا�و¼ن والتعمق يف العبادة، كام قالوا ¼حللول و`حتاد µمما ٔاج
وا ما قال به املتصوفة كفرا بواحا �الفهتم ٔاصول ا1يناملسل ورٔاى . مني وخاصهتم، وعَد�

املتصوفة يف غريمه سطحيًة وصدا عن املعرفة احلقة، فاكن التحول عندمه من الظاهر ٕاىل 
الباطن ومن سطح التعب�د ٕاىل معق احلقيقة، ورٔاوا يف ثبات غريمه عىل ما مه عليه ٔابعد ما 

. وهو ما خيالف متاما ما عليه غري املتصوفة. قة املرادة أصال بوجود ا1ينيكون عن احلقي
 µويف لك ذ� تالزم بني املركز والهامش من و�ة نظر لك طائفة، حىت وصل أالمر حد

  . التكفري خاصة يف تصوف احلالج وابن عريب
والشـيعة، وهو  من ٔابرز ٔاشاكل الرصاع اليت ما تزال قامئة ٕاىل اليوم رصاع السـنة ولعلّ    

َمفن ميثل املركز؟ ومن ميثل الهامش؟ هو سؤال يف . )5(الرصاع ا�ي بدٔا مع الفتنة الكربى
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شطرين وٕاجابته يف نظري مل تكن متعلقة ¼ملركز والهامش معىن ٔاصليا، بل تعلقت مبوقف 
  .عيل وموقف معاوية بعد مقتل عÝن ريض هللا عهنم ٔامجعني

. ع أالمة عليه لعدم ورود بيعة ٔاهل الشام وعىل رٔاسهم معاويةا عيل فقد افتقد ٕاجامفأمّ    
ؤاما معاوية فٔالنه يرى يف نفسه وليا حيق v أالخذ بدم عÝن حني تأخر عيل يف أالخذ عىل 

 µعّز وجل vِه ُسلَطاً� فََال يُِرسف ِيف ﴿﴿﴿﴿: القت�، فعمل بقو وَمن قُِتَل َمظلُوًما فَقَد َجَعلنَا ِلَوِلّيِ
وٕامنا هذا تقدير منه عىل أساس ٔاهنام من ٔاهل البيعة ا�ين عمل ]. 33االٓية/إالرساء[ ﴾﴾﴾﴾القَتل

وتأول معاوية االٓية، ورٔاى عيل أالخذ مبا تفرضه قواعد . هللا ما يف قلوهبم وريض عهنم
  . البيعة، وقد يُرفَع عهنام املالم يف ذ�، ويف فعل معاوية خمالفة ال ختفى

µف ٔابو بكر بن العريب كتابه العوامص لقد اكن للفتنة ٔان تصري      ٕاىل ما هو ٔاشد و�� ٔال
من القوامص هبذا املعىن، ؤاطال ابن كثري احلديث يف هذا املوضوع يف كتابه البداية والهناية 
ليعمل الناس حقيقة متµ ٕاخفاؤها، فمل يُذَكر قط أنµ بني عيل ومعاوية اكن حمك احلسن بن 

مك والوالية ملعاوية، و�� وجد اخلوارج سببا للخروج عليه كام عيل وهو َمن سملµ ٔامور احل
  .خرجوا عىل ٔابيه من قبل بسبب التحكمي

ؤاما معرو بن العاص ؤابو موىس أالشعري فمل يكن بيهنام دهاء وال غباء لضعف رواية     
رخي مفاده وما روته كتب التا. التحكمي وعدم معقوليهتا مقارنًة مباكنة الصحابة علهيم الرضوان

االتفاق عىل حقن دماء املسلمني بعودة جيش العراق وعيل ريض هللا عنه ٔامريا للمؤمنني، 
وعودة جيش الشام ومعاوية ريض هللا عنه واليا عىل الشام، وتأجيل القصاص من قت� 

  .  عÝن ريض هللا عنه حىت حني
بدٔا بأرض . ر متعددةالفكر عند الشـيعة ينحو ٕاىل ظمل وقع عىل آل البيت يف صو  ٕانّ    

، وتواصل مع خالفة عيل ريض هللا عنه، مث مع مقتل احلسن، وبعده بيعة ومقتل )6(فدك
ومه الساعون ٕاىل انتقام يرّدون به عىل ظمل . )8(وٕاىل اليوم مع هتميش ترا�م )7(احلسني

 .فكر السـنة مسحهبذا املنطق مه مركز والسـنة هامش، وأالصل عندمه ... السـنة مذ اكنوا
امة وجب هتميشها وتضييق جماالت نشاطها وعند ٔاهل السـنة الشـيعة حركة هدّ 
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فٕان مل حيدث حتّول يف هذا املوضوع فٔالن . و`لتفاف حول السـنة والعودة ٕاىل هدهيا
  .املركز والهامش عىل حد قول الطائفتني متالزمان تالزم احلق والباطل

د التالزم يف العقائد وما ترتّب عن الفتنة وكام جرى الهتميش ¼لرصاع وتبادل أالدوار بع    
  .الكربى فقد جرى عىل املذاهب الفقهية

        ::::مع املذاهب الفقهيةمع املذاهب الفقهيةمع املذاهب الفقهيةمع املذاهب الفقهية    - - - - 2222
شهد العامل إالساليم ظاهرة `نتساب ٕاىل مذهب فقهـي ما يلزتم به ٔاهل املرص الواحد                 

با دفعا لالختالف بني ٔافراد الب" الواحد، لكن احلاصل ٔان اختذ لك مرص مذههبم مذه 
مثاليا، يفوق ويفضل غريه من املذاهب أالخرى، وقد متµ اختياره عىل مج� من اخلصائص 

  . لكها تنهتـي عند ٔافضليته
أالصل عند أالمئة أالعالم التسامح وأالخوة بل التبجيل و`عرتاف ¼لعمل والتفوق  ٕانّ     

ا� مفة وما�، والفطنة؛ ومن حمكة هللا ٔان جعل بني لك اثنني مهنم اتصال، ٔابو حنيف
الشافعي ؤامحد، وقد اتفق مجيعهم عىل وحدة العقيدة واكن اختالفهم يف الفقه  مث والشافعي،

واحلقيقة ٔان . ٔامرا طبيعيا الختالف ورود أالدô ٕالهيم ومعرفهتم خبصوصيات الفتاوى قبلهم
َي كذ�، فلام ُطلِ  ب من موطأ ما� وضع تيسريا لٔالمة وتسهيال ٔالمر ديهنا و�� ُمسِ

نه ال يعدو ٕاال  µما� ٔان ُحتَمل أالمة عىل ما فيه من ٔاحاكم فقهية رفض عىل ٔاساس ٔان ما َدو
 ôٔان يكون ما وصل ٕاليه، وقد يكون هناك غريه لعلمه ¼لناخس واملنسوخ وكذا ورود أالد
برواهتا يف غري جملسه ٔاو يف غري ما طلب فيه علام من أالمصار، وٕان اكن قد اختار املدينة 

حصابًة وعايش التابعون  -صىل هللا عليه وسمل-لتقرب من ٔاهلها ا�ين عايشوا النيب ل 
ا�ين ما ) معل ٔاهل املدينة(الصحابة عىل ما اكن من ٔامر النيب، وعىل ذ� ٔاسس مبدٔا 

  . فتئوا يعملون مبا ورثوه ٔا¼ عن َجدّ 
ٔان ال ٔاحد -وهو صنيع لك أالعالم من ٔاحصاب املذاهب–يظهر من صنيع ما� هذا     

حيمل ٔاحدا عىل يشء من الفقه بغري دليل رشعي واحض ا1الô والقصد، ؤان احلق قد 
يكون عنده ٔاو يكون عند غريه، ؤان `ختالف بني ٔاعالم أالمة وارد، وهو من العمل 
ا�ي تشلك إالحاطة به علام رشيفا لكونه الطريق املثىل اليت قد ترمس معامل فقه موحد 
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cعند املتأخرين، وهو ما مل يكمتل ٕاىل االٓن، ولعل السبب هو التوجه بع� اج ôع أالد
المتسك هبدي املذهب، وحىت الفقه املقارن عىل جالô فضÂ مل يسهم يف ٕارساء هذه 

وخالصة احلديث ٔان قامت املذاهب عىل شلك من الرصاع يشـتد حينا . الوحدة املرجوة
  . زمويربد حينا ولكنه ال يتبدد ويبقى عىل التال

