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 من التشّدد إلى التعّدد :التعّصب الدينيّ 

 

 بيتسا إستيفانو الدكتورة

 

ًّ الٌوم ال ٌسمح لنا أن نتطