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 نرر حامد أبو زيد: جرأة نقد الخطاب الدينّي موضوعيًّا

 *األب صالح أبوجوده اليدوعيّ 

 مةدّ  مق

َ)ُيعَ  َزيج َأبؾ َحامج َنرخ َالسرخّي َالسفكِّخ َتسََّ٘ -ََٖٜٗٔؾزتسََّٓٔجُّ َأعالمَٕٓٔٓؾز َأحج ،)
َالسعاصخيؽ َالعخب َنفديَّة،َالشيزؾّييؽ َعقج َدون َومؽ َبانفتاح َالحجاثة َمبادئ َتبّشؾا َبجخأةََالحيؽ وأعمشؾىا

أثارتَكتاباتو،َوالَسّيساَتمػَالتيَتشاولَفيياَمدألةَالخظابَولقجََلتحّخرَمؽَالتخّمفَوالخكؾد.إلىَاطخيًقاَ
َبإصجارََ،الجيشيَّ َانتيت َالدجاالت َمؽ َعاصفة َوتأويمو، َالجيشّي َالشّص َقخاءة َمدائل َمؽ َبو َُيمحق وما

َبفرمو َقخاًرا َالقاىخة َفي َالذخريَّة َاألحؾال َالساضي،ََمحكسة َالقخن َتدعيشيَّات َمشترف َفي َزوجتو عؽ
َغيخَمدمؼ َاعتباره َإلىَالغخوفَالتيَبوبالتاليَعجمَجؾازَزواجَمدمسةََ،عمىَأساس غيخَمدمؼ.َونغًخا

،َغادرَأبؾَزيجَوزوجتوَإلىَىؾلشجاَفأقاماَفيياَإلىَووضعتَحياتوَفيَخظخَسبقتَقخارَالسحكسةَوأعقبتو
َمؽَوفاتو.أنَعادَإلىَمرخَبيجوءَقبلَسشةَ

                                                   

َ.المذرق ومجّمةَ،َمجيخَدارَالسذخَقَ*

تين في الّدنة عن دار المذرق   مجمَّة إلكترونيَّة تردر مرَّ
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كانَلجراساتَأبيَزيجَفيَتفكيػَالخظابَالجيشّيَبغيةَنقجهَوقعياَالذجيج،َليذَلخصانتياَومشيجياَ
العمسّيَالستيؽَفحدب،َبلَألنَّياَبخزتَفيَوقتَبجأتَفيوَاالشتخاكيَّةَالعخبيَّةَتتخاجعَعؽَالداحةَالدياسيَّةَ

َ،َوبجءَاإلسالٜٚٙٔوالذعبيَّةَالعخبيَّةَفيَأعقابَىديسةَ مَالدياسّيَبسلءَالفخاغَتجريجيِّاَوبقّؾة.َوالحالَأنَّ
وفيوَُيبيِّّؽََ،ٔنقد الخطاب الدينيّ  فكخهَلؼَيفقجَشيًئاَبعُجَمؽَحاليَّتوَوصالحيَّتو،َوبؾجوَخاّصَكتابوَبعشؾان:

ةَالتيَقرستَعيخَ َالكتابَبسثابةَالقذَّ ؼَبسشظقو؛َكانَىحا العشاصخَالتيَتكّؾنَالخظابَالجيشّيَوتتحكَّ
دةَالجيشيَّةََوا َفيَبلبعيخَفيَماَخّصَعالقتوَبالسؤسَّ َزيجَلؼَيخمِّ َأبا َالرجدَأنَّ َفيَىحا خرؾمو.َوالسيّؼ

َمذخوعَنيزة.َعسموَإالََّ يؽَعشرخَأساسّيَفيَكلِّّ َالجِّّ يؽَمؽَقبزةَخظابو،َإليسانوَبأنَّ َتحخيخَالجِّّ

َ َالسقالةَإلقاءَالزؾءَعمىَأفكارَأبيَزيجَاألساسيََّإّن َالكتابَبغيةَإبخازَاليجفَمؽَىحه ةَفيَىحا
َاَصؾابّيةَرأيوَفيَماَخّصَ كانَمتأثًِّّخاَببيئتوََفكخهلحالةَاإلسالميَّةَالخاىشةَفيَالعالؼَالعخبّي،َبالخغؼَمؽَأنَّ

