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 *: القراءة النقدية للرتاث وعائق التكفري

 منوذجا زيد أبو حامد نصر

 

 *1بغداد حيرش محمد -بقلم 

 
لوفا، فقد بّين مولوجي يف حقل العلوم التجريبية والرياضية مأيستبيظهر استخدام مفهوم العائق اإل

باشالر يف دراسته لتطور املعرفة العلمية، وخاصة الثورة العلمية املعاصرة يف جمال امليكروفيزياء والرياضيات 

الالإقليدية، أن ذلك ما كان ميكن ليحصل دون جتاوز العوائق اإلبستمولوجية، هذه العوائق اليت عملت 

ا يف ذلك احلس املشرتك، املالحظة املباشرة، البداهة، املعرفة الالعلمية على غرسها يف بنية الوعي، مب

اليقني، التطبيق العملي )...( يف حني أن املعرفة العلمية املعاصرة تقوم على مبادئ وأسس جديدة مناقضة 

لقد أصبحت املعرفة تقوم على منهج البناء العقلي للحوادث باإلنطالق من الفرضي إىل  متاما ملا سبقها.

 التجرييب.

جمال العلوم اإلنسانية وفيما خيص املوضوع املدروس، أي الرتاث العربي اإلسالمي، فإنه ميكن يف 

اعتبار التكفري عائقا حيول دون تطور القراءة النقدية، ألن اخلطاب الديين وضع جمموعة من الطابوهات أو 

رتاق الباحث هلذه احملرمات مبثابة مقدسات ال حيق للدراسة العلمية أن تتطرق إليها. ويف حالة اخ

احلدود احلمراء، تشتغل آلية التكفري كرد فعل دفاعي، لتضع حدا هلذه االخرتاقات بإقصاء الباحث من 

دائرة اإلسالم ووضعه يف دائرة أخرى رغما عنه و هي دائرة الكفر، مما جيعل القارئ املسلم ال يثق يف أفكار 

تالي ال ميكن لنظرياته أن ختدم اإلسالم. العالقة الباحث ونظرياته، لسبب واحد كونه ليس مسلما، وبال

اليت أقامها اخلطاب الديين املنغلق مع غري املسلم، هي عالقة عداوة وصراع، فوجود اآلخر وجود آثم ليس 

 له من مربر إال هدم اإلسالم.
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عائق  يف العلوم اإلنسانية، املسألة ليست بهذه البساطة، ألنه ال ميكن إصدار حكم نهائي حول قيمة

التكفري، أو قيمة التكفري باختصار، ألن كثريا من املفكرين ال يتاح هلم التفكري اجلدي والعميق إال يف 

إذا ما حقيقة التكفير، وكيف يمارس تأثيره على الخطاب التنويري عموما  الظروف اليت يشعرون فيها باخلطر.

 وخطاب أبو زيد خصوصا؟

"يا أهل مصر املعمورة، ال تصدقوا كالم القاضي أنين مرتد، ولو كان يف النقض، ألن املرتد والعياذ باهلل 

راض ال يتقدم بردته لينال لقب "األستاذية" يف جامعة يف بلد مسلم إال لو كان جمنونا...ومل تظهر علي أع

 جنون من أي نوع." 

منذ أن تعرض أبو زيد حلكم التكفري بطريقة غري مباشرة من طرف اللجنة العلمية للجامعة، واليت 

م، وبطريقة مباشرة من طرف حمكمة استئناف القاهرة يوم 1992قامت بقراءة منتجاته العلمية سنة 

ها وعائق التكفري حاضر م. ومن حين1996أغسطس  05م، وأيدته حمكمة النقض يف 1995يونيو14

 : يف نصوص أبو زيد بثالثة أشكال خمتلفة

من خالل التكلم عنه يف مقدمات مؤلفاته اليت تلت احلكم، والتطرق إليه على أنه مشكلة خاصة، 

حالت مثال دون حصوله على الرتقية املهنية اليت كان يرغب فيها وهي درجة األستاذية، باإلضافة إىل ما 

 وأخريا حالة الغربة اليت يعيشها يف املهجر...، كفري من فصل بينه وبني زوجتهترتب عن حكم الت

 

من خالل ممارسة العائق لتأثري سليب على فكر املؤلف، غري طريقة تفكريه عن وعي أو عن غري وعي، 

 مما جعله يرتاجع إىل حد ما عن مشروعه التنويري، فقد تسلل اخلطاب النقيض إىل تفكريه، وقد شعر أبو

لكن هذا شيء وتسلل "اخلطابية" إىل  »: زيد بذلك. حيث صرح يف كتابه "اخلطاب والتأويل" قائال

كتاباتي شيء أخر. لذلك توقفت عن الكتابة لبعض الوقت. حني تأملت األمر أدركت أن اخلطاب النقيض 

دد متددا حياول أن يغزوني من داخلي بالتأثري السليب على بنية خطابي، وهو خطاب ميكن أن يتم

. و املقصود باخلطابية علو نربة الصوت والتنغيم كما يفعل خصومه أمثال حممد 1« سرطانيا ليصيبه بالشلل

 عمارة عندما خياطبون اجلمهور، يف حني أن طريقة كالم أبو زيد عكس ذلك.

وخاصة يف  بعد تعرضه للمحاكمة، مما جعله يطرح هذه اآللية كعائق مهم وعي أبو زيد بآلية التكفري

كتابه "التفكري زمن التكفري". ومن بني املسلمات اليت يؤكد عليها أن سيطرة اجتاه فكري لفرتة طويلة من 
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ب بتأثري اخلطا ازداداألخرى "ضالة" أو"كافرة". باإلضافة إىل وعيه الذي  االجتاهاتالزمن ال يعين أن 

 النقيض)اخلطاب الديين السلفي( املستخدم آللية التكفري على اخلطاب التنويري يف خمتلف أطوار التاريخ.

قضية أبو زيد تبدأ إذا عندما عرض أعماله العلمية على اللجنة العلمية بغية احلصول على درجة 

عبد الصبور ، عبد الرؤوفعلي مكي، عوني : األستاذية. وكانت اللجنة تتألف من ثالثة أعضاء دكاترة هم

شاهني. وبعد قراءتها أبدى هذا األخري مالحظة فحواها أنه ملس يف أعمال املرتشح "أبو زيد" ما يوحي 

بالكفر واإلحلاد. لقد تأثر العضوان اآلخران بهذا احلكم، فأقروا مجيعهم حرمان أبو زيد من الرتقية. وقد 

أن كلية اآلداب عينت جلنة علمية خاصة مشلت جمموعة  أيد جملس اجلامعة قرار اللجنة العلمية، رغم

، حيث *حسن حنفي، جابر عصفور وآخرون. وكانت نتائج قراءتهم لألعمال إجيابية: من الدكاترة هم

داللة مباشرة على مشكلة حرمان أستاذ قضية أبو زيد" أصبح هذا العنوان يدل  :« جاء يف تقريرها ما يلي

جبامعة القاهرة من حقه يف احلصول على لقب األستاذية الكاملة )ال املساعد( وذلك استنادا إىل تقرير 

تند تكفري اللجنة العلمية إلنتاج . وقد اس2« ينتهي بتكفري اإلنتاج العلمي الذي تقدم به األستاذ املذكور.

 : نصر حامد أبو زيد على املربرات اآلتية

العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة، وتفضيل أهل الرأي على أهل احلديث، ونقد الشافعي الذي 

 : أعطى األولوية للنص وجعل القياس مقيدا به، فيما يعرف بالقياس بالنص

 بهم.نعت الصحابة واألئمة مبا ال يليق  .1

 إنكار املصدر اإلهلي للقرآن والقول بتارخييته. .2

 نفي كون اهلل خالق كل شيء. .3

 الدفاع عن املاركسية والعلمانية .4

 الدفاع عن سلمان رشدي وروايته "آيات شيطانية ". .5

أمام هذه االدعاءات اعترب أبو زيد أن عمله هو كشف آلليات اخلطاب الديين، وهو مييز متييزا واضحا  

مبا يتالءم مع ، واخلطاب الديين اجملسد للسلطة اليت يلحقها اإلنسان بالنص من اخلارجبني الدين 

رؤيته إىل اجملتمع والكون. وهكذا يتهم أبو زيد عبد الصبور شاهني باملغالطة وتزييف املفاهيم، ألنه ليس 

على الفكر  وهي السلطة اليت أضفاها الشافعي ،هناك دعوة للتحرر من النصوص، بل من سلطة النصوص

 : الديين. لقد حدد أبو زيد آليات اخلطاب الديين فيما يلي

http://insaniyat.revues.org/9796#ftn2
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 التوحيد بني الفكر والدين وبني الرتاث والدين، مما جيعل كالًّ من الفكر والرتاث ديانتني.

 تفسري الظواهر كلها بردها مجيعا إىل مبدأ أو علة أوىل فيؤدي ذلك إىل تغييب التفسريات العلمية.

 سلطة السلف، وسلطة النصوص.االعتماد على  .1

 إطالقية األحكام، وغياب النظرة النسبية إىل احلقيقية. .2

 إهمال البعد التارخيي لتشكل احلقائق. .3

هذه مجلة اآلليات اليت يضبطها يف كتابه نقد اخلطاب الديين )الطبعة األوىل(، أما يف الطبعة الثانية 

ميثل أيضا إىل جانب "احلاكمية" و -يف احلقيقة-فريإن التك »: لنفس الكتاب يضيف آلية التكفري قائال

عنصرا أساسيا يف بنية اخلطاب الديين بشقيه املعتدل واملتطرف على السواء، غاية األمر أنه معلن  النص"

مت إضافة هذه اآللية حتت ضغط أحكام . ومن 3« يف خطاب املتطرفني، كامن خفي يف خطاب املعتدلني.

التكفري الصادرة ضده، مما يعين أن هناك ما هو أصيل يف فكر أبو زيد، وهناك ما هو جمرد رد فعل، ألن 

كتابه "التفكري زمن التكفري" ال حيلل حتليال علميا ومنهجيا التكفري بقدر ما هو جمرد تكرار لكتاب "نقد 

 افعي، وجمموعة من التربيرات لنفي التهم املوجهة إليه.اخلطاب الديين" ونقد لوسطية الش

لقد دافع أبو زيد عن نفسه من خالل حتديده لثوابت اإلميان الديين املتمثلة يف العقائد والعبادات، 

كاإلميان باهلل ومالئكته ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

إتهام كاتب التقرير للباحث بأنه ينكر مفهوم  »: .وتأكيده املستمر أنه مسلم ومؤمن كقولهوحج البيت..

الذي صوغ مسألة "عداوة  االتهامالذي يعين إنكار األلوهية اتهام باطل من أساسه، لكنه  العلة "األوىل"

. وهذا يتناقض مع ما طرحه يف كتابه " اخلطاب 4« النصوص" ويسهل تصديقها من جانب النقلة واألتباع.

فكلنا مسلمون بداهة، وإسالمنا هو األصل الذي حيتاج لربهان. ليس مطلوبا من املفكر  »: والتأويل" قائال

. ويظهر التناقض جليا يف املقال الذي نشره يف "جملة الطريق" حتت 5« أو املواطن أن يثبت إسالمه ألحد

وإذا كان شعار العامل "أنا أفكر فأنا موجود"، فليكن  »: عنوان "نداء إىل الشعب املصري" والذي صرح فيه

. توقف علي حرب عند هذا التصريح يف مؤلفه "االستالب واالرتداد" معتربا 6« شعارنا "أنا أفكر فأنا مسلم"

إياه تراجعا عن منجزات الفكر التنويري. فبعد أن كان يهدف إىل إخضاع اخلطاب الديين، أي النص 

الديين والفهم الديين للنصوص إىل الدرس والتحليل العقالني إلزاحة الغييب واألسطوري واستبداله 

ني والتارخيي. بعد كل هذا يعود يف األخري ليحتمي بالدين وليس بالعلم. هذا املوقف سبق وأن باإلنسا
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وهكذا انساق أبو زيد،من حيث مل  »: انتقده أبو زيد يف كتابه "نقد اخلطاب الديين". يقول علي حرب

لبا بذلك على يشأ، حتت تأثري اإلرهاب الديين الذي ميارس ضده، إىل تقويض اإلجناز الديكارتي، منق

. وقد نّبه 7« إذ التنوير هو خروج املرء من قوقعته الدينية ونهوضه من سباته العقائدي. عقله التنويري،

املوقف ومن شأن هذا  »: أبوزيد يف كتابه اخلطاب والتأويل إىل إمكانية حصول مثل هذا الرتاجع قائال

الدفاعي السجالي أن يدخل "اجلديد" يف دهاليز الدمياغوجية الوعظية اإلنشائية اليت ختاطب العوام 

بلغتهم وعلى قدر أفهامهم. فينخرط املفكر يف إنتاج خطاب ركيك سقيم ينطوي على "الرتاجع" 

 .8« و"اإلستسالم"

من -الذي ما يزال قائما-لقد كان خويف »: يف كتابه "دوائر اخلوف" يسجل أبو زيد االعرتاف اآلتي 

إسرتاتيجية "البحث عن العفريت" اليت الحظت أنها تسيطر على قراء كتيب مثبطا شديدا جعلين أحيانا 

. فأكيد أنه بعد األحكام اليت صدرت يف حق أبوزيد جعل قرائه 9« أفقد الثقة يف جدوى الكتابة والنشر.

وخاصة املتشككني يف معتقداته يقرؤون نصوصه بكثري من احلذر والتمعن إلجياد ما ميكن أن يدينه ويؤكد 

اره والتعبري عنها. صدق األحكام الصادرة ضده. وهذا ما ميكن أن يدفعه إىل املزيد من الرتيث يف صياغة أفك

رغم أنه من قبل كان يطرحها بلغة جسورة غري مراوغة، لغة تقول ما تريد دون لف أو دوران. لكن شعور 

كثري من املفكرين خبطورة عرض األفكار دفعة واحدة وبوضوح جعلهم يلجأون إىل استخدام احليلة، كما 

تصف حتى يتعود عليها الناس ثم يكمل جيل أن تقال احلقائق إىل املن »: يفعل حسن حنفي و الذي يقول

أن تقال احلقائق على حنو متشابه ويرتك جليل قادم  قادم النصف اآلخر خري أن تقال مرة واحدة..

أحكامها خري أن تقال حمكمة فتقابل حبكم آخر، وتسيل الدماء يف عصر التكفري والتخويف 

. وحسن حنفي يعرتف قبل ذلك أن أمثال أبو زيد هم اجليل القادم، فبعد جيل املشاريع 10« املتبادلني.

الكربى يأتي جيل جديد حيقق مشروع النهضة على حنو عملي دقيق، جيل يوصف بأنه تكون وجترأ وقرأ 

 ي مربوك.....بني السطور وجتاوز، مثل جيل نصر حامد أبو زيد، وسيد القمين ثم جيل عل

حيث إن أبو زيد أدرك ذلك عشية تكفريه ويف  ما مييز جيل أبوزيد عن جيل املشاريع هو اجلرأة.

ندائه إىل الشعب املصري اعترب أن أفكاره وقراءته اليت يزعم خصومه أنه ارتد بها عن اإلسالم متأل األسواق 

كموا عليها بنفس األحكام؟ وهو فعال يشعر وأرفف املكتبات منذ سنوات طويلة. تساءل أبو زيد ملاذا مل حي

لكن التفات مفكر يف قامة زكي جنيب حممود  »: أنه ينتمي إىل جيل جديد، جيل القراءة العلمية. يقول
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ملسألة الرتاث وتطويره وجتديده أوجد حتققه يف اجليل الثاني، فانتقل مشروع النهضة من "قناع" الرتاث 

ولعله ينتقل من " التجديد " إىل "القراءة العلمية" عند اجليل الثاني  إىل "جتديد الرتاث"مع حسن حنفي

. واملقصود بقناع الرتاث عند زكي جنيب حممود هو حتول هذا األخري من 11« من تالميذ الراحل العظيم.

تافيزيقا إىل اإلهتمام بالرتاث العربي اإلسالمي حتت تأثري اهلزمية. الوضعية املنطقية وحماولة جتاوزه للمي

وبالتالي إدراكه أن الغرب عدو ال ميكن اإلعتماد على نظرياته الفلسفية للنهوض باألمة العربية اإلسالمية، 

 فاختفى هكذا وراء قناع الرتاث لالحتماء به.

وكأن احلقيقة ال جيب أن تقال دفعة واحدة لقد طرح حسن حنفي من قبل فكرة التعود على احلقائق، 

لكي ال تصدم القارئ، فيتجنب املفكر ردود األفعال، إال أنه بالرغم من القضايا اليت طرحها أبوزيد إال أنها 

وإن كان  …أركون، اجلابري، برهان غليون، حسن حنفي: تتكرر عند كثري من املفكرين وخاصة منهم

جرأة جرأة منهم وأكثر وضوحا يف التعبري  $f ; :dلطرح، فأبو زيد أكثر فالفارق بينه وبينهم هو طريقة ا

عن أفكاره. إال أن تكرار طرح هذه احلقائق مل حيدث ما كان يرغبه حسن حنفي أي تعود القارئ عليها. 

 والدليل تكفري أبو زيد مما يعين الرفض املستمر ملثل هذه األطروحات )العلمانية، التارخيية، العقالنية،

احلرة...(، فالتكرار ليس معيارا أكيدا لقبول احلقيقة. وهل ميكن فعال أن تقال احلقائق إىل املنتصف، وهل 

ميكن التكلم عن نصف حقيقة؟ فاحلقيقة إما أن تقال أو ال تقال. وميكن أن تقال لفئة معينة وال تقال لفئة 

ملعرفة الربهانية واجلدلية واخلطابية. أخرى، تبعا للشروط اليت وضعها إبن رشد انطالقا من فصله بني ا

وهكذا فإن وجود عائق التكفري إما أنه يؤدي إىل قول احلقيقة إىل املنتصف مما يفقد احلقيقة كل معنى أو 

 مصداقية وفعالية، أو أنه مينع التعود على احلقائق عندما تقال بوضوح وبطريقة مباشرة.

ل األكادميي وأمام البحث العلمي. فهو يطرح يف هامش ثم يستعرض أبو زيد التكفري كعائق أمام العم

ومن الضروري هنا اإلشارة على سبيل االعتذار إىل  »: كتابه" اخلطاب والتأويل" التأثري املباشر لالغرتاب

ذلك االعتماد على دائرة املعارف اإلسالمية من جهة، دون العودة إىل املصادر، وكذلك االعتذار على 

مية جدا لبعض كتب إبن رشد، خاصة كتاب التهافت، وخبصوص هذا الكتاب األخري استخدام طبعات قد

فالطبعة اليت اعتمدت عليها من السوء لدرجة أنها أحوجتين يف كثري من األحوال للعودة إىل الرتمجة 

من أجل التأكد من صحة قراءتي للنص،ولعل القارئ  -واليت سأشري إليها من بعد -اإلجنليزية للكتاب

مح كل تلك احملظورات اليت أباحتها ضرورة بعدي عن مكتبيت يف سياق ال حيتاج لشرح أو سيسا
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8 

. فهل ميكن يف مثل هذه الظروف املتمثلة يف البعد عن الوطن وبالتالي عن الكتاب حتقيق 12« إيضاح.

 صبو إليها أبو زيد؟القراءة العلمية اليت كان ي

يف نفس اإلطار يشعر أبو زيد بأن ما حدث له شبيه مبا حدث البن رشد الذي أحرقت كتبه. هذا كله 

أثر على تفكري أبو زيد، مما جعله جيزم بوجود حماكم التفتيش يف واقعنا إشارة إىل ما متارسه مؤسسة 

ربغم كل االدعاءات والدعاوي العريضة، ف »: األزهر من مراقبة على منتجات العلوم اإلنسانية. يقول

والفارغة من الفهم، من عدم وجود سلطة دينية يف اإلسالم تشبه الكنيسة يف املسيحية، فالواقع الفعلي 

حممد عبده إىل أن إنشاء . ويشري 13« …يؤكد وجود هذه السلطة، بل وجود حماكم التفتيش يف حياتنا

حماكم التفتيش يف أوروبا كان مصادفا لظهور الرشدية وانتشار العلم والفلسفة، خصوصا يف جنوب فرنسا 

وإيطاليا. وقد مارست هذه احملاكم عنفا على كل املفكرين الذين مل تكن تصوراتهم تتطابق مع أطروحات 

م مت احلكم على 1808م إىل 1481ده أنه ما بني الكنيسة. ومن بني اإلحصائيات اليت يقدمها حممد عب

ثالمثائة وأربعني ألف شخص، منهم ما يقارب مائيت ألف أحرقوا بالنار أحياء. ومن أهم احملاكمات 

حماكمة غاليلي غاليليو بسبب أفكاره العلمية والفلكية املساندة ملالحظات كوبرنيكوس حول دوران األرض. 