املشهد الفقهـي القامئ عىل الرصاع والتعصب ورفض لك املذاهب أالخرى محل أالمة  ٕانّ    
عىل اسـتحداث ٔاربعة حماريب يف مسجد بين ٔامية يف دمشق ال تزال قامئة ٕاىل االٓن، مما 
يقوي فكرة الوجود والكينونة والتالزم، ليبدو من خالل هذا الوضع ٕاميان مشرتك وصالة 

يع ولكن وفق طريقة ختتلف عن طريقة الغري، ويتلو ذ� مج� مفروضة عىل امجل 
  . `ختالفات يف لك منا1 احلياة ا1ينية

مل يكن ¼ٕالماكن التعامل مع حمراب واحد مع اختالف ٔاداء الصلوات وفق لك مذهب،    
وهو وٕان اكن فعال مسـهتجنا، فيه بعض التسامح، غري ٔان البدء والسـبق ٕاىل الصالة ومن 

ج الرصاع وزاده لهيبايقميه µفصار أالمر ٕاىل ٔاداء صالة واحدة بأربع جامعات خمتلفة . ا ٔاوال ٔاج
  ...يف مسجد واحد

يبدو ٔان املساôٔ ال تتعدى تالزم الرصاع يف هذا املسـتوى، ؤاما سـيادة مذهب ما يف    
ولعل من صور ذ� التأكيد عىل . مرص من أالمصار فهو تثبيت v وهتميش ورفض لغريه

مفا ) وعىل مذهب إالمام ٔايب حنيفة النعامن(ر املذهب يف صيغة الزواج يف مرص مثال ذك
ٕان ا�ي يرخس يف ... ؟)قبلت(دخل املذهب يف الزواج وهو قد حيصل بصيغة القبول 

ا�هن ٔان ٔاتباع املذهب متعلقون بصاحب املذهب ذاته ال ملا حيمÂ من ٔاراء فقهية؛ فمل 
لمي واسـتنتاج علمي عارٍف يكفÂ العلامء، بل تعصبوا هلم ومزيومه وفق فَهٍم س إالتباعيربطوا 

  .وفضلومه عىل غريمه، فرتكوا السالمة املهنجية للجهل خمالفني ٔاحصاب املذاهب يف ذ�
يف  )9(ومن الشواهد عىل التالزم والرصاع وتبادل أالدوار مذهب ٔاهل الظاهر    

مة من اختالف ومتزق فكري وعقائدي أالندلس، فلام رٔاى ابن حزم ما آل ٕاليه ٔامر االٔ 
، وقد متثل v يف أالخذ بظاهر النصوص وكام )10(وحىت مهنجي سÔ مبدٔا السالمة فò رآه

وردت من غري حبث يف ع� وال يف منطق ويكفي ٔاهنا وردت كذ�، ولو رٔاى هللا يف 
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 مواقف ذ� بيا� لع� ٔاو منطق جلاء مذكورا كام ذكر أالصل الفقهـي، ٔاو كام حدث يف
ومواضع ٔاخرى، وعىل ذ� حيسن الوقوف عىل ما وقف عنده النص من غري رٔاي وال 

  .)11(اجهتاد قد ُحيد6ن جفوات متزق النسـيج الفقهـي لٕالسالم
ومهنا ٔايضا ما شاع عن ٔاهل املغرب العريب ٔاهنم اتبعوا عقيدة أالشعري وفقه ما�    

. قد ٔاخذ لك تيار منحى من حياهتم ا1ينية؛ فاجمتعت هلم ثالثة تيارات )12(وطريقة اجلنيد
واحلقيقة ٔان املذهب املاليك يف الفقه يوافقه مذهب ما� يف العقائد، ومذهبه يف التعبد 
والتقرب ٕاىل هللا، واحلاصل هنا ٔان املغاربة متسكوا بفقه ما� وتركوا عقيدته ومهنجه يف 

  . يدة ٔايب احلسن أالشعريالوا ٕاىل صوفية اجلنيد كام مالوا ٕاىل عق مث م العبادة، 
يبدو من هذا النسـيج المتيزي بني عنارص التاكمل ا1يين جفاءت خمتلفة لتشلك تآلفا فيه     

فصل بني عنارص الشخصية الواحدة؛ فلام� فقه وعقيدة ومهنج تعبدي معلوم، ولٔالشعري 
عند املغاربة لعل مساôٔ المتشعر . مثل ذ�، وكذ� اجلنيد، وثالثهتم خمتلفون فò بيهنم

... تعود ٕاىل املهدي بن تومرت حني ٔاقام حر¼ عىل املشـهبة اöسمة ومهنم ما� فò يظهر
لقي ٔااكبر (ؤاقر مذهب أالشاعرة عىل ٔاساس التوحيد، فسمى دولته بدوô املوحدين، فقد 

وحفول النظار، ولقي ٔامئة أالشعرية من ٔاهل السـنة، ؤاخذ بقوهلم يف تأويل ... العلامء
وطعن عىل ٔاهÂ يف الوقوف مع ... ويقال ٕانه لقي ٔا¼ حامد الغزايل رمحه هللا. تشابهامل 

، )13()الظاهر، وَمحَلَهم عىل القول ¼لتأويل، وأالخذ مبذهب أالشعرية يف مجيع العقائد
يهنـى عن امجلود عىل الظاهر، ومسى ٔاتباعه املوحدين تعريضا بتكفري القائلني ¼لتجسـمي (واكن

  . )14()ٕاليه الوقوف عىل الظاهرا�ي يؤدي 
ال ٕاىل رصاع      µويف ذ� ٕايذان ¼لرصاع الفكري واملذهيب احلادين يف املغرب، ٕاذ حتو

ومع تأّصل المتذهب الفقهـي،  .سلطوي فò بعد، ُحيَمُل فيه الناس عىل املذهب ¼لقوة
بطت مع خلق ٔاصبحت فكرة التكفري قاب� ٔالن تطغى عىل احلياة العامة وخباصة ملا ارت 

القرآن وعقيدة احللول مث وحدة الوجود والكشف يف نقطة الفناء عند املتصوفة، فاكن ما 
هو معروف يف التارخي إالساليم عن ٔامحد بن حنبل واحلالج وابن عريب، وما حدث مع 

  . لك واحد مهنم من هتميش وٕاقصاء
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� جاء ُمجَزتٔاً، ٕان التشكيل الثاليث السابق فيه كثري من إالقصاء والهتميش؛ و�
ٍه ما يبدو ٔانه ٔافضل ما فيه ٔان `ختيار متµ يف -بيشء من املثالية-يبدو . يأخذ من لك توج�

زمن تساوت فيه أالشـياء فهـي معروضة عىل أساس المتيزي و`ختيار، فاكن ذ� 
لكن . `ختيار عند ٔاهÂ هو أالجدر وأالفضل، وميكن لغريمه ٔان يتخريوا غري ذ�

ينشأ من ٔان يكون اللك� عرضًة لرتك بعضه واستبداv ببعض ّلكٍ آخر، وقد يكون التساؤل 
يف ذ� تشويه للك ّلكٍ عىل حدة، وهو التشويه القامئ عىل الهتميش وإالقصاء و`ختيار 

  .  املتعمد
كام ٔان المتذهب يف حّدِ ذاته فيه كثري من الهتميش، فال يعتقد مسمل ٔان يكون 

حد من ٔاحصاب املذاهب دون غريه، ويكفي االتفاق بيهنم عىل ذ� احلق لك احلق عند وا
  . )15(دليال عىل وحدة مرشهبم، وما اختلفوا فيه v دواعيه ؤاسـبابه

ٕان كتب الفقه إالساليم مليئة بصنوف التسامح والتآ= الغائبة يف تعامل 
من املذاهب،  املسلمني فò بيهنم، مما يمني حقيقة �ل أالتباع وسوء فهم انهتاج مذهب

حىت صار املذهب شيئا ماد¬ v وجوده وكيانه ا�ي تدركه احلواس وأالفهام، وقد ارتبط 
مباكن معني واختذ جنسـية الب" ا�ي ارتضاه، عىل الرمغ ٔانك ترى اللك يستند ٕاىل القرآن 
والسـنة واجهتادات العلامء، فيتبادر ٕاىل ا�هن ٔان للك مذهب قرآنه وسنته، واحلق ال 

  .)16(دى اختالف أالدôيتع
وقد بدا يل ٔان  ٕاظهار الصدق عند لك طائفة ال شكµ فيه، ؤان ٕادراك احلقيقة غاية عند    

امجليع، ولكن ما غاب هو العذر والتسامح، وهو ما جرµ العوام ٕاىل تكفري غريمه وبغضهم، 
ود هنا وليس املقص. وزادت حّدة الرصاع بني العلامء ٕاشاعة فكر الهتميش والكراهية

