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التدين في العالم العربي بين الجهل املقدس والجهل املركب

من خالل تغيير املعتقد الديني

عياد أبالل)1)

مقدمة

يقت�شي	اشتغال	السؤال	السوسيو-أنثربولوجي	وفق	بنية	إبستيمية-معرفية،	تأطيًرا	نظرًيا	يخضع	
بموجبه	موضوع	هذا	السؤال	لتجريب	مفاهيمي،	وتسييج	نظري-تحليلي،	تتم	وفقه	َمْفَهَمة	املوضوع،	
وبناؤه	وفق	نسق	وظيفي	يجعل	الجواب	في	العمق	مقاربة	تحليلية	وتأويلية	في	الوقت	ذاته،	وال	سيما	إذا	
تعلق	األمر	بموضوع	متعدد	األبعاد	والخلفيات،	مثل ما	هو	الحال	بالنسبة	إلى	موضوع	التدين	وتغيير	
الدين	مفهوًما	مرجعًيا،	 بين	 دوًما	 املتوتر	 التمفصل	 في	مستوى	 يقع	 والذي	بال	شك	 الديني،	 املعتقد	
والتدين	مفهوًما	تطبيقًيا تداولًيا،	وبلغة	تيرنر	بين	الدين	رمًزا تلخيصًيا	والتدين	رمًزا	وسيلًيا؛	ولذلك	
فإن	سؤال	التدين	يقت�شي	ضمن	هذا	التجريب	النظري	محاولة	تطويع	سياق	مفاهيمي	ونظري،	يمكننا	
من	بناء	املوضوع	على	قاعدة	إشكالية	متعددة	الخلفيات	واألبعاد،	نظًرا	للتماس	اإلشكالي	الذي	يشكله	
هذا	املوضوع	ما	بين	الثقافي	من	جهة،	واالجتماعي	من	جهة	أخرى،	ما	بين	الجماعة	في	إطار	املعتقد	وفق	
ُبعده	التاريخي،	والفرد	وفق	ُبعد	هذا	املعتقد	النف�شي.	من	هنا	ينشأ	توتر	الديني	والتديني.	ولذلك	فبناء	
هذا	النسق	لن	يتم	نظرًيا	إال	من	خالل	تعالق	املسعى	السوسيولوجي	باملسعى	األنثربولوجي،	من	دون	

التضحية	بأهمية	الُبعد	السيكولوجي	لالعتقاد	الديني	عموًما. 

إن	التدين	من	عدمه	بما	في	ذلك	تغيير	املعتقد	الديني	شأن	فردي	ابتداء،	لكن	امتداداته	االجتماعية	
والثقافية	يجعل	منه	شأًنا	جماعًيا	يخترق	الفردي	ليحيله	إلى	الخلف،	وفق	منطق	التستر	والحجب	
في	املعتقد	 ِلَيْقَت�ِشي	من	ثم	كل	تغير  والخفاء.	من	هنا	يتخذ	مفهوم	الردة	ُبعده	الجماعي/االجتماعي،	

)1)	باحث	في	علم	االجتماع	واألنثربولوجيا	الثقافية،	املغرب.
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الديني	الفردي	بمجرد	خروجه	من	حيز	الفردي-الخاص	إلى	حيز	الجماعة	العام	رد	الفعل	الذي	ترسمه	
السيا�شي	حدود	 مع	 تماس	حاد	 في	 وثقافي	 اجتماعي	 برادايم	 ترسم	وفق	 التي	 الدينية،	 السلطة	 دائرة	
الحدود،	 إقامة	 يستوجب	 انحراف	 هو	 انزياح	 وكل	 اجتماعًيا،	 فيه	 واملرغوب	 املقبول	 الديني	 الفعل	
كما	هو	الشأن	في	تغيير	املعتقد	الديني	أو	الردة/الكفر	وفق	السجل	الديني	اإلسالمي	في	بلدان	العالم	

العربي	واإلسالمي.

: التدين من الجهل املقدس إلى الجهل املركب
ً
أول

الثقافة	 بين	 الوثيق	 االرتباط	 استحضار	 إلى	 العوملة	 سياق	 في	 التدين	 ظاهرة  تحليل	 يقودنا	
ًما	وفرًعا	من	هذا	النسق	العام.	ومن	ثم،	فكل	فصل	للدين	عن	نسقه	

َ
َمْعل 	والدين	

ً
نسًقا	كلًيا	شامال

األصلي	هو	فصل	يبتغي	تجزئة	الظاهرة	الدينية.	لقد	بات	جمهور	املتدينين	ينحتون	مسارات	تدينية	
مختلفة	اختالف	األديان	نفسها،	تبتعد	عن	الالهوتي	لتعانق	اإلنساني/الناسوتي	في	تجلياته	الوجدانية	
	وانفجار	للظاهرة	الدينية،	وهو	في	

ّ
والروحية	املختلفة،	فالتدين	وتغيير	املعتقد	الديني	ظاهرة	تشظ

العمق	محاولة	فصل	الثقافي	عن	الديني،	وربط	الديني	بالسيا�شي؛	ولذلك	فعودة	الديني،	كما	قد	يلوح	
في	املشهد	العام،	لم	يكن	ليتخذ	هذه	األهمية	في	اإلعالم	والعلوم	االجتماعية	على	السواء،	لوال	هذا	
الفصل	الذي	جعل	الشعور	الديني	يتم	تبئيره	)Focalisation(	على	مستوى	العزل	والفصل	والتشظي.	من	هنا	
بات	التدين	أكثر	بروزًا	في	الفضاء	العام،	وال	سيما	أن	العلمنة	التي	أضحى	يشهدها	أكثر	من	بلد	عربي-	

على	الرغم	من	أنها	علمنة	في	بدايتها	وهجينة-	أسهمت	إسهاًما	كبيًرا	في	سياق	الحداثة	في	عودة	الديني	
	عن	أساسه	الثقافي،	ومدعوًما	بالفردانية،	حيث	يشكل	الغرب	هنا	املنشأ	واملصدر.

ً
مفصوال

من	املعلوم،	أنه	في	الربع	األخير	من	القرن	العشرين	تواجهت	فرضيتان؛	إحداهما	ترى	في	العلمنة	
ا	للحداثة	ونتيجة	لها	في	آن	مًعا،	واألخرى	تسجل	أو	تحيي	عودة	الديني،	

ً
بوصفها	صيرورة	محتمة	شرط

	مختلًفا	للدخول	في	الحداثة،	
ً

مدركة	إما	بصفتها	احتجاًجا	على	حداثة	مستلبة	أو	وهمية،	وإما	شكال
ا،	فهو	في	فرنسا	صلب	النزاع	حول	الالئيكية،	فهل	ينبغي	فرضها	

ً
	فكرًيا	صرف

ً
وهذا	الجدل	ليس	جدال

إال	 هو	 ما	 الديني	 التجديد	 إن	 أم	 األمر،	 اقت�شى	 إذا	 الفردية	 الحرية	 وعلى	حساب	 الديني	 مقابل	 في	
انعكاس	للتنوع	وللغنى	وللحرية	اإلنسانية؟	بيد	أن	هذا	الجدل	ينطوي	على	سوء	فهم	كبير،	فالعلمنة	
محًضا،	 دينًيا	 العكس	 على	 تظهره	 فإنها	 الثقافية،	 بيئتنا	 عن	 الديني	 تفصل	 إذ	 وهي	 الديني،	 تزل	 لم	
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وقد	عملت	العلمنة	عملها	في	الواقع؛	ألن	ما	نشهده	اليوم،	إنما	هو	إعادة	صياغة	مناضلة	للديني	في	
فضاء	معلمن	أعطاه	استقالله	الذاتي،	وكرس	شروط	توّسعه.	لقد	أرغمت	العلمنة	والعوملة	األديان	
على	االنفصال	عن	الثقافة،	وعلى	أن	تعد	نفسها	مستقلة،	وتعيد	بناء	ذاتها	في	فضاء	لم	يعد	إقليمًيا،	
وينجم	فشل	الديني	السيا�شي	)إسالموية،	حكومة	دينية(	من	كونه	أراد	منافسة	العلمنة	في	الفضاء	

السيا�شي	بوصفه	ميدانها	الخاص	)أمة،	دولة،	مواطن،	دستور،	نظام	قانوني()2). 

ال�شيء	الذي	يؤكد	أن	الرابط	االجتماعي،	في	تأثره	بالسياق	االجتماعي	)وقد	صار	تحت	تأثير	العوملة	
السياق	 في	 خاصة	 الدينية،	 للصياغة	 املركزي	 الناظم	 أصبح	 املحض(،	 للديني	 انحياًزا	 أكثر	 الدينية	
العربي	الذي	اشتدت	فيه	حدة	التشظي	والفصل،	سواء	من	خالل	ظاهرة	اإلسالم	السيا�شي،	ورغبته	
والسياق	الثقافي	بالعودة	إلى	املا�شي،	حيث	النموذج	الثقافي	الجاهز.	وهو	فصل	 في	اغتيال	الحاضر 
استيراد	 خالل	 من	 االجتماعي،	 بالسياق	 ارتباطه	 في	 الثقافي	 الحاضر	 اغتيال	 خالل	 من	 أم	 تعسفي؛	
النموذج	الثقافي	الغربي	على	مستوى	القيم	الدينية،	مثل ما	هو	الحال	بالنسبة	إلى	التنصير،	أو	فصل	
الثقافي	عن	السيا�شي،	عن	الحاضر،	والصعود	به	إلى	املا�شي،	من	خالل	التشيع...	إلخ؛	أم	من	خالل	
استيراد	النموذج	الوهابي	منذ	ثمانينيات	القرن	املا�شي	في	عقب	الحرب	األفغانية،	والتي	شكلت	مناسبة	
تاريخية	وسياسية	لتصدير	الوهابية	محمولة	بدعم	بيترودوالري	لعدد	من	البلدان	العربية	اإلسالمية،	
اللباس	األفغاني/	اإلسالمي،	والنقاب	والبرقع....،	بكل	ما	يضمره	 ا	في	تعميم	 أنثربولوجيًّ وهو	ما	تجلى	
التدين	 في	كرنفالية	 تجلت	 نماذج	 واملمارسة،	 السلوك	 في	 نماذج	جاهزة	 األنثربولوجي	من	 البعد	 هذا	
نزوح	 كل	 بذلك	 وأغلقت	 الداللية،	 أحاديته	 في	 النص	 أغلقت	 التي	 املظهرية  الطقوسية	 تغليب	 عبر	
عقلي	نحو	االجتهاد،	الذي	أصبح	مرفوًضا	أو	تعبيًرا	عن	البدع	املستهجنة	رسمًيا.	ولعلنا	نجد	في	أسباب	
تغيير	املعتقد	في	العالم	العربي	واإلسالمي،	والتي	توصلنا	إليها	عبر	دراسة	ميدانية،	ما	يفي	بالنتائج	األنثربولوجية	

والسياسية	لهذا	االنغالق،	بحيث	وجدنا أن	أهم	العوامل	املساعدة	املرتبطة بنموذج	األزمة	التأويلي	
)العامل	املستقل(،	هي	كاآلتي:

	 أزمة	الطفولة	واملراهقة	وتضرر	صورة	األب/	األسرة.أ.
	 فشل	مؤسسات	التنشئة	االجتماعية	والدينية	في	تلبية	متطلبات	األجيال	املعاصرة.ب.
	 هيمنة	الفكر	األحادي	والتسلط	البتريركي	وغياب	الحوار	والقبول	باالختالف.ت.
	 أشكال	ث. إلى	 التدين	 وتحول	 الروحي،	 أساسها	 عن	 اإلسالمي	 التدين	 أشكال	 انفصال	

)2)	أوليفييه	روا،	الجهل	املقدس:	زمن	دين	بال	ثقافة،	صالح	األشقر	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الساقي،	2012م(،	ص	20.
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فرجوية	مظهرية	خالية	من	الروح	)الصالة،	الصوم،	الحج....(.
	 أزمة	العقل	الفقهي	وتخلف	الخطاب	الديني	السني	)الشبهات،	القضاء	والقدر،	حرية	ج.

