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 العنف الديني 
 من منظور سوسيولوجي 

 
 وطفة أسعد علي : بقلم       

 

 متهيد:   

 فيمباني التجارة العاملية التي استهدفت  2001الحادي عشر من سبتمبر عام اعتداءات  منذ

بوصفه انطلقت رحلة البحث السوسيولوجي للكشف عن مالبسات التطرف الديني ، كنيويور 

والبحث الظاهرة بالدراسة هذه عكف عدد كبير من الباحثين على تناول ف ،ظاهرة اجتماعية

علماء إن ف، سلوك الجماعات الدينية فيالصارخ يسجل حضوره الديني العنف ومع أن  .والتحليل

القول بأن الدين رأي واحد في تفسير العنف الدينيـ، وال يتفقون بالتالي على ال يجمعون على  االجتماع

وعلى خالف علماء االجتماع فإن أو أن العنف يصدر عن الدين صدورا طبيعيا. ، عنيف بطبيعته

تترك  فمصدرا للعنوالعنف أو النظر إلى الدين بوصفه لدين للعالقة الطبيعية بين اهذه الصورة 

 . وية في تصورات وقناعات الصحفيين والسياسيينانطباعاتها الق

السلبي للدين هل يعبر هذا التصور : هو العقل السوسيولوجي اليوم  يرتسم في والسؤال الذي 

؟ ملموسة لحقيقة واقعية  انتاجيأتي أن ذلك  أم؟ عن هيمنة إعالمية بوصفه مصدرا للعنف 

املمارس من قبل  الدين والعنف الديني ينبطبيعية وبعبارة أخرى هل هناك من عالقة جوهرية 

مجرد إسقاطات إعالمية لعالقة بين الدين والعنف أن تكون لهل يمكن أو  الجماعات الدينية؟

أو  إن لم تكن معقدة ةسهل تواإلجابة عن هذا السؤال ليس؟ وغير موضوعيةوفكرية ساذجة 

 . شديدة التعقيد
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من طبيعته املؤسساتية واالنتقال إلى التطور تدريجيا ينزع وهو اجتماعية الدين يشكل ظاهرة ف 

الدين مجرد تصورات تفرضها فلم يعد ، شخصية وفردية في راهن هذا العصرليرتسم في صورة 

كما تبين الكثير من للفرد  شخص ي ورؤية ذاتيةتحول إلى موقف الكنيسة أو املؤسسات الدينية بل 

فكل شخص يمتلك اليوم . تمعات الغربية في أفضل األحوالفي املج الدراسات الجارية في هذا امليدان

وبالتالي فإن عالقة الفرد ، وهللا والعالم اآلخر الدينالوجود و رأيا خاصا وموقفا شخصيا من 

فالكنائس الكبرى التقليدية تشهد . باملؤسسات الدينية تأخذ طابعا يتسم بالغموض والضبابية

حيث يكون الوالء اليوم وبدرجة أكبر والء أنويا ) نسبة إلى ينية تراجعا كبيرا في هيمنتها وسلطتها الد

 . تفرضه معايير الحداثة املتقدمة ومقتضيات العيش في رحابهاوهو نوع من الوالء الذي األنا( 

يشهد والدة جماعات على الرغم من هذا التصور األنوي الفردي للدين واإليمان، فإن العصر و 

كما يشهد والدة جماعات دينية كبرى على صورة حركات  ،قوية جدادينية صغيرة ولكن روابطها 

ومن الواضح أن هذه الجماعات الطائفية الدينية . وتماسكاعمقا اجتماعية بروابط اجتماعية أقل 

 . تتبنى العنف منهجا وطريقة

 :sécularisationمقاومة النزعة العلمانية 

ومع ذلك فإن هذه ، مقاومة املجتمع العلمانياملغلقة برغبتها الكبيرة في الجماعات الدينية تتميز 

وعلى الرغم ، وغاياتها املتزمتة ليست واحدة بل تتنوع في اتجاهاتها وأيديولوجياتهاالجماعات الدينية 

 بكل ماالنزعة اإلنسانية العلمانية هو إعالن الحرب ضد من هذا التباين فإنها تتفق في أمر واحد 