يونيو  22حماكمة جاليليو للمرة الثانية بتهمة اهلرطقة. وصدر احلكم يف ومتت »: يقول بدوي واصفا ذلك

وإضطر جاليليو ، della Minirva، ويف القاعة الكربى يف دير الدومنيكان املسمى دير منريفا 1633سنة 

حني اعتقد أن  –خطيئة وفقا للصيغة اليت أعدتها احملكمة  ارتكبوهو جاث على ركبتيه، أن يقر بأنه 

ض متحركة وأن الشمس يف مركز جمموعة من الكواكب من بينها األرض. وتعهد بأنه من اآلن فصاعدا األر

سيكون مطيعا لسلطة الكنيسة وعقائدها، وبأنه ينفذ كل العقوبات اليت فرضت عليه، ومن بني هذه 

يدل على الطابع الديين  . وهذا14« لدى الديوان املقدس. Carcere Formaleالسجن الشكلي »: العقوبات

حملاكم التفتيش. فبالرغم من أن أعمال غاليلي كانت متوجهة لدراسة الكون بطريقة علمية، إال أن نتائج 

ارف دراسته جعلت املؤسسة الدينية حتكم عليه باهلرطقة، ألنه شكك يف املعتقدات الدينية. وخاصة أن مع

الكنيسة العلمية مل تكتسب بوسائل البحث العلمي، بقدر ما اكتسبت بطرق اإلميان الديين اليت ال ميكن 

 يف نظرها أن ختطئ.

ميكن إقامة مقاربة بني السلطة املهيمنة يف اجملتمعات الغربية وبني آلية التكفري املشرتكتان يف قاعدة 

طبيعة السلطة اليت تهدف إىل القمع وفرض القانون  املنع. فميشال فوكو مثال يف دراساته يؤكد على
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واخلضوع له، وهذا ما يؤكد على وجود أشكال املقاومة املواجهة للسلطة. وبفضل متفصل نقاط املقاومة متتد 

ال ميكن الفصل بني اخلطاب واملقاومة ألنه يف نظر فوكو أفضل . السلطة إىل خمتلف اجملاالت االجتماعية

عن طريق قول احلقيقة بوضوح، وجتنب التحريف. والسلطة تلجأ إىل العقاب يف حالة  ما يقاوم السلطة،

ومثة طريقة وجيزة لوصف تاريخ  »: عدم اخلضوع للقانون. وخيتصر فوكو أشكال العقاب يف ثالثة أنواع

أي  العالقات السلطوية والعالقات الشيئية تقوم على اختصار أشكال العقاب الثالثة اليت وصفها فوكو،

التعذيب كوسيلة للسلطة امللكية، واإلصالح اإلنساني كحلم للتصور املثالي يف العصر الكالسيكي، وأخريا 

. والتكفري خيرج عن هذه 15« السجن واملراقبة الضبطية كتجسيد للتكنولوجيا احلديثة للسلطة التأديبية.

ألشكال الثالثة من العقاب اليت وصفها فوكو، وإن كان يؤدي أحيانا إىل التصفية اجلسدية يقول أبو ا

أو  -...ويلي االتهام بسالح التكفري ومشتقاته إطالق الرصاص من جانب اجلناح العسكري لالجتاه  :« زيد

. وما يعادل التكفري يف اجملتمعات الغربية هو اجلنون. فاالتهام باجلنون هو 16« اإلسالمي..–االجتاهات

أيضا آلية لإلقصاء. يرى هنري أوكومب يف مقاله "التواصل واجلنون" أن اجملنون كضحية يؤدي وظيفة 

مجاع الذي مزدوجة، فهو يطرد العنف من اجلماعة، لتمركز العنف على شخص بعينه. وهو ثانيا حيقق اإل

يؤسس التماسك. وبالتالي فإن اإلصابة باجلنون خطر يرتبص بكل من يعيش يف اجلماعة، ما دام حتمل 

 اآلخر واحرتام القانون واجبني إجباريني.

فوكو من خالل "نظرية القهر" للجنون. فاجلنون ليس مرضا عقليا تتم معاجلته يف املصحات  تعرض

زية يف العصر الكالسيكي كانت تفرض أخالقياتها وقناعاتها على واملستشفيات، ألن الطبقة الربجوا

خمتلف طبقات اجملتمع. ومن يقاومها يعد شاذا أو جمنونا جيب عزله عن اآلخرين. وهذا عكس ما هو 

موجود يف احلضارة العربية اإلسالمية اليت مل تستعمل آلية اجلنون لإلقصاء. مما جعل املستشفيات اليت 

انني أكثر إنسانية وأكثر خضوعا للمعايري الطبية ألنه مل يكن هلا هدف آخر غري كانت خمصصة للمج

يظهر أن العامل العربي عرف مند مدة مستشفيات حقيقية  »: العالج. يقول عمر مهيبل شارحا فوكو

خمصصة للمجانني فحسب،قد يكون ذلك يف فاس ابتداء من القرن السابع وقد يكون يف بغداد يف نهاية 

الثاني عشر، وبالتأكيد يف القاهرة خالل القرن الثالث عشر، وقد اتبع يف هذه املستشفيات نوع متميز  القرن

من العالج، وهو عالج النفس بواسطة املوسيقى، والرقص، والعروض املسلية والشعر الرقيق، الناعم، وكل 

. عكس 17« ملريضذلك جيري حتت رعاية أطباء متخصصني، يقررون وقف العالج متى حتسنت حالة ا

املستشفيات الغربية فقد كانت تديرها إدارة مدنية ال عالقة هلا بالطب، ويف كتاب فوكو "تاريخ اجلنون يف 
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ضائية، إن املستشفى الرئيسي ليس مؤسسة طبية، هو باألحرى بنية شبه ق »: العصر الكالسيكي" يقول

نوع من اهلوية اإلدارية، اليت هي باإلضافة إىل السلطات املشكلة وخارج احملاكم، تقرر،وحتكم 

. صفة اجلنون مل تلصق فقط باملعتوه واألبله واملشرد...بل حتى بالفيلسوف، الذي مل حياول 18« وتعدم..

وألننا عقول خطرية،  :« منها بقدر ما عمل على جعلها صفة مالزمة له. فنجد أن نيتشه يقولالتخلص 

إننا : ولنا جسامة الوزن بدل جسامة الرجال، فال شيء يستطيع أن حيسن إلينا أفضل من قبعة اجملنون

. أصبح اجلنون عند نيتشه يعين أن يكون املرء مرحا، 19« يف حاجة إليها حاجتنا إىل دواء ضد أنفسنا...

رافضا،ساخرا، طفوليا، وجديا، يستطيع أن جيمع بني املتناقضات، غري راض باألفكار العمومية 

 واملشرتكة أو بالضرورة االجتماعية. وهذا ما جعل كذلك ديريدا يف كتابه "الكتابة واالختالف" يرى أنه ال

تفلسف إال يف الرعب، أي رعب االعرتاف باجلنون. أما فوكو فقد اعترب أن اجلنون مالزم للعمل االبداعي، 

ويظهر اجلنون عند اكتمال هذا العمل، حينها يكون العامل يف مواجهة هذا العمل املنجز فيضطر إىل أن 

األمر بأعمال نيتشه أو فون يقيس نفسه بالالمعقولية من خالل جمهوداته ونقاشاته خاصة عندما يتعلق 

غوغ. هكذا استطاع الفكر الغربي االعرتاف باجلنون مع إعطائه معنى جديدا غري مناقض للعقل بل لألفكار 

بل  ...ليست احلقيقة وال اليقني هما ما يكون الرأي املعاكس لعامل اجلنون، ": اجلاهزة يقول نيتشه

. أما يف العامل العربي فقد بقي التكفري دائما مناقضا للتفكري، 20« العمومية والضرورة االجتماعية لرأي ما...