ة. َالسرخيَّةَوعخوفياَالخاصَّ

 الخطاب الدينّي بين التطّرف والعتدال: وجهان لعممة واحدة! - أوًَّل 
َا َالشّص َتأويل َمدألة َمفخغتجور َحمقة َفي َاإللجيشّي َالدجال َبدبب َة َالشفعّي َيثيخهيجيؾلؾجّي َالحي

َوُيعظيَ َالعقالنّي، َالخظاب َعمى َيظغى َسجال َالدؾاء، َعمى َاإلسالمّي" َو"اليدار َاإلسالمّي" "اليسيؽ
َالسأزقَإاّلَفيَوعيَطبيعةَالشرؾصَ َالغمبةَفيَنيايةَالسظاف.َوليذَمؽَمخخجَليحا َالجيشّي الخظاب 

يؽَماَيجبَأنَيكؾنَعميو،َأالَوىؾَحافدَعمىَالجيشيَّةََو عًياَعمسيِّا.َفسؽَشأنَىحاَالتؾّجوَأنَيجعلَمؽَالجِّّ
َتسّثموَ َما َالتؾّجوَىؾَبالتحجيج رَىؾَنفدوَمؽَالخخافةَواألسظؾرة.َوىحا َوقجَتحخَّ التقّجمَوالعجالةَوالحخيَّة،

َيخوَّ َكسا َاإللحاد َتداوي َال َفالعمسانيَّة َصسيسيا؛ َفي َعؽَالعمسانيَُّة يؽ َالجِّّ َفرل َوليدت َزوًرا، َبعزيؼ ج
َالسجتسعَكساَيتيّيأَلبعزيؼَاآلخخ.

َاالختالفَبيشيساَيقترخَعمىَحقلَ يتخاوحَالخظابَالجيشّيَبيؽَندعةَمتظخِّفةَوأخخىَمعتجلة،َولكؽَّ
تظبيقَالسبادئ،َوليذَعمىَالسبادئَبحّجَذاتيا.َفالَعجبَأنَتكؾنَعشاصخَبشيةَالخظابَالجيشّيَبشدعت يوَ
َىحهَ َأىّؼ لَوخفيَّةَفيَالثاني.َولعّل ىات يؽَىيَنفديا،َوإْنَكانتَتمػَالعشاصخَعاىخةَفيَالخظابَاألوَّ

َ.التكفيروُيزافَإلييساََالحاكميَّة والنّص الدينيّ العشاصخ:َ

يشظؾيَمفيؾُمَالحاكسيَّةَالحيَقامَعميوَفكخَأبيَاألعمىَالسؾدودّيَوسّيجَقظب،َعمىَرفضَالتعجديَّةَ
ومؽَجيةَثانية،َعمىَالسقابمةَبيؽَماَىؾَإندانّيَوماَىؾَإليّيَمعَتغييبَحقيقةََمؽَجية؛َفواالختال

السفيؾمَىحاَمخجًعاَذاَصفةَإلييَّةَالَُتسّذ،َويشييَدورَالعقل،َفيََإندانيِّا.َفيربحََُالتأويلَبرفتوَعساًلَ
اَلمشّص.َوأمَّاَ َىحاَفَالنّص الدينيّ حيؽَأنَّوَيعتسجَتفديًخاَإندانيِّاَخاصِّ يؾَضحيَّةَالخظابَالجيشّي.َذلػَأنَّ

                                                   
صجرتَالظبعةَاألولىَفيَبجايةََ.ٕٛٓٓ،َمكتبةَمجبؾلي،َالقاىخة،َالظبعةَالخابعة،َالخطاب الدينيّ  نقدالجكتؾرَنرخَحامجَأبؾَزيج،1ََ

َتدعيشّياتَالقخنَالسشرخم.
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الخظابَيسشعَفيؼَالشّصَفيَالؾاقعَالخاىؽ،َبلَتخاهَيفيؼَالؾاقعَفيَضؾءَقخاءتوَالحخفّيةَلمشّصَالحيَيعتبخهَ
َالجسؾدَ َفي َويقع َالعرؾر، َطؾال َمفاىيسِّيا َوتغيُّخ  َوالمغة  َوديشاميَّتو َالتاريخ  َبحلػ َفيمغي َذاتو، َبحّج بيًِّّشا