املعتقد،	الصراط	املستقيم،	الثلث	الناجي،	عذاب	القبر،	وضع	املرأة......(.
	 بوكو	ح. داعش،	 )القاعدة،	 اإلرهابية	 الدينية	 والجماعات	 السيا�شي	 اإلسالم	 ظهور	

حرام،	جند	الرب،	جند	الخالفة...	إلخ(.
	 االضطهاد	والعنف	باسم	هللا.خ.
	 دخول	أنساق	ثقافية	منافسة	من	قبيل	الفكر	الحداثي	الغربي.د.
	 تأثير	صورة	الغرب	الحضارية	والديمقراطية	والحداثية	في	الشباب	بالعالم	العربي)3).ذ.

إن	عودة	الديني	اليوم	تختلف	جذرًيا	عن	عصر	النهضة	أو	الصحوة	اإلسالمية،	كما	يحلو	للبعض	
تسميتها	مع	محمد	عبده،	األفغاني،	عبد	الرحمن	الكواكبي،	علي	عبد	الرازق،	أحمد	أمين...	إلخ؛	ألنها	
لم	تكن	تبتغي	فصل	الثقافي	عن	الديني،	بقدر	ما	كانت	تنحو	منحى	التبيئة	والتحيين	وفق	مستجدات	
وتطورات	األمم	األخرى.	فالعمل	هنا	مختلف،	يهدف	إلى	التجديد	الديني،	واستعادة	الجزء	الالمع	من	
املنفتح	على	 الحاضر	 في	 تذوب	 يكن	سوى	خلفية	زمنية	 لم	 املا�شي	 إن	 أي	 العربي	اإلسالمي،	 التاريخ	
املستقبل،	وغير	املنفصل	عن	اليوتوبيا؛	لذلك،	فهذه	العودة،	كانت	بحق	عودة	فكرية،	شكلت	أوروبا	

فيها	مرآة	العالم	العربي	واإلسالمي.

ى	نحو	ما	ترسمه	نظرته	 ي	صورة	أوروبا،	عل ي	“عصر	النهضة“	يقرأ	ف ي	ف لقد	كان	الفكر	العرب
ى	الحياة	السياسية	التمثيلية،	 ي	عامله	فال	يجده:	يقرأ	فيها	معن إليها،	ما	كان	بالضبط	يفتقده	ف
كان	 ما	 نقيض	 الغرب	وتقدمه	هو	 الدستورية“.	فما	صنع	قوة	 “الشورى	 فيها	حضور	 ويقرأ	
ًرا.	وهذه	القراءة	أو	 	وأخي

ً
ى	“السياسة“	أوال عليه	ضعف	املسلمين	وانحطاطهم،	وهو	أمر	يرجع	إل

ي	ما	جعل	كل	املطالب	والقضايا	الفكرية	واالجتماعية	تحتجب	كلية،	أو	 باألحرى	موجهاتها،	ه
ى	الدوام	هامشية.	نعم،	نحن	نجد	عند	بعض	 ى	منطقة	الظل	لتحتل	مرتبة	ظلت	عل ا	إل يدفع	به
ا	بالصورة	األخرى	ألوروبا	)تقدير	العمل،	حب	 ي	اإلسالمي	املعاصر	إعجاًب دعاة	الفكر	العرب
ا	القيم	االجتماعية	والفكرية،	ولكن	إلحاح	االستعجال	 النظافة،	رعاية	العلم	والعلماء(	أوروب
ى	 إل بها،	وإما	كان	يحيلها	 يتعلق	 بالسياسة	وما	 ى	ربط	ذلك	كله	 إما	عل ي	كان	يعمل	 السيا�ش

بال	 مؤمنون	 مؤسسة	 )بيروت:	 العربي،	ط1،	 العالم	 في	 الديني	 املعتقد	 وتغيير	 والتدين	 الدين	 املركب،	 الجهل	 أبالل،	 عياد	 انظر:	 	(3(

حدود،	2018).
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ى	ضرورة	النهضة	الفكرية.	بيد	أن	ما	يشهده	العالم	 ي)))،	ولكن	كلها	تجمع	عل مرتبة	الهام�ش
ي	السلطة	 ي	الراديكالية	كما	املعتدلة،	هو	الرغبة	ف ي	اليوم	من	ظواهر	اإلسالم	السيا�ش العرب
ي	املاضوي	جاهًزا	 ي	غياب	أي	نهضة	فكرية	ثقافية،	ما	دام	األساس	الثقاف السياسية	والحكم	ف
يتعلق	األمر	بفعل	الفصل	والتجزئة،	 ا،	 ًي الدينية	كلها	عرب ي	الحاالت	 ف بصورة	مسبقة.	إذن	
ى	 ي	تصديره	باعتباره	نموذًجا	أرق ي	الحاضر،	والرغبة	ف من	خالل	فصل	الدين	عن	أساسه	الثقاف
ي	ذلك	 ي،	وهو	ما	يمكن	أن	نستدل	عليه	بالتبشير	اإلسالمي،	مثله	ف ي	وللخالص	الربان للدين

ي	الصور	الدينية	األخرى	للتبشير. باق

ما	 العام	 الفضاء	 إلى	 الدين	 “بأن	عودة	 يتغير،	ذلك	 ما	 العام	هي	 الدين	والفضاء	 بين	 العالقة	 إن	
تقاليد	 أو	 “محض“،	 لديني	 املتباهي	 العرض	 شاكلة	 على	 بل	 ثقافية،	 بداهة	 شكل	 في	 تحصل	 عادت	
مستعادة،	وتعد	حاالت	التحول	من	دين	إلى	آخر	في	جميع	االتجاهات	مؤشًرا	قوًيا	على	تشوش	العالقة	
ما	بين	الثقافة	والدين.	لكن	من	الواضح،	في	جميع	األحوال،	أن	األشكال	الدينية	املسماة	“أصولية“ 
،	سواء	أكانت	إنجيلية	بروتستانتية	أم	سلفية	مسلمة.	

ً
أو	“كاريزماتية“	هي	التي	عرفت	انتشاًرا	مذهال

الهندوسية.	 وحتى	 اليهودية،	 الديانة	 أو	 الكاثوليكية	 الكنيسة	 نفسه	 األرثوذك�شي	 التصلب	 ويعتري	
واألصولية	هي	شكل	الديني	األفضل	تكيًفا	مع	العوملة؛	ألنه	يضطلع	بإزالة	هويته	الثقافية	الخاصة،	

ويتخذ	من	ذلك	أداة	لطموحه	إلى	العاملية“)5).

وفقدان	 اإلقليمية	 الصفة	 زوال	 هما:	 اليوم	 الديني	 طفرة	 في	 رئيسًيا	 دوًرا	 تلعبان	 ظاهرتان	 ثمة	
يرتبط	 ما	 بقدر	 فحسب،	 األشخاص	 بانتقال	 اإلقليمية	 الصفة	 زوال	 يرتبط	 وال	 الثقافية.	 الهوية	
أن	 بيد	 إقليمي،	 في	فضاء	غير	 الثقافية،	واإلعالم،	وأنماط	االستهالك	عامة	 بانتقال	األفكار،	واملواد	
إلى	أن	تبدو	عاملية،	غير	مرتبطة	بثقافة	معينة،	ينبغي	فهمها	قبل	 الثقافية	تحتاج	لكي	تنتقل	 املادة	
إدراك	رسالتها.	والحال	أن	الديني	ينتقل	خارج	املعرفة،	فالخالص	ال	يتطلب	معرفة	بل	إيماًنا،	واالثنان	
بعيدان	طبًعا	عن	أن	يكونا	متعارضين	في	أديان	منزلة	في	الثقافة	تنزيل	الجوهرة	من	الخاتم،	ومطورة	
يعد	ضرورًيا،	وليس	 لم	 االتصال	 أن	هذا	 إال	 الفلسفة	واألدب،	 بالتماس	مع	 ا	

ً
تفكيًرا	الهوتًيا	منتعش

هذا	فحسب،	بل	بات	يغدو	عائًقا	عندما	يتعلق	األمر	باالنتقال	في	“زمن	حقيقي“	في	فضاء	حّل	فيه	

)))	سعيد	بن	سعيد	العلوي،	أدلجة	اإلسالم	بين	أهله	وخصومه،	ط1،	)القاهرة:	دار	رؤية،	2008م(،	ص	27.

)5)	أوليفييه	روا،	الجهل	املقدس،	مرجع	سبق	ذكره،	ص	)2.
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اإلعالم	محل	املعرفة)))؛	ولذلك	فازدهار	اإلعالم	الديني،	وقد	فصل	عن	أساسه	الفكري	ومرجعياته	
الحداثية	يجعلنا	أمام	دوغمائية	دينية	تفتقد	ألبسط	شروط	العقالنية.	“إن	انفصال	املعالم	الدينية	
عن	الثقافية	ليس	نتيجة	إلزالة	املعالم	اإلقليمية،	بقدر	ما	يخضع	لسياقات	جدلية	متغيرة،	داخلية	
ال	 أنها	 على	 اآلن	 منذ	 مدركة	 ثقافة	 عن	 ينأى	 لكي	 الديني	 العلمنة	 وتستدرج	 السواء.	 على	 وخارجية	
مبالية،	بل	عدائية.	وهنا	يدور	الجدل	بين	“أصولية“	و“توافقية“	بالقطيعة	الثقافية.	والتوافقية	تعتبر	
أن	تجسد	الديني	في	الثقافة	شرط	لحضورها	في	العالم،	فإذا	كان	األصولي	يرى	أن	معيار	االنفصال	
هو	اإليمان:	“ال	نتقاسم	إال	في	اإليمان“،	فإن	التوافقي	يرى	أن	املؤمن	يمكن	أن	يتقاسم	ثقافة	وقيًما	
مشتركة	مع	غير	املؤمن،	حيث	يمكن	الحديث	عن	يهودي	ملحد	أو	عن	غير	مؤمن	ذي	ثقافة	كاثوليكية،	
ونشهد	اليوم	ظهور	مفهوم	“مسلم	ملحد“	وفي	املقابل	يصعب	تخيل	خمسيني	ملحد،	وسلفي	ال	أدري،	

أو	مثقف	بثقافة	“شاهد	يهوه“)7). 