 .21« ...واالنقالب ضده التكفري" هو املنهج الكاشف عن خماصمة "التفكري"’... :« يقول أبو زيد

إن اإلقرار بوجود حماكم التفتيش اليت متارس رقابة مستمرة على األفكار يتناقض مع أطروحات كثرية 

من املفكرين الذين ينفون وجودها. مثل حممد عبده ورشيد رضا، حبجة أن اإلسالم مل يعرف الكهنوت أو 

س حتى الرسل منهم حماسبة الغري، الرئاسة الروحية بتعبري رشيد رضا. حبيث ال حيق ألي أحد من النا

وال اإلكراه واإلجبار، وال احملاسبة على القلوب أو األفكار، وال مغفرة الذنوب واألوزار، وال احلرمان من 

اجلنة وإدخال النار، بل ذلك كله هلل الواحد القهار. وهذا ما مييز اخلالفة عن "البابوية" أو الرئاسة 

يات اليت قدمها حممد عبده حول األحكام الصادرة عن حماكم التفتيش، الروحية. وبالعودة إىل اإلحصائ

وباملقارنة مع أحكام التكفري الصادرة يف حق املفكرين. فاملالحظ أن هناك فرقا يف كثرة احملاكمات يف الغرب 

وقلتها يف العامل العربي اإلسالمي، وظاهرة التكفري تكاد تنحصر يف املشرق فقط. ويرجع ذلك يف نظر 

مل يعرف املغرب يف  »: مصطفى املنساوي إىل وجود وحدة مذهبية يف املغرب وعدم وجودها يف املشرق قائال

"تكفري" مماثله لتلك اليت شهدتها بعض بلدان املشرق العربي خالل هذا القرن،  تارخيه احلديث عمليات
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املذهبية )كل املغاربة مسلمون  إىل الوحدة وخاصة منها مصر ولبنان، يعود هذا األمر،من بني ما يعود إليه،

سنيون، ال يتوزعون بني الديانات والطوائف(،وإىل طغيان الصراع السياسي على الصراع الثقايف وحلوله 

ري جعل احملكوم عليه . وهذا ما يوضح أنه من بني اآلثار السلبية للتكف22« حمله يف غالب األحيان...

:" التفكري زمن التكفري"، يدل على ذلك، فقد جعل  يصدر أحكاما مبالغا فيها. وعنوان كتاب أبو زيد

التكفري ظاهرة عامة، والتفكري ظاهرة خاصة وحمدودة، وبذلك غلب التكفري على التفكري. وحكمه على 

ة واحدة، ال فرق بني املتطرق منها واملعتدل خطابات التيارات اإلسالمية بنفس احلكم ووضعها كلها يف خان

اإلسالمية. فمحمد عبده الذي  االجتاهاتحكم غري صائب. ألنه ال ميكن للتكفري أن يكون مشرتكا بني كل 

ميثل التيار املعتدل كان له موقف رافض للتكفري. فإن كان هناك خطاب حيتمل الكفر بنسبة تسعة وتسعني 

 بة واحد باملائة فال بد من اعتباره خطاب إميان ال خطاب كفر. باملائة وحيتمل اإلميان بنس

واحلقيقة أن  »: فهناك إذا تعقيد واضح يف تركيبة "اليمني الديين" كما يستعرض ذلك حسن حنفي

اليمني الديين أكثر تعقيدا، فهناك خطاب املؤسسة الدينية الرمسي املمثل يف األزهر) الطنطاوي(، وهناك 

مسي املمثل يف أجهزة اإلعالم )الشعراوي(. وهناك اخلطاب اإلسالمي الذي يضم بدوره خطاب الدولة الر

عدة تيارات خمتلفة جيمعها جامع ولكن تتمايز فيها األصوات، ويقرتب البعض منها وهو اإلسالمي 

املستنري )كمال أبو اجملد، طارق البشري، فهي هويدي( إىل اليسار اإلسالمي بينما يقرتب البعض 

. وأبو زيد يضع اليمني الديين بكل تفرعاته 23« ر)حممد الغزالي، حممد عمارة( إىل اليمني الديين.اآلخ

)خطاب الدولة الرمسي، خطاب املعارضة الدينية، اإلسالم املستنري، التيار العلماني الديين، اإلسالم 

 علمي( يف الطرف املناقض لليسار العلماني الذي ميثله هو نفسه.املستنري ال

فهو أحيانا ومن  من اآلثار السلبية لعائق التكفري أن أبو زيد أصبح ميارس على خصومه نوعا من العنف.

خالل بعض املصطلحات يصفهم باألصولية والسلفية والرجعية الظالمية...ميارس هكذا بدوره إقصاء 

: األفكار. كقوله مثالخلصومه من الساحة الفكرية، معتقدا أن مثل هذه املفاهيم ستبعد القارئ عن تلك 

"هي يف حقيقتها دعوة إىل التحرر من السلطة  ومن هنا تكون الدعوة إىل "التحرر من سلطة النصوص »

املطلقة واملرجعية الشاملة للفكر الذي ميارس القمع واهليمنة والسيطرة حني يضفي على النصوص دالالت 

. ويصف كذلك خصومه باخلداع والتزوير والتضليل 24« ومعاني خارج الزمان واملكان والظروف واملالبسات.
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هذا اإلقصاء للعلمانية والعلمانيني من حيز "الوطن" و"الوطنية" يعتمد أيضا على آلية اخلداع  »: يقول

 . 25« ترى فيها إال معاداة األديان. والتزوير والتضليل، اليت توحد بني "العلمانية" و"الكفر" وال

باإلضافة إىل أن مفهوم السلفية الذي يصف به أبو زيد خصومه ليس دقيقا. فطه عبد الرمحان يعترب أن 

فليست الطريقة  »: يري يقولهذا املفهوم ال يصدق فقط على االجتاه اإلسالمي بل حتى على االجتاه التنو

اليت يفكر بها السلفي مبختلفة عن الطريقة اليت يفكر بها هذا املدعي،فالفكر أيا كان وألي كان ويف أي 

. فالتنويري يف 26« جمال كان،يعتمد دائما وأبدا مناذج "سالفة" يرجع إليها يف حتصيل املعرفة وتبليغها.

رجوعه إىل منوذج تراثي غربي يتصور العقالنية كما يتصورها أسالف الغرب يف القرن السابع عشر. وتظهر 

سلفية أبو زيد باخلصوص يف رؤيته القريبة من املادية التارخيية يف أصوهلا املاركسية، واليت تعطي 

مما أدى بأبو زيد إىل القول بأسبقية الشروط التارخيية األسبقية للواقع على ما هو ميتافيزيقي أو روحي. 

وتأثريها على النص الديين وتشكله. وحتى الفعل اإلهلي حسبه جيري على سنن التاريخ وقوانينه. وبذلك 

 يقع يف تقديس التاريخ بل تأليهه، كما لو كان سيدا عظيما يقبض على كل شيء.