فإن  ،املشتركة للعلمانية العداوةوتحت تأثير هذه . من قيم ديمقراطية وإنسانية وي عليهتنض

وتعمل على تكوين شبكات قادرة على ممارسة التأثير الجماعات املتزمتة واملتصلبة تتحالف فيما بينها 

ليات ضد مختلف التجوإعالن الحرب  ،السياس ي واالجتماعي في داخل املجتمعات التي تتواجد فيها

وهي في سياق هذا الصراع ضد  .املجتمعاتهذه  القائمة فياملدنية والعلمانية والديمقراطية 

تعمل على تحقيق استمرارية الصراع والعداء و ، الصراعالعلمانية تقوم بممارسة العنف وتأجيج 

 . 1ضد املجتمع املدني وذلك من أجل بناء وتشكيل الهويات الدينية األصولية

                                      

1
 - Geoffroy Martin “Le nouveau paradigme de la violence religieuse comme forme de résis-

tance et de contrôle social dans le contexte de la modernité avancée”, revue Religiologiques, no. 31, 

Printemps 2005, Montréal, UQÀM, 27-36. 
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هو انعكاس عن أيديولوجيا أصولية بقدر ما يعبر هناك من يعتقد اليوم بأن العنف اإلرهابي ال 

بأن الشعور الديني لألصوليين هو نوع من يرى وهناك من . عوامل جيوبولتيكية علمانيةلتضافر م

عات الجماتشهد هذه ومع ذلك كله . األيديولوجيا املتمردة الناجمة عن غياب العدالة االجتماعية

جماعة  49إلى  1994جماعة في عام  26من عددها  تضاعف حيثتزايدا كبيرا اإلرهابية الدينية 

 . وهذا يؤشر على تنامي كبير للعنف املؤسس على الدين، بعد مرور عام واحد فقط

بديال تعبيرا و والسيما اإلسالمي يأتي املتنامي بأن العنف الديني وهناك من يعتقد اليوم في الغرب 

صورة الذي يأخذ  ياالحتالل األمريككما يأتي ردة فعل واسعة ضد  .لإلخفاق املاركس ي في العالم

وقد أدى التركيز املعاصر على العنف اإلسالمي إلى  .جديدة للحروب الصليبية ضد املسلمين واإلسالم

شأنه وتبريره في  والتقليل منالصعود الكبير لألصولية الدينية في الواليات املتحدة األمريكية تغطية 

عادلة باملعنى حربهم ضد األصوليات اإلسالمية بأن  نحيث يعتقد كثير من األمريكييالوقت نفسه 

الدولة وقد أسس هذا التصور للعنف السياس ي الذي تمارسه ، الديني والحضاري للكلمة

وانتاناما يمكن اإلشارة في هذا الخصوص إلى سجن غوالدول الديمقراطية أيضا حيث االستبدادية 

Guantanamo أو إلى عمليات التضييق على الحريات املدنية في الواليات املتحدة األمريكية . 

وعلى ، فسر بشكل واسع بأسباب جيوبوليتيكيةلقد ساد في اآلونة األخيرة نوع من اإلرهاب الذي ي  

طابعا رمزيا أكثر منه العنف الديني يأخذ ف، خالف ذلك غالبا ما يفسر هذا العنف بطبيعته الرمزية

ومن الواضح هنا بأن اإلرهاب يعمل على نشر الخوف وبث الرعب وبناء أجواء هستيرية . عسكريا

وهذا الخوف الذي تثيره الجماعات اإلرهابية يقوم على أساس ، مخيفة في وسط الناس والعامة

 تملك إمكانيات كافية من الجماعات اإلرهابية الدينية ال وذلك ألن، التهديد الرمزي بالدرجة األولى

تلجأ إلى حروبها الرمزية فتعمل على فهي ولذلك ، عسكرية واسعة وشاملةأجل مواصلة حروب 

حيث يتم استهداف املساجد واملباني والكنائس واملراكز الرمزية من أي ، تدمير الرموز املعادية

ومن الواضح أيضا أن العنف الرمزي الديني يباشر تأثيره الكبير في عملية الضبط . نوع كانت

التقليل من أهميته أو االستهانة به أو ليس من الحكمة أبدا ال يمكن و االجتماعي لألفراد والجماعات 

