
 ةي  التكفير  ة للحركاتقراءة نفسي  

 الدكتور أمحد ماجد

 ؛ الرمزي ة؛ الرمز؛ اجلسد.اإلنسان؛ الذات؛ العنف؛ التكفريي   الكلمات المفتاحي ة:

وعة من الرموز املصاغة على شكل كلمات مره عن الذات والعامل انطالقًا من جم، يبين تصو  اإلنسان كائن رمزي  
ا  ي حاات،، هجو يوو  ااططناع، والتططا  ل، حت  ر من خالهلا، وهذا ما جيعل ينطق هبا أو يتفك   ًً  العنف نمنج

دغا  الواقع والرمز ت متكاملة  ي كل  عمل يريده عب إهجذا الكائن يوام منظوما رًا.صبح موبوًًل ومب   يومعننت، حت  
م ا، مساك، أو التحك  وحبكم عد  الودرة على إ - ل لتحواق هده،، و ي حركت، هذه حيال الواقع اخلارجي  واملتطا  

ل ل،  من خال  اندغام، االذات ووحو هلا إىل رمز يستطاع أن يدجم،  ي املتطا  ت، إًل  ًل يأخذ مشروعا   إىل رمز - ًضاأي
املوا  ره أو الوضاء علا،، وهذا احاو  أن يدم  ، ها وقع  الوطاعة مع هذا امأمر اخلارجي  وأخذ من، موقًفا للبا  وإًل  

ا لاكا  لن يُعاجل مسألة اإلنسان اكل   ة ة علاجا لاظجر آلا  ة تطباوا  لاوو  اعملا  ة ة التكفريي  تفي اأخذ الشطصا  ت، إّن 
 رها وعملجا ولبب التطدامجا للعنف املبالغ ها،  ي جمتمعاهتا.ك  تف

 ياتاخلارجي  والتحد   الواقعة هعل إزاء صور احلديثة، كان  رد   ي الع ة منذ ادأت االظجوري  ري هاحلركات التكف
افعل  ي مل تستطع أن توو أ ،تتعايش مع،ا لكي رمزي   الذي مل تستطع وحويل،و  اليت أثارهتا احلداثة  ي وجججا،

هذا الواقع واعتبت، ًل يتالء  مع الرمز واملطاا  الذي تعاش، هسع  إىل وحطام،،  تبت هاجتجادي  تأويلي  ل،، 
 ا.الهتاكل  متث   إىل زمن البدء لعاش جتراة الوحي هذياين  ااعتباره رجوًعاث  عن العودة إىل امأطو  اشكل ووحد  

ي تؤمن هج ا،ا نبوي  ت، هكان حضورهنفي اًللتعارات والتأويالا، هوام  اا  ا وحس  ور أرادت، جسدي  وهذا احلض
ا امأمانة على الوحي السان،، من هنا أطبح  مالكة للحواوة، عب الوبض على الرمز مة الناطوة اامس،، املتكل   اأّن 

تجا إعادة تنشا  الصورة املوجودة لدى اإلنسان ة ضطمة مجم  ة اجتماعا  ف من طور وقو  يتأل  م مبطاا  الديين  املدع  
ة  ي مبتناها ه اهلوي  ة لديجا، وهذة ذاتا  إىل هوي    م مبطااهلا وحو  ، هالرمز املدع  ناقشتجا حوائق رائعة وقاًما ًل تُ اصف
ا ًل تستطاعدة من خال  حضور التكفريي   ي العامل، نم  ة جمس  جسمانا   العا     من خال  أن ترى العامل إًل   ا يعين أّن 

،، و ي هذا السااق مل يعد ااإلمكان ذاهتا مبا هي حضور  ي العامل، لذلك رهض  كل  ما ًل يتالء  معجا ونفت
 ش إىل جوانب ًل ميكن تبيرها واحلديث عنجا إًل  املعا ى الواقع الطباعي  منظومة متكاملة تتعد  ر الدين ااعتباره تصو  
 ر مبحتواها.ن خال  تأويلجا والتفك  م



اه، ة تصويب اجت  اآلخر خارج لااقات الذات، واعتبت، مارقًا ومنحرهًا وعلاجا توع مسؤولا   رموا وني  ري التكفه
على حواوت،، مع العلم أن  كل  ما  للوحي م حاملنيااعتباره مل هبال الذي يتمث  ودهع، إىل اإلميان النوي  وامأط

ا  ي اعض امأحاان، وإذا عدنا إىل طور اعض احلركات ا مرضا  ى كون، خمااًًل ذاتا  ًل يتعد   ون،ا، أو يعاش ونيتكل م
ا ادأت ااكرًا ااحلديث عن ضرورة الواا  التكفريي   رت هذه املوولة  ي طو   عن اجملتمع، ث  ة اعزلة نفسا  ة، نالحظ أّن 

 ة وتكفري اجملتمع واًلعتزا  عن،.ا  وق  ًلحق للحديث عن العزلة الواقع

توو  على اعتبار أن  ما تنتً، هجي ، راة يشوهبا التشويشوالعامل مضط نيوهذا ما جعل العالقة اني التكفريي  
،  ة النص  اوو  ة، وهي و ة والدعل حواوة النبو  هذه الذات من الرموز متث   االتايل، يصبح احلضور  ي العامل امأطلي 
ر، وغري مب   ة على الوقائع املنجج الوحاد للتفسري، وكل  ما خيالف هذه امأطو  شاذ  ة حرها  أطاًل، واللغة مبا هي دال  

، ةوجودي  ، ولكن  هذا اجلسد املتمالك يعاين من أزمة متمالك مجاعي   ما مسح هلا اإنتاج جسد وهذا دون شك  
ا جعل  اجلماعة متماهاة مع نتاج والودرة على إ عامل الكما  اليت رمستجا لنفسجا وما هاجا من ،ةالرمزي   الصورة مأّن 

ضرورة تصويبجا،  ا يعيننم   وهذا ما جيعل كل  قراءة أخرى خارجة عن امأطل متالعبة ا،، ،ةة والنجائا  املعاين التام  
، وجعلتجا تراه ل  ي الصور امأخرى اليت ّن   ي اجملتمع اإللالمي  الذات للتدخ  أهسح  اجملا  أما   وهذه الرؤية

 إًل   ولعادة اإلنسان لن تتم   ،، ًل ينوص، شيءا متكاماًل دً موح   طورة تعكس شكاًل إلنتاج  طور حباجة إىل التغاري
 االبجًة واًلنشراح. ر أن يشع اإلنسانعز  عن هذا امأمر ًل يستطاع ومب ة،ة البات  من خال  هذه التماما  

 من خال  يعاش ألريًا مأناه، يركض وراءها، ولن يتم  هذا امأمر إًل   ريي  فكر للذات جعل التوهذا التصو  
اكل   الرمز اخلارجي   إهناءت، ضرورة الوضاء على اآلخر الذي يناهس، على الرمز، من هنا أخذت تنمو  ي شطصا  

حبق  كل  من خيتلف عن،، وهذا العنف ًل ميكن أن  اعد العنف التكفريي  تصهة، الت، إنسان/ حضارة/ موا / تكا  متث  
ة اليت تعكس هذا املنجج ات اًلنتحاري  العملا   اإهناء الذات أو إهناء اآلخر، وهذا ما ينعكس من خال  ف إًل  يتوق  

 .من التفكري

رات جديدة للعامل، هجو يبدع تصو  ة للواقع، مل يعد يستطاع أن ة أو التأويلا  هالرمز الذي هود الودرة التفسريي  
وعلى ل اني يديجا من أن ميث   ر أن  العامل ًل اد  تصو  ، ولكن ، يي  واجلسد ي  اد  تدرك البعد املة يعاش حاًلت طفولا  

ع،، هبوا  تدور حو  نفسجا، ًل ساع، وتنو  ماهتا ًل تستطاع أن تنظر إىل العامل اات  الطريوة اليت تراه هاجا، هجي مبوو  
 اها.يتعد   ترى ما



ماعة املنتماة  عالئم اجل امأطل الذي يظجر مبسرحة اجلسد عب جعل، يوو  ولذلك يالحظ أن  التكفريي  
عن تودمي نفس، للعمو  من  التكفريي   االفعل، من هنا ًل يكف   ، كما يظجر املكان اخلاص  سكاملظجر وامللب

وات وقطع لآلخر، وهذا ما جيعل هتك اجلسد أو ز للذات، وحمٍو   إىل وشٍم نما  ة، تتحو  خال  عالقات جسدي  
س على طاحب،، مأن  ما كان الرمز قريًبا من رمزهم ازداد العنف املمار  ل  ، وكاالنسبة إلا، رًااملوا  أو احلضارة أمرًا مب  

مأن ،  ويج، خدمة ل،، االتايل هوتل املسلم اعنف أو تشة ناقصة  إىل طورة جزئا  امأطل ووحو   هاملول د شو   الرمز
ي امأطو ، وهنا تصبح التضحاة اامأجساد ضرورة مأن  هذه التضحاة قد تؤد  احنراه، وعودت، إىل  يساهم  ي وعي

 ا ااعتباره جتساًدا لألطل.الضرر عن اجلماعة، هابوى جسدها حا  إىل رهع 

ميكن تعريفجا ة م العامل على شكل مووًلت امسا  ، هأطبح متعالًاا ونظ  قد س اجلسد اخلاص   هالتكفريي  
شكل من  ميكن ات ، أو هصل، اأي   ث عنجا، وكل  ما ًل ينتمي إىل لااق، اخلاص  والتعراضجا وترمازها واحلدي

لااقات   أن ، ًل خيرج عنتجا إًل  ة وعلموي  ة هعل على لااق احلضارة الغراا  امأشكا ، وهو  ي ذلك وإن كان رد  
اوا  الثاناة وع  ما توو   س وإن كان  امأوىلة كعنصر مؤل  اد  مبا هي مكو ن يوو  على امل نفسجا هذه احلضارة

 ًلواعاة  ي حركتجا.


