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 :
ا
 مقدمةأّوًل

 ، والكتاب من تأليف2012عن دار الساقي في بيروت في عام  "الجهل املقدس"صدرت الطبعة األولى من كتاب 

صفحة من القطع وثالثين  في ثالثمئة وسبع   صالح األشمرإلى العربية وترجمه  ،أوليفييه روا الكاتب الفرنس ي

ا رصينا  ،. يمتلك مؤلف الكتابالكبير ا بحثيا
ا
التي تأتي  ،للقارئ مجموعة من األبحاث املهمةفقد قّدم  ؛تاريخ

 ، وقد والتدين فهم أعمق لظاهرة الدين الذي يعمل على ،مشروعه في سياق
ُ
إلى العربية من أعماله  ترجمت

ا:   ."سبتمبر"، "عوملة اإلسالم الحادي عشر منهام فشل اإلسالم السياس ي"، "أو "أيضا

للتعامل مع الفكر  ،رصينةيضيف مادة نظرية  -في اعتقادنا-فإنه ؛ للكتاب ضمون الفكري املهمملإضافة إلى ا

من القلق والدمار. وبهذا يغدو في الكثير ويتسبب  ،الذي يستحوذ على القدر األكبر من النقاش ،املتطرف

ا ،اإلجابة عن السؤالمادة أساسية نحو  -في تقديرنا-الكتاب  كيف سيكون  على مجتمعاتنا: ،األكثر إلحاحا

ينا ذا رأهول والعنف املضاد؟ ،والعنف ،من نمو للتطرف ،في ضوء ما يشهده الحاضر ،مستقبل املنطقة

على  ،التي يطرحها الكتاب دراسة إسقاطات األفكارفي  ،لالجتهادمحاولة ك ،تخصيص جزء من هذه املراجعة

 لنطرح مادة نظرية للتعامل مع الفكر املتطرف. ،ا اليومفي واقعن ،التي تبدو دينية املنشأبعض الظواهر 

 

ا:   الكتاب لخصم  ثانيا

 الديني"، وسبعة فصول موزعةتوطئة، ومدخل تحت عنوان "الحداثة والعلمنة وعودة ب كتابه ،روا ،استهل

ا"اندراج الديني في الثقافة"  األول؛على قسمين:  الفصول التالية: عندما يلتقي الديني الثقافة؛ من  متضّمنا

"العوملة الثاني تّضمن القسم القطيعة، و  لثقافة والدين:الحضارة إلى التعددية الثقافية، دين، ِعرق، أمة؛ ا

 .توحيد نمط الديني ؛الديني، وأخيرا سوق ا ،السوق الحرة أم الهيمنة بواسطة السوق؟ فصول:والديني"، 

في  ،ملاذا يصبح عشرات اآلًلف من املسلمين بحثه: مدخل مجموعة من التساؤًلت املهمة فيويطرح الكاتب 

أن تتجذر في املغرب  ،مسيحيين أو شهود يهوه؟ وكيف أمكن لكنيسة بروتستانتية إنجيلية ،آسيا الوسطى

 أو الجزائر؟ وِلَم تحقق اإلنجيلية البروتستا
ا
 نتية اختراق

ا
ا في مليونا  25أتباعها  بلغ عدد- ا في البرازيلا مدهش

ة أفريقياأو في  -2007عام  فسر كون الخمسينية أو الَعْنَصِريَّ
ُ
انمهي الدين األسرع  ،الغربية؟ وكيف ن في  وا

-؟ وكيف أضحت القاعدة التنظيم اا أو سودا ا أوروبيين، بيضا تستهوي السلفية الجذرية شبانا  َم العالم؟ ولِ 

ملاذا تجد الكنيسة الكاثوليكية  ؛امن املتحولين إلى اإلسالم؟ وعكسي   الذي يضم أكبر نسبة مئوية -اإلسالمي