 . والسيما عندما يكون هذا العنف دينيا
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ية أكثر وضوحا للعنف األصولي رؤ  Scott R. Applebyعالم االجتماع األمريكي سكوت  يقدم

ولكن تفسير املقدس ليس بوصفه مقدسا يكون محايدا فاملقدس بالنسبة إليه غالبا ما ، والديني

. ألن هذا املقدس يأخذ دالالت أيديولوجية عندما يتعلق األمر بالوظيفة والتفسير كذلك

دين لتفسير وقائع الحياة والتجارب اإلنسانية التي تعيشها، لاإلى  فاملجتمعات الدينية غالبا ما تلجأ 

بعوامل جغرافية سياسية )جيوبوليتيكية(. فقدرة تفسر العنف الديني التي النظرية والكاتب يفند 

الدين على تحقيق النشوة الدينية، وإخراج املؤمن من ضغط الحياة اليومية وإكراهاتها تشكل 

التدين الزهدي إلى نشوة التضحية بالنفس أو  يقود األديان ففي مختلف. منطلق كل عنف ديني

 وهذه سمة مشتركة بين جميع األديان. ، باآلخر

أي -الدين بإضفاء طابع القدسية على عملية النضال من أجل االستقالل السياس ي  قومتعندما ف

 الحركات فإن - حقق استقالال سياسيا على أساس املعتقد الدينيتأن تريد لجماعات الدينية عندما 

لتمارس العنف بدورها ضد الجماعات العرقية املشروع تجد مبررها األخرى العرقية والقومية 

وتوسيع دائرة الكراهية واألحقاد تؤدي في نهاية األمر إلى تعزيز فالهوية الدينية  والقومية األخرى.

 . املجتمعالعرقية والقبلية في 

الدين من أجل تبرير العنف والتمييز بين الجماعات فاملتطرفون الدينيون يقومون بتوظيف 

انتشار العنف األصولي  العرقية أو بين الجماعات اللغوية املختلفة. ولكن كيف يمكن تفسير

يمكن القول  ؟ في سياق اإلجابة عنوانتشار مؤيديه بين أفراد عرفوا بما يتمتعون به من نبل أخالقي 

والسيما في  ،الدينيا وبنيويا في عملية تنامي وتصاعد العنف بأن األمية الدينية تشكل عامال حيوي

 وما يميز هذه األمية أنها نتاج مستمر النخفاض كبير في مستوى التفكير وضعيات الضغط والتأزم.

ببعض الدول الذي حدا وهو األمر . نفسهاالحقيقية وانخفاض مستوى الثقافة الدينية  النقدي

تأهيال  املؤسسات الدينية من علماء وفقهاء وقساوسةوالعاملين في تأهيل رجال الدين  إلىالغربية 

 . فكريا وثقافيا جديدا

، وتغذيتها بإمكانية العنف الدور الكبير للدين في تشكيل الهوية الفرديةعن أهمية أبليبي يعلن 

بأن حيث يعتقد ، بالتطرفالتيارات األصولية األمريكية يصف  أنفي الوقت نفسه يرفض ولكنه 

وألن ، هذه الجماعات األصولية منفتحة على التكوينات االجتماعية والثقافية للمجتمعات الغربية

املجتمع ضد قيم ورمزي العنف الذي تمارسه هذه الجماعات األصولية في الغرب هو عنف سياس ي 

الواليات املتحدة  العنف أن يكون مؤثرا جدا كما هو الحال في حيث يمكن لهذاويمكن ، العلماني
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حيث تشكل ، الحركات األصولية الغربية متطرفة أيضاومهما يكن رأي أبيلبي فإن هذه  .األمريكية

في والسيما منطلقا حيويا ملختلف االتجاهات الراديكالية املتطرفة في الغرب الجماعات األصولية 

في  كما تشكل في الوقت نفسه مّولدا حيويا للجماعات الطائفية املتطرفة ،الواليات املتحدة األمريكية

 مختلف أرجاء املعمورة

لقد وجدت الحضارات عبر التاريخ ولم تكن هذه الحضارات في حالة تصادم بل في حالة تخاصب 

. في كتابه عن صدام الحضارات وتفاعل حضاري وثقافي وهذا الواقع يخالف ما يذهب إليه هنتغتون 

