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أثارت كتابات الباحث المصري ضجة إعالمية في منتصف التسعينيات         
والهرطقة فقد أتُهم بسبب أبحاثه العلمية باالرتداد       . مـن القـرن الماضـي     

ونظـراً لعـدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة           . )اإللحـاد (
اإلرتـداد عمـل خصـوم نصر حامد أبو زيد على اإلستفادة من أوضاع              

، والذي  "أبو حنيفة "، التي يطبق فيها فقه اإلمام       "محكمة األحوال الشخصية  "
مة التفريق  طالبوا على أساسه من المحك    " الحسبة"وجـدوا فيه مبدأ  يسمى       

. كان الهدف هو إسكات المثقف عن طريق القضاء       . وزوجته" أبو زيد "بين  
ولألسـف الشديد استجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبو           
زيـد وزوجته قصراً، على أساس أنه ال يجوز للمرأة المسلمة الزواج من             

غادر نصر  حياة الزوجين باتت في خطر، وفي نهاية المطاف         . غير المسلم 
حـامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس األستاذة في األدب الفرنسي القاهرة            
نحـو المـنفى الـى هولـندا حيث يعمل نصر حامد أبو زيد اآلن أستاذا                

بجامعة " ابن رشد "للدراسـات اإلسـالمية بجامعـة اليدن ويشغل كرسي          
 .اإلنسانيات بمدينة أوتريخت

دليٍل على ضرورة استمرار البحث     تُعتـبر قضية نصر حامد أبو زيد أكبر         
إن تعاليم الشريعة التي سنت في العصور الوسطى، والقوانين         : العلمي في القرآن  

اإلسـالمية التي نادراً ما تم تطويرها، ترى أّن الموت هو عقاب المرتدين، وهو              
حجتهم في  .  من قبل اإلسالمويين   - بال وجه حق   -االتهـام الموجه إلى أبو زيد       

 للرسول مختلف عليها في العالم اإلسالمي والتي تبيح قتل من يرتد            ذلك أحاديث 
ال يوجـد نـص بهذا المعنى في القرآن، ولهذا السبب لم تتضمنه             . عـن ديـنه   

 .التشريعات القانونية في العديد من الدول العربية

أبو زيد يريد منع استغالل السياسة للدين كما هو الحال في العديد من الدول              
 إلسالمية، ويرفض ما يمارسة دعاة التعصب الديني في إدعائهم        العربـية وا  

لمرجعية اإلسالم لتبرير أعمالهم، تماماً كما حدث في العصور الوسطى؛ حيث           
ويبدو أّن  . تـم تـبرير محاكم التفتيش في أوروبا بالمرجعية الدينية المسيحية          

متشددين المؤسسـة الدينية في مصر ال تشعر بالقدر الكافي بخطورة هؤالء ال           
فـي اسـتغاللهم للديـن ألهداف سياسية ، بل ترى الخطر في تحليل وتفسير               

 .  هذا وضع شاذ ومقلق وخطر. اإلسالم من ِقبل عالم مثل أبو زيد

تسـاند مؤسسة إبن رشد للفكر الحر الطاقات التنويرية والمنفتحة على           
م نصر  العالم وذلك عن طريق منحها جائزة هذا العام للمفكر العربي المسل          

 .حامد أبو زيد

 تشرين الثاني في الساعة     25سـتمنح الجائزة لنصر حامد أبو زيد في         
 . الخامسة مساًء في معهد غوته

 2005ر عام ــر الحــد للفكــن رشــزة ابــجائ لمــة التحكيـاء لجنــأعض

 شـــم حميــبنسال
:  كتاب بالعربية والفرنسية منها    26له أكثر من    . مفكـر وأديب مغربي   

 ، التراكم السلبي والعلم النافي؛)رواية(مجنون الحكم  
De la formation idéologique en islam: Ijtihâdât et histoire ,The 
Polymath; La connaissance de l’autre (Rabat, 2001). 