ضمن	هذا	األفق،	يتم	هدر	مساحات	االختالف	املغذية	للرابط	االجتماعي،	ومن	ثم	للدين	املدني،	
خاصة	في	العالم	العربي.	إنه	انقالب	يجعل	من	الديني	األصل،	ومن	الثقافة	الفرع؛	ولذلك	يستحيل	
ينظر	 يعد	 لم	 التي	 املحيطة	 الثقافة	 على	 لالنقالب	 الديني	 يقود	 “مما	 الدينية،	 الحرية	 تصور	 حينها	
إليها	بوصفها	مجرد	ثقافة	دنيوية،	بل	تعتبر	ثقافة	وثنية	)من	املبشرين	الخمسينيين	إلى	الطالبانيين	
التوافق.	وتكون	الرغبة	إذ	ذاك،	منصبة	على	 والوهابيين(،	وتختفي	املسافة	ما	بين	االثنين،	مسافة	
وضع	تعريف	بما	هو	“ديني	محض“،	والذي	يمكن	أن	يتكون	في	سياقات	شتى.	قد	يكون	ذلك	بسبب	
وقوع	أزمة	عالقة	اجتماعية	تستتبع	إعادة	صياغة	هوياتية	بناء	على	معلم	ديني،	وقد	يكون	ذلك	هو	

البناء	الواضح	لدين	معد	لــ	“التصدير“)8).

إن	الرغبة	في	فصل	الدين	عن	الثقافة،	هي	رغبة	في	العمق	لتصدير	الجهل	وتعميمه	نموذًجا	أرقى،	
االجتماعي،	 للرابط	 وتدنيًسا	 وثنًيا	 �شيء	 ثم،	كل	 ويعتبر،	من	 دينية،	 يتخذ	شرعية	 الذي	 الجهل	 وهو	
وهو	ما	يشكل	الجهل	املقدس	بتعبير	أوليفييه	روا.	إذا	كان	بإمكان	عدد	من	األديان	أن	تنتقل	خارج	
ثقافاتها	األصلية،	فألنها	عرفت	كيف	“تفقد	هويتها	الثقافية“.	ذلك	بأن	املعلم	الديني	ينتقل	من	دون	املعالم	

)))	املرجع	نفسه،	ص	27.

)7)	املرجع	نفسه،	ص	28.

)8)	املرجع	نفسه،	ص	29.
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الثقافية،	مع	احتمال	اتصاله	مجدًدا	بمعالم	ثقافية	عائمة:	حالل	فاست	فود،	إيكو-كاشير،	سيبر	فتوى،	

حالل	داتنغ،	روك	مسيحي،	تأمل	متعال.	كذلك	ال	يساهم	التصرف	الحاذق	الذي	بدل	اسم	عيد	امليالد	
وحفلة	وداع	الشتاء	في	تحييد	الديني	فحسب،	بل	يساهم	أيًضا	في	مفاقمته،	إذ	يضع	حًدا	لتحوله	إلى	

ثقافة،	و“تنزله“	في	الثقافة)9). 

من	 وغيرهم	 املتدينين	 جمهور	 بين	 ما	 املعاصر	 الوقت	 في	 يشتد	 بات	 الذي	 الديني	 الصراع	 إن	
الالمتدينين،	وما	بين	املعتقدات	الدينية	في	الفضاء	العام،	خاصة	في	البلدان	ذات	األقليات	الدينية،	
التنصير،	 نتيجة	 أقليات	 ميالد	 اليوم	 تشهد	 التي	 األخرى	 )والبلدان	 املثال،	 سبيل	 على	 مصر	 مثل	
بالتكفير	 اللهجة	 والشديدة	 املتتالية	 والدعوات	 إلخ(	 تونس،	 الجزائر،	 املغرب،	 قبيل	 من	 التشييع،	
هذا	 ينفصل	عن	 ال	 دينًيا،	 للمختلف	 واملنهجي	 الكلي	 والرفض	 استثناء،	 دون	 العربية	 البلدان	 كل	 في	
من	 يستطيعه	 عما	 االختالف	 ثم	فصل	 ومن	 الديني،	 الثقافي	عن	 يبتغي	فصل	 الذي	 املقدس	 الجهل	
مودة	ورحمة،	وإن	كان	ال	يمثل	اإلسالم	املحمدي،	كما	تشهد	على	ذلك	صحيفة	املدينة	باعتبارها	وثيقة	
دستورية	لتلك	املرحلة	التي	عرفت	تعددية	دينية	حقيقية	)اليهود	والنصارى(،	وانتصار	الثقافي	على	
الديني،	مادام	الدين	املحض	مجرد	تخييل؛	ولذلك	فمسألة	الوالدة	من	جديد	التي	يتوهمها	كل	متحول	
لتغيير	 الراديكالية	 األشكال	 تلك	 أو	خارجية،	حتى	 داخلية	 املعتقد	 تغيير	 أشكال	 كانت	 كيفما	 ديني،	
املعتقد	الديني،	هي	والدة	تخييلية	تنتج	هويات	قاتلة	بتعبير	كلود	ديبار،	مثلما	هو	الحال	بالنسبة	إلى	

من	اعتنقوا	معتقدات	القاعدة،	داعش،	بوكو	حرام،	النصرة...	إلخ.

	تحول	املسافة	بين	املؤمن	وغير	املؤمن	
ً
“تترتب	على	فقدان	الهوية	الثقافية	نتائج	أساسية:	فهي	أوال

إلى	حاجز،	فال	يعودان	يتقاسمان	ال	تناسق	الحركة	وال	قيًما	مشتركة.	وال�شيء	الذي	يختفي	هو	كامل	
املسافة	الوسيطة	بين	املؤمنين	غير	املمارسين	للشعائر،	واملمارسين	باالسم،	وغير	املؤمنين	الدينيين	
)إلى	 الثاني	 تحولهم	 يتموا	 لم	 الذين	 أولئك	 الخامدي	ن،	 اإليمان،	 فاتري	 أن	 يرون	 فاملؤمنون	 ثقافًيا.	
الديانة(	)الوالدة	الجديدة(	هم	في	الواقع	جزء	من	العالم	الدنيوي،	بل	العالم	الوثني.	وعكسًيا،	يبدو	
الثقافية	فقداًنا	 الهوية	 في	نظر	غير	املؤمن	سيئ	املعشر،	ال	بل	متزمًتا؛	ولذلك	يعتبر	فقدان	 املؤمن	
أقليات	 بينهم	 فيما	 يعيشون	 أنهم	 املؤمنون	 اآلن	فصاعًدا	سيعتقد	 للدين.	ومن	 للبداهة	االجتماعية	
محاطين	بثقافة	دنيوية،	وملحدة،	وإباحية،	ومادية،	اختارت	آلهة	مزيفة:	املال،	والجنس،	أو	اإلنسان	
نفسه،	وهو	ما	يميز	الديني	بعد	أن	تعولم	في	كل	البلدان،	باختالف	درجات	الوعي	بالعوملة	واستالبها.	

)9)	املرجع	نفسه،	ص30.
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لقد	كانت	التحوالت	من	دين	إلى	آخر	موجودة	على	الدوام،	لكن	التحوالت	الكثيفة	كانت	جماعية	
هويات	 عن	 تعبير	 إدماج،	 استراتيجية	 )فتوحات،	 معينة	 سياسية	 سياقات	 في	 وحصلت	 عام	 بوجه	
محلية(.	بيد	أن	الجديد	اليوم	هو	غلبة	التحوالت	الحاصلة	بناء	على	اختيار	فردي،	وفي	سياقات	بالغة	
التنوع،	وهي	تتصف	بالكثافة،	وتتساوق	مع	االندفاع	السريع	للتيارات	الدينية	الجديدة،	التي	تنتشر	إما	
داخل	األديان	القائمة	)حركات	كاريزماتية	وإنجيلية	في	املسيحية	على	حساب	األشكال	األكثر	ليبرالية	
أو	التقليدية،	وانتشار	السلفية	في	اإلسالم،	وإما	على	شكل	أديان	جديدة،	غالًبا	ما	تنعت	بأنها	“بدع”(.	
بيد	أن	الظاهرة	الرئيسة	في	هذه	التحوالت	هي	االنفصال	بين	الدين	والثقافة،	أي	إن	األديان	تجتذب	
األتباع	من	خارج	الثقافات	املقترنة	بها	تقليدًيا،	أو	ذات	تأثير	على	صعيد	فقدان	الهوية	الثقافية.	إنها	
تنأى	بنفسها	عن	الثقافات	املكتنفة،	املعتبرة	دنيوية	جًدا،	ال	بل	وثنية،	من	غير	أن	تغدو	مع	ذلك	هي	
املروجة	للثقافات	الجديدة	)...(،	إن	“إعادة“	التحول	هي	تجربة	شخصية،	وإشراق،	ومسعى	ثقافي	فيما	
ندر.	وقلما	يكون	للجدل	الالهوتي	دور	هنا،	فـــ:	“رواية	الحياة“	هي	التي	تطغى“)10)،	لكنها	تغدو	الرواية	
الوحيدة	التي	تحمل	الحقيقة،	وتنطبق	مع	الحق؛	ولذلك،	تنشأ	مسافة	من	الرفض	للروايات	األخرى	
للحياة،	وتشتد	كلما	اشتد	االنفصال	بين	الثقافي	والديني،	وبين	الرابط	االجتماعي	والدين	املدني.	وما	
ينطبق	على	اإلسالم	بتعدد	تجلياته	وأشكال	تدينه	املذهبية،	ينطبق	على	الحركات	الدينية	الجديدة	
بالغرب،	وفروعها	في	العالم	العربي	واإلسالمي،	فالصراع	بين	اإلنجيليين	والخميسنيين،	وشهود	يهوه،	
ناهيك	عن	الصراع	العلني	بين	جمهور	املتدينين	من	املسلمين	وهذه	األخيرة،	بات	معلوًما	عند	أتباع	

هذه	الحركات	والطوائف،	وعند	الباحثين	املختصين	على	حد	سواء.