بالنسبة ألركون فريى أبو زيد أن هذا األخري قدم بعض الرتضيات للحفاظ على موقعه الشرعي داخل 

الثقافة. من أجل ذلك يقوم بقراءة يف فكر حممد أركون، يصل فيها إىل أنه يسعى من خالل أعماله إىل 

ك إىل جتاوز جتاوز االستخدام اإليديولوجي للدين يف اخلطاب اإلسالمي. ويف نفس الوقت يهدف كذل

اخلطاب االستشراقي الذي يدعي احلياد واملوضوعية يف تعامله مع ظاهرة الدينية. وأركون ليس منحازا إىل 

اخلطاب اإلسالمي، ولكن يشعر بنوع من التضامن مع اإلسالم. وهذا ما جيعله يلتزم التفكري احلر، 

سب أبو زيد فإن أركون مرتدد يف ويستخدم أفضل طرق االجتهاد يف التعامل مع اخلطاب اإلسالمي. وح

مشروعه بني احلفاظ على "التيولوجيا"، وبني التخلص منها من أجل تأسيس وعي علمي بالرتاث. حبجة 

..إن وضع التارخيية  »: أن املنهجية العلمية املعاصرة ال تقيم تناقضا بني العقلي واألسطوري. يقول أبو زيد

 -مصدر الدين من حيث هو أحد مكونات تلك التارخيية،ال يعين يف قلب اجملتمعات اإلسالمية، مت تتبع

. وهذا عكس ما كان 27« فيما يرى أركون "أنه ينبغي أن نهجر...مفهوم كالم اهلل املوحى به يف القرآن.

ن لنقد الرتاث إلظهار التعددية املوجودة فيه. عكس حاصال يف عقالنية النهضة األوروبية. ويتوجه أركو

النظرة "األرثودكسية" اليت تدمج التارخيي واإلجتماعي يف املقدس، مظهرة الرتاث مبظهر الوحدة. وأخريا 

يقوم أركون بتطبيق القراءة التزامنية على الوحي جلعله معاصرا لقارئه. عكس القراءة "اإلسقاطية"، أي 
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هش كما كان يتلقاه املسلم يف اللحظات األوىل هلبوط الوحي. وعموما يهدف أركون إىل قراءة العجيب املد

إقامة تعايش بني اخلطابات الدينية الثالثة )اإلسالم، املسيحية، اليهودية( وبني اخلطاب العلمي 

 واخلطاب اإلسالمي املسيطر. ويعترب أبو زيد أن فكرة التعايش وخاصة بني اخلطاب العلمي واخلطاب

اإلسالمي املسيطر ليست إال حماولة إلرضاء اخلطاب اإلسالمي املسيطر. وخاصة وأن أبو زيد يقيم عالقة 

واألصل والبدء هو  »: صراعية بينهما حماوال احملافظة على األول وإقصاء الثاني مركزا على العقل. يقول

آلية صورية جدلية، بل مبا هو سلطة العقل، السلطة اليت يتأسس عليها الوحي ذاته، العقل ال مبا هو 

فعالية اجتماعية تارخيية متحركة. هذه السلطة قابلة للخطأ، لكنها بنفس الدرجة قادرة على تصويب 

. هكذا 28« أخطائها، واألهم من ذلك أنها وسيلتنا الوحيدة للفهم. فهم العامل والواقع وأنفسنا والنصوص.

 يقصي أبو زيد العرفان و التصوف. ويقيم النصوص على دعامة العقل ودعامة الواقع والتاريخ.

الحظ علي حرب بدوره أن أركون يقدم يف كل مرة إجابات خمتلفة عن موضوع واحد بنفسه. بغرض 

بدو لي أن اركون يرتدد يف اإلجابة.إنه ي »: تفادي أحكام األصوليني اإلسالميني املتطرفة. حيث يقول

جييب كل مرة إجابة خمتلفة تنبئ عن احلرج واخلشية يف مواجهة هذه املشكلة احلساسة، بل هو يلجأ 

:من املستحيل عمليا يف اللحظة الراهنة فتح  إىل احليلة واملداورة، مبعنى أنه جييب وال جييب، مرة يقول

(. 51ة تأويلية خبصوص القرآن )الفكر اإلسالمي، قراءة علمية،صمناقشة نقدية تارخيية أو حتى مناقش

ومرة أخرى يذهب إىل أن مسعاه من نقده هو"فرض قراءة تارخيية للنص القرآني") الفكر اإلسالمي، قراءة 

عملي يقوم على إخضاع القرآن حملك النقد التارخيي املقارن)الثقافة : (، ومرة ثالثة يقول213علمية،ص

أجيب على هذا : ( ومرة رابعة يرتك استخالص اجلواب لقارئه قائال26/27/1983داجلديدة عد

السؤال املرعب ولن أكرر هنا ما قتلته يف أمكنة أخرى )اإلسالم، األخالق، 

وعي أو بغري وعي، لكي حيول بينه وبني كلها آليات دفاعية يلجأ إليها ب وهذه .29« (.23والسياسة،ص

منتقديه من أصوليني وإسالميني. إال أن ذلك يتم على حساب البحث عن احلقيقة، أو باألحرى قول 

احلقيقة. وعلى حساب كذلك التواصل بينه وبني القارئ الذي سيجد صعوبات يف حتديد موقف أركون أو 

ملداورة. ويبقى أركون كما يرى هاشم صاحل حمل شبهة معرفة نتائج أحباثه بوضوح وبعيدا عن احليلة وا

مبعنى أن الدول العلمانية تشتبه به ألنه قد  »: لدى الدول العلمانية، ولدى الدول اإلسالمية. حيث يقول

يعيد الدين أو رجال الدين إىل الساحة العامة للمجتمع بعد أن طردوا منها على إثر تأسيس النظام 
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دول اإلسالمية فإن كليات الشريعة واألزهر والنجف ورجال الدين بشكل عام يشتبهون العلماني، وأما يف ال

 . 30« بتاريخ األديان ألنه قد يؤدي إىل نزع القدسية عن الدين.

ظاهرة موضوعية حملك النقد العلمي، فرغم أن أركون يعيد االعتبار للظاهرة الدينية، إال أنه خيضعها ك

متناوال الظاهرة الدينية يف خمتلف جتلياتها. فإذا كان املستشرقون يراعون اإلسالم السين أكثر من غريه، 

كي ال جيلبوا ألنفسهم أي مشكلة. فإن أركون يرى أن الدراسة العلمية ينبغي أن تطبق على كل جتليات 

،أم معتزليا، اخل. ومن أشكال النقد اليت ميارسها أركون على النص اإلسالم. سواء أكان سنيا، أو شيعيا

الديين املؤسس )القرآن(، أنه يربطه باملستوى اللغوي والنحوي، ومرجعياته التارخيية املرتبطة بشبه 

اجلزيرة العربية. ويعتربه كغريه من النصوص األخرى كالتوراة واألناجيل، والنصوص املؤسسة للبوذية أو 

سية. من حيث احتواء هذه النصوص كلها على نفس مستوى التعقيد واملعاني الفوارة الغزيرة. ويرى اهلندو

كذلك ضرورة تقديم طبعة نقدية حمققة عن النص القرآني عن طريق إجناز تصنيف كرونولوجي للصور 