  ،في اًلحتفاظ برعاياها ،ا من العناءكثيرا 
ا
لبين دعوة الرب في الغرب؟ وِلَم باَت وتشهد هبوط

ُ
 ، اليوم،ا في عدد املممم
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يؤيد كبير أساقفة ، في حين نيكينيأو ن ين وأوغنديينيجيري ،املحافظليكاني جاألناملدافعون عن التقليد 

 ،في القانون املدني للمسلمين البريطانيين ،الكنيسة اإلنكليزية، رويان ويليامز، اعتماد الشريعة اإلسالمية

على الهويات القومية، بخالف  ،ويجيز رسامة الكهنة املثليين؟ وملاذا تنكفئ الكنائس األرثوذكسية

لَم تبدو  ه التساؤًلت في سؤال أكثر عمومية وبساطة:هذثّم يجمع  1البروتستانتية، وعلى غرار الهندوسية؟

قراءة الكاتب  ويبدو أن اإلجابة تأتي من .2وكأنها هي التي تضطلع بإعادة ترتيب الهويات؟ ،اليوم ،األديان

 ،العوملة، والعلمنةف؛ عاصرالفكر امل تصدرحالة تك ،لحداثةللظواهر الناتجة عن ا ،التحليلية العميقة

نِه  ايبدو شائعا س ما وعلى عك
ُ
: أي صاف   أو تقلل من أثره، بل حّولته إلى دينيّ  ،أو تبعده ،الديني اليوم، لم ت

تسمح و أو طالق مع الدين،  ،ًل تدعو إلى نزاع ،الجوهرفي العلمنة صحيٌح أن ثقافته.  منوع دين منز

علَمن
ُ
 اأبدا تقوم على السياس ي، وًل تشترط  ألنها ،وفاق مع القيم والثقافة الدينية أن يبقى على ،للمجتمع امل

 جد
ا

م الذي يشنه الهجو  ولكن ؛ة التي يتم التسويق لها اليومكما الطريق ،حول القيم األخالقية ًل

كة" بين املؤمنين يؤدي إلى انقطاع "ضبط تناسق الحر  ،باسم العلمنة ،على القيم األخالقية ،العلمانيون 

ل "متدينون غرباء" ،القيم التطبيقية، وبالتاليانعدام التشارك في  ؛ حيثوغير املؤمنين
ُ
شك

َ
ًل يعرفون  :ت

بل الدين  ،وًل تعود الثقافة من يؤسس الهوية ،وتتعزز لديهم نزعة التطرف ،أنفسهم في الثقافة املحيطة

لمسه في ت ُن يمِك نتماء الوطني. هذا ما انعدام اًل  ي إلىيؤدّ ما  ،ي ينفصل عن كل إسناد ثقافي"املحض" الذ

 ،غرباء ،ي الجباهولغير هللا ًل نحن ،غرباء" الذي ينشده املجاهدون في سجونهم:و  ،هصيتلذي ذاع النشيد ا

  ".حرار في دنيا العبيدهكذا األ  ،غرباء ،ا في الحياةارتضيناها شعارا و 

 
ّ
لتصدير األديان وتوسيع  أهمها التجهيز نجد أّن  ،الصافي نا إذا تفحصّنا آثار تكون هذا الدينيّ ويبدو أن

 مجتمعات غير مجتمعاتها. إلى ودخولها  ،نفوذها
ا
  ،اا أولي  فيبدو عزل الدين عن الثقافة شرط

ا
 ليصبح قابال

على التبشير  "الهندوسية الجديدة" التي أصبحت قادرة ال ذلكمث .للتصدير وعبور الحدود، أي للتعولم

ر مبشرين بين الهندوسية ومجتمع الطبقات، فيصعب تصوّ  نجزت فك اًلرتباط الوثيقأبعد ان  ،خارج الهند

اعت استط ،ن تلك الهندوسية الجديدةأ وما جرى؛ .اد الطبقات املغلقةيشرحون ضرورة اعتم ،هندوس