“ليست	التحوالت	وإعادة	التحوالت	التي	تجري	داخل	دين	بعينه	باللعبة	التي	تنتهي	بالتعادل،	فهناك	
رابحون	وخاسرون.	في	املسيحية	تصعد	املذاهب	اإلنجيلية	البروتستانتية،	وعلى	رأسها	الخمسينية،	
وهي	تهاجم	في	الواقع	جميع	األديان	األخرى،	والكاثوليكية	أول	ضحاياها.	وهو	ما	تشهده	البرازيل،	حيث	
انخفض	عدد	الكاثوليك	من	)90(	إلى	)٪67(	من	السكان	بين	عامي	)5)19و2005م(،	وفي	إسبانيا	ارتفع	
عدد	البروتستانت	من	بضع	عشرات	اآلالف	إلى	العديد	من	مئات	اآلالف	بين	عامي	)1995و2005م(	
-1980( سنة	 عشرين	 من	 أقل	 وفي	 البروتستانتية،	 إلى	 الالتينية	 أمريكا	 من	 املهاجرين	 تحول	 بفعل	
1998م(	تحول	)10٪(	من	سكان	الرأس	األخضر	عن	الكاثوليكية	إلى	البروتستانتية،	غير	أن	البلدان	
قد	 الوسطى(	 )آسيا	 املسلمة	 والبلدان	 السابقة(	 السوفياتية	 )اإلمبراطورية	 األرثوذكسية	 املسيحية	
في	أماكن	غير	متوقعة	مثل	سيسيليا،	واليونان،	ولبنان.	 أيًضا.	وتوجد	طوائف	خمسينية	 تأثرت	هي	

)10)	املرجع	نفسه،	ص38-37.
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ا	لم	يحظ	بدراسة	كافية،	لكنه	متابع	منذ	أمد	بعيد	
ً
وأما	فرنسا	فقد	حققت	البروتستانتية	فيها	اختراق

من	قبل	الباحثين	األميركيين“)11). 

والجزائر،	 املغرب،	 مثل	 متفاوت،	 بشكل	 وإن	 األخرى،	 العربية	 البلدان	 كذلك	 تشهده	 ما	 وهو	
للدين	عن	 والعازل	 الفاصل	 التحول	 هذا	 أن	 بيد	 واإلسالمية.	 العربية	 الدول	 وباقي	 وتونس،	ومصر،	
أساسه	الثقافي،	يجعل	اللغة	نفسها	وفق	مستلزمات	الجهل	املقدس	تابعة	للدين	نفسه،	حيث	تنتصر	
تلغي	 الحال،	 وبطبيعة	 العربية،	 الثقافة	 قيمة	 من	 وتقلل	 اإلسالمية،	 للثقافة	 الدينية	 املؤسسات	
الثقافات	املتعددة	التي	عرفتها	املنطقة،	من	قبيل	األمازيغية	على	سبيل	املثال،	وهو	ما	جعل	خطاب	
القومية	 مع	 هابرماس	 بتعبير	 التنازعي	 الخطاب	 سياق	 في	 ويدخل	 حدة،	 يشتد	 األمازيغية	 القومية	
الجزائر،	 في	 رأينا	 كما	 املسيحية،	 إلى	 التحول	 أسباب	 أحد	 يشكل	 بات	 ما	 وهو	 اإلسالمية،	 العربية	

وتونس،	واملغرب	بحدة	أقل.	

نفسها	 التحويل	 ممارسة	 فإن	 الهوتية،	 باعتبارات	 مبررين	 كانا	 وإن	 والتحويل،	 التبشير	 “إن	
الديني	 بين	 التمفصل	 مسألة	 دائًما	 وتطرح	 والسيا�شي،	 الثقافي	 بالسياق	 عميًقا	 تحديًدا	 محددة	
والثقافي“)12)،	حيث	يشهد	اإلسالم	في	العالم	العربي	حدة	في	هذا	االنفصال،	وال	سيما	أن	كل	ما	يتصل	
بثقافة	عربية	قبل	الوحي	ينعت	بالجهل	)جاهلية(،	وعلى	ذلك	فهو	باطل	على	نحو	ما،	ابتداء	باللغة	
)أو	 العكس	 بل	 القرآن،	 أنتجت	 التي	 هي	 العربية	 اللغة	 ليست	 األصوليين	 نظر	 ففي	 نفسها.	 العربية	
غير	 بل	 ال	 للتقليد،	 قابل	 غير	 ألنه	 حال؛	 أي	 على	 الكمال	 درجة	 إلى	 العربية	 اللغة	 أوصل	 القرآن	 أن	
العربية،	 الثقافة	 إنتاج	 القرآن	في	صميم	ما	سيأتي	من	 أثر	ذلك	أن	غدت	عربية	 مخلوق(.	وكان	من	
وبذلك	استحوذ	الدين	على	حق	الرقابة	على	اإلنتاج	الثقافي.	ولم	تقدم	ثقافة	ما	قبل	اإلسالم	إال	ثقافة	
“إناسية“،	تلك	الثقافة	الخاصة	باملجتمع	القبلي	البدوي،	وقد	كان	ذلك	حًقا	وسيلة	ناجحة	للتحويل	
إلى	اإلسالم،	ولكنه	اكتفى	بما	لم	يقل	في	العالقة	بين	لغة	وثقافة،	وفي	االستقالل	الذاتي	ملدونة	ثقافية.	
زد	على	ذلك	أن	خرافة	الجاهلية	ما	تزال	قيد	االستخدام	اليوم	من	قبل	الليبراليين	واإلصالحيين،	الذين	
يريدون	إثبات	أن	مشكلة	اإلسالم	ال	تنجم	عن	الدين	بل	عن	الثقافة،	باملعنى	اإلنا�شي	دائًما،	وكانت	
الرسالة	اإللهية	ملتبسة	مع	الطريقة	التي	استقبلت	بها	وفسرت	من	قبل	أولئك	الذين	كانت	موجهة	
،	وعلى	ذلك	يتعين	إعادة	موضعة	القرآن	في	سياقه	اإلنا�شي	الستخالص	مغزاه	الحقيقي.	لكن	

ً
إليهم	أوال

)11)	املرجع	نفسه،	ص	30.

)12)	املرجع	نفسه،	ص	)7.
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في	أثناء	القيام	بذلك	تعززت	في	الواقع	فكرة	الثنائية	بين	ثقافة	إسالمية	وثقافة	عربية،	مع	انتقاص	
من	الثانية،	ذلك	بأن	رفض العلماء	معظمهم	التفكير	في	القرآن	في	بيئته	الثقافية،	يثير	هذه	املعضلة	
الجوهرية	املتمثلة	في	تعارض	اإلسالم	والثقافة	العربية،	أي	كيف	توضع	االستقاللية	الذاتية	للثقافة	

العربية	غير	القرآنية	بخالف	وضعها	في	قلب	االستالب؟.	

وقد	 الثقافي.	 للعامل	 الذاتي	 االستقالل	 أظهر	 الذي	 هو	 أخرى	 ثقافات	 في	 اإلسالم	 تصدير	 “	إن	
الشعبي	 التراث	 في	 يزال	هذا	حًيا	 )وما	 اليونانية	 يرتضيهما:	 ثقافتين	 بداية	توسعه	 في	 صادف	اإلسالم	
املتعلق	بــــــ	“الطب	اليوناني”(،	والفارسية	)العجمي	هو	من	ال	يتكلم	العربية،	ولكن	ذلك	ال	ينتقص	من	
كونه	مسلًما،	إذ	يالحظ	هنا	ظهور	فئة	ليست	فئة	املسيحي	الغربي-كافر،	فرنجي-وال	املسيحي	العربي،	
بل	فئة	مسلم	ذي	ثقافة	أخرى(،	وليس	من	قبيل	املصادفة،	أن	توجد	اليوم	أزمة	إنتاج	)ولعلها	أزمة	
التركية	والفارسية	حسنة	 اللغوية	 العربية،	في	حين	إن	املنطقة	 باللغة	 استهالك	بوجه	خاص(	ثقافي	
الثقافة	 تشجيع	 تنفصل	عن	 ال	 املثال،	 على	سبيل	 التشيع،	 استراتيجية	 أن	 نجد	 ولذلك	 الحال“)13)،	
العربية،	 الدول	 من	 عدد	 في	 الحسينيات	 وتوطين	 الفقهية،	 الحوزات	 من	خالل	 الفارسية	 الشيعية-	

ناهيك	عن	تشجيع	الترجمة	والتداول	الثقافي	من	الفارسية	إلى	العربية.

1. من الجهل املقدس إلى الجهل املركب: الندراج الثقافي أو توطين الدين في الثقافة

	انتبه	دعاة	التبشير	املسيحي،	خاصة	البروتستانتيون،	إلى	أهمية	العامل	الثقافي	في	توطين	الدين	
إلى	 تواصلية	 استراتيجية	 وفق	 سارعوا	 ما	 سرعان	 ولذلك	 منه؛	 والنفور	 طرده	 أو	 األجنبي	 املسيحي	
توضيب	وتحيين	املسيحية،	واستنباتها	محلًيا	لدى	عدد	كبير	من	املجتمعات	اإلفريقية،	والعربية	على	
حد	سواء،	من	خالل	توظيف	إمكانات	تواصلية	كبيرة،	باالستناد	إلى	ترجمة	اإلنجيل	ورسائل	الرسل	
والبابوات	إلى	اللغات	واللهجات	املحلية،	مثل ما	حصل	مع	البلدان	املغاربية	ذات	الكثافة	األمازيغية	
التي	أصبحت	ناطقة	باسم	املسيح	عبر	أناجيل	أمازيغية	اللغة،	أو	من	خالل	ترجمة	اإلنجيل	نفسه	إلى	
العامية	املغاربية.	)خاصة	املغرب،	الجزائر،	تونس(.	أو	عبر	إذاعات	تبث	من	جزر	الكناري	)بالنسبة	إلى	
املغرب(،	)ومن	منطقة	القبائل	بالنسبة	إلى	الجزائر(	)أو	جزيرة	المبادوزا	بالنسبة	إلى	تونس(،	وتستهدف	
هذه	الساكنة،	بلغتها	ولهجاتها،	بعد	أن	انتبهت	إلى	أن	الجهل	املقدس	املاثل	في	فصل	الثقافي	عن	الديني،	
بتعويم	الخصوصية	الفكرية	والثقافية	يعد	أحد	أسباب	نجاح	استراتيجية	التنصير	والتبشير	على	حد	
سواء،	مثال	املسيحية	في	مصر	التي	تشهد	تعارض	معلم	الدين	مع	الثقافة،	وهو	ما	تعكسه	موجات	

)13)	املرجع	نفسه،	ص	75.
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بتغيير	 أو	 اإللحاد،	 نحو	 أو	 اإلسالم	 نحو	 األخرى،	 الديانات	 إلى	 املسيحية	 من	 الديني	 املعتقد	 تغيير	
.
ً

الكنيسة،	باتجاه	البروستانتية	مثال

في	 للمسيحية	 ثقافًيا	 اندراًجا	 إفريقيا	 في	 لإلنجيل	 الثقافي	 االستنبات	 “يعتبر	 السياق،	 هذا	 في	
املجتمعات	التي	ظلت	محتفظة	بخصوصياتها	الثقافية	والدينية،	وهذا	التطور	التنصيري	يصار	فيه	إلى	
االعتراف	بالثقافة	اإلفريقية	والقبول	بها	وتثبيتها	ثقافة	قادرة	على	تلقي	اإلنجيل،	ونقله	على	غرار سائر	
الثقافات	األخرى	املسماة	مسيحية،	حيث	يبرز	السعي	خلف	مسألة	االندراج	الثقافي	لإلنجيل	في	وضع	
إفريقي	إلى	شرعنة	الثقافة	اإلفريقية.	وبهذا	املعنى،	يغدو هذا	التطور	رفًعا	تدريجًيا	للحظر	على	ثقافة	
يفترض	مسبًقا	وجود	 الثقافي	 فاالندراج	 ولذلك،	 الغربية؛	 الثقافة	 إلى	 بالنسبة	 وتحريرها	 اإلفريقيين	
منطقة	ثقافية	قابلة	للتموضع	ولتعيين	هويتها.	وفي	هذه	الحالة	يحمل	التبشير	باإلنجيل	على	محمل	
الجد	تلك	املنطقة	بلغاتها،	ورموزها،	وطقوسها،	ورؤيتها	للعالم،	لكي	تسمح	بتلقي	بشرى	الخالص	في	
لدى	 الوثنية	 إلى	 العودة	 في	 يخفي	رغبة	حقيقية	 الثقافي	 االندراج	 يكاد	 ]...[.	وال	 وتبنيها	 املسيح	 يسوع	
ا	من	داخلها.	

