
 ةي  التكفير  ة للحركاتقراءة نفسي  

 الدكتور أمحد ماجد

 اجلسد. ،الرمز ،الرمزيّة ، التكفري،العنف ،الذات ،اإلنسان ،أمحد ماجد الكلمات المفتاحي ة:

اليت  ياتاخلارجّي والتحدّ  ة فعل إزاء الواقعصور احلديثة، كانت ردّ يف الع ة منذ بدأت بالظهوريّ ري احلركات التكف
بفعل اجتهادّي  ي مل تستطع أن تقومأ ،تتعايش معها لكي رمزي   الذي مل تستطع حتويلهو  احلداثة يف وجهها،أثارهتا 

ثت عن هذا الواقع واعتربته ال يتالءم مع الرمز واملخيال الذي تعيشه فسعت إىل حتطيمه، وحتدّ  تبت فتأويلّي له، 
 ا.الهتن البدء لعيش جتربة الوحّي بكّل متثّ إىل زم هذيايّن باعتباره رجوًعاالعودة إىل األصول بشكل 

ي تؤمن فه ا،ا نبوي  ت، فكان حضورهنفي االستعارات والتأويالا، فقامت بي  ا وحسّ ور أرادته جسدي  وهذا احلض
مة بلسانه، من هنا أصبحت مالكة للحقيقة، عرب القبض على الرمز الناطقة بامسه، املتكلّ  بأّّنا األمينة على الوحي

تها إعادة تنشيط الصورة املوجودة لدى اإلنسان ة ضخمة مهمّ ة اجتماعيّ ف من صور وقوّ يتألّ م مبخيال املدعّ  الدينّ 
ة يف مبتناها ة لديها، وهذه اهلويّ ة ذاتيّ إىل هويّ  لم مبخياهلا حتوّ ، فالرمز املدعّ ناقشتها حقائق رائعة وقيًما ال ت  بصف
 من خالل أن ترى العامل إاّل  ا يعن أّّنا ال تستطيعالتكفريّي يف العامل، مّ دة من خالل حضور ة جمسّ جسمانيّ  العامّ 

ه، ويف هذا السياق مل يعد باإلمكان ذاهتا مبا هي حضور يف العامل، لذلك رفضت كّل ما ال يتالءم معها ونفت
 تربيرها واحلديث عنها إاّل  ش إىل جوانب ال ميكناملعي ى الواقع الطبيعيّ ر الدين باعتباره منظومة متكاملة تتعدّ تصوّ 

 ر مبحتواها.ن خالل تأويلها والتفكّ م

اهه ة تصويب اجتّ اآلخر خارج سياقات الذات، واعتربته مارقًا ومنحرفًا وعليها تقع مسؤوليّ  رموا ونيّ ري التكفف
على حقيقته، مع العلم أّن كّل ما  للوحي م حاملنيباعتباره مل هبودفعه إىل اإلميان النقّي واألصيل الذي يتمثّ 

ا يف بعض األحيان، وإذا عدنا إىل صور بعض احلركات ا مرضي  ى كونه خميااًل ذاتي  ال يتعدّ  ونهبه أو يعيش ونيتكّلم
رت هذه املقولة يف طوّ  ة عن اجملتمع، ثّ بعزلة نفسيّ ة، نالحظ أّّنا بدأت باكرًا باحلديث عن ضرورة القيام التكفرييّ 
 ة وتكفري اجملتمع واالعتزال عنه.يّ حق للحديث عن العزلة الواقعوقت ال

تقوم على اعتبار أّن ما تنتجه فهي ، ربة يشوهبا التشويشوالعامل مضط نيوهذا ما جعل العالقة بني التكفرييّ 
يف العامل بالتايل، يصبح احلضور األصلّي،  ة النصّ ة، وهي بقوّ و ة والدعل حقيقة النبوّ هذه الذات من الرموز متثّ 

ر، وغري مربّ  ة على الوقائع املنهج الوحيد للتفسري، وكّل ما خيالف هذه األصول شاذّ ة حرفيّ أصاًل، واللغة مبا هي دالّ 



، ةوجوديّ ، ولكّن هذا اجلسد املتماسك يعاين من أزمة متماسك مجاعيّ  ما مسح هلا بإنتاج جسد وهذا دون شكّ 
نتاج والقدرة على إ عامل الكمال اليت رمستها لنفسها وما فيها من ،ةالرمزيّ  الصورة ألّّنا جعلت اجلماعة متماهية مع