جماعات وحركات القديمة قد عرفت بدورها وجود بأن هذه الحضارات ومع ذلك يمكن القول 

 أصولية سلفية حاولت أن تترجم وجودها االصطفائي الطهري )صفاء األصل( بطريقة أيتوبية

أو أن تكون خارج لم يكن في وسع أية ثقافة أو حضارة أن تبقى في أبراجها العاجية ولكن . وراديكالية

فالصفاء العرقي أو الديني أو الحضاري ليس ممكنا أبدا . التأثير بالحضارات اإلنسانية القائمةنطاق 

بل كان التفاعل والتواصل بين الكيانات الثقافية قائما وحتميا في ، عبر التاريخذلك ممكنا ولم يكن 

وما زالت  تحافظنعلم بأن بعض الجماعات العرقية والثقافية يجب أن وفي املقابل . رحاب الزمن

في  وهذا ما نراه، الذوبان والتالش يوتصارع ضد عملية العرقية والثقافية هوياتها على معالم تحافظ 

وب الثقافات اإلثنية والعرقية الجبارة لم تستطع الثقافة األمريكية أمريكا حيث 
ّ
في بوتقة أن تذ

الحضاري وحافظت على لقد قاومت بعض الجماعات العرقية إكراهات التذويب الثقافي و . واحدة

معالم وجودها وهوياتها املميزة، وتلك هي حالة الجماعات املكسيكية التي حافظت على كاثوليكيتها 

 . ولغتها وأصولها اإلسبانية

 : الرمزيوالعنف  الهوية

األولى تأخذ طابعا  مهما يكن العنف الديني ومهما تكن الصيغة التي يرتسم فيها فإنه منطلقاته

بأن تدمير الحواجز الرمزية  Tokunoوتوكينو  Wellman. لقد بين كل من ويلمان رمزيا  اجتماعيا

من الطبيعي بالنسبة لجماعة دينية ما أن تشكل و . 2 يشكل منطلق الصراع بين األفراد والجماعات

نجاح هذه وبالتالي فإن  ومع املجتمع العلماني خرى عبر الصراع والنزاع مع الجماعات األ هويتها 

واستمراره العدواني واملحافظة على التوتر ، الجماعات يعتمد على عملية تفجير هذا الصراع وإدارته

                                      

2 - Wellman Jr., K.J. & K. Kukono, 2004, « Is Religious Violence Inevitable ? », Journal for the 

Scientific Study of Religion, vol. 43, no 3, p. 291-296. 
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بل  الديني ليس ظاهرة معاصرة. فالعنف املجتمع املدني ككلوبينها وبين ضد الجماعات األخرى 

يأخذ أهميته لكونه يركز على الدين بوصفه مشكال للهوية رأي الوهذا ظاهرة قديمة قدم التاريخ. 

ومن ثم فهو ال يقلل من أهمية الدور الذي يمارسه العنف الرمزي في عمق ، االجتماعية والفردية

الذي يذهب إلى ما هو أبعد في  Conesaوهذا االتجاه يجد تعزيزا له في رأي كونيسا . العنف الديني

 نوع من العنف يأخذ وهو، التكوين األساس ي لإلرهاب الدينيف الرمزي في التأكيد على مركزية العن

 ،فالعنف هنا يمارس بوصفه نوعا من التطهير: الرمز أهمية أكبر من الهدف االستراتيجي للعنف فيه

الرمزية  تكون الحرب اإلرهابية نوعا من العدوانيةكليا في حرب شاملة، فحيث يصعب تدمير العدو 

فاملمارسة اإلرهابية تمارس نوعا من . من الناحية العسكريةمهما جدا ال يكون ، وهدفها الخالصة

الحرب األخالقية )الفوقية الروحية ملناضليها( والنفسية ) تبين ضعف العدو وجبنه ( ودينية ) وعد 

ا بالجنة والعالم اآلخر( ويالحظ في هذا السياق أن الزمن الذي تمارس فيه هذه الحركات نشاطه

اإلرهابي غالبا ما يتم اختياره وفقا ملعايير رمزية تتوافق مع أجندات دينية وتواريخ مشبعة بالرموز 

 اإلستراتيجيةالدينية 
3 . 