ََواألسظؾرة. َيظاَالتكفيروأمَّا َفال َخاّص، َبؾجو َالخسسيَّة َالجيشيَّة دة َالسؤسَّ َفكخ َفي َيبخز َالحّكامََوكسا ل
َعمىَ َخظًخا َُتعجُّ َالتي َوغيخىا َواآلداب َوالفّؽ َالفكخ َحقؾل َفي َأعساٍل َتكفيخ َعمى َيخّكد َبل والسجتسعات،

َالجَو َإيجيؾلؾجيا َمؽ َجدًءا َنفدو َالتكفيخ َىحا َيؤلِّف َالؾاقع، َوفي يؽ. َأفؾاهَالجِّّ َوكؼ َسياساتيا َلتبخيخ لة
َخرؾميا.

عؽَاالشتخاكَفيَبشيةَالخظابَالجيشّي،َيعتسجَأصحابَالشدعت يؽَالسعتجلةَوالستظّخفةَعمىََوفزاًلَ
َ َوأىّسيا: َالسفاىيؼ، َطخح َفي َنفديا َأوًَّل اآلليَّات َلإلسالم َأنَّ َبسعشى يؽ" َوالجِّّ َالفكخ َبيؽ َ"التؾحيج َمفيؾًما،

لعرؾرَوفيَمختمفَالسجتسعات،َوبالتاليَالَمكانَألّيَتعجديَّةَفعميَّة،َوإبقاءَىحاَواحًجاَثابًتاَعمىَمّخَا
َوَالسفيؾم َالّجيؽ؛ َلخجال َدورَثانًياممًكا َُتمغي َالتي َاإللييَّة َ"الحاكسيَّة" َىؾ َواحج" َمبجأ َإلى َالغؾاىخ َ"رّد ،

َو َلثالًثااإلندان؛ َقابمة َغيخ َبظخيقة َالتخاث" َأو َالدمف َسمظة َعمى َ"االعتساد ،َ َودمجيا َمشقاش يؽَفي الجِّّ
َبعيجَالشرؾصَاألوليَّة،َ نفدوَمؽَخاللَالخظابَالجيشّي،َبحيثَتربحَالشرؾصَالثانؾيَّةَمساثمةَإلىَحجٍّ

،َ"اليقيؽَرابًعاليَّةَمشدلةَثانؾيَّة؛َوليَّةَوالشرؾصَاألوَّبلَوتكتدبَالشرؾصَالثانؾيَّةَأحياًناَكثيخةَمشدلةَأوَّ
َوالذاممة َالكاممة َالحقيقة َتسّمػ َيّجعي َالحي َالسؾقف َأي َالقظعّي" َالفكخّي َوالحدؼ َكّلََ،الحىشّي ويخفض

وأخيًخا،َ"إىجارَالُبعجَالتاريخّيَوتجاىمو"،َويتجمَّىَأساًساَبالحشيؽََخامًداخظابَالَيتأّصلَفيَاإلسالم؛َو
َإلىَعرخَذىبّيَماٍضَيجبَإعادةَإنتاجوَفيَالحاضخ.

 التوفيقيَّة المدتحيمة بين اإلسالم الدياسّي واليدار - نًياثا
،َتقارًباَبيؽَاإلسالمَٜٚٙٔعخفَالسذيجَالدياسّيَالعخبّيَإبَّانَالحخبَالباردةَوفيَأعقابَىديسةَ

َوالعمسانيَّةَاالشتخاكيَّة.َوقجَح َثسََّيََّالدياسّي َوكأنَّ َبجا َإذ َالعجيجَمؽَالسفّكخيؽَوالسخاقبيؽ، َالحالة ةَختَىحه
َتحييجَالعاملَالشفدّيَالشاتجَمؽَاليديسةَ خَبسدتقبلَواعج.َولكؽَإذاَتؼَّ زواًجاَسخيِّاَقائًساَبيؽَالظخف يؽَُيبذِّّ
العدكخيَّةَالحيَيخمقَجؾِّاَاستثشائيِّاَيدسحَبسثلَىحهَالريغَالالعقالنيَّة،َالَيسكؽَعقائجيِّاَالكالمَعمىَأّيَ