التقريب بقدر ما هو حبث عن التوسط؛ فالعيب يف التعصب والترسع وضعف الوازع 
أالخاليق وافتقاد العذر، وذ� من ٔاصول ا1ين اليت تغاىض عهنا كثريون من ٔاهل 

  .التعصب
وقد يكون الهتميش محمودا تسـتحسـنه أالمة ٕاذا حقّق هدفا رفيع الشأن ذا ¼ل، كحال   

عه وتدوينه، تصحيحا وتضعيفا؛ فهو بذ� هتميش وقايئ محمود، رمغ احلديث الرشيف يف مج
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ما حيمÂ من اسـهتجان öرد ٔانه هتميش، وٕامنا يشفع v الصدق و`تاكء عىل النص وا1ليل 
من القرآن والسـنة، فيجد السبيل ٕاىل العمل به، ويُرفَع عنه احلرج بذ�، ويف أالمر 

  .تفصيالت سـتأيت
يف ٔافعال الناس مبا يتناسب وأالوضاع القامئة يف حاالت ٕان الهتميش هنا يرسي 

خمصوصة، تتطلب اسـتخدامه ملا فيه من فائدة مرجوة، ويه تتعلق بعمل احلديث ومواقف 
  . يف الفقه

        ]]]]الهتميش الوقاالهتميش الوقاالهتميش الوقاالهتميش الوقايئيئيئيئ: : : : [[[[وجه محمود للهتميش يف عمل احلديثوجه محمود للهتميش يف عمل احلديثوجه محمود للهتميش يف عمل احلديثوجه محمود للهتميش يف عمل احلديث    - - - - 3333
اديث روايًة من أالح -صىل هللا عليه وسمل-سعت أالمة ٕاىل مجع ما اFثر عن النيب 

من غري كذب عليه وال وضع، مما يسـتدعي التحري يف رواية احلديث وقبوv اتباعا، 
وٕاحقاقا للحق الثابت برواية الرواة سـندا ومتنا؛ و�� وضع الشـيخان ؤاحصاب احلديث 
رشوطا تقوم عىل اجلرح والتعديل وقد ختصص فيه طوائف من الناس، فال يُقبل من 

لثقة الثبت عن مثÂ ٕاىل منهتاه، واكن موافقا ٔالصول ما جاء يف حممك احلديث ٕاال ما رواه ا
التزنيل، وما عدا ذ� يُرتك لضعف طرق وروده وروايته، وٕامنا يتعني الهتميش هنا كذ¼ 

، وقد اجهتد ٔا�س يف الوضع حىت شاعت -صىل هللا عليه وسمل- )17(عن النيب
 µة إالرسائيليات وأالحاديث املوضوعة وعُمل الوضµد بذكرمه بياض الورق ِبِني اُعون وُسّوِ

ه لشـيوع الكذب والوضع عهنم   . )18(`حرتاس مما يروونه، ورّدِ
ٕان الرتك ال يعين قبول ما ال يصح مطلقا، فقد يسمل احلديث من الضعف ٕاذا تعددت    

وقد يصدق الكذوب فتجري العادة . )19(طرق روايته فيصحح لغريه ٔاو حيسن �اته ٔاو لغريه
عىل التحري والمتحيص، وٕان اكن أالصل التوقف ٕاال ٔان تتعدد الطرق فيكون ما سـبق 

  . تقريره
  
الصنيع اسـتدراك وتضييق للهتميش والرتك، وهذه صورة فهيا كثري من هذا يف  ٕانّ    

والصورة الثانية ٔان يعمل ¼لضعيف من حيث معناه املوافق . `عتدال وا1قة العلمية
لكتاب والسـنة املقطوع بصحهتا مىت تعددت الطرق وتاكتفت فò بيهنا، لٔالصول الثابتة يف ا
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وجربت بتواترها ٔاسانيدها، اليت ترفض رفعها منفردًة ٕاىل مصاف احلديث املنسوب ٕاىل 
ومن هذا . )20(فهو و1 يوG بعيد عن لك هوى  - صىل هللا عليه وسمل–النيب 

ومل يرو¬ه من أالحاديث رمغ توفر  `سـتدراك ما ٔالفه احلامك مسـتدراك عىل الصحيحني،
  . )22(وما متµ تصحيحه من أالحاديث مع الزمن )21(رشوط الشـيخني فهيا

ٕان العمل ¼حلديث ال يسـتثين التعارض، ويفرتض ٔان يتعني النسخ مبعرفة السابق 
من الالحق، ٔاو العمل مبا تعارض مجيعا لصحته فهو ٔاوىل من ترك بعضه، ز¬دة عىل 

اليت سـبق بياهنا وذ� يف العقائد وأالحاكم، وقد جرى العمل عىل  الصحة والضعف
الرتا= يف ٔاحاديث أالخبار اليت ال يُرK مهنا التعبد و`عتقاد كتارخي الطربي وÚرخي 
البخاري ويه اليت تلقى قبوال عند أالمة معوما، عىل عكس كتاب أالغاين لٔالصفهاين ا�ي 

مة فكذبوا جلµ الوارد فيه، وصنف فيه بعضهم ما سامه رٔاى فيه بعضهم مساسا مبقومات االٔ 
ويف ذ� هتميش لرافد معريف سواء . )23(السـيف الòين يف حنر أالصفهاين صاحب أالغاين

ٔاتعلق ¼حلق فيكون معينا عليه، ٔام تعلق ¼لباطل فيكون منوذجا للرتك ملا فيه، وقد تردµد 
طلقا، ؤادىن ما فيه ٔان يقرٔا املتأخرون عىل ٔالسـنة بعضهم تركه وعدم `لتفات ٕاليه م

  . لٔالولني بقراءة غريمه اليت ال تسـتقمي الختالف أالفهام وأالمزجة
    ::::وجه محمود للهتميش يف الفقه وٕاعامل التأويلوجه محمود للهتميش يف الفقه وٕاعامل التأويلوجه محمود للهتميش يف الفقه وٕاعامل التأويلوجه محمود للهتميش يف الفقه وٕاعامل التأويل    - - - - 4444

، فيأخذ ماكنه عىل ٔاساس ٔاغلب الظن، )24(وغايته أن يرفع حمك حبمك آخر
املسـتخدم ومعنييه أالصيل واملراد، ٔاو  وأالصل يف لك ذ� عىل ٕاقامة العالقات بني اللفظ

ما يُسمµى ¼لرصف ٕاىل املعىن اخلفي؛ ٔالن اللفظ ميارس لعبة ٕاخفاء حبسب `سـتعامل 
السـيايق ليعرب عن معىن ما، يفرتض ٔان يدركه ا�اَطب، لينهتـي املوضوع عند تعيني فهم ما 

جه قوة ا�تار مهنا، اختيارا مع عرض ¼يق `حcالت املمكنة، وبيان وجه ضعفها وو
  .ليكون هذا التعيني علام وقع عن دراية ومتحيص

يبدو التأويل قريبا سهال، ومتوسطا حيتاج ٕاعامال للفكر والبحث، ٔاو بعيدا فيه ٕادراك    
¼الستبدال، لقيامه عىل عالقة ٕاشارية يراها املـؤول، ٔاو بدليل صارف حتققت فيه رشوط 

  . اهرهالرصف، وٕاال بقي امللفوظ عىل ظ
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يقارب التأويل مصطلحات الظن الغالب والقطع والقصد املمكن سواء ٔاتعلق ¼ٔالصاô ٔام    
مبفهومه غري املنطوق، وسواء ٔاتعلق ¼لنسبية يف إالدراك ٔام تعلق  ٔام¼لتبع، مبنطوق اللفظ 

¼ٕالطالق فيه، وهو ما يصاحب الفساد والصحة يف التأويل بناًء عىل الشواهد والقرائن 
  . رفةالصا
 شاهدا ٔاو قرينة داخلية أو خارجية لتمتµ صناعة املعىن دليالوعليه؛ يتطلب الرصف    

ٕان . اجلديد، وٕان اكن ٕادراك نية القاصد الغائبة عند املؤول ٔاصال ال تتعدى الظن الغالب
و`حcل البعيد . ٔاغلب عىل الظن من الظاهر ا�ي رصف عنه اللفظ ¼لتأويل(ليل ا1

. `حcل القريب يكفيه دليل جيعÂ ٔاغلب عىل الظن من الظاهرو... دليل قويحيتاج ٕاىل 
ليل  قرينة ٔاو نصا آخر ٔاو ا1وقد يكون . )25()واملتوسط من ا1ليل للمتوسط من `حcل