وال يخفى اليوم على العارفين بأن العودة إلى عقيدة التضحية بالذات من أجل التطهير القدس ي 

طقوسها في جميع األديان، وهذه أهم كان وما زال مظهرا من مظاهر الحياة الدينية وطقسا من 

 مزعومةالتضحية تتم غالبا تحت متطلبات الضرورة الدينية التي تفرض االنخراط في حرب كونية 

 بين هللا والشيطان دون توقف حتى النهاية.، ين الشر والخير، بين األنا واآلخر، بين الدين والدنياب

وهذا يشكل اليوم جانبا جديدا من العنف الديني الذي يعزى إلى ثقافات دينية في سياق عوملة 

 . التبادل االقتصادي والثقافي واالجتماعي

واإلرهاب ، نتحاريةوالعمليات اال ، االنتحار الجماعي: نيكونيسا ثالثة أشكال من العنف الدييحدد  

 ،وهذه الصيغ الثالثة للعنف تكشف عن صيغ أخرى للعنف أكثر رهافة ودقة وخطورة. الجماهيري 

وهي األشكال التي يمارسها ، تتمثل في العنف السيكولوجي والجنس ي واللفظي واالقتصاديوهي 

وليس خافيا أيضا أن هذه الصيغ من العنف ، إليهلى مريديه وعلى املنتسبين الدين نفسه ع

الذي غالبا ما يشار إليه في ) التفجير والقتل ( تكون دائما سابقة ومؤسسة للعنف الفيزيائي 

                                      

3 - Conesa, P., 2005, « La violence au nom de Dieu », La Revue internationale et stratégique, no 

57, Printemps, p. 73-81.  
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تعريف العنف الديني كالسيكيا. ومن الضرورة بمكان هنا اإلشارة إلى أن هذه الصيغ الثالثية للعنف 

تمارس تحت عنوان الضبط االجتماعي الرمزي الذي يستهدف األفراد أعضاء الجماعة الدينية 

في عقائدها إلى نسق من األصول تستند نفسها. وكما يعتقد كونيسا فإن هذه الجماعات املتصلبة 

لقد تطورت بعض . الدينية التيولوجية األسطورية التي ليست في أصل األديان السماوية نفسها

ومن األهمية بمكان . األساطير وشهدت توظيفات جديدة في ممارسة الجماعات األصولية املتشددة

شتركة بين الجماعات الدينية توظف بصورة موظفت وما زالت اإلشارة إلى أن بعض هذه األساطير 

اإلرهابية والتي  التي توظفها جماعات "اللوبي " اليهودية، فامليثولوجيا. املتضاربة واملتصارعة نفسها

هي ، صهيون املشهور ( حكماءتعمل على مراقبة وضبط التحويالت املالية عبر العالم ) بروتكول 

 بالنسبةالكاثوليكية واإلسالمية كما هو الحال نفسها التي نجدها لدى الجماعات الدينية األصولية 

 . إلى بعض الجماعات البروتستانتية

وهذه النظرية نجدها لدى األصوليين  Théorie du complotوهناك أيضا نظرية املؤامرة 

كما نجدها لدى  Bérets Blancsالكاثوليك في الكوبك بكندا لدى تنظيم القبعات البيضاء 

ومهما يكن األمر . ريكية املسيحية املتطرفة في الواليات املتحدة األمريكيةالجماعات الدينية األم

، امللحدين أو اإلنسانين العلمانيين أو بالنسبة للشيوعييناملؤمنين أو املتصلبين أو سواء بالنسبة إلى 

الدينية املهددة. فلماذا إذن تشعر الجماعات فإن العنف هنا يصدر تحت عنوان الدفاع عن الهوية 

وذلك ألن ا رمزييأخذ طابعا الدينية واملتطرفة بأن الزواج املثلي يهددها ؟ برأينا ألن ذلك 

"الهوموسيكسويل" ليسوا معنيين أو مهتمين باملؤسسة الزواجية التي تحظى باحترام ديني ورمزي 

ضح ومن الواضح أن هذه املسألة تأخذ طابعا رمزيا وا. كبير من قبل هذه الجماعات على اختالفها