  ،عتقادواضحة لنظام اًل  وغص"إعادة 
ا

باللمسة حتفاظ اًل مع  ،ن"يْ ومجتمعه األصليَّ  ،عن ثقافته منفصال

في مالبس رجال الدين الهندوس. وهكذا نمت بعثة راما كريشنا  اوخصوصا  ،اإلغواءية التي يمكن لها الشرق

"الثقافة  .ليزيةكاإلنباللغة  ،صدرت صحيفتها األولىأو  ،في أواخر القرن التاسع عشر ،ديةالتبشيرية الهن

                                                           
 . 19، ص2012، 1، طبيروتزمن دين بال ثقافة، ترجمة صالح األشمر، دار الساقي، : ليفيه روا، الجهل املقدسو أ  1
 .20املصدر نفسه، ص  2
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ًل  ،ينيفي إنتاج د ،بين الدين وثقافته ،لهذا الفصل اتطورا الصيغة األكثر  تضحتلذلك و  ؛اءة الديني"نّس 

ه أي  ؛به ،َيشتِرط معرفة أتباعه
ّ
 عزز املعرفة ًل يُ أن

ا
 ،اًلنتماء لهذا الدينللخالص. بل يكفي التقديس و  اشرط

 ،وإندونيسيا ،وبنغالدش ،ودور تحفيظ القرآن في الهند .ع من ثقافته لنيل الخالص السرمدياملنزو

  ،وباكستان ،وأفغانستان
ُ
دون فهم القسم األعظم مما يحفظون، وكذلك  ،يحفظون القرآن اج طالبا خرّ ت

. ابون لقداس منتصف الليل إًل نادرا وما عاد الناس يذه ،أصبح بابا نويل أهم من املسيح في أعياد امليالد

مقاربة  تصيبف ،وأداة معرفة ،وموضوع ثقافة ،افةهي حّمالة ثق ،من حيث التعريف ،والحال أن اللغة

 ."هو الجهل املقدس ،إن إلغاء اللغة لصالح الكالم" :حين يستنتج الحقيقة عين أوليفيه روا

ا -ويوضح الكاتب  ا ،التي تنتج ،الحالة املعاكسة -بالكثير من األمثلة املوثقةمستعينا  ،الجهل املقدس ،أيضا

 "عرقنة الديني"إلى الذي يجهض كل محاولة إلقامة ثقافة. ويتطرق  ،والتي تقوم على سيادة املعيار الديني

فيما  ،دينيةحروٌب التي تبدو وكأنها  ،حيث يمكن أن تشن الحروبسياسّيان؛ و"أقومة الديني" وكال الفعلين 

سة التي صنعتها مؤس ،ويذكر الرابطة العرقية كما في حرب البوسنة. ،"عرقنة اًلنتماء الدينيم "هي نتيجة ل

 التي استحقت وقوف الكاتب عندها.الشائقة، ها من األمثلة وغير  ،العابرة للقارات ،خانآغا 

 

 
ا
 املتطرف الفكر  مع للتعامل نظرية مادة، الكتاب وحي من: اثالث

ونعتقد أن ، نستوحيها من الروح العامة للكتاب ،مادة نظرية استخالص ،ضمن هذا الجزء ،نحاول س

تعامل مع في مسار ال ،تنعكس على املمارسة أهميةذو  ،على املستوى النظري  الروحلهذه  ،الدائمالحضور 

حول  -هأغلبفي -يدور من أن الحديث وعلى الرغم  .الذي يبدو ذا أصول دينية ،واإلرهاب ،الفكر املتطرف

ا- تنطبقاملقبلة، واًلستنتاجات  ،نرى أن التوضيحات ،ولكن ،بشكل  رئيس ،سالميةاإل  يةاألصول  على -أيضا

في أغلب  ،للنظام السوري ةاملساند ،ةواملدني ،ةالعسكري األوساط بديهمات ذينلال ،واإلرهاب ،التطرف