اللفظ الظاهر فò ُرصَف عنه حممتال ملا ُرصف ٕاليه،  )27(ويلزمه وجو¼. )26(قياسا راحجا
  .حج وا1ليل الصارف أالر

يشلك الرصف ٔاو `ستبدال ¼1ليل واملقام والقرينة ٔاو `ستبدال احلر القامئ عىل    
معارف املؤول دورا çام يف آلية التأويل للربط بني امللفوظات وأالشـياء؛ ٕاذ خيتار احcال 
وهيمش البايق، ٔاو ينشئ `حcل اجلديد خمالفا َمن سـبقه، ليرتتب عىل ذ� وجود التأويل 

 ويتعني جمال هذا الهتميش التأوييل فò يدفع فيه التناقض ¼لبحث يف. )28(لصحيح والفاسدا
 ،، واملنطوق واملفهوم، والظاهر والباطن، وامجلع بني أالدôو العام و اخلاصاملطلق واملقيد، 

عند علامء  `سـتقراء عند الفالسفة تأوياللقد صار  .)29(والناخس واملنسوخ ،والرتجيح
  .)31(اöاز سابقا احلقيقة ، وبدا)30(ع، سربا لبواطن أالشـياء وجواهرهاالرش 

لتعلق الهتميش  حتري الصدق ومعرفة احلق، -عمل احلديث-ووجه امحلد يف الصورة أالوىل  
ٔان  -يف الفقه-ويف الصورة الثانية. ¼حلديث تصحيحا وتضعيفا، وقايًة v من الوضع والكذب

، فُهتمµش معان وتُثبت ٔاخرى، يُدرك القصد واحلقيقة من ا µوتعني µلتعلق القصد للفظ مبا تبني
¼لفهم ومن مثµ يكون `ختيار الفقهـي املوسوم ¼لصواب يف موضعه حىت وٕان قام عىل 

ففي الثقافة العربية  ؛؛؛؛التأويل ا�ي يتعني يف زمانه ٔاقرب ما يكون ٕاىل الصواب من امللفوظ
مع بقاء فكرة ا�الفة ورٔاي امجلهور كام هو احلال يف يتأسس لك ذ� عىل قيام ا1ليل، 
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ومن مثµ تكتسب أالفعال السابقة رشعيهتا، كام سيتعني اكتساهبا يف خالف . املسائل الفقهية
الطوائف والفرق واملذاهب بعد إالسالم وخالف عنرتة وطرفة والصعاليك مع القبي� من 

 تضفي بسلطهتا عىل احلقيقة، سواء ٔاتعلقت اليت¼لرشعية ¼لرشعية ¼لرشعية ¼لرشعية قبل؛ ٔالن أالمر كام يبدو مرهون 
¼ملركز ٔام ¼لهامش؛ ٔالن مدار االتفاق و`ختالف معا ما يستند ٕاليه لك طرف وهو 

 . يربهن عىل مركزيته، ؤاحقيته وغلط االٓخر وسوء مهنجه
  ::::املركز والهامش وحقيقة الرشعيةاملركز والهامش وحقيقة الرشعيةاملركز والهامش وحقيقة الرشعيةاملركز والهامش وحقيقة الرشعية - - - - 6666نيانيانيانيا

، املرتبطة )32(اخلالفة يبدو موضوع اخلالف بني السـنة والشـيعة قامئا عىل ٔاحقية
بآل البيت عند الشـيعة ومه أالمئة املعصومون ا�ين يرثون خالفة أالرض بعد عهد 

عندمه -، وخمالفة َمن يقول بغري ذ�، عىل ٔاهنا ال تصح ٕاال يف قريش دون سوامه )33(النبوة
ىل هبا ، ٔاو َمن ٔادرك مرتبة إالمامة عند الشـيعة منفردين، فآل البيت ٕاذن ٔاو-وعند السـنة

ٕان طبيعة السلطة هنا دينية تتعلق ¼لنصوص الرشعية واخلالف فهيا ظاهر، ... من غريمه
ِّل به عىل صدق مذهبه، ومن ذ� القول يف اخلالفة وإالمامة يف ٔاهنا  وللك طرف ما يدل

  .)34(¼لنص كام عند الشـيعة ٔاو ¼الختيار كام عند السـنة
ان مع `عرتاف العلين ¼خلطأ، وتدعمي يظهر ٔان التسامح فò اختلف فيه الفريق  

نقاط االتفاق ¼لتأسيس لوحدة جديدة ال تلغي ٔاحدا من الرعيل أالول ٕاال قت� عÝن وعيل 
مع التعايش السلمي وحتايش الهتييج و`حتساب عند هللا  - علهيم الرضوان–واحلسني 

وقد . مهتا بل وقوهتادون فكر إاللغاء والهتميش هو احلل ا�ي يضمن لٔالمة عودهتا وسال
ٔامجعت الطائفتان عىل حّبِ احلسني وتبجيÂ ورفعة قدره، مما يسهل الوضع لو توفرت 

  . النوا¬ احلسـنة واملقاصد الصادقة
وميكن للسـنة ٔان يتفهموا عدم مبايعة الشـيعة لزييد لتشابه املساôٔ مع ما فعÂ بنو   

للفهم والتفسري البرشي للنصوص ، واللك خاضع - ريض هللا عنه–ٔامية يف الشام مع عيل 
كام ميكن للشـيعة ٔان يتفهموا . القرآنية مما يزنع عهنا صفة القداسة اليت حتملها تÔ النصوص

موقف السـنة من املوضوع لكه عىل ٔاساس الفكر املتسامح والثقة يف صدق عامة املسلمني 
  . فò اختلفوا فيه من املسائل
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، لتكون السلطة الرشعية )35(مئ عىل تنوع املعرفةا خالف الفرق إالسالمية فقاؤامّ    
معرفيًة؛ ذ� ٔاهنا حتصل ¼لعرفان وفهم اجلوهر عند الصوفية، كام حتصل ¼لنص من غري 

املتلكمة قلب وال تأويل عند ٔاهل الظاهر، وحتصل ¼ملنطق والعقل والربهان عند 
ويسري أالمر ٕاىل . الفالسفة، كام حتصل ¼لنقل وإالخبار ومعرفة طبيعة اللغة عند املفوضةو 

خالفات جوهرية متزي الظاهرية عن املفوضة، وأالشاعرة عن املعزتô، والشـيعة عن 
املتصوفة، وبني طريف لك ثنائية يشء من التقارب واالئتالف وكثري من التباعد 

  .  و`ختالف
لقبي� والصعاليك فيسـمتد رشعيته من سلطة الرصاع الطبقي؛ فللقبي� ؤاما خالف ا   

، وللصعاليك فكر )الشعر(فكرها ومنوذ�ا ا�ي تفرضه يف احلياة `جcعية واحلياة الفنية
. مناهض وثقافة معادية تسـهتدف حمو الطبقات وٕارساء دعامئ العداô واحلرية يف `ختيار

ضون إاليديولوجيا اجلديدة، ويبينون جودهتا وصالحيهتا ويعرفون بذ� علنا وUٔهنم يعر 
  . ومتزيها عام تفرضه القبي�

وينحو عنرتة ٕاىل تغيري ا�هنيات وعدم النظر ٕاىل العرق واللون، بل ٕاىل القمي اليت جتمع    
بني لك ٔافراد القبي� دون متيزي، مسـمتدا الرشعية من `نcء ٕاىل القبي�، وداحرا تغليب 

وليس طرفة عنه ببعيد؛ فهو ا�ي اكن نظريا هلم . واللون، فاكن الرصاع عرقياالعرق 
  .وز¬دة، ومتزيه عهنم خفر هلم وv، وليس ٕابعادا وجهرا وهتميشا

ٕان احلقيقة يف طبيعهتا تتنوع ٕاىل حقيقة Úرخيية، تربزها احلوادث ¼لمتحيص 
قل ٔاكرثها مصبوغًة بصفة ا�اتية واملقارنة و`سـتقصاء، وتبقى يف مجيع أالحوال ٔاو عىل االٔ 

ٔاو ا�اتية امجلاعية نسـبًة ٔالمة أو جممتع ٔاو لطائفة يف مقابل نظري ما عادًة ما يكون ٔامة ٔاو 
كام ميكن للحقيقة ٔان تكون اجcعية متعلقًة بظواهر بعيهنا ال تتعني ٕاال . جممتعا ٔاو طائفة ٔايضا

