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مقدمة املرتجم

العنف  يان أسامن )Jan Assmann( بني خمسة أشكال للعنف. األول هو  مييز  

الغضب  عاطفية:  مصادر  ثالثة  من  ينبع  الذي  وهو  »العاطفي«،  العنف  أو  الطبيعي 

يتجىل  بينام  انتقام،  شكل  يف  الغضب  عن  الصادر  العنف  ويتجىل  والجشع.  والخوف 

عن  الصادر  العنف  ويتجىل  النفس،  عن  دفاع  شكل  يف  الخوف  عن  الصادر  العنف 

وبالتايل  وأنت ضعيف  قوي  أنا  الحق«؛  فوق  »القوة  قناع  تحت  متخفًيا  والطمع  الجشع 

مآرب  تحقيق  إىل  العنف  من  الشكل  هذا  ويرمي  متلك.  ما  عىل  أعتدي  أن  يل  »يحق« 

شخصية. والثاين هو العنف القانوين، وهو العنف الذي يرمي إىل درء العنف الطبيعي، 

القانونية.  واملؤسسات  الدول  عليه  تنبني  الذي  وهو  املضاد.  العنف  من  إنه رضب  أي 

هو  والثالث  الطبيعي.  العنف  من  خايل  والعدالة  للقانون  نطاق  فتح  هو  منه  والغرض 

حالة  إعالن  عىل  الداخيل  ويقوم  وخارجي،  داخيل  وجهان،  وله  السيايس،  العنف 

فيقوم  الخارجي  أما  املدنية،  الحقوق  عىل  التعدي  ثّم  ومن  القانون،  وتعطيل  االستثناء 

ككل،  السيايس  نطاق  يحدد  ال  الذي  التمييز   وهو  والعدو،  الصديق  بني  التمييز  عىل 

كام يرى كارل شميت، وإمنا نطاق العنف السيايس تحديًدا، أي العنف املامرس باسم 

الطاهر  بني  التمييز  عىل  ينبني  وهو  األضحوي.  أو  الشعريي  العنف  هو  والرابع  الدولة. 

نقرتب  الشكل  هذا  ومع  اإلله.  إىل  ًبا  تقرُّ به  التضحية  ميكن  الطاهر  وحده  إذ  والنجس، 

ينبع  الديني. وبحسب أسامن،  العنف  العنف:  الخامس واألخري من أشكال  الشكل  من 

التمييز  الديني. وهو  النطاق  والعدو يف  الصديق  التمييز بني  العنف من  الشكل من  هذا 
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الذي يقوم عىل أساس متييز آخر، وهو التمييز بني الحق والباطل)1(. 

املعارص  للتصور  تقويضه  سبيل  يف  للعنف  الخاميس  التقسيم  هذا  أسامن  طرح 

الرائج الذي يربط بني الدين والعنف هكذا بإطالق، يقول  يف خالصة بحثه: »لقد كان 

غريض هو تفكيك -عن طريق إعادة البناء الجنيالوجية- الربط بني الدين والعنف. فهذا 

الجنيالوجي  بحثي  قادين  ولقد  أيًضا.  متناقض  وإمنا  فحسب  ا  كارثيًّ ليس  عندي  الربط 

شيًئا  ليس  الديني  العنف  إن  والسيايس.  القانوين  العنف  إىل  أي  السيايس،  النطاق  إىل 

النطاق  إىل  ينتمي  العنف  إن   ... التوحيد  فكرة  يف  بالرضورة  ًنا  مضمَّ شيًئا  ليس  ا،  أصليًّ

العامل  هذا  يف  الحقه  مهمته  تحقيق  يف  يفشل  العنف  يستعمل  الذي  والدين  السيايس، 