 من املقدس حيث تتبنى هذه األوساط؛ اتنوعاته
ا

، الكالم حولهفي صدد مع ما نحن  ،يتقاطع في الجوهر ،شكال

ا إلى املالحظة الواقعية للممارسات  ،هذا الطرحونبني  التي تقبع  ،والذهنية اإلقصائية ،العنيفةاستنادا

 تتغذى على اجترار أيديولوجيات مقدسة، متعددة ،على تكوين رابطة عصبوية ،خلفها، حيث عمل النظام
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ثم نبني  من مناطق مختلفة من العالم، ،ثالث وقائع أنموذجيةنسرد  ؛فصل لهذه املادةُم  لشرح  و . 3ألوهاما

 ضوء أفكار الكتاب األساسية. في، وإليهاباًلستناد  فكرتنا

 

  :الواقعة األولى

تم ، و انتشرت ظاهرة تمزيق جوازات السفر حيث؛ تنظيم الدولة اإلسالمية .2014سورية أو العراق، في 

سعودية وبحرينية  منها)يمزقون جوازات سفر  ،يظهر مجموعة من الشباب ،نشر أكثر من مقطع فيديو

"يا أيها  :جوازهأثناء تمزيق في  ،. ويقول شاب بحريني عضو في التنظيم4(ومصرية وسط صيحات التكبير

  5ًل أعترف بها" ،وأنا مسلم ،هذه جنسياتكم ؛الطواغيت

 

  :الواقعة الثانية

؛ عند تقاطع شارعين، أثناء الحربفي  ،في بلفاست وهي قصة شائعة ،في "الجهل املقدس" يفييه روايها أولو ر ي

اأحدهما بروتستانتي واآلخر كاثوليكي، يفتح بّقال بنغالدش ي  ا صغيرا ، ويستقبل زبائنه من الجانبين ،متجرا

ا ،ذات مساء شتائيو  : ،يدخل عليه رجل مسلح يرتدي قناعا
ا

"كاثوليكي أم  ويصّوب مسدسه إلى صدغه سائال

"أردت أن أقول مسلم كاثوليكي أم مسلم  "ولكني مسلم" فيقول املسلح: نتي؟" فيجيب:ابروتست

 6بروتستانتي؟"

  

                                                           
، مركز حرمون للدرسات املعاصرة، )دراسة( مضر الدبس، دور البنية اًلجتماعية في السلوك العصبوي للنظام السوري  3

 .7، ص2016يوليو تموز/  14

 http://harmoon.org/archives/1258اًللكتروني: الرابط على 
ل سعود آداعش ي سعودي الجنسبة يمزق جوازه السعودي ويضع هويته السعودية تحت قدمة ويصف انظر " 4

 بالطواغيت"، )مصدر مسموع(

 https://www.youtube.com/watch?v=PUaIhkOEPDE على املوقع اًللكتروني:
 من عناصر داعش يمزق جواز سفره".)مصدر مسموع( على املوقع اًللكتروني:شاب بحريني  انظر "  5

https://www.youtube.com/watch?v=V2ZGwXZiJzY 
 .119روا، ص  6

https://www.youtube.com/watch?v=PUaIhkOEPDE
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 :الواقعة الثالثة

ا في مدينة ًلهور في باكستان،  شاهدُت مجموعة من الشيب والشباب ، حين 2003عام  شهدتها شخصيا

املستخدمة  ،ات املحليةلم تكن من اللغ ،مسجد، يتكلم بلغة غريبةباحة في متأثرين حد البكاء، أمام واعظ 

 هيقولما  حول  ،املستمعينأحد ل سؤاإلى ، فدفعني فضولي ابدا أباكستان، وليست باملألوفة عندي في ًلهور و 

إلى و  ،وُيقربنا إلى هللا ورسوله ،ه يدعو لناإن ،اجلس معنا بسرعة :بلغة بنجابية واضحة فأجاب ،الشيخ