ً
فئة	من	املسيحيين	أو	استراتيجية	ثأر تبديها	تلك	الوثنية	نفسها	ضد	املسيحية	انطالق

ويرى	بعض	املسيحيين	أن	جعل	اإلنجيل	مشرًعا	على	الثقافة	اإلفريقية	يوافق	ترك	املسيحي	يستعيد	
أوثانه،	ويدمج	آلهته	في	اإليمان:	يقصد	العراف،	ويقدم	األضاحي	لجماجم	أسالفه،	ويتسلح	من	دون	
	إجازة	ممارسة	الوثنية	

ً
إحساس	بالخطأ،	ويتطهر	على	أيدي	كهنة	الدين	التقليدي.	وهذا	يعني	إجماال

في	املسيحية	وفي	الكنيسة	تحت	ستار االندراج	الثقافي	]...[.	هكذا	يتبين	االندراج	الثقافي	لإلنجيل	وكأنه	
فعل	إدخال	اإلنجيل	في	ثقافة	معطاة	]...[،	حيث	يغدو هذا	االندراج	ممكًنا،	ومثيًرا،	عندما	ال	يسعى	
اإلنجيل	إلى	الحلول	واالنزواء	في	الثقافة،	بل	يجعل	من	هذه	الثقافة	وسيلة	نقل	وأداة	هلل	في	خدمة	هللا	

لتحقيق	سعادة	اإلنسان،	ولحفظ	وحماية	الخليقة	كلها“))1) . 

أمام	توضيب	جديد	يصوغ	 يجعلنا	 املعتقد،	 العام	من	خالل	مكون	 الفضاء	 إلى	 الديني	 إن	عودة	
التدين	وفق	فصل	الثقافي	عن	الديني،	وتوطين	دين	آخر	في	الثقافة	بعد	فصلها	عن	دينها	األصلي،	وهو	
ما	يجعلنا	أمام	مفترق	مفهومي	يستدعي	التنظير	ملفهوم	جديد،	قادر	على	مدنا	بآليات	تأويلية	لفهم	
تغيير	املعتقد	الديني	في	العالم	العربي،	من	جهة،	وتعميمه	على	العوالم	األخرى	من	جهة	ثانية.	وبما	أن	
صل	عن	سياقاته	التاريخية،	واالجتماعية،	والثقافية،	وطمست	هوية	

ُ
اعتناق	دين	كيفما	كان،	وقد	ف

تحوالته،	ورفض	دين	االنتماء،	دون	اإلملام	املعرفي	بسياقاته	وتطوراته،	يجعل	اإليمان	باملعتقد	الجديد	

))1)	املرجع	نفسه،	ص110.
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يكت�شي	طابع	الجهل	املركب.	جهل	مزدوج،	حيث	التمفصل	يقود	املتحول	إلى	التوضيب	و”البريكوالج”،	
	من	أشكال	رفض	النسق	االجتماعي	والثقافي	في	عمقه	الناسوتي،	ليرتد	العمق	الالهوتي	للمعتقد	

ً
شكال

إلى	الخلف،	وتطمس	هويته.	فـــــ:	“االندراج	الثقافي	الذي	بات	يميز	موجات	التنصير	والتبشير	على	حد	
سواء،	يقوم	على	مبدأ	بسيط:	الدين	ليس	هو	الثقافة،	لكن	ال	يمكنه	أن	يوجد	خارج	ثقافة	ما.	

على	أن	الصلة	بين	الحقيقتين	هي	على	نسق	الصلة	بين	الكلمة	والجسد	في	التجسيد:	“اإلنجيل	ال	
يتماهى	مع	ثقافة،	وإن	كان	ال	يستطيع	مطلًقا	أن	يوجد	خارج	تعبير	ثقافي،	أكان	ذلك	التعبير	الذي	تبناه	
يسوع	في	العالم	اليهودي	أم	ذلك	الذي	عبر	عنه	بولس	في	نسيج	الهلينية	ويهودية	الشتات،	أم	الخاص	
بمسيحيي	القرون	األولى	في	قوالب	الثقافة	اليونانية-الرومانية“،	وللمسألة	وجهان:	عرقية	املسيحية	
ونزع	الصفة	املسيحية	عن	الثقافة	األوربية؛	مما	يؤدي	إلى	الفصل	بين	الثقافة	والدين.	وكما	أكد	البابا	
بين	إنجيل	 القطيعة	 في	أن	 في	زماننا“:	ال	ريب	 البشر	 في	إرشاده	الرسولي	بصدد	“تنصير	 بولس	السادس	
هو	 شارل	 بيار	 البلجيكي	 اليسوعي	 وكان	 أيًضا“.	 آخرين	 مأساة	 كانت	 كما	 مأساة	عصرنا،	 هي	 وثقافة	
الذي	أدخل	في	املصطلحات	التبشيرية	عبارة	اندراج	ثقافي،	لكنه	أعطاها	املعنى	اإلنا�شي	نفسه	لعبارة	

تثقيف،	التي	تعني	الصيرورة	التي	يكتسب	املرء	بمقتضاها	ثقافته	الخاصة“)15). 

ثانًيا: امللمح األول للجهل املركب

1. الجهل بتاريخ األديان وتحولتها بين دين النتماء ودين التحول

التثقيف	 أن	 ذلك	 وهجانتها،	 الثقافية	 الهوية	 بتحوالت	 املركب	 الجهل	 إلى	 املقدس	 الجهل	 يقود	
هنا،	وقد	حل	محل	مفهوم	التثاقف،	قد	صار	أحد	ممكنات	طمس	الهوية	املحلية	للبلدان	املستهدفة	
بالتنصير،	وهو	طمس	يقت�شي	استبدال	الرموز	املؤسسة	للدين	والثقافة	األصليين	على	حد	سواء،	ومن	
	
ً

ثم	تصبح	األسطورة	املؤسسة	لالنتماء	مجرد	خرافة	من	خرافات	املا�شي،	وهو	ما	يتطلب	وقًتا	طويال

)15) كان	جوزف	ماسون	)من	جمعية	يسوع(	هو	الذي	ابتكر	عبارة	“كاثوليكية	مندرجة	ثقافًيا”	في	عام	2)19م،	لكن	كان	ال	بد	من	مرور	زهاء	خمس	عشرة	سنة	

للبدء	باستخدام	عبارة	اندراج	ثقافي	بمعناها	الالهوتي	الراهن.	ويبدو	أن	أول	استخدام	للفظة	إنما	يعزى	إلى	مجمع	العام	الثاني	والثالثين	لجمعية	يسوع	املنعقد	

من	كانون	األول/ديسمبر	)197م	إلى	نيسان	/أبريل	1975م،	وإلى	األب	بيدرو	أروب،	رئيس	عام	اليسوعيين،	إدخاله	مجمع	األساقفة	الروماني	لعام	1977م	بصدد	

التعليم	الديني.	وقد	استعاده	البابا	يوحنا	بولس	الثاني	في	رسالة	البابوية	لعام	1979م،	ولهذا	السبب	أعطاها	بعًدا	عاملًيا.	للمزيد	من	املعلومات،	انظر،	أوليفييه،	

املرجع	السابق	نفسه،	ص111-110.
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تكرر	مفهوًما  الذي	 الثقافي	 االندراج	 وتيرة	 تنقص	حسب	 أو	 تزيد	 قد	 متوالية،	 يتطلب	عقوًدا	 نسبًيا،	
تنصيرًيا	في	الرسالة	البابوية	ليوحنا	بولس	الثاني	)1990م(،	ولكن	مع	سلسلة	طويلة	من	التحفظات:	
،	فال	يتعلق	األمر	بمالءمة	خارجية	

ً
“إن	صيرورة	اندراج	الكنيسة	في	ثقافات	الشعوب	تتطلب	وقًتا	طويال

الثقافية	األصلية	عبر	إدماجها	في	املسيحية،	 للقيم	 	داخلًيا	
ً
الثقافي	يعني	تحوال بسيطة؛	ألن	االندراج	

عدم	 ينبغي	 إذ	 أيًضا،	 صعبة	 صيرورة	 ا،	
ً
إذ تلك	 اإلنسانية.	 الثقافات	 مختلف	 في	 املسيحية	 وتأصيل	

تعريض	نوعية	اإليمان	املسيحي	وتمامه	للخطر.	وباالندراج	الثقافي	تجسد	الكنيسة	اإلنجيل	في	مختلف	
الثقافات،	وتدخل	في	الوقت	نفسه	الشعوب	وثقافاتها	في	مجتمعها	الخاص،	وتنقل	إليها	قيمها،	متعهدة	
ما	هو	حسن	في	تلك	الثقافات،	ومجددة	إياها	من	الداخل،	ومن	أجل	ذلك	ستقدم	الجماعات	املتنصرة	
املواد	إلنجاز	“ترجمة“	للرسالة	اإلنجيلية	تأخذ	بعين	االعتبار	العناصر	اإليجابية	املنقولة	عبر	العصور	
ظهرت	 التي	 التحريف	 مخاطر	 إغفال	 دون	 من	 ولكن	 الثقافات،	 بمختلف	 املسيحية	 اتصال	 بفضل	

أحياًنا،	فاملقصود	هو	تحويل	الثقافات	بوساطة	الديني	أكثر	من	مالءمة	اإلنجيل	مع	الثقافات”))1). 