.)2( النطاق السيايس«  ويظل مغروًسا يف 

تربط النقاشات األيديولوجية )واألكادميية يف بعض األحيان( املعارصة بني الدين 

ر لنا أن الدين والعنف كوجهي عملة، ال يأيت أحدهام من  والعنف بإطالق، بحيث تصوِّ

دون اآلخر، أن العنف متأصل يف الدين، أن الدين عنيف بحد ذاته، وبالتايل هو مصدر 

بيان  إىل  أسامن  طرحه  الذي  التقسيم  ويرمي  املعارص.  العامل  يف  نشهده  الذي  العنف 

إن مل يكن  ُجّل،  إليه  يعود  التي  الثالثة األساسية  العنف  الدين وأنواع  الصلة بني  انعدام 

أما  )خاصة(.  والسيايس  والقانوين،  الطبيعي،  العنف  العامل:  يف  املوجود  العنف  كل، 

لنا  يتبقى  الحديث. وهكذا  العامل  من  تقريًبا  اختفى  فقد  األضحوي  أو  الشعريي  العنف 

استعداد يف  أو  إمكان  يراه أسامن مجرد  الذي  الديني،  العنف  العنف،  رضب وحيد من 

)بني  الباطل  والدين  الحق  الدين  بني  تقيمه  الذي  التمييز  إىل  يرجع  التوحيدية،  األديان 

املوسوي«،  بـ»التمييز  أسامن  يسميه  والذي  والرشك(،  التوحيد  بني  والكفر،  اإلميان 

الوثنية. التوحيدية عن األديان  الذي  يفصل األديان  التمييز  وهو 

الربط  تفكيك  أسامن:  منها  ينطلق  التي  النقطة  نفس  من  الكتاب  هذا  ينطلق 

(1) Jan Assmann, Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism (Wisconsin: 

The University of Wisconsin Press, 2008), p. 142-144. 

(2) Ibid, p. 144-145. 
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يان  فاألستاذ  أكادميي مختلف.  إىل تخصص  ينتمي  لكنه  والدين.  العنف  بني  املعارص 

باألديان  وعالقته  القديم  املرصي  الدين  وتاريخ  املرصيات،  يف  جليل  عامل  أسامن 

عامة  السياسية  العلوم  حقل  إىل  الكتاب  هذا  ينتمي  بينام  تحديًدا،  واليهودية  التوحيدية 

وليام  يحلل  مرتجمة.  دراسات  أربعة  عىل  الكتاب  ويحتوى  خاصة.  السياسية  والنظرية 

كافينو يف الدراسة األوىل »عنف الدين: فحص أسطورة رائجة« الربط الرائج بني الدين 

والعنف يف الدراسات األكادميية املعارصة، ويفند الحجج الثالثة األساسية التي ُتساق 

العنف«،  وأصول  الساعة: جريار وشميت  قيام  »حتى  الثانية،  الدراسة  عنه. ويف  للدفاع 

شميت  وكارل  جريار  ريني  من  كل  أفكار  بني  ا  ثريًّ مقارًنا  تحلياًل  سرييال  أنطونيو  يقدم 

سكوت  ويسعى  العوملة.  ظل  يف  املعارصة  وتجلياته  السيايس  العنف  أصول  حول 

توماس يف الدراسة الثالثة »إعادة التفكري يف العنف الديني: نحو مقاربة محاكية للعنف 

كبش  وآلية  املحايك  العنف  عن  جريار  ريني  نظرية  تطبيق  إىل  الدولية«  العالقات  يف 

الفداء يف حقل السياسة الخارجية والعالقات الدولية. ويف الدراسة الرابعة واألخرية »ما 

ا يف اإلرهاب الديني؟« يقدم جريوين جانينج وريتشارد جاكسون، تحلياًل  هو الديني حقًّ

السيايس ودراسات اإلرهاب.  التحليل  الديني« يف  نقديًّا الستخدام مصطلح »اإلرهاب 

وختاًما، أرجو أن تسهم هذه الدراسات يف بيان مسألة العالقة بني الدين والعنف، 

ومحو الكثري من االلتباس املحيط بها. وخالص الشكر ملركز مناء للبحوث والدراسات 

الكتاب.  عىل عنايته بنرشها يف هذا 

                 املرتجم