ضرورة تصويبها،  ا يعنمّ  وهذا ما جيعل كّل قراءة أخرى خارجة عن األصل متالعبة به، ،ةة والنهائيّ املعاين التامّ 
، وجعلتها تراه اجملتمع اإلسالميّ ل يف الصور األخرى اليت منت يف أفسحت اجملال أمام الذات للتدخّ  وهذه الرؤية

 إاّل  وسعادة اإلنسان لن تتمّ  ،، ال ينقصه شيءا متكاماًل دً موحّ  صورة تعكس شكاًل إلنتاج  صور حباجة إىل التغيري
 بالبهجة واالنشراح. ر أن يشع اإلنسانعزل عن هذا األمر ال يستطيع ومب ة،ة الباتّ من خالل هذه التماميّ 

 من خالل يعيش أسريًا ألناه، يركض وراءها، ولن يتّم هذا األمر إاّل  رييّ فكالت ر للذات جعلوهذا التصوّ 
بكّل  الرمز اخلارجيّ  إفناءته ضرورة القضاء على اآلخر الذي ينافسه على الرمز، من هنا أخذت تنمو يف شخصيّ 

وهذا العنف ال ميكن أن  حبّق كّل من خيتلف عنه، تصاعد العنف التكفرييّ فة، الته إنسان/ حضارة/ مقام/ تكيّ متثّ 
ة اليت تعكس هذا املنهج ات االنتحاريّ العمليّ  بإفناء الذات أو إفناء اآلخر، وهذا ما ينعكس من خالل ف إاّل يتوقّ 

 .من التفكري

رات جديدة للعامل، فهو ة للواقع، مل يعد يستطيع أن يبدع تصوّ ة أو التأويليّ فالرمز الذي فقد القدرة التفسرييّ 
وعلى ل بني يديها من أن ميثّ  ر أّن العامل ال بدّ تصوّ ، ولكّنه ييّ واجلسد يّ ادّ تدرك البعد املة طفوليّ يعيش حاالت 

عه، فبقيت تدور حول نفسها، ال ساعه وتنوّ ماهتا ال تستطيع أن تنظر إىل العامل باتّ الطريقة اليت تراه فيها، فهي مبقوّ 
 اها.ترى ما يتعدّ 

ماعة املنتمية  عالئم اجل األصل الذي يظهر مبسرحة اجلسد عرب جعله يقوم ولذلك يالحظ أّن التكفرييّ 
عن تقدمي نفسه للعموم من  التكفرييّ  بالفعل، من هنا ال يكفّ  ، كما يظهر املكان اخلاصّ سكاملظهر وامللب

 ز للذات، وحمٍو وبت وقطع لآلخر، وهذا ما جيعل هتك اجلسد أول إىل وشٍم ميّ ة، تتحوّ خالل عالقات جسديّ 
س على صاحبه، ألّن ما كان الرمز قريًبا من رمزهم ازداد العنف املمار  لّ ، وكبالنسبة إليه ًرااملقام أو احلضارة أمرًا مربّ 

ويهه خدمة له ألنّه ، بالتايل فقتل املسلم بعنف أو تشة ناقصةل إىل صورة جزئيّ األصل وحتوّ  هاملوّلد شوّ  الرمز
ي األصول، وهنا تصبح التضحية باألجساد ضرورة ألّن هذه التضحية قد تؤدّ احنرافه وعودته إىل  يساهم يف وعي

 ا باعتباره جتسيًدا لألصل.الضرر عن اجلماعة، فيبقى جسدها حي  إىل رفع 

ة ميكن تعريفها م العامل على شكل مقوالت امسيّ ، فأصبح متعالًيا ونظّ قّدس اجلسد اخلاصّ  فالتكفرييّ 
شكل من  ميكن بّته أو فصله بأيّ  عنها، وكّل ما ال ينتمي إىل سياقه اخلاصّ ث واستعراضها وترميزها واحلدي



سياقات   أنّه ال خيرج عنتها إاّل ة وعلمويّ ة فعل على سياق احلضارة الغربيّ األشكال، وهو يف ذلك وإن كان ردّ 
بقيت الثانية قوم وعت ما ت س وإن كانت األوىلة كعنصر مؤسّ مبا هي مكّون يقوم على املادّ  نفسها هذه احلضارة

 الواعية يف حركتها.