يؽ.َوىشاَتبخزَأىسيَّةَمداىسةَأبيَزيجَفيَىحاَالدياق،َإذَيشظمقَمؽَتداوجَأوَتقاربَأوَتؾفيقيَّةَبيؽَالظخفَ 
َىحهَ َليبيِّّؽَأنَّ َاليدار، َباسؼَىحا كتاباتَالجكتؾرَحدؽَحشفيَالحيَنادىَبيدارَإسالمّيَوإصالحَديشّي

َ َقخاءة َعمى َتشظؾي َالفكخيَّة َاالُبشى َالجيشّية َوالسؾضؾعيَََّقخاءةًَلشرؾص َالعمؼ َشعارات َتخفع َإذ ةَُمْغخضة،
إنَّياَتخفضَمشيجَالتحميلَالتاريخّي،َفتربح،َإذَيجيؾلؾجيَّةَالسبّظشة.َحثَالسجخَّد،َوتخفيَتؾّجياتياَاإلوالب

كالىساَيجعالنَاألصلَفيَالساضيَويخيانَفيََوفيَنيايةَاألمخ،َقخيبةَمؽَخظابَ"اليسيؽَاإلسالمّي".َ
لَشعارَ"تججيجَالتخاثَىؾَالحّل"،ََو َلقجَالحاضخَفخًعا؛َيخفعَاألوَّ َ"اإلسالمَىؾَالحّل". يشاديَالثانيَبأّن

َ"اليدارَ َيقع َاإلسالمّي"، َ"اليسيؽ َشأن َكسا َلحا، َومتذابية. َمتؾازية َوالسعاصخة َالقجيسة َالسفاىيؼ باتت
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ةَتاريخيَََّ؛َفإنَّوَيكّخسَرؤيةَالةاإلسالمّي"َفيَنيايةَالسظافَتحتَىيسشةَالشّصَتبًعاَلتفاسيخَالتخاثَالدائج
َوالحالَىحه،َماذاَي بقىَمؽَاليدارَوعمسوَوعمسانّيتو؟لمشّصَالجيشّي.َ

ين والفكر الدينيّ  - ثالًثا  ضرورة التمييز بين الدّ 
َصفةَ َيكتدب َوال ًسا َمقجَّ َليذ َالجيشيِّّ َفالفكخ َتاريخيِّا، َثابت َمقجَّس َبشّصٍ َيختبط يؽ َالجِّّ َكان إذا

َوالدمان. َالسكان َوعخوف َالبذخيَّة َبالقؾانيؽ َمحكؾم َوىؾ َنقٍجََالجيسؾمة، َأيُّ َالتعخيف َىحا َفي َليذ ولكؽ
َىحاَالفكخ،َبقجرَ سمبّيَليحاَالفكخ،َبل،َعمىَنقيضَذلػ،َإبخاُزَأىسيَّتوَفيَعرخنةَمعشىَالشّص.َذلػَأنَّ
َويعدُلَ َويعّدزىا، َوالتظّؾر َالتقّجم َعشاصخ َليكذف َويدعى ة، َالخاصَّ َبيئتو َفي َالدمؽ َمدائل َيؾاجو ما

َعم َالحاضخ َيفتُح َالتخّمف، َالسجتسعَعشاصخ  َحياة َفي َالفعَّال َدوره يؽ َلمجِّّ َيكؾن َفيكحا َالسدتقبل. ى
َ َإلىَتأصيموَفيَبواإلندان.َوليذَىحا َالقجيؼ،َودعؾا َبوَمشح َالعخبيَّةَنادوا َالشيزة القؾلَبالججيج،َفخوَّاد

َبشيةَالثقافةَالجيشيَّةَوالعخبيَّة.