تاريخ	 من	 نفيه	ومحوه	 على	 التنصير	 تعمل	مؤسسات	 ما	 وهو	 املركب،	 الجهل	 وهنا	مكمن	خطر	
املسيحية،	من	خالل	فصلها	عن	تاريخها،	والتركيز	على	الجانب	املشرق	فيها	فحسب؛	إذ	يتضح	بجالء	
خلو	املواقع	والكتب	التبشيرية	واإلعالم	الديني	التبشيري	عموًما،	من	ذكر	ملحاكم	التفتيش	والحروب	
الصليبية،	وليس	أخيًرا	الحروب	الدينية	املذهبية	بين	الكاثوليك	والبروتستانت،	مثلما	تخلو	من	تاريخ	
صراعات	املجمعات	املسكونية،	خاصة	مع	اآلريوسيين،	“أتباع	آريوس	الذي	كان	ينكر	ألوهية	املسيح،	
ويؤكد	أن	“االبن“	مخلوق،	وال	يمكن	أن	يتساوى	مع	“األب“	في	الجوهر.	كما	كان	يعتقد	بأن	املسيح	
)االبن(	هو	ابن	هلل	)األب(	بالتبني	املجازي،	وليس	باملعنى	الفعلي،	وإال	صار	هللا	عرضة	للتغير	في	الجوهر	
مثل	املخلوقات.	وقد	عدت	الكنيسة	األرثوذكسية	هذه	اآلراء،	أخطر	الهرطقات	القديمة	واملحدثة“)17). 
وما	تبع	ذلك	من	تنكيل	وقتل	وتعذيب	للمخالفين	من	داخل	الجسد	املسيحي	معروف	لدى	املؤرخين	

والفالسفة	الغربيين	كما	العرب	على	حد	سواء.

تأسيًسا	على	ما	سبق،	يعد	جهل	املتحولين	الجدد	بتاريخ	املسيحية،	وتحوالتها	وتطوراتها	الالحقة،	
بفعل	السيا�شي	من	العهد	الروماني	إلى	اليوم	مروًرا	بمحاكم	التفتيش	والصراع	املسيحي	املذهبي	بين	
الكاثوليكية	والبروتستانت،	وبينهما	واألرثوذكسية	الشرقية.	والجهل	بالتيارات	اآلريوسية	الداعية	إلى	

))1)	روا،	الجهل	املقدس،	ص	111.

)17)	زيدان.	يوسف،	دوامات	التدين،	ط1،	)القاهرة:	دار	الشروق،	2013م(،	ص7).
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التوحيد	النافي	ملفهوم	التثليث،	ونزع	القداسة	اإللهية	عن	شخص	املسيح	)عي�شى	عليه	السالم(،	هو	
جهل	بعمق	الحداثة	نفسها،	وبأساساتها	العلمانية	والعقالنية	والليبرالية،	وإن	كانت	مطالب	املتنصرين	
في	العمق،	ال	تنفصل	عن	تجليات	الليبرالية	في	الحياة	اليومية	التي	ازدهرت	في	الغرب	ازدهاًرا	كبيًرا،	
وباتت	تشكل	حلم	هؤالء،	من	حرية،	عدالة،	حق،	مساواة...	إلخ؛	ألن	املسيحية	اليوم	هي	نتاج	لهذه	
األساسات،	وإعجاب	باملستويات	العامة	التي	تتمظهر	فيها	بحق	فضائل	الليبرالية	على	املستوى	األخالقي	
واالقتصادي	والسيا�شي.	فـــ:	“على	املستوى	األخالقي	ترتبط	الليبرالية	عضوًيا	بحرية	التفكير،	والتي	هي	
أول	الحريات	وأسماها.	ولن	يكون	اإلنسان	حًرا	بأي	حال	من	األحوال،	وفي	أي	مجال	عملي،	إذا	لم	يكن	
وال	�شيء	غيرها،	هي	الحاضنة	األولى	للحريات	األخرى:	 ا	حرية	التفكير 

ً
كائًنا	مفكًرا	ذا	وعي	مستقل.	إذ

“الحرية	الدينية،	حرية	التعليم	وحرية	الصحافة	تشتق	مباشرة	من	حرية	التفكير“)18). 

	أما	على	الصعيد	االقتصادي،	فـــ:	“الليبرالية	هي	االعتراف	بحرية	العمل،	وكل	الحريات	املصاحبة،	
على	 األخيرة	 هذه	 تعد	 وأخيرًا،	 اإلنسان“)19).	 لشخصية	 شرعي	 امتداد	 هي	 التي	 امللكية	 حرية	 فيها	 بما	
املستوى	السيا�شي،	وقبل	كل	�شيء:	“البحث	عن	ضمانات	للحرية“؛	ألن	النظام	الليبرالي	ال	يسمح	بأن	
تنتهك	حرية	أي	فرد	من	أفراده	لحساب	املجموعة،	ففكرة	العقد	االجتماعي،	هنا،	متصورة	بصيغة	
مغايرة	لتلك	املتعارف	عليها،	إذ	تتمثل	العقد	االجتماعي	“كرابطة	للجميع	من	أجل	ضمان	حرية	كل	
بالتعدي	على	حقوق	 التسيب،	وال	تسمح	 أو	 إلى	االعتباطية	 بالضرورة	 هذه	الحرية	ال	تؤدي	 فرد“)20). 
على	 قادرة	 عقالنية،	 بكائنات	 تختص	 التي	 الصفة	 تلك	 “هي	 ا	

ً
إذ الليبرالي	 النظام	 في	 الحرية	 اآلخرين.	

السيطرة	على	ذاتها	وحكم	نفسها	بنفسها،	وبالتحديد	وألجل	الحفاظ	عليها،	فإنها	تتطلب	قوانين	ضد	
الليبرالي،	 للنظام	 الوحيد	 والهم	 الدولة،	 تعسفات	 فيها	 بما	 كانت،	 نوع	 أي	 والتعسفات	من	 االعتباط	
لحرمتهم	 انتهاك	 ودون	 تمييز،	 دون	 املواطنين	 حرية	 وتأمين	 الفرد،	 حقوق	 لحماية	 طوق	 إقامة	 هو	

الشخصية“)21).

)18(	A.	Nefftzer,	Art,	Libéralisme,	In	M.Block,	Dictionnaire	général	de	la	politique,	)Parsi	Librairie	Académique	Didier,	

1984(,	)2	éd,	T,2(,	p.	189

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=227723	:الرابط	على	موقع الحوار املتمدن،	والدين”،	“الليبرالية	املزوغي،	محمد	عن	
ً

نقال

)19(  Idem.

)20(  Idem.

)21)	محمد	املزوغي،	“الليبرالية	والدين”.
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تاريخ	 وجهل	 جهة،	 من	 املسيحية	 تطور	 في	 وتأثيرها	 وأساساتها،	 بالحداثة	 الجهل	 يشكل	 لذلك،	
اإلسالم،	وفصله	عن	معلمه	الثقافي	وربطه	تعسفًيا	بالسيا�شي	من	جهة	أخرى،	من	خالل	ربط	الدولة	
بالدين)	االسالم	دين	ودولة)،	طبقة	رسوبية	تغدو	مع	الوقت	عبارة	عن	مستحثات.	وهو	ما	ينعكس	
في	الخلط	بين	الالهوتي	والناسوتي	من	جهة،	وبين	السيا�شي	والديني	من	جهة	ثانية)22)،	فالتركيز	على	
تجليات	اإلسالم	السياسية	ينم	عن	جهل	معرفي،	وعن	معتقد	إيماني	بالغ	السذاجة؛	ولذلك	فرفض	
اإلسالم	وتغير	رموزه	املؤسسة	برموز	األديان	أو	املذاهب	األخرى،	هو	في	العمق	رفض	للثقافي،	حيث	
السيا�شي	ال	يشكل	سوى	أحد	فروعه	التطبيقية.	من	هنا،	فالخالص	الذي	يتأسس	على	هذا	الجهل،	
	الديني،	وتشذيبه	من	مستحثات	الجهل	املركب،	ورفض	لإليمان	الحق،	

َ
هو	خالص	زائف	يعيق	َرْوَحَنة

حيث	اإلنسان	أساس	الدين،	واملعرفة	أساس	اإليمان.	

“إن	هذا	الرفض،	وقد	بلغ	أق�شى	مداه،	يتحول	أيًضا	إلى	ارتياب	باملعرفة	الدينية	نفسها،	مع	الفكرة	
:	بأن	املرء	ال	يحتاج	إلى	معرفة	لكي	يفوز	بالخالص،	وثانًيا:	أن	املعرفة	يمكنها	أن	تحرف	اإليمان	

ً
القائلة،	أوال

الحق.	وكالم	هللا	بوسعه	أن	يمر	مباشرة	من	دون	توسط	املعرفة:	تلك	على	وجه	الدقة	مهمة	الروح	
الكتابي،	 النص	 في	طيات	 الحقيقة	 بالعثور	على	 التبحر	ما	يسمح	 البروتستانت.	وليس	 القدس	لدى	
بكالم	هللا.	 يكون	مسكوًنا	 أن	 املرء	 الحق،	وعلى	 يقول	 الذي	 الحي	 النص	هو	كالم	هللا	 بأن	هذا	 ذلك	
إن	هذه	الرؤية	إذ	تبلغ	منتهاها،	إنما	تتلخص	في	العبارة	املشهورة	“التكلم	بلغات	عدة“	)اللغة	اللدنية 
Glossolalie(	التي	يقول	بها	)الخمسينيون(	اقتداء	بالرسل	في	يوم	الخمسين	)من	هنا	اسم	الحركة(	يشرع	ملؤمنين،	
أن	 املقصود	عندهم	 وليس	 بلغته.	 يفهمها	كل	مستمع	 بأصوات	 التفوه	 في	 القدس،	 الروح	 حّل	عليهم	
يتكلموا	على	نحو	مفاجئ	باللغة	الصينية	أو	اللغة	العبرية...	إلخ،	ولكن	أن	يكونوا	مفهومين	مباشرة	عبر	
ركيزة	مصوتة	ال	تنتمي	إلى	األلسنة.	ما	من	معرفة	الهوتية	هنا.	وال	معرفة	لغوية،	وال	معرفة	ثقافية،	بل	
حضور	ال	توسط	فيه	للمعارف.	تلك	هي	الحالة	النموذجية	املثلى	إللغاء	الحرف	خدمة	لكالم	يدخل	
مباشرة،	من	دون	توسط	فيه	للمعارف،	من	دون	توسط	للغة.	والحال	أن	اللغة،	من	حيث	التعريف،	
هي	في	آن	مًعا	حمالة	لثقافة	وموضوع	معرفة	وأداة	معرفة.	إن	إلغاء	اللغة	لصالح	الكالم	هو بال	ريب	

أكمل	مثال	على	الجهل	املقدس“)23). 

)22)	وهو	ما	اتضح	لنا	من	خالل	أجوبة	مستوجبينا	في	الدراسة	امليدانية	التي	شملت	أربع	دول	عربية:	املغرب،	الجزائر،	تونس	ومصر،	

إضافة	إلى	عدد	من	املستجوبين	ببلدان	أوربا،	خاصة	فرنسا	وبلجيكا.