وهنا وفي هذا السياق فإن قبول املجتمع العلماني للزواج املثلي يعزز عقيدة . الداللة واالتجاه

األصوليين واملتطرفين بأن هذا املجتمع شرير في أعمق تكويناته ومنحرف في أكثر تجلياته ومن هنا 

 . يجب إعالن الحرب املقدسة ضد تكويناته الشيطانية

ار إلى ثالثة من ردود األفعال التي تمارسها الجماعات الدينية شارة في هذا املضمإل ويمكن ا

يمكن االنسحاب من الحياة االجتماعية وقطع العالقات كليا : املتشددة في مواجهة العالم العلماني

الدينية (، أو يمكن التغلغل في  الصوفيةويأخذ هذا الشكل صورة ) الجماعات مع املجتمع العلماني 

مختلف املراكز االجتماعية من أجل الوصول إلى مواقع السلطة والنفوذ فيه من أجل تغيير الواقع 

 Christian Coalition والتأثير فيه مثل التحالف املسيحي اليميني في الواليات املتحدة األمريكية



  علي أسعد وطفة -بقلم األسس الرمزية واألسطورية للعنف الديني املعاصر 
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aux USAكزات العلمانية للمجتمع ز على األصول واملرت، أو يمكن مهاجمة املجتمع مباشرة والتركي

 القاعدة والثورة اإلسالمية اإليرانية (. املدني )

 : خامتة

لقد أضاءت معالجتنا ملسألة العنف الديني في سياق الحداثة املتقدمة والعوملة الزاحفة صورة 

وقد تبين عبر هذا  ، وتصاعد هائل في ممارسة العنف،تصاعد الجماعات اإلرهابية الدينية في العالم

، وقد اتضح لنا أيضا التداول للمسألة أن العنف الديني كان دائما وما زال موجودا وقائما وسيكون 

بأن هذا العنف يأخذ اليوم صورة الدفاع عن الهوية الدينية وصونها، ومن البّين أيضا أن هذا 

توظيف الرمز كقوة ما فوق  لقد تّم . أكثر صوره فعالية وتأثيرا العنف يتشح بالطابع الرمزي في

طبيعية للتأثير في عقائد واتجاهات املنتسبين إلى هذه الجماعات الدينية لدفعهم إلى ممارسة العنف 

ومن الواضح بأن السلوك الديني املتشدد يمكنه أن ، ضد اآلخر بمختلف الصيغ واألدوات املمكنة

. قتصادي والسياس ي والفيزيائييجري وفقا لصيغ متعددة من العنف الرمزي والسيكولوجي واال

حيث تلعب أو عنف العوملة فالعنف كان موجودا دائما ولكننا اليوم على موعد مع عوملة العنف 

ردود الفعل والدليل على ذلك . حضورهوسائل امليديا واالتصال دورا كبيرا في تدوير العنف وتعزيز 

إذ بتدنيس القرآن الكريم ذين قاموا الاألمريكيون في سجن غواتينامو به الجنود اإلسالمي ضد 

في مختلف أنحاء العالم فأثارت ردود فعل عنيفة في مختلف أنحاء هذه املعلومة سرعان ما انتشرت 

ومن الواضح هنا أن األصوليين واملتطرفين يستفيدون بشكل جيد من وسائل . العالم اإلسالمي

ثقافة الخوف  ونشر ث العنفبة ذاتها في االتصال وتكنولوجيا املعلوماتية ويوظفون أدوات العومل

فصدام الحضارات سالح يمكن توظيفه بوجهين حيث يجب . واملوت في مختلف أنحاء املعمورة

والثقافات من أجل مواجهة التطرف الديني الذي  االعتماد على عملية التفاعل والحوار بين األديان

األمر عن نموذج جديد للحماية الدينية التي وهذا يعني أنه يمكن الحديث في واقع . ينتشر في األرض

ومثل هذه الحماية التي تكسر . تضرب خيامها في أرض الواقع في مواجهة العنف والتطرف واإلرهاب

حدة التطرف وتعيد للدين وجهه الصحيح تمثل في حقيقة األمر نتاجا لعملية الحداثة املتقدمة في 

 . تاريخ التقدم اإلنسانيزمن العوملة بوصفها نقلة حداثية جديدة في 
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