ج التارخيي واآليات. من أجل العثور على الوحدات األوىل للنص الشفهي. ولكي يتمكن من استخدام املنه

الذي يربط معاني النص بزمن تشكله. واألهم يف تلك الدراسة النقدية إدراكها للفارق بني املرحلة الشفهية 

ومن أهم هذه املكتساب ذلك التمييز الذي تقيمه  »: واملرحلة الكتابية يف تاريخ النص الديين وتشكله. يقول

بح مكتوبا، فهناك أشياء تضيع أو حترر أثناء األلسنيات بني النص الشفهي/ والنص ذاته بعد أن يص

 . 31« .االنتقال من املرحلة الشفهية إىل املرحلة الكتابية

وهذه االنتقادات كلها تكرر يف مؤلفات أركون كلها وبوضوح، مما ال يرتك جماال ألن يتملص من أحكام 

ني املتطرفة. ألن هؤالء يعلمون أن الدراسة العلمية للقرآن سوف تكشف عن تارخييته، وسوف األصولي

اإلسالم التقليدي احملافظ  »: تربطه بظروف عصره. مما يؤدي إىل إزالة القداسة عنه. يقول هاشم صاحل

مي، وهي حتاول واحلركات األصولية كلها مرعوبة من تطبيق املنهج التارخيي على الرتاث الديين اإلسال

تأخريه بكل وسيلة ممكنة، وذلك ألنها تعرف أنه سوف يؤدي عاجال أو آجال إىل حترر الناس من هيبة 

رجال الدين وسيطرتهم على العقول، كما أنه سيؤدي إىل علمنة اجملتمع واملؤسسات السياسية والتعليمية 

.واملعطيات تدل على أن أركون ال يبالي مبواقف احلركات 32« وغريها.وهذا ما ختشاه أشد اخلشية

األصولية منه، ألنه ولسبب بسيط يعيش يف بلد أجنيب، عكس أبو زيد الذي كان متواجدا يف بلد مسلم، 

على انتهاك فهو من جهة باحث مسلم، يكتب مباشرة بالعربية ويدرس يف جامعة القاهرة. وقد جترأ 

http://insaniyat.revues.org/9796#ftn31
http://insaniyat.revues.org/9796#ftn32
http://insaniyat.revues.org/9796#ftn33


 
15 

احملرمات العديدة اليت حتول دون تطبيق الدراسة العلمية على القرآن. وبالتالي فهو أكثر تعرضا لردود 

يف الواقع  »: الفعل العنيفة والدليل على ذلك أن أفكاره ليس فيها جديد باعرتافه هو نفسه. يقول أركون

ذا احلد إذا ما وضعناها داخل اإلنتاج العلمي أن أحباث األستاذ أبو زيد ليست ثورية أو انقالبية إىل ه

، إال أنه رغم ذلك وبسبب العامل 33« للسنوات العشرين األخرية، إنها أكثر من عادية أو طبيعية.

 مة.اجلغرايف والعامل اللغوي )البساطة يف التعبري( تعرض أبو زيد للمحاك

الكافية  إن أحكام التكفري تصدر يف دول ذات طبيعة حكم علماني، إال أن التيار الديين ميلك من السلطة

اليت متكنه من جر املفكرين إىل احملاكمة، وكأن السلطة تدفع مثن علمانيتها بأن تقدم هؤالء املفكرين 

"كبش فداء" للمؤسسات الدينية، ألن املؤسسات املدنية )احملاكم املدنية( هي اليت حتاكم، هذا باإلضافة 

نويرية أثناء صراع التنويريني مع السلفيني. إىل املؤسسات العلمية )اجلامعة( اليت انسحبت من مهمتها الت

..فإذا كانت حماكم وقضايا التكفري بهذا احلجم يف ظل  »: وهذا ما جعل قصي صاحل الدرويش يتساءل

أنظمة مدنية غري دينية، فكيف سيكون احلال يف ظل دولة إسالمية تقوم على التطبيق احلريف 

 .34« للشريعة.؟

ري أثار سلبية فقط على هل فعال التكفري عائق أمام التفكري؟ أو هل للتكف: يف األخري ميكن التساؤل

: القراءة النقدية للرتاث؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية ميكن البدء بنص لنيتشه حول امتياز أن نهاجم

يسعى العاجزون عن جتلية مزاياهم ألنظار الناس إىل إثارة عدوانية اآلخرين الشديدة هلم، حينما يعزون  »

تحقاقاتهم وبني تقدير الناس هلم بشكل منصف...وأن كثريا أنفسهم باالعتقاد أن هذه العداوة حتول بني اس

. ميكن انطالقا من هذا النص التعرف 35« من اآلخرين يعتقدون نفس الشيء، وهو يف صاحل اعتباراتهم.

 : ه من خالل القضايا اآلتيةعلى األسباب األساسية الداعية لتكفري أبو زيد، وحماكمت

أبو زيد عاجز عن إظهار مزاياه للناس. وذلك له عالقة مبا قاله أركون من أن أفكاره تدخل يف إطار 

 العادي والطبيعي، واملقارنة مع العشرين لسنة املاضية فإن كتاباته ال تضيف اجلديد إىل موضوع دراساته.

 : ألصولي السلفي عن طريق مايليأبو زيد يثري عدوانية اآلخرين أي االجتاه ا

اختيار التأويل القائم على الفهم وفق منوذج غادامري. وليس على التفاهم كما يقرتحه هربماس. أي أن  -

أبو زيد يدخل ضمن "صراع التأويالت"، وال يقدم أرضية للحوار والتفاهم والتواصل بشكل دميقراطي مع 

 .الغري بل على العكس يفضل فهمه اخلاص للنص
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جيرد اخلطاب الديين من كل مرتكزاته، أي من النص بالقول أنه منتوج تارخيي. ومن احلقيقية  -

بالقول أنها نسبية وبأن النص فيه من اجملاز أكثر من احلقيقة. ومن السلطة برفض احلاكمية، وإرجاع 

 السلطة إىل اجملتمع.

اوغة. عكس ما يفعل مثال حسن حنفي، خيتار أبو زيد شكل الكتابة القائمة على الوضوح وعدم املر -

 وذلك كي ال يرتك أبو زيد خلصومه أدنى شك حول حقيقة مواقفه. وبالتالي يكون رد فعلهم عنيفا.

تكفري أبو زيد حيول بينه وبني مكانته العلمية اليت كان من املفرتض أن يصل إليها لوال ذلك. أي 

 حصوله على درجة األستاذية.