)23)	روا،	الجهل	املقدس،	ص	229-228.
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الثقافي،	 عن	 الديني	 فصل	 على	 مثال	 خير	 والعامية	 األمازيغية	 إلى	 اإلنجيل	 ترجمة	 في	 نجد	 وربما	
املعتقد	 تغيير	 ينتج	 حين	 املركب	 الجهل	 أركان	 تكتمل	 نفسه	 السياق	 في	 اللغوي.	 عن	 الثقافي	 وفصل	
الديني	عن	جهل	بدين	االنتماء	األصلي،	وهنا	اإلسالم	السني	من	خالل	فصله	عن	الثقافي،	بمعنى	أن	
	عن	أساسه	املعرفي	الذي	

ً
الجهل	املركب	هو	وليد	للجهل	املقدس،	وقد	صار	االعتقاد	الديني	مفصوال

بات	اإلعالم	الديني	يتأسس	على	نفِيه	وسحبه	إلى	الخلف،	مثلما	يفعل	التبشير	نفسه.

ا: امللمح الثاني للجهل املركب
ً
ثالث

1. ربط الديني بالسيا�سي، أو حين يصبح الدين دولة

والثقافية	 الفكرية	 الهوة	 تعميق	 في	 كبير	 أثر	 واإلسالمي	 العربي	 للعالم	 العوملة	 الجتياح	 كان	 لقد	
بينه	وبين	الغرب؛	ولذلك	فولوج	العرب	هذا	العصر	املعولم	بامتياز،	هو	ولوج	هجين،	قوامه	الجهل	
بأسس	الحداثة	الفكرية،	ومرتكزاتها	الحضارية؛	مما	عمل	على	تكريس	وتيرة	الجهل	املركب	بشكل	غير	
مسبوق،	وهذا	ما	تشهد	عليه	موجات	اإلسالم	السيا�شي	من	جهة،	وتسارع	وتيرة	ظاهرة	تغيير	املعتقد	
الديني	باتجاه	املسيحية،	أو	التشيع	من	جهة	أخرى،	وهي	الوتيرة	نفسها	التي	يعرفها	في	املقام	األول،	
اإلسالمي،	 الثقافي	 عن	 العربي	 الثقافي	 فصل	 الثاني،	 املقام	 وفي	 الديني،	 عن	 للثقافي	 املمنهج	 الفصل	
املعرفة	 على	 تأسس	 الذي	 التاريخ	 ثم،	 من	 وأضحى	 	.

ً
ومكتمال 	

ً
كامال جاهًزا	 نموذًجا	 املا�شي	 بات	 حتى	

في	 الحالية	 األجيال	 عقلية،	سبب	سقوط	 معرفة	 كل	 الفقهي	 املعرفي	 النظام	 اغتال	 بعدما	 النقلية،	
تناقض	مفجع	بين	العوملة	والحداثة	وواقع	العالم	العربي	التقليداني	الذي	دخلت	معه	هذه	األجيال	
قدت	في	

ُ
من	الشباب	في	أزمة	قيم،	وأزمة	معنى،	جعلته	يبحث	عن	البديل،	وعن	معنى	األشياء	بعدما	ف

كل	مناحي	حياته	اليومية.	ومن	ثم،	فإن	حجج	وتأويالت	هؤالء	نفسها،	والتي	تشكل	في	النهاية	نموذًجا	
لنسق	املعنى	املفقود	تنطبق	على	تحليل	الداللة	في	تغيير	املعتقد؛	ألن	هذا	النموذج	يسمو	بهذا	املعنى،	
مفاهيمًيا	على	كل	الحدود،	سواء	كانت	دينية،	ثقافية	أم	أخرى،	ويسمح	بأخذ	كل	أنواع	تغيير	املعتقد	

بعين	االعتبار،	وفي	األديان	كلها	واألزمنة	واألوضاع	التي	تختزلها	صيرورة	التحول	من	ديانة	إلى	أخرى.

أن	 أجل	 من	 التفسيرية	 قيمته	 تلقائي	 بشكل	 يوسع	 معرفًيا،	 داللًيا	 نسًقا	 املعتقد	 تغيير	 فهم	 “إن	
املقاربة	 قلب	صيروراتها؛	ألن	 في	 الداللة	 بناء	 تحاول	 التي	 الروحي	 للتحول	 أخرى	 أشكال	 على	 يشتمل	
من	خالل	نسق	الداللة	ال	تعني	فقط	األسئلة	حول	كيفية	حصول	تغيير	املعتقد	الديني،	وإنما	تهتم	
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البحث	 لكن	 املعنى،	 البحث	عن	 في	سياق	رحلة	 اإلنسانية	وتشرحها“))2)،	 الوظائفية	 بمجموع	 كذلك	
	عن	عمقه	املعرفي،	مقتصًرا	في	ذلك	على	البعد	اإليماني	االعتقادي،	يجعل	

ً
نفسه،	وقد	بات	مفصوال

	،
ً

املعتقد	طويال تغيير	 الرغم	من	استمرار	صيرورة	 املركب.	وعلى	 الجهل	 النهاية	وليد	هذا	 في	 التحول	
فإن	املتحولين	يعّدونها	كقطيعة،	وفترة	جد	مهمة	في	حياتهم،	جاءت	نتيجة	للرغبة	في	تحقيق	الذات،	
والبحث	عن	املعنى،	وهو	ما	تشير	إليه	عبارة	أليجيفوفا ديلبار	)Dilbar	Alijevova(	“إعادة	تدليل	حياة	
الفرد“	أو	“إعادة	بناء،	إعادة	تعريف	إدراك	الذات	لدى	الفرد“	أو	لفظ	“التثمين	الذاتي“	لدانيال	هيرفيو	
ليجه)25)؛	ولهذا	فإن	نسق	املعنى	املفقود،	حين	يتجاوز	الجهل	املقدس	إلى	الجهل	املركب،	ال	يعمل	إال	
على	تعميق	االستالب	الثقافي،	وتهجين	الديني	الذي	تحولت	فيه	املعتقدات	إلى	سوق	مفتوحة	على	كل	
االحتماالت،	وهو	ما	ينطبق	كذلك	على	تغيير	املعتقد	املذهبي	الراديكالي،	مثلما	هو	الحال	في	اإلسالم	

األصولي-الجهادي	)الجماعات	التكفيرية	والجهادية	من	خالل	استقطابها	للجهاديين(.

اتخذت	العالقة	بين	الدين	والدولة	في	اإلسالم	أبعاًدا	شديدة	التوتر	والحساسية،	وهو	ما	حدث	
حين	 الوسطى،	 القرون	 في	 تاريخيا	 أدق	 بشكل	 ولكن	 الرومانية،	 الفترة	 خالل	 املسيحية	 في	 فعليا	
أصبحت	الكنيسة	في	تحالفها	مع	اإلقطاع،	موجه	الحياة	اليومية	للغرب	القروسطي	في	مناحيها	كلها، 
ولم	تتفكك	هذه	العالقة	إال	في	عصر	األنوار	الذي	حسم	في	شكل	هذا	االرتباط،	خاصة	مع	الحركة	
البروتستانتية	التي	طبقت،	من	خالل	إعادة	قراءة	اإلنجيل	وسيرة	السيد	املسيح،	بحيث	أصبح	ما	هلل	
هلل	وما	لقيصر لقيصر،	خطة	طريق	لفصل	الدنيوي	عن	الديني	والروحي	والزمني،	كما	تمثلتها	العلمانية	
لعدة	 تاريخ	اإلسالم	ظل	 أن	 بيد	 الديني،	 الدين	وروحنة	 أنسنة	 نتائجه	 كان	من	 ما	 الحداثة.	وهو	 مع	
أسباب	يحافظ	على	هذا	الترابط	وااللتباس	بين	الديني	والزمني،	وبين	اإللهي	املحض	واالنساني،	بين	
الالهوت	والناسوت،	ولذلك	لم	يفصل	اإلسالم	بين	الدين	و	الدولة،	أي	بين	السلطة	الدينية	والسلطة	
الدنيوية.	لهذا	اتخذت	الدولة	في	االسالم	طابًعا	فقهًيا،	وسارت	السياسة	تتأسس	عل	فقهاء	الدولة،	
بحيث	جمع	الخليفة	بين	الحكم	والرئاسة	في	أمور	الدنيا،	بوصفه	حاكًما	مدنًيا،	والنيابة	عن	الرسول	
)ص)،	باعتباره	وصًيا	بأمر	هللا	على	أمور	الدين،	وعلى	الرغم	مما	ذهب	إليه	جمهور	الفقهاء	والعلماء	

)24( Pierre,Yves	Brandt	et	Claude-Alexander	Fournier	 )dir(:	 La	conversion	 religieuse,	Analyses	psychologiques,	 )anthropologiques	et	 so-

ciologiques,	éditions	Labor	et	Fides,	2009(.	p.	65

)25(	Dilbar	Alijevova,	La	»désignification«	de	la	vie	humaine	dans	les	pays	postsocialistes.	Les	Cahiers	de	l’imaginaire	

n	14-15,	L’Harmattan	1997	et	Daniel	Hervieu,	Léger,	Le pèlerin	et	le	converti,	La	religion	en	mouvement,	)Paris,	Flam-

marion,	1999,	in	Miroslav	Tizik,	La	conversion	comme	sacralisation	du	monde,	Société	n	74,	2001(,	4.,	p.	88.
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	في	فصل	أمور	الدين	عن	الدنيا،	وفي	تحييد	الدولة،	كون	النظم	السياسية	
ً

املتنورين	من	املعتزلة	مثال
ترتبط	بفكر	الناس،	وتجاربهم،	وقضاياهم	في	تحوالتها	املستمرة	تحول	االجتماع	والعمران	البشريين	
بتعبير	ابن	خلدون،	وأن	التشريع	لم	يبث	في	�شيء	من	هذه	األمور،	اللهم	من	بعض	القضايا	التأسيسية	
التي	جاءت	لالستئناس	فقط،	من	دون	غلق	باب	االجتهاد،	وأن	العقل	الذي	يوصلنا	إلى	معرفة	هللا،	

قادر	على	إيصالنا	إلى	معرفة	أمور	دنيانا،	من	دون	الحاجة	إلى	نص	ثابت	وتشريع	جامد.