من �ة ٔاهلها عىل ٔاساس ٔاهنا مشúت يف جممتع بعينه دون آخر، وٕامنا يمت النظر ٕالهيا 
حقيقية حتتاج حال ٔاو يه خصائص طبيعية لمنط اöمتع ا�ي ميثلونه، يف حني ينظر ٕالهيا 
من �ة غريمه ٔاهنا وصامت ضعف ٔاو ٔاسـباب ومؤرشات اهنيار �جتة عن سوء اختيار 

  ...لمنط اöمتع ا�ي ارتأوه ٔامنوذجا، ومن مثµ يبدٔا جسال أالفضلية
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كن للحقيقة ٔان خترج ٕاىل الشق ا�ايت النفيس بوقع تأوييل ٔاو استرشايف؛ فتتعني ومي  
بصورة الصالحية املعرفية عند العلامء والباحثني لتتحقق املعرفة املنسـية ٔاو اöهوô لعدم 

كام ميكهنا حتقيق املعرفة . عىل استيعاهبا -يف حقبة Úرخيية ما–قدرة العقل البرشي 
عىل مقدمات واسـتقراءات حلوادث التارخي والتطور `جcعي لٔالمم  `سترشافية بناءً 

  .وكذا تشابه الوضعيات
ٕان املساôٔ ٕاىل االٓن تتعلق بأنواع املعرفة اليت حتتاج ٕاىل ٔاطر معرفية وتتأثر 

  :ومن ذ�. مبؤثرات ينبغي ٔان تنسجم معها هذه احلقائق
        ::::النسالنسالنسالنسببببية والوسطيةية والوسطيةية والوسطيةية والوسطية - - - - 1111

نسان حسـيا وٕادرااك ذهنيا حتمتل القمي `ختالفية؛ ٕان احلقيقة اليت يرنو ٕالهيا االٕ 
فهـي ليست مطلقة من �ة إالدراك çام اكنت طبيعته، وٕامنا املطلق فهيا من �ة إالخبار 

ولعل أالمر متصل ¼ٕالخفاء . والتكوين واحلدوث، وهذا مبدٔا عام يرسي عىل لك الظواهر
  : من �تني-كام يبدو–يرافقان احلقيقة؛ وذ�     املقصودين والZين    والتعتمي

 .)36(أالوىل منع ٕادراك احلقيقة اكمً� لغا¬ت ٕايديولوجية ؤاهداف سامية ومسطرة سلفا -

الثانية عدم القدرة عىل ٕادراك احلقيقة؛ ٔالهنا يف صورهتا التامة تسبب عطال، وتُنشئ  -
اع املعرفة املضادة، وحتول البيئة من حال الهدوء والتوازن ٕاىل حال `ستنفار والرص 

ا1ايم كام حدث يف التارخي إالساليم بني املفوضة واملتلكمة واملتصوفة، وهذا مذهب 
  . )37(ٔايب حامد الغزايل وابن رشد ومن وافقهام

؛ وذ� كون الوسطية مهنجا جيمع بني )38(والغاية من هذا التعتمي وإالخفاء التوسط  
املثىل للتعايش مع االٓخر واستيعابه،  حتقيق املعرفة احلقة وبني تالمح اöمتع مبا يمني الصورة

وختطي خط `ختالف من املمنوع واحملضور ٕاىل اجلائز واملرشوع وعىل قدر املدارك 
ومن مثµ اكتساب خلق قبول االٓخر داخل مناخ `ختالف ا�ي يمني اöمتع . والطاقات

  .ويرفع شأنه، وال يكون الرفض عائقا ٔامام لك ذ�
تقع صورة املايض حبمل الناس عىل `عزتال مث محلهم عىل نا ٔان ال ٕان املراد ه   

تركه والتوجه ٕاىل المتشعر ٔاو ٕارجاع الناس ٕاىل ما اكن عليه أالمر من قبل ذ�، وٕامنا 



 عرش الثالث العدد                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                             26                                    و اللغات لكية االٓداب

املوضوع مرتوك لٔاللباب وما تدركه مث ما تقرره وترى فيه اعتد` وتوسطا ال يُغمط فيه 
  .   حق، وال يُكره فيه ٕانسان عىل حال

اليت يعمتدها أالشاعرة بني املفوضة واملعزتô تلغي بعضا من ٔاسس  سطيةسطيةسطيةسطيةالو الو الو الو ٕان 
، وUٔن يف املساôٔ ٕارضاء للطرفني بعد خمالفهتام تفويض`عزتال، كام تلغي بعضا من ٔاسس ال 

معا جدال واسـتقصاًء، ليكون يف الفكر أالشعري من فكر املذهبني وز¬دة، حىت بدا أالمر 
وهو الفعل عينه ا�ي تعمتده . ٔاكرث منه معريف فكري خالصذا طابع ٕايديولوÑ جتميعي 

املعرفة الربهانية يف مقابل ما تشـيعه املعرفة اجلدلية ولكن عىل خالفها تلغهيا متاما ٔالن 
  .  الربهان معرفة ال تقبل اöام�

        ::::بيبيبيبيئئئئة ٕانتاج املعرفةة ٕانتاج املعرفةة ٕانتاج املعرفةة ٕانتاج املعرفة - - - - 2222
من  حتتاج القدرة عىل `ستيعاب والتعايش والتأقمل مع االٓخر عىل الرمغ  

التناقضات بني الطرفني ٕاىل بيئة جديدة تتأسس عىل قمي `ختالف والقبول واحلوار متاما 
ملتقى العوامل والثقافات وأالد¬ن، هذه (كحال أالندلس زمن ابن رشد؛ فقد اكنت البيئة 

1 بن 'البيئة اليت ٔانتجت عقالنية ابن رشد وصوفية ابن عريب وٕارشاقية ابن طفيل يف 
  . )39()'يقظان

ٕان الثقافة اجلديدة الناهضة احتوت لك جديد، وملا ُمهش ابن رشد ٔامام مركزية 
وما حدث يف ذ� الزمان . )40(وجد يف البيئة اجلديدة ما يسمح v ¼النطالق فقدالغزايل، 

عىل بعده هو احلادث اليوم يف الغرب عىل قربه، وما جهرة أالدمغة وهتجريها وفتح جماالت 
ٕان اكن هذا اكفيا؛ فٕان بيئة `ختالف . صورة مماث� ومتطورة عن أالوىل البحث ٔاماçا ٕاال

يه اليت تو1 املعرفة وتسهم يف البناء وتؤسس للريق احلضاري، لتكون احلقيقة وحرية 
تعييهنا حقا كام يكون `ختالف حقا، وٕامنا هو `ختالف ا�ي يرصد احلقيقة واحلق 

ى املعية والتسلط ٔاو `نضواء حتت اجلناح لئال تقع وما من عائق �� سو . معرفًة وعلام
  .)41(املصادرة والهتميش وإالقصاء بل الرفض يف صورة الرٔاي والفكر والعمل

`ختالف عيل ٔاي ٔاساس؟ ذ� ٔان إاليديولوجيا قناعة ترتتب : ولنا ٔان نتساءل
بيئة `ختالف علهيا اختيارات فكرية واجcعية مبا يصنع تداخال يف بناء الشخصية داخل 
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وعليه؛ فرفض االٓخر ٔاو قبوv . وفضاء ٕانتاج املعرفة، كام يصنع متايزا يف بنية الشخصية ذاهتا
ينبغي ٔان يكون عىل أساس املعرفة واحلوار، حىت ال يقع الرفض املعادل للهتميش وإالقصاء، 

حال  وٕامنا هو الرفض العلمي ا�ي يصحبه بيان وتوضيح وحبث واسـتقصاء، وهنا خيرج من
الرتك والنفور ٕاىل حال `ختالف والتنوع املعريف، وللمجمتع فهيام معا غاية وهدف، و[هام 

        .  مرهون ¼لصحة واخلطأ ولكن خارج تغليب إاليديولوÑ عىل املعريف
تقوم احلقيقة عىل ٕانتاج املعرفة يف مناخ يسمح بذ� الفعل احلر وغري املقيد أو 

ة احملضة؛ وعىل ذ� يتعني الوجود `جcعي للمفكر، ؤافضل املنصاع ٕاىل توجه غري احلقيق
بعيدا عن لك مؤثر سليب يعيق رؤية  )42(سـبل `جهتاد املتاحة v رشطني ٕالنتاج املعرفة

للخروج من ٔارس ٕانتاج إاليديولوجيا ٕاىل فضاء (احلقيقة ومالمسـهتا حسـيا ٔاو ٕادراكها ذهنيا 
وأالصل يف لك ذ� . )43( ...)اث، ¼حلارض و¼ملايضٕانتاج املعرفة العلمية ¼لواقع و¼لرت 