َي َالدائج َالتقميجّي َالجيشّي َالفكخ َأنَّ َفي َتكسؽ َالسذكمة َولكّؽ َتفديخه َعشياَافخض َفيشدع لشرؾص،
طابعياَالتاريخّي،َوُيزفيَعميياَُبعًجاَإلييِّا،َمكتفًياَبتبخيخَالؾاقعَوالجفاعَعشو،َبلَيسيلَإلىَالعؾدةَبالؾاقعَ
َوالفشؾنَ َواألدب َالعمؾم َحقؾل َبسختمف َلألسف، َويا ؼ، َيتحكَّ َعيشو َالفكخ  َىحا َوتخى َسالفة. َعرؾر إلى

َعؽَخجمتوَسياسةَالشغام.َا،َفزاًلَليعيقَتقّجمياَواإلبجاعَفيي

الشرؾصَالجيشيَّةَعؽَثقافتياَولغتياَالتيَتشتسيَإلييا،َوالَعؽَزمانَانتسائيا.َلحا،ََالَيسكؽَفرل
فالَمؽَمانعَيحؾلَدونَإمكانيَّةَإخزاعَالشّصَالقخآنّيَلمجرسَوالتحميلَوفًقاَلسشاىجَالبذخ،َمعَالحفاظَ

جعلَىحاَالشيجَنفدوَباإلمكانَالتأسيذَلسفاىيؼَعقميَّةَججيجةَتؾاكبَعمىَطبيعتوَاإللييَّة.َوفيَالؾاقع،َي
يجيؾلؾجيَّةَإالتظّؾرَوتداىؼَفيَتحديؽَالحياة،َعمىَخالفَالتأويالتَالحخفيَّةَالتيَتشظؾيَعمىَتؾّجياتَ

َالَتعارضَالتقّجمَفحدب،َبلَتعاديو.

 خاتمة
ة، َمؾضؾعيَّةَوأسمؾبَواضحَالَيخمؾَمؽَالحجَّ َأبؾَزيجَعؽَأحجََبجخأةَعمسيَّة َحامج يكذفَنرخ

َوىؾَ َأال َواإلسالمّي، َالعخبّي َالعالؼ َيعيذيا َالتي َوالتخّمف َالخكؾد َحالة َوراء َالكامشة َالخئيديَّة األسباب
وَالحاضخَإلىَالساضيَعؾضَفيَسيخَاألالخظابَالجيشّيَ َتؾّقفَاالجتيادَيؾجِّّ سجؽَالساضّي.َذلػَأنَّ

َال َإلى َبتظّمع َالحاضخ َتحّجيات َويجعلَمؾاجية َاألصمّي، َالشّص َعمى َالبذخيَّة َالتفاسيخ مُِّب َوُيغ  سدتقبل،
َالشرؾصَاألوَّ ليَّة.َوإضافةَإلىَىحاَالؾاقعَالسأسؾّيَبلَوبدببو،َيتّؼَتؾعيفَىحاَالشرؾصَالثانؾيَّةَمحلَّ

َ.الخظابَبريغت يوَاليداريَّةَواليسيشيَّةَعمىَالدؾاءَلخجمةَمرالحَالقؾىَالتيَيسثِّّمياَأوَيخزعَليا



٘ 

 

َ َإالَّ َالسأزق َليحا َمخخج َمؽ َليذ َالفكخَبلحا، َىحا َحخيَّة َوإطالق َالجيشّي، َوالفكخ يؽ َالجِّّ َبيؽ التفخيق
َتأوياًلَ َاألصميَّ يؽَمداىستوَفيَالشيزةََليؤّولَالشصَّ عمسيِّاَراىًشاَيتؾافقَومدائلَزمانوَومكانو،َفيربحَلمجِّّ

ة.َوتبقىَالعمسانيَّةَاإلطارَالدميؼَالحيَيدسحَبالقيامَالسخجؾَّة،َويدتعيجَدور هَفيَالتحفيدَعمىَالعجلَوالحخيََّ
َوفرلَ َباإللحاد َاتِّّياميا َعؽ َبعيًجا َصحيًحا َفيًسا َُفيست َوقج َاإلنقاذيَّة، َاإلصالحيَّة َالسبادرات َىحه بسثل

يؽَعؽَالسجتسعَوحياةَاإلندان. َالجِّّ

 