وألن كثريا  :"ما ال يقتلين يزيدني قوة"، هذا كله خيدم توجهات أبو زيد ألنه وحسب تعبري نيتشه

. وهذا ما عندها تنجلي كامل قدراتهم من الناس ال يعرفون لإلبداع طريقا إال وهم حماطون باخلطر،

العالمات اليت تعلن مقدم عصر  أحي كل »: جعل نيتشه يتكلم عن نقل البطولة إىل ميدان املعرفة يقول

أكثر رجولية وشراسة، عصر سيعرف قبل كل شيء كيف يرد االعتبار للشجاعة ألنه سيمهد الطريق 

عصر سينقل البطولة إىل داخل  -لعصر ارفع منزلة، وسريكز القوة اليت سيحتاجها هذا العصر اآلتي

سر حتصيل اخلصوبة الكربى ومتعة ميدان املعرفة وسيخوض حروبا حبا يف الفكر ويف آثاره...إن 

. وهو يف صاحله كذلك ألن التكفري يؤدي 36« …الوجود الكربى، صدقوني؟ يتطلب أن حنيا حياة خطرة

ويعطي علي  ا.أحيانا مفعوال عكسيا. فبدال من أن يصرف الناس عن بعض املؤلفات جيعلهم يقبلون عليه

ويف رأي أن فتوى اخلميين أعطت … »: حرب مثال عن فتوى اخلميين يف حق سلمان رشدي قائال

مردودا عكسيا، إذا هي صنعت لرشدي شهرته وأسهمت يف ترويج الرواية حبيث صار الكل متشوقا إىل 

. وهو يف صاحله أيضا ألن ذلك مل يغري من مواقفه، فرمبا جعله ذلك أكثر حذرا وأكثر 37« .اإلطالع عليها.

بعد أربعة سنوات  »: حيطة، وأكثر ختوفا أحيانا أخرى. لكن أكثر ثقة بأفكاره وقضاياه. حيث يقول

روف الكريهة كاملة من احلياة يف الغرب األوروبي، ويف مناخ عامي وأكادميي مغاير كما وكيفا، وبرغم الظ

اليت أجلأتين قسرا للرحيل إىل منفاي، ما تزال كثريا من قناعاتي األساسية يف السياسة واالجتماع، 

 . ويقصد بالظروف الكريهة ظروف حماكمته. وخاصة قرار الفصل بينه38« والثقافة والفكر، تكتسب ثباتا.

وبني زوجته.ألن من النتائج املرتتبة على احلكم بالردة، أن املرأة املسلمة ال حيق هلا الزواج مع مرتد. 
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وبالتالي مل يكن له من خيار آخر غري اهلجرة إىل بالد الغرب، إذا ما أراد أن حيافظ على عالقته مع 

 زوجته.

أخريا ميكن النظر إىل هذا الصراع القائم بني التنويريني والسلفيني، الصراع الذي يستخدم فيه كال 

طبيعي وضروري يف نفس الوقت. ألن كليهما الطرفني آليات اإلقصاء والنفي، ميكن النظر إليه على أنه 

حيمل هم النهوض باألمة العربية اإلسالمية، وفق ما يراه مناسبا من الوسائل واملشاريع. ومبا أن القرآن 

والوحي هو غالبا حمور صراعهم من خالل تساؤهلم عن كيفية تدوينه، وكيفية تأويله وتفسريه، وعالقته 

ه، ومدى قدمه أو حدوثه، ونسبة اجملاز واحلقيقة فيه، وقيمة األحكام بالواقع والتاريخ، وطريقة نزول

الواردة فيه من حيث نسبيتها وإطالقيتها، وعالقته بالعقل واإلميان، وناسخ ومنسوخ، وترتيب النزول 

والتالوة...كل هذا يدل على أهميته من حيث كونه نصا مؤسسا، ونصا مشرعا. وحسب سبينوزا فإن الناس 

...بالفعل، أبدا ما كانت اخلصومات تولد بسبب  »: إال على ما كان حمبوبا عندهم. يقول ال تتصارع

موضوع ليس حمبوبا، ألننا لن حنس بأي حزن إذا تالشى، وأي حسد إذا امتلك من طرف الغري، وأي 

 .39« خشية، أي كره،ويف كلمة واحدة أي انفعال شديد للروح

خلالفة والتطابق مع هذا االنفعال الشديد للروح يظهر يف محاس االجتاه السلفي لتحقيق منوذج ا 

التجربة احملمدية. واحملافظة على االمتياز الذي حيتله النص الديين داخل الثقافة. ويف نفس الوقت 

هناك خشية كبرية من حتقيق العلمنة. أما االنفعال الشديد للروح لدى االجتاه التنويري فيظهر يف الرغبة 

ة رجال الدين وسيطرتهم على العقول الذي كان واخلوف من هيمنامللحة يف حتقيق احلداثة والتحديث. 

. وميكن يف األخري االختتام بهذا سببا يف انتكاس مشروع النهضة والتنوير حسب نصر حامد أبوزيد

النص املميز لسبينوزا، الذي حيدد طبيعة العالقة اليت جيب على املفكر إقامتها مع كل العوائق احمليطة 

فإن اإلنسان احلر جيب عليه  يد هي بالتأكيد حمدودة، وفعله حمدود،رغم أن قوى فكر وح »: به. يقول

:إنهم طموحون، غيورون،  العيش بني اجلهلة، الذين بسبب جهلهم نفسه معرضني ألخطر األهواء

متكربون. أفال ميكن أن يعاني اإلنسان احلر من كرههم ومن اضطهادهم؟ أليسوا عائقا للمحافظة عليها 

حسن أن يتخلى عن خدماتهم وينسحب يف العزلة؟ ال اإلنسان احلكيم يعلم أن )احلرية(؟ أليس من األ

جمتمع اإلنسان، حتى وإن كان جاهال، هو من أول املنافع من أجل تطور ذاته وعقله، بني ضررين فإنه 

ان اجلاهل أو العامي الذي ركز عليه أبو زيد. حيث رأى أن عدم . هذا اإلنس40« يعلم كيف خيتار أقلهما
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اهتمام املنظومات املعرفية املختلفة به هو الذي أدى إىل تفاقم أحكام الردة والتكفري. فاملتكلمون كاملعتزلة 

 وجهوا اهتمامهم إىل اإلنسان العاقل. أما املتصوفة والفالسفة فركزوا على اإلنسان العارف. وأخريا فإن

الفقهاء راعوا فقط اإلنسان املطيع.أما اإلنسان االجتماعي غري العارف أو غري املطيع فقد مت إقصاؤه.حيث 

..فهو اإلنسان" املفكر"عند املعتزلة،"العارف"عند الفالسفة واملتصوفة، وهو " املكلف"املطيع عند  »: يقول

عن هذا -غري العارف أو غري املطيع -اعي"الفقهاء.ويف معظم هذه التحديدات غاب اإلنسان" الكائن االجتم

. وحممد أركون نفسه تنبه إىل اإلقصاء الذي تعاني منه اجلماهري الشعبية، من طرف املفكرين. 41« الفكر

غلبية املستهلكة للعقائد حبيث تظل منغلقة داخل الثقافة الشعبية وحدها، رغم أنها هي متثل األ

اإلميانية، والالعقائد اخلاضعة للبحث العلمي. وسبب هذا اإلقصاء يرجع إىل عقلية القرون الوسطى، حيث 

كانت النخبة تدعو إىل إبقاء العوام مبنأى عن املناقشات العلمية. يف حني أن الروابط اليت ميكن أن يقيمها 

عزل نفسه عنها. وحسب أركون كذلك يبقى كل من العنف، املفكر معها هي نافعة له أكثر مما لو 

التقديس، احلقيقة، القوى الرئيسية اليت مل يسيطر عليها اإلنسان بعد واليت ال تزال حتى اآلن تتحكم 

 بكل أشكال وأمناط الوجود البشري.
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