حترير ا�اكرة من معليات احملو وإالثبات ((((حترير العقل من خمتلف ٔانواع السلطات، و
وفق أالنظمة املعرفية املعمتدة يف لك جمال معريف، واملوضوع بدًءا وانهتاًء  )44(..)إاليديولوجية

كام عند املتلكمة، وبرهان كام عند الفالسفة  عرفان وكشف كام عند املتصوفة، وبيان وجدل
وذ� مدار اخلاصة، وعند العامة معرفة حسـية مجم� تناسب ما عليه الغالبية من أالمة 

ومن �ة ٔاخرى؛ فٕان التوجه ٕاىل . من �ة بوصف العرفان والبيان والربهان ٔانظمًة معرفيًة 
ا املكتسـبات املعرفية لالٓخر بني املذاهب، تلغي يف بعض مداراهت تقّربالوسطية اليت 

  .)45(هبدف استبدالها ¼لمنوذج االٔمكل بعد `سـتقصاء واجلدل والنفي وإالثبات
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        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــخاخاخاخامتمتمتمت
 :ٕان القواعد أالساسـية لثنائية املركز والهامش حمصورة يف االٓيت

وثبات ا1ور دليل . مرح� زمنية تسود فهيا عادة ٔاو فكرة ٔاو روح ما و هو ا1ور -1
 .مته وقوتهسال

ل -2  .صريورة ٕاىل حال يفرضها الرصاع والغلبةال و هو التحو�
ُ املركز والهامش بمنط السلطة وطبيعهتا يف تبنهيا ملرجعية ما اك1ين ٔاو أالخالق ٔاو  -3 تَعني�

العرف `جcعي ٔاو الفكر إاليديولوÑ ٔاو املعرفة العلمية؛ فيكون الرصاع عىل 
 .ية ٔاو العرقية ٔاو املعرفيةٔاساس الرشعية ا1ينية ٔاو الطبق 

 .الهتميش هتميش فكري وحضاري وثقايف وٕايديولوÑ وسـيايس وعريق وجنيس -4
وهتميش ما . الهتميش احملمود هو هتميش وقايئ تتطلبه مواقف معينة يف حوادث معينة -5

يسـتحق الهتميش حسب رؤية ما يقابÂ هتميش ما ال يسـتحق الهتميش حسب الرؤية 
 .املضادة

وك يفرضه الواقع وطبيعة السلطة اليت تتبىن ما يدمعها وهتمش ما يعارضها الهتميش سل -6
 .يف نفس الوقت

 . يقوم ٕاحالل التوسط مطلبا رشعيا تقليصا حلجم الرصاع ومنطيته -7
تبقى احلقيقة مطلبا ٔازليا ال خيلو من جوانب غامضة ومهبمة تتطلب متحيصا ودراية  -8

 .متجددة
 . ختالف املباح مهنجا وطريقةبيئة ٕانتاج املعرفة بيئة ٔاساسها ` -9

    
    
        
        
        
        



 ٔامحد مداس/ د                                                           املركز و الهامش و حقيقة الرشعية يف الرتاث

 
 

 2013جوان                         29  بسكرة-جامعة محمد خيرض

        الهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجــــعععع
    

للمتثيل ال احلرص ميكن العودة ٕاىل الثورة العباسـية ضد بين ٔامية اليت نظمت رسا بدًءا  - 1

من الكوفة دار التشـيع يف ائتالف بني الشـيعة والعباسـيني ومن تبعهم من املوايل، ا�ين مل 
وحرموا من املساواة بغريمه، �هيك عن `لتفاف حول آل حيصلوا عىل نفس احلقوق، 
Úرخي أالدب العريب، العرص العبايس : شويق ضيف: ينظر. البيت املهمشني حبمك التشـيع

  .   10 -9، ص1966، 16أالول، دار املعارف، مرص، ط
م  نقد اخلطاب ا1يين، مكتبة مدبويل، القاهرة، ج: محمود عىل ميك ونرص حامد ٔابوزيد - 2

اخلطاب والتأويل، سلطة : نرص حامد ٔابو زيد وينظر ٔايضا . 13، ص2003، 4ع،  ط
لبنان، /املغرب، بريوت/ السـياسة وسلطة النص، املركز الثقايف العريب، ا1ار البيضاء

وما بعدها منه تفصيل يف مساôٔ املركز  19ويف ص. وما بعدها 127، ص2005، 2ط
امتداد للرتاث املهمش يف الثقافة  -ٔاي ابن رشد–ه والهامش بني الغزايل وابن رشد، ؤان

  .وما بعدها منه 41العربية، ينظر ص
إاللكيل يف املتشابه والتأويل، :  )أمحد بن عبد احللمي احلراين ا1مشقي(ابن تميية : ينظر -3
، 2002محمد الشـميي حشاته، دار إالميان للطبع والنرش والتوزيع، `سكندرية، ج م ع، : حت

: و. وv فهيا تفصيالت دقيقة يف إالثبات والنفي والتعطيل والتجسـمي 52 -33ص
فواز ٔامحد زمريك، : يف علوم القرآن، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه    إالتقان: السـيوطي

: حسن الشافعي : و. 20-15، ص3، ج2004دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة، مرص، االٓمدي وآراؤه الúمية، دار السالم للطباعة 

  . 238وص  335وص  299م،ص1998/هـ 1418، 1ط
احللول حلول روح ذات يف غري بدهنا، وقد راح املتصوفة ٕاىل القول حبلول روح هللا  -  4

والفناء هو `نهتاء ٕاىل رؤية هللا تعاىل يف ا1نيا بعد انفصال لكي عن عامل . يف ا�لوقات
عقيدة احللول عند احلالج يف القرن الثالث . حيا، ومتاه لكي مع عامل الغيبياتالشهادة رو

وفهيام معا . الهجري تقارهبا معرفيا وحدة الوجود عند ابن عريب يف القرن السابع الهجري
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روح معرفية عرفانية ٔايدها الغزايل يف بعض مداراته العقائدية بل ٔاكد عىل منع تعاطي هذه 
ملا تسببه من اختالل يف أالفهام اليت مل تبلغ درجة النضج املعريف شـبه املعرفة مع العامة 

  .وما بعدها 47وص 29اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابو زيد: ينظر. الاكمل
ينظر يف هذا املوضوع بيشء من التوسع والبسط البداية والهناية البن كثري، والعوامص  -5

  .من القوامص ٔاليب بكر ابن العريب
فلام مات طالبت حبق مريا�ا فاطمة  - صىل هللا عليه وسمل –ٔارض اكنت للنيب  يه - 6

رث ويه صدقة تعود  µفقراء  عىلوالعباس، ٔاعلمهام ٔابو بكر الصديق بأهنا ٔارض ال تو
  ).ما تركناه صدقة(املسلمني بنص احلديث 

ِّنة؛  فقد صدقهم  -7 بعد ٔان وعدوه قصة احلسني مع َمن ٔارسل v املبايعة من ٔاهل العراق بي
¼لنرصة والوالء غري ٔاهنم نكثوا عهدمه، ؤاسلموه جليش عبيد هللا بن ز¬د وايل يزيد بن 

واكن مقتÂ ريض . معاوية عىل الكوفة والبرصة، واكن يقوده معرو بن سعد بن ٔايب وقاص
  .  سـنة) 56(هـ، وهو ابن ست ومخسني 61حمرم سـنة  10هللا عنه يف 

اهر والباطن، وفهيا حديث مطول �قشه عيل حرب يف التأويل ومن ترا�م مساôٔ الظ -8
واحلقيقة، قراءات تأويلية يف الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنرش، بريوت، 

ومن كتب الشـيعة يف هذه املسائل ميكن العودة ٕاىل كتاب . 273،  ص1985، 1لبنان،ط
ٔاليب عيل الفضل بن احلسني إالرشاد للشـيخ املفيد، وٕاعالم الورى بأعالم الهدى 

الطربيس، وكشف الغمة يف معرفة أالمئة ٔاليب احلسن أالربيل، وÚرخي اليعقويب، ورشح 
وللقارئ يف Úرخي إالسالم لZهيب، وشذرات ا�هب . هنج البالغة البن ٔايب حديد الشـيعي

  . البن العامد، ومروج ا�هب للمسعودي ما يفيده يف رصاع السـنة والشـيعة
وتعليقا عىل . ن العودة ٕاىل اختيارات ابن حزم الفقهية يف إالحاكم يف ٔاصول أالحاكمميك -9