إن	سؤال	عالقة	الدولة	بالدين،	من	خالل	ربط	الدين	بالسياسة،	هو	سؤال	قديم	جديد،	ولذلك،	
فحركات	اإلسالم	السيا�شي	التي	تمثل	خير	متكلم	باسم	هذا	االرتباط	التعسفي،	لم	تفعل	شيًئا	غير	
إعادة	إنتاج	حرفية	لهذا	السؤال	القديم.	الذي	يعكس	امللمح	الثاني	من	مالمح	الجهل	املركب،	والذي	
الرسول	 وفاة	 انبثق	فور	 إنه	“سؤال	 األرض	ومشارقها،	 مغارب	 في	 املسلمين	 دماء	 إراقة	 في	 كان	سبًبا	
توقع	 قد	 الكريم	 الرسول	 كان	 االسالم،	 أهل	 بين	 واملضطرب	 الدامي	 التاريخ	 بداية	 ليعلن	 الكريم	
حدوث	ذلك	حين	قال:	»ال	ترجعوا	بعدي	كفاًرا	يضرب	بعضكم	أعناق	بعض«	)صحيح	البخاري/	باب	
	بين	املهاجرين	واألنصار،	فأعلن	املهاجرون	أحقيتهم	بالسلطة،	

ً
رح	السؤال	أوال

ُ
االنصات	للعلماء	(،	ط

فقالوا:	»من	ذا	ينازعنا	سلطان	محمد	وإمارته	ونحن	أوليائه	وعشيرته«	)الطبري/تاريخ	االمم	وامللوك/	
:	“أنتم	وهللا	أحق	بهذا	األمر	منهم،	

ً
ج)(.	أما	زعيم	األنصار	الحباب	بن	املنذر	فخاطب	جماعته	قائال

أن	 األمر	 في	 ما	 كل	 املصدر(.	 )نفس	 يدين”	 يكن	 لم	 ممن	 دان	 من	 الدين	 لهذا	 دان	 بأسيافكم	 فإنه	
لك	

َ
املسألة	أخذت	هذه	األبعاد	الخطيرة	حين	تأول	الدين	نفسه	إلى	دولة	)سلطة(	وألتبس	املعنى	بين	امل

والخليفة،	بين	الراعي	والجابي،	بين	املتسلط	والداعي،	بين	املبشر	والجبار،	وكان	سبحانه	وتعالى	قد	
ُن	هللا	وال	

َ
لكُم	عندي	خزائ أقوُل	 ل	ال	

ُ
“ق بين	على	لسان	رسله:	 الغموض	حين	 للمسلمين	هذا	 أوضح	

50[.	وفي	السياق	نفسه	ُيبين	 «	]االنعام:	 أعلُم	الغيَب	وال	أقوُل	لكم	أني	َملٌك	إن	أتبُع	إال	ما	يوحى	إلىَّ
ا:	“ما	أدري	ما	تقولون؟!	ما	جئتكم	بما	جئتكم	به	لطلب	

ً
النبي	املصطفى	معنى	رسالته	فيسأل	مندهش

	كتاًبا،	وأمرني	 ،	وأنزل	عليَّ
ً
أموالكم،	وال	لشرف	فيكم،	وال	امللك	عليكم.	ولكن	هللا	بعثني	إليكم	رسوال

أن	أكون	لكم	بشيًرا	ونذيًرا،	فبلغتكم	رسالة	ربي«	سيرة	ابن	اسحاق/ص	179”))2).

أطلق	 أن	 و”منذ	 النقلي،	 بعده	 في	 النص	 سلطة	 على	 السياسية	 السلطة	 تأسيس	 سياق	 وضمن	
حسن	البنا	شعار	»اإلسالم	دين	ودولة«	تحول	هذا	الشعار	من	كونه	خاصا	بحركة	اإلخوان	إلى	شعار	

.art.show/debat/org.ahewar.www//:http	:الرابط	انظر	موقع الحوار املتمدن،	دولة”،	أم	دين	االسالم	“هل	النجار،	محمد	2)((

aid?asp=2)1391	(تم	تصحفه	2019/08/10)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139162
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139162
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139162
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139162
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مشترك	بين	الحركات	اإلسالمية،	بل	إن	الربط	بين	اإلسالم	والسياسة	يقول	به	أيضا	كتاب	ال	تربطهم	
أبعاد	 من	 بعد	جوهري	 اإلسالم	 في	 السياسة	 أن	 يرى	 فهو	 أدونيس؛	 مثل	 رابطة،	 اإلسالمية	 بالحركة	
الدين.واملفكرون	اإلسالميون،	مثل	حسن	البنا	والترابي	والغنو�شي	والقرضاوي	يعتقدون	أن	العالقة	
من	عالقة	 أكثر	 هي	 أخرى	 من	جهة	 واالجتماع	 واالقتصاد	 والسياسة	 والدولة	 جهة	 من	 اإلسالم	 بين	
بين	 في	توضيح	أن	العالقة	 تاريخية،	بل	هي	عالقة	منطقية	مفهومة.ويبذل	عادل	ضاهر	جهدا	كبيرا	
فلسفيا	 املعقول	 غير	 ومن	 تاريخية،	 واقعية	 عالقة	 من	 أكثر	 تكون	 أن	 يمكن	 ال	 والسياسة	 اإلسالم	
ومنطقيا	أن	تكون	هذه	العالقة	أكثر	من	عالقة	جائزة.فالشروط	املوضوعية	التاريخية	التي	نشأ	فيها	
اإلسالم،	اقتضت	إقامة	دولة	لتأسيس	وترسيخ	دعائم	اإلسالم،	ولوال	هذه	الشروط	املوضوعية	التي	
أحاطت	بنشأة	اإلسالم	ملا	اتجه	وجهة	سياسية،	وملا	كان	ثمة	ضرورة	إلقامة	دولة	إسالمية،	وبما	أن	
هذه	األغراض	استنفدت	منذ	فترة	طويلة؛	فقد	انتفت	الحاجة	إذن	إلى	إقامة	دولة	إسالمية(	...	)،	فإذا	
كان	السبب	من	خلق	العقل	اإلنساني	هو	جعل	اإلنسان	صاحب	املسؤولية	األخيرة	في	كل	الشؤون	التي	
تخص	تحصيل	املعرفة	النظرية	والعملية،	فال	يمكن	من	املنظور	اإللهي	نفسه	أن	يوجد	الحقا	سبب	
أن	 لإلنسان	وحده،	ومعنى	 املسؤولية	 ترك	هذه	 التراجع	عن	 أن	يسوغ	 بمعنى	 األخير؛	 للسبب	 مبطل	
نجعل	النص	مثال	مصدرا	أخيرا	لتقرير	غاياتنا	الدنيوية	هو	أن	نعطل	عمل	العقل،	وأن	نجرد	اإلنسان	

من	املسؤولية	التي	أنيطت	به،	وهذا	يتعارض	مع	السبب	الذي	من	أجله	خلق	العقل“)27).

القرن	 ثمانينيات	 منذ	 واملعتدلة	 منها،	 الراديكالية	 السياسية	 أبعاده	 وفق	 الديني	 عودة	 أن	 بيد	 	
العدالة	 تحقيق	 في	 الوطنية	 الدولة	 بفشل	 مرتبطة	 داخلية	 وعوامل	 عدة	 أسباب	 نتيجة	 املا�شي،	
االجتماعية،	والتي	لم	تنفصل	عن	العوامل	الخارجية	متعلقة	بالنظام	العالمي	الجديد	الذي	ينصهر	
الذي	 التبعية،	جعلت	الجهل	املركب	 في	اإلمبريالية	الجديدة	ذات	األصول	االستعمارية،	عبر	مفهوم	

يتأسس	بدوره	على	الجهل	املقدس	يتخذ	أبعاًدا	شائكة،	خاصة	مع	عوملة	األديان	والثقافات.

com.mominoun.www//:https(تم	 الرابط:	 انظر	 حدود،	 بال  مؤمنون  موقع  ودولة”،	 دين	 االسالم	 “هل	 غرايبة،	 إبراهيم	 	(27(

تصحفه	2019/07/10)

https://www.mominoun.com/articles/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-897
https://www.mominoun.com/articles/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-897
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خاتمة

إن	العوملة،	وقد	تم	فصل	الحداثة	عن	أسسها	الفكرية،	ال	تعمل	على	تهميش	الدين،	مثل ما	يعتقد	
	،

ً
جمهور	املتدينين،	بل	تعمل	على	فصل	الدين	عن	الثقافة،	ومن	ثم	تجعل	املوضوع	الديني	مستقال

غير	“أن	درجات	االنفصال	ليست	مرتبطة	بالعوملة	فحسب،	وإنما	ترتبط	أيًضا	بانتشار	األصوليات	التي	
ترفض	الثقافي.	وبالرغم	من	وجود	األصولية	في	كل	وقت	وزمان،	إال	أنها	وجدت	في	العوملة	فضاء	جديًدا	
وسياسة	للدوام،	غير	أن	العوملة	تحمل	بالضبط	فضاء	افتراضًيا	يبدو	أنه	يسمح	بتجاهل	اإلكراهات	
االجتماعية	والسياسية	على	السواء،	والحال	أن	األصولية	هي	عامل	من	عوالم	العوملة،	ونتاج	لها	في	
آن،	فالعوملة	تقدم	للدين	فضاء	جديًدا،	وتسهم	في	تقهقر	الهوية	الثقافية	لألديان	القائمة.	من	هنا،	
،	إنما	تصنعان	منه	على	

ً
الثقافة،	وتجعالنه	مستقال فإن	العوملة	واألصولية،	إذ	تفصالن	الديني	عن	

	
ً

وجه	الدقة	منتًجا	معًدا	للتصدير.	عندئذ	يصبح	التحول	الحر	والفر�شي	من	دين	إلى	دين	آخر	دليال
عاملنا	 في	 اليوم	 يعدان	 ذاتيهما	 السيا�شي	 واإلسالم	 األصولية	 وأن	 التعولم“)28).	خاصة	 على	 ما	 دين	 مقدرة	 على	

العربي	أحد	أسباب	أزمة	املعنى،	وأحد	العوامل	املسببة	لالغتراب	الديني	والثقافي.

والعربي	 الغربي	 التبشيري	 الديني	 اإلعالم	 لواقع	 التحليلية	 العودة	 تقودنا	 سبق،	 ما	 على	 تأسيًسا	
في	أسس	 يطعن	 الذي	 الجهل	 املركب،	وهو	 للجهل	 استنتاج	عوملة	غير	مسبوقة	 إلى	 على	حد	سواء،	
الحداثة	نفسها،	مثلما	ينبئ	بعصر	تنشيئي	جديد	يغتال	العقل	لصالح	اإليمان	والخالص	الخرافي.	وإذا	
كان	الرابط	االجتماعي	بالغرب	ُيقّوي،	بصورة	فريدة،	الدين	املدني	وفق	تجليات	الليبرالية	االجتماعية	
باعتبارها	حامية	للحريات	الفردية	وللعقالنية	نفسها،	فإن	اإليمان	الديني	في	العالم	العربي	واإلسالمي	
الديني،	 املعتقد	 تغيير	 ظاهرة	 لتنامي	 حقيقية	 مؤشرات	 أمام	 يجعلنا	 الفقيه،	 سلطة	 على	 املؤسس	

وتكريس	الجهل	والخرافة.

)28)	روا،	الجهل	املقدس،	ص	253-252.
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