إنها اللغة املقدسة، لغة هللا  :فأجاب ؛اهوإن كان يفهم ،اللغة التي يتكلم بهاعن ه . فسألتالقرآن الكريم

 !إنها لغة الجنة، إنها العربية ورسوله،

ًل من قريب وًل من بعيد،  ،يتمتم بألفاظ غريبة، ًل عالقة لها بالعربية ،كنت على يقين أن هذا الواعظ 

، وحوله قوم هابي يمّيز الباكستانيون العربية الت ،والضاد ،والحاء ،كالعين ،حروفعلى وكلمات تحتوي 

؛ ،فيها الدموع وينظرون إليه بعيون  اغرورقت ،بخشوع  ينصتون  أن  ، كان رفقتيهمس له صديٌق  وعندئذ 

، ف ؛بين الجموع اعربي   ر ثوبه، وقد أعفى لحيته و هرب الواعظ التقيُّ  املقّصِ
َّ
. والغريب أن اربيهشحف

 حياتيسأعّرض  -بهذا-ألنني ربما  ؛ه لجمهورهوًل أبوح بسرّ  ،زم الصمتتلأنصحني بأن  صديقي، ابن املنطقة،

بو  -حليق الذقن الذي يرتدي الجنز-أغلب الظن، لن يصدقوني، أنا في حيث أنهم،  ؛للخطر
ّ
الشيخ  ن ويكذ

 الجليل.

 

لصالح الديني املحض املجرد،  ،حقوق املواطنةعن و  ،الوطنية عن الثقافةتخّل  نحن أمام  ؛في الواقعة األولى

اأن يكون  ،لدينلح الفرصة مما يتي  ،نحن أمام حالة ؛الثانيةالواقعة وفي ، ا للقارات وللحدودأي عابرا  ،عامليا

 باملسائل الدينيةهم من أق ،تفيد أن من يقاتل تحت راية الدين
ا
نستنتج أن  ؛وفي الثالثة، ل الناس دراية

ا للخالص"وأن  ،قادٌر على تقديس ما ًل يعرف ،اإلنسان
ا
على حد تعبير روا. ويبدو بعد  "املعرفة لم تعد شرط

 ،إنجاز فصل الدين عن ثقافته بعد- عوملة الدينيعملية تقوم على  ؛األولى أّن  ،تحليل هذه النتائج الثالث

. إن مقدس ل  جهتعّبر عن ، والثالثة جهل املتدينين بالدينعلى  تدّل  والثانية -تحويله إلى ديني محضو 

ًل تسوق  ،واإلعالم الحديث ،واًلتصاًلت ،ثورة املعلومات املتمثلة في ،وأدواتها التقنية ،املعاصرةالعوملة 

ا بل تسوق الطموحات الزائفة؛ فحسب سلع املاديةال تحتضن  التي ،ي تكوين الثقافة املجردة، وتساهم فأيضا

هي ثقافة ف واإلرهاب؛ الجهل أن تحتضن -بالقدر نفسه-لها يمكنو  ،متعددة الجنسيات ،التجارية األعمال
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ا  املأتم الثقافي، وهذا 8صبجه ملا يسّمى بالتعهو و  ،اإليمان بال ثقافة وإّن  7وثقافة ًل أحد. ،الناس جميعا

ا  الليتورجيا بأكملهاإن بهذا يصبح الحكم القائل "و  .9للديني استقالله الذاتي يرد هو الذي أشبه بلعبة" حكما

ا املألوف، وجميع  منعزلين عن العالم -أمام الديني املحض- أي أننا نكون  في ضوء هذا التجريد، ،صحيحا

ا وفق الدور املراسم منظمة ور  ا معينا إن  .10الذي يأخذه وفق قواعد هذه اللعبةمزية، واملتدين يؤدي دورا

وأخذت تثير استغراب الثقافة  ،املشهد السوريإلى  اسالمية املتعصبة التي دخلت مؤخرا الحركات اإل 