طوق اخلطاب، دراسة يف ظاهرية ابن حزم، مركز ٕابراهمي : عيل ٔامحد ا1يري: ذ� ينظر
، معينا 18-17، ص2007، 1بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، بريوت، لبنان، ط

ٔانور : و. ىل الرضورة والبداهة واليقني وهو ما ينتج عن ا1ليلالظاهرية نسقا عقالنيا قامئا ع
ظاهرية ابن حزم أالندليس، نظرية املعرفة ومناجه البحث، املعهد العاملي للفكر : الزعيب
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، حيث تتعني الظاهرية مهنجا يعمتد 24-23م، ص2009/هـ1429، 2ٔا، ط.م.إالساليم، و
  . ىل قياس يسÔ سبيل التجريدظاهر النص الشـvc عىل الوقائع دون حاجة إ 

وفهيا حديث عن املعرفة . 53اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابو زيد: ينظر - 10
العرفانية عند املتصوفة يف مقابل املعرفة الربهانية عند الفالسفة وما تعرضتا v من �ة 

اخلصوص املعرفة اجلدلية عند املتلكمة وعىل : ممثال بـ -خطاب املركز-اخلطاب النقيض
لقد حتددت املعرفة مبا يالمئ اخلاصة وفق أالنظمة السالفة ا�كر، . أالشاعرة بوصفهم املركز

 .  وللعامة املعرفة احلسـية البسـيطة اليت تسـتجيب لقدراهتم الفكرية واملعرفية
ٕاذ يتعني الفهم معرفة يقينية  18-17طوق اخلطاب، صص: عيل ٔامحد ا1يري: ينظر - 11

ليقابل مصطلح العمل، ومن ذ� فهم أالصول املنتجة ملعىن اخلطاب، وبذ� ينتجها ا1ليل 
، حيث 22- 21تقوم قوانني التفسري عند الظاهرية عىل املعرفة واللغة والفهم كام يف ص

الربهان ٔاداة عقلية ¼ليقني تفيض ٕاىل املعرفة احلقيقية اليت ترفض املعرفة الظنية اكٕالجامع 
، بل 78-70هنا ال تنتج ٔاحاكما يقينية كام هو مضمون صو`سـتصحاب و`سـتحسان كو 

وتتعّني املامرسة . 72ترفض عىل وجه اخلصوص إالجامع القامئ عىل القياس كام يف ص
التأصيلية عند ابن حزم بكامل الرشيعة ووضوgا واسـتواء ٔاحاكçا يف مقابل الغموض ا�ي 

. هو عند القياسـيني معومايرسي عىل نصوصها وتقسـمي الرشيعة ٕاىل ٔاصول وفروع كام 
وينظر ٔايضا دراسة ٔانور الزعيب حول النظرية املعرفية الظاهرية املؤسسة عىل نصوص 

، ٔاو 22القرآن والسـنة وإالجامع اليقيين املنقول ¼لتواتر عن الثقات والعدول كام يف ص
، تأكيد ملا 95الرضورة املشاهدة ¼حلواس والعقل واملُعربµ عهنا ¼لبداهة الثابتة كام يف ص

 . توصل ٕاليه الباحث أالول
عبد املنعم فريد، مؤسسة : إالمتاع واملؤانسة، حت: ٔابو حيان التوحيدي: ينظر للمتثيل - 12

وفهيا ٔان املؤلف اكن . 8م، ص2006/هـ1428، 1الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط
سطو العرب يف ٔار : (معزتليا متصوفا عىل طريقة محمد بن اجلنيد؛ فهو كام قال احملقق

ويف ذ� انرصاف من الوحدة ٕاىل التعدد والتنوع ). الفلسفة، وخليفة اجلنيد يف التصوف
من حيث العقيدة والسلوك التعبدي واملذهب الفقهـي، ويه ظاهرة لها وجود قوي عند 
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الشـيعة ٔايضا �الفهتم عقيدة بعض ٔاهل السـنة درًءا للتجسـمي والتعطيل، وطلبا للتزنيه 
وعىل العموم هذا وجه يقابل الوجه املذكور يف . ىل مذهب املعزتô وأالشاعرة¼لتأويل ع

 .املنت
يوسف عيل طويل، دار الفكر، دمشق، : ،  حتءصبح أالعىش يف صناعة إالنشا - 13
  .132،  ص 5، ج 1987، 1ط
  .186، ص5السابق، ج - 14
ا الكتاب فيه ٕادانة الٔكرث واحلق ٔان هذ. رفع املالم عن أالمئة أالعالم: ابن تميية: ينظر - 15

املتعصبني للمذاهب، ٕاذ اللوم مرفوع عن أالعالم فَمل التخامص وعالَم ٕاذا اكنوا أقل علام 
ومعرفًة مهنم؟ بل ومه يقرون ¼ختالفاهتم ويروهنا طبيعية كوهنا اجهتادات يؤجرون علهيا 

  . حصيحةاكنت ٔام عىل لك حال خاطئة 
سـبل السالم للصنعاين ٔاو بداية اöهتد وهناية املقتصد  للقارئ الكرمي ٔان يتتبع مثال - 16

للقرطيب ليتبني جودة العالقة بني العلامء ورقهيا وروعهتا يف مقابل سوء عالقة أالتباع 
 .ورعونهتا

مجع احملدثون ٔاحاديث متعددة تنفر من الوضع والكذب وجتعلهام سببا لولوج النار  -  17
  ). من كذب عيلµ متعمدا فليتبؤا مقعده من النار: (ومن ذ� قوv علية الصالة والسالم

اجلرح والتعديل البن ٔايب حامت الرازي، والمتيزي ملسمل بن احلجاج، وتذكرة : ينظر كتب - 18
كتاب التارخي (و) التارخي الكبري(و) الضعفاء الصغري(احلفاظ  لشمس ا1ين ا�هيب، و

البن ) اöروحون(و) الثقات(الين، وللبخاري، لسان املزيان البن جحر العسق) أالوسط
وعمل اجلرح والتعديل عمل يُبَحث فيه عن . حبان البسـيت، واملرتوكون للنسايئ، وغريها كثري

Âجرح الرواة وتعديلهم وذكر ما مه عليه من خلق وعمل ودراية ¼حلديث ؤاه.  
قه يه مصطلحات حديثية تعين اكتساب احلديث للصحة من ذاته بعد معرفة طر  - 19

حسن حصيح كام يشـيع عند : لكها ٔاو من غريه لكرثهتا وتنوع ٔاسانيدها؛ و�� يقال
 . الرتمذي، ٔاو حصيح لغريه ٔاو حسن �اته، ٔاو حسن لغريه، ٔاو ما جّوده ٔامحد بن حنبل

الµ َو1ٌْ يُوGَ {: وهو ٔاصل قوv تعاىل - 20
n
ْن ُهَو ا

n
  ].4و3/النجم[}َوَما يَنِطُق َعِن الْهََوى  ا
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املسـتدرك عىل : ينظر يف ذ� ٔابو عبد هللا محمد بن عبد هللا احلامك النيسابوري - 21
هـ 1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،ط: الصحيحني، حت

وللعلامء يف احلامك القول ¼لتساهل بعد ٔان تبنيµ عندمه ذ� من . وفيه ٔاربعة ٔاجزاء. م1990/
  .يثتعقّب خترجياته لٔالحاد

ينظر يف ذ� ما حصحه الطربي والطرباين وابن جحر العسقالين، ويف العرص احلديث  - 22
  .السلس� الصحيحة لٔاللباين

السـيف الòين يف حنر أالصفهاين صاحب أالغاين، دار الوفاء للنرش : وليد أالعظمي - 23
ه وعرصه م، وv عىل الكتاب ومؤلف1988/هـ1408، 1املنصورة، ط والطباعة والتوزيع،

وبين ٔامية ٔاكرث ذ� سوءا عنده كام يف  مؤاخذات عدة، ولعل ما ٔاورده عن الشـيعة
اكن ٔابو الفرج أالصفهاين : (منه قول اخلطيب البغدادي 5ويف ص .الفصلني الثاين والثالث

 ويف ). ٔاكذب الناس، اكن يشرتي شيئا كثريا من الصحف مث تكون لك روا¬ته منه
أالصفهاين اكن حيرش ٔاسامء العلامء مع الوضاعني والكذابني من املقدمة ٔان  11 -10ص

   .واöروحني ممن ال تقبل شهادهتم وال روا¬هتم
، منشورات خمرب وحدة التكوين يف )النص والتأويل(هذه املساôٔ �قشـهتا يف  - 24