 

ر      ر الح د للفك ن رش زة اب ي2005جائ تهد ف ي المج اِلم العرب نح للع   ُتم
  أبو زيدأصول الدين نصر حامد

  والحداثة؟ االجتهادإسالُم التقليد أم إسالم 

تُعلن مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، المؤسسة التي تأخذ على عاتقها دعم            
حرية التعبير والديمقراطية في العالم العربي، منح جائزتها هذا العام للمفكر           
والباحـث المصـري في علوم القرآن والتفسير الدكتور نصر حامد أبوزيد،      

، تيمناَ باسم الفيلسوف ابن     2005 من تشرين الثاني عام      25ذلـك فـي يوم      و
وكان اإلعالن عن   . الذي كان بفكره جسراً بين الثقافات     ) 1198-1126(رشد  

الجائـزة هذا العام قد تحدد بأن تمنح لعالم عربي مسلم مجتهد أو عالمة في               
له بين الفكر   أصـول الدين يدعو إلى اإلصالح الديني ويقّرب بتفسيره وتأوي         

 .الديني اإلسالمي والحداثة

  المتميز وقد منحت المؤسسة جائزتها هذا العام للمفكر العربي اإلسالمي        
  من والمجتهد في أصول الدين نصر حامد أبو زيد وذلك  لكفاحة المتواصل           

أجـل إعـادة قراءة معاني القرآن قراءة مستقلة عن التفسير التقليدي، دافعاً             
وقد تم  . وهو مقيم إلى اآلن في منفاه بهولندا      . ناً لذلك حريـته الشخصـية ثم    

وستقوم مؤسسة  . اختـيار األستاذ أبو زيد فائزاً من قبل لجنة تحكيم مستقلة          
 تشرين  25ابن رشد للفكر الحر بتسليمه الجائزة شخصياً يوم الجمعة الموافق           

 .    في برلين2005الثاني من عام 

 بداية التاريخ الفعلي لربط     2001" برسبتم"لم يكن الحادي عشر من أيلول       
 –واألصـولية  مفهـوم يفتقد الدقة        . اإلسـالم باألصـولية فـي الغـرب       

ال يستندون إلى أصول الدين     ) Islamisten(فاإلسـالمويون أو المـتطرفون      
اإلسـالمي، إنهـم تقلـيديون يعتمدون على أحكام وأعراف متوارثة ليست            

 على الساحة مبادرات فكرية تعمل      ومن هنا تبرز  . مـأخوذه من القرآن نفسه    
 .من أجل إيضاح أسس اإلسالم وكشف معالمه

المفكـر اإلسـالمي المصـري والباحـث في علم اللغة العربية والعلوم             
اإلسـالمية نصر حامد أبو زيد ينقد القراءة التقليدية للقرآن ويدعو إلى تفسير             

خي فيفّرق بين   علمي مدعم بالحجج، ينطلق من النص ليصنفه في سياقه التاري         
والباحث يؤكد أن   . المعانـي العقائدية والمعاني التي فرضها السياق التاريخي       

القراءة المعاصرة للقرآن يجب أن تستعين بمناهج علوم اللغة والتاريخ، خاصة           
وقد ظهرت في التاريخ    . وان النص القرآني يحتمل قراءات وتفسيرات مختلفة      

بل أن يحتكر المسلمون المتشددون     اإلسـالمي قـراءات وتفسيرات متنوعة ق      
تفسيراتهم األحادية المنفردة لمعاني الكلمات اإللهية، والتي حصروها في إطار          

 .المسموحات والمحرمات ال غير

يـريد المسلم المؤمن نصر حامد ابو زيد إنقاذ القرآن من التقليدية، التي             
منظور يريد إعادة تفسيره وتأويله من      . تـؤدي إلـى تشـويه جوهر الدين       

يقول نصر حامد أبو زيد المنحدر من قرية مصرية بسيطة          . همومنا الراهنة 
خطابي : "فـي دلتا النيل، والذي كان في شبابه قريباً من األخوان المسلمين           

يهـدد خطاب اإلسالمويين ألني أحلله وأكشف النقاب عن الخطأ والتالعب           
ون أنه ال يوجد في     إنهم يعلمون أني لست مرتداً ويعرف     . في خطابهم السياسي  