 ؛م، ألغت اللغة لصالح الكال ما هي إًل حركات متدينة بالشكل دون املضمون  ،السورية وتصطدم معها

قاءو أو التفاهم معها،  ،للتفاوض ةمحاولإن أي ف ؛وبالتالي
ّ
ًل يمكن أن يتم بموجب خطاب ديني  ؛شرها ات

"غرباء" حتى  إن أعضاءهابل  ،هإليمي توًل تن ،ألنها مجموعات تحمل اسم الدين -ببساطة-وذلك  ،وسطي

الجمهور الذين يبكيهم كالم ًل ، اسابقا  م يشبهون جمهور الباكستانيين الذين تحدثنا عنهمو ه ؛عن الدين

 ،والواضح البسيط ،بافتراض قدسيته. وًل يمكن توعيتهم باستعمال املنطق العادي املألوف ،يفهمون معناه

 ُمسيِطر. ،فمزيّ  ،إًل ما يمليه عليهم خياٌل شبه ديني ،ألنهم لن يصدقوا

 

صادق العظم "إسالم التوتر العالي". فإذا كان  ،ا أسماه املفكر السوريّم ع ،اذه الظاهرة تختلف كثيرا إن ه

فإن حالة إسالم التوتر العالي،  ،وليس له أي عمق في ثقافاتهم ،لسوريينإلى ا ينتمي ًل ؛هذا الفكر املتطرف

التيارات هذه في نخراط ًل إلى ابعض السوريين  دفعتوالتي ولدها عنف النظام ومجازره وآلة موته، هي التي 

في سوف لن يبقى  ،من املؤكد أن هذا التوتر- إذا وافقنا على مصطلح العظم-ولكن ،صبةواملتع ،املتطرفة

املضبوطة  ،الثقافية اإلسالميةلجذور إلى امصيرها العودة  ،هذه فورة مؤقتةفإّن  ؛وبالتالي ،العاليمستواه 

تنبع أهمية مسار بناء تيار "إسالمي  ،ومن هنا، ثقافة إسالمية عقالنية _يمكن أن نقول عنها-بمرجعية 

 .ديمقراطي"

 

  

                                                           
 .90، ص2014، 1طبيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، مضر رياض الدبس، عقل الجهالة وجهل العقالء،   7
 .67روا، ص  8
 .115املصدر نفسه، ص  9
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األفكار املتطرفة، إنما  مع للتعامل ،سياسية ةستراتيجيّ إأو  ،إنجاز صيغة عَملّية ،ًل تّدعي هذه املقاربة

هي مادة  ،في رسم سياسة علمية ملواجهة التطرف. بالتالي ،من األساس النظري  اجزءا يمكن لها أن تكون 

ا، يأخذيجب أن  ،العملي املنشودقتراح اًلوإن  ،عليها نظرية يمكن البناء متغيرات أخرى  في الحسبان، أيضا

وكذلك املتغيرات  وشكل الدولة القادمة، املواطنة،على مستوى  أهمها حجم اإلنجازات ،ربما ،كثيرة

 يوغيرها. فوالطريقة التي سيتحدد بها مصير النظام السوري  ؛جتماعية بعد انتهاء الحرباًلقتصادية واًل 

ادر على تنفيذ قراراتها الواقع باألسطورة، وأثبت أنه ق -ضمن هذا الوسط املتطرف- التحماختصار؛ فقد 

 تمثل اإلبادة الشاملة؛ وبالتالي، األساسية
ا
لم تعد من إنتاج  ،على غرار أسطورة أفول اآللهة ،فإن أسطورة

ا في خ ،املخيلة وحدها ا واقعيا كنتيجة للجهل  ،د أو نحرق البلد"يار "األسبل يمكن أن تجد لها وجودا

ؤسس، أو في خيار
ُ
   كنتيجة للجهل املقدس. "بالذبح جئناكم" امل
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