، 2010، 1نظر¬ت القراءة ومناجهها، قسم أالدب العريب، جامعة محمد خيرض بسكرة، ط
  .وفهيا حديث عن احلدود واملسـتو¬ت يف التأويل. 67 - 62ص 
البن قدامة املقديس، ا1ار ' روضة الناظر'عىل ، مذكرة ٔاصول الفقه:  الشـنقيطي - 25

وv يف ٔاضواء البيان يف ٕايضاح القرآن . 176م، ص1971/هـ1391السلفية، اجلزائر،  
، 1م، ج1995/هـ1415ن، ¼لقرآن، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنا

  .191-190ص
  .177مذكرة ٔاصول الفقه، ص: الشـنقيطي - 26
سـيف ا1ين ٔابو احلسن عيل بن محمد، إالحاكم يف ٔاصول أالحاكم، دار : االٓمدي  - 27

وابن .  38، ص2م، ج2003/هـ1424الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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: محمد مفتاح: و. 178رة ٔاصول الفقه، صمذك: والشـنقيطي. 28-27إاللكيل، ص: تميية
  . 98، ص1990، 1جمهول البيان، دار توبقال للنرش، ا1ار البيضاء، املغرب، ط

  . يف هذا املقام) النص والتأويل(آثرت ٔان آخذ هذا امللفوظ  تقريبا كام هو من كتاب  - 28
فواز ٔامحد  :إالتقان يف علوم القرآن، حققه وعلق عليه وخرج ٔاحاديثه: السـيوطي - 29

جمهول : محمد مفتاح: و. 55، ص3، ج2004زمريك، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
    . 99البيان، ص

فلسفة التأويل، : و نرص حامد ٔابو زيد. 273التأويل واحلقيقة،  ص: عيل حرب - 30
دراسة يف تأويل القرآن عند حمي ا1ين بن عريب، املركز الثقايف العريب، ا1ار 

منه فò  335وما بعدها، وص 185، ص2003، 5لبنان، ط/املغرب، بريوت/ءالبيضا
  .سامه قضا¬ التأويل

، رابطا بني احلقيقة واöاز والباطن 288نرص حامد ٔابوزيد، فلسفة التأويل، ص - 31
  .  وما بعدها 21حرب، التأويل واحلقيقة، ص عيل: وينظر. والظاهر 

ٕاىل الكوفة حلقًة جديدة من مج� حلقات  -ريض هللا عنه–يعد خروج احلسني  - 32
، واكن الهدف العودة ٕاىل الشورى  -ريض هللا عنه–ابتدٔات مبقتل عÝن بن عفان 

والتخيل عن العهد ¼لوالية مث املبايعة كام فعل معاوية بن ٔايب سفيان خمالفا اتفاقه مع احلسن 
  .-ريض هللا عهنم ٔامجعني- بن عيل

عيل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني، : م من قريش، ومه مه اثنا عرش ٕاماما لكه - 33
، ومحمد )الاكظم(ومحمد بن عيل الباقر، وجعفر الصادق بن محمد، وموىس بن جعفر 

القامئ (، ومحمد بن احلسن بن عيل)العسكري(، واحلسن )النقي الهادي(، وعيل )التقي(
وآخرمه . الية والعصمة والوالءولهؤالء فقط الو. كام هو يف اعتقاد الشـيعة) املهدي احلجة

هو املهدي املنتظر ا�ي مئال ا1نيا عدال، وهو االٓن يف الغيبة الكربى، ٕاذ بعد ظهوره تقوم 
احلجة ويسطع الربهان عىل سالمة الو�ة وحصيح `عتقاد؛ وبذ� يكون الشـيعة قد 

ندمه، وعندمه وهذا مركز ع . جسدوا الوالء وصانوا أالمانة وجاهدوا يف ذ� وثبتوا عليه
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، وما عدا ذ� ال )احلسني سفينة النجاة(ؤاخرى حسـينية ) فاطمة الزهراء(مركزية فاطمية 
 . يرىق ليكون هامشا فضال عن املركز

 .37-36اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابو زيد: ينظر - 34
ا1 خ: ، حت]هـ329ت[جاء يف كتاب رشح السـنة ٔاليب محمد احلسن بن عيل الربهباري - 35

 83م، ص1993/هـ1414، 1بن قامس الردادي، مكتبة الغر¼ء أالثرية، املدينة املنورة، ط
أالخذ  99ٔان تعيني اجلهمية يقع بتفسري أحاديث حدوث احلوادث والصفات، ويف ص

أن  100القول ¼لتعطيل، ويف ص 101¼لقياس والرٔاي يف العقائد، ؤاضاف يف ص
-101هو ٔام ال من عالمات الفكر اجلهمي، ويف ص السكوت عند التلفظ ¼لقرآن ٔا خملوق

كام تعني . ٔان اجلهمية ٔانكروا العيدين وامجلاعة وامجلعة، واسـتحلوا دماء املسلمني 102
وأالساس يف ذ� اخلروج والعصيان وشق عصا  132و 78اخلوارج يف نفس املرجع يف ص

عÝن وعيل منه تعيني للروافض ¼لوقوف عند  134وص 132وص 118ويف ص. الطاعة
ٔايضا تعيني للقدرية  132وص 118ويف ص. وتقدمي عيل عىل سائر الصحابة والتعرض هلم

وتعينت . واجلربية عىل ٔاساس القول ¼ٕالجبار وثبات إالميان، وما هو ¼لقول وال ¼لفعل
عىل ٔان املعزتô يتلكمون يف التوحيد . 132عنده املرجئة بنفس العلل السابقة يف ص

وحاصل الúم ٔاهنم بدلوا وخالفوا ما اكن عليه . 123وص 118يف ص¼لتعطيل كام 
وا عىل ذ� ليكون هامشا ويتبؤاوا املركز. السلف . خفرجوا من املركز ٕاىل الهامش مث شد�

يقع هذا املصنف موقع العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية ومجمل ما ٔالفه ٔاهل السـنة يف 
ردون فهيا عىل مجمل اعتقاد أهل السـنة، ويربرون فهيا العقائد، وخلصوçم مؤلفاهتم اليت ي

 .مواقفهم الفكرية وتو�اهتم إاليديولوجية ودامئا عىل ٔاساس املركز والهامش
ٕاشاكالت، نقد مهنجي يف الفلسفة والفكر السـيايس وفلسفة : ملحم قر¼ن: ينظر - 36

، 1981، 3نان، طالتارخي، املؤسسة اجلامعية ل"راسات والنرش والتوزيع، بريوت، لب 
 . 183-181ص
يف مساôٔ إالمامة ¼لنص ٔاو  38-36اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابوزيد: ينظر - 37

  االٓمدي وآراؤه الúمية،: حسن الشافعي    :و    .¼الختيار يف خالف السـنة والشـيعة
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 ؤاما الغزايل فٕانه مع اجتاهه لتأويل الصفات اخلربية، حيرم ذ� عىل: (وفهيا.  301ص  
  ). العوام، بل وعىل كثري من املوسومني ¼لعمل من املتلكمني

منه بيان  46وص 45وص. 28اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابو زيد: ينظر - 38
 .لسوء تأويل ٔاهل اجلدل الٓ¬ت الصفات وما ٔاوقع فيه أالمة من اضطراب وتنافر

 .26السابق، ص - 39
[ما çام عن التعددية ودالô  64-58ؤافرد يف الصفحات من . 26السابق، ص - 40

 .`ختالف
 9إالقناع واملؤانسة، ص: ؤابو حيان التوحيدي. وما بعدها 40ينظر السابق، ص  - 41

قدح يف الرشيعة وقال ¼لتعطيل وساء : (يف حديث احملقق عن صاحب الكتاب من ٔانه
مية اليت حاولت ، مث ما ٔاورده من [م دائرة املعارف إالسال)اعتقاده ؤابطن إالحلاد

 . ٕانصاف الرجل
 .110اخلطاب والتأويل، ص: نرص حامد ٔابو زيد: ينظر - 42
 .134السابق، ص - 43
جممتع النخبة، معهد إالمناء القويم، : برهان غليون: وينظر ٔايضا. 138السابق، ص - 44

يتعني التحرر  165وسلطة املعرفة ويف ص  269، ص1986، 1بريوت، لبنان، ط
    .فتاحا للك حترر سـيايس واقتصاديالفكري عنده م 

 .40-  39والتأويل، ص باخلطا: ينظر نرص حامد ٔابو زيد - 45
  
  
  
  
  
  
  
 