 ".كتبي وأبحاثي أي دليل يدل على ذلك
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 ورـــوى عاشــرض
تخّرجت رضوى عاشور عام    . ، أستاذة جامعية، كاتبة   1946من مواليد   

لت  في اللغة اإلنجليزية ثم أكم     - ليسانس آداب    – من جامعة القاهرة     1967
 على درجة ماجستير في األدب المقارن من        1972دراسـتها وحصلت عام     
- على درجة الدكتوراه في األدب األفريقي      1975نفـس الجامعـة ثم عام       

واآلن . األمريكـي من جامعة ماساشوستس في الواليات المتحدة األمريكية        
 .القاهرة/هي أستاذة بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة عين شمس

واألسـتاذة عاشور، بجانب عملها األكاديمي وإشرافها على العديد من          
االطـروحات الجامعـية عضـو مشـارك فـي كثير من لجان التحكيم              

وهي كاتبة إبداعية   . المتخصصـة وناشـطة في مؤسسات المجتمع المدني       
نالت . متمّيزة، لها العديد من الروايات والقصص وأبحاث في النقد األدبي         

" قرناطه"جوائـز وخاصة جائزة أحسن رواية عن روايتها         العديـد مـن ال    
رضوى عاشور  . 1993 فـي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام         )ثالثـية (

 .أستاذ زائر للعديد من الجامعات العربية واألوروبية واالمريكية

  Werner Endeِده ــر إنـــفيرن 
 في  Wittenberg   في مدينة Werner Endeولـد األسـتاذ الدكتور    

درس العلوم اإلسالمية والتاريخ وعلم االجتماع في     . 1937شـرق ألمانيا عام     
 نال درجة دكتوراة في     1965في عام   . جامعـات هالـه وهامبورغ والقاهرة     

 قام بأعمال علمية في معهد الشرق األلماني        67-64وخالل السنوات   . الفلسفة
 وفي  )71-69(ثم عمل في بيروت في معهد الشرق        . فـي مديـنة هامبورغ    

شـغل منصب أستاذ مساعد في جامعة هامبورج         77-71 و 69-67 السـنوات 
 في للعلوم اإلسالمية    1977حصـل منها على االستاذية وإجازة التدريس سنة         

 زاول التدريس الجامعي كرئيس     2002 وحتى   1983وأخيراً ومنذ   . المعاصرة
أحيل . حيثلودفغ في فرايبورغ    -قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة ألبرت     

لألستاذ إنِده مؤلفات ومنشورات عديدة في التاريخ       . 2002عـن المعاش عام     
اإلسالم في "شارك في كتاب . والـتراث اإلسالمي والحركة الوهابية والشيعة    

وهو رئيس تحرير لعدة مجالت علمية منها       . مع ستاين باخ  " الزمن الحاضر 
عالم " ومجلة Freiburger Islamstudien" دراسـات إسالمية في فرايبورغ "

 Mitteilungen zur Sozial- und   ودورية Die Welt des Islams" اإلسالم
Kulturgeschichte der islamischen Welt. 

  نبذة عن حياة الكاتب نصر حامد أبو زيد 
http://ibn-rushd.org/arabic/CV.Abu-Zaid.A.htm  
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، جائزة  )1990لندن  (حـاز علـى عدة جوائز منها جائزة الناقد للرواية            
،  جائزة اليونسكو عن     )2002القاهرة  (نجيـب محفـوظ عن روايته العالمة        

والدكتور . ترجمت أعماله إلى لغات عديدة    . )2003باريس  (مجموعة أعماله   
 .حميش  بجانب كونه أستاذاً محاضراً له مسؤليات حزبية وقانونية

 انـــي جدعــمفه 
 )ضواحي حيفا ( في بلدة عين الغزال      1949ولـد فهمي جدعان في العام       

حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون بباريس         . في فلسطين 
 L’influence du stoicisme sur la pensée"بتخصـص  ( 1968العـام  

musulmane"(         مي في  ، كمـا عمل أستاذاً في الفلسفة والفكر العربي اإلسال
عـدد مـن الجامعات في فرنسا واألردن والكويت، وعمل استاذاً زائراً في             

 حيث قام بتدريس الحضارة العربية      )باريس الثالثة (جامعة السوربون الجديدة    
 وشغل منصب   )باريس(اإلسـالمية، كمـا عمل أستاذاً بالكوليج دي فرانس          

حالياً أستاذاً  نائـب رئـيس جامعـة البتراء األهلية في األردن، وهو يعمل             
 .للفلسفة في جامعة الكويت ومشرفاً على طلبة الدراسات العليا

شـغل عضـوية مجلـس إدارة معهد العالم العربي بباريس في مرحلة             
، كما منح وسام سعف النخيل عن جهوده األكاديمية         )1984 ـ   1980(التأسيس  

 وجائزة  )1991فلسطين  ( ووسام القدس للثقافة واآلداب والفنون       )1986فرنسا  (
أسس التقدم  : من مؤلفاته . )1993األردن  (الدولة التقديرية للعلوم االجتماعية     

؛ نظرية التراث   1979عـند مفكـري اإلسـالم فـي العالم العربي الحديث            
بحث في جدلية الديني    : ؛ المحنة 1979ودراسـات عربـية وإسالمية أخرى       

لألزمنة " كار  قوى  أف: "؛ الطريق الى المستقبل   1989والسياسـي في اإلسالم     
دراسات في تشكالت   : ؛ الماضـي في الحاضر    1996العربـية المـنظورة     

قضايا مركزية  : ؛ رياح العصر  1997ومسـالك الـتجربة الفكـرية العربية        
؛ له بحوثات في الوحي واإللهام في اإلسالم، فلسفة  2002وحـوارات كاشفة  

مية، األمة والمجتمع   السجسـتاني، الشروط االجتماعية الثقافية للفلسفة اإلسال      
 .في الفكر اإلسالمي

   ونــــد أرآــمحم
ولـد محمـد أركـون فـي بلدة توريرة ميمون بمنطقة القبائل الكبرى              

  في قضـى فترة الدراسة االبتدائية في توريرة ميمون والثانوية        . بالجزائـر 
الدراسـة الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر ثم في السوربون في           . وهـران 
. 1968 حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون سنة           .بـاريس 

بعد التخرج شغل منصب    . 1956دّرس اللغة العربية واألدب في باريس سنة        
كتور أركون استاذاً   لد في جامعة السوربون  وكان ا      1991-1961 أسـتاذ مـن   

عد واآلن هو أستاذ متقا   . ة واالمريكية يزائـراً في العديد من الجامعات األوروب      
فـي السوربون وعضو في مجلس إدارة معاهد الدراسات اإلسالمية في لندن            

ول عن القسم   ؤ فهو مس  Arabicaعدا ذلك يشترك في تحرير مجلة       . 1993منذ  
حاز على عدة جوائز منها ضابط لواء الشرف، جائزة         . 1980العلمي منذ سنة    

يفي ديال فيدا  ؛ جائزة ل.Officer of Palmes académiquesبالمـز األكاديمية  
 Lévi Della Vida-Prize for Middle(لدراسات الشرق األوسط في كاليفورنيا 

East Studies of California University(   نـال دكـتوراه شرف من جامعة 
 .2003 وجائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2002إكسيتر عام 

 מ

א :مشـــارآـــة מ א  א
א א−א מ א מ א−א מ א  א

א:فــــي א א  א
 10−15/–א

Download Zip File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.exe  
Download Pdf File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.pdf  

Arabpsynet e.Journal: N°8 – October –November – December 2005 
 

 2005     ديسمبــــر–  نوفمبــــر    –     أكتوبــــر   - 8الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

www.arabpsynet.com/Archives/PD/IbnRushd.Prize2005.pdf  
 
 

 

http://ibn-rushd.org/arabic/CV.Abu-Zaid.A.htm
www.arabpsynet.com/Associations/IbnRushd.ass.pdf
http://www.ibn-rushd.org/arabic/Pamph-A.htm
http://www.ibn-rushd.org/English/prizes.htm
www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.exe
www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.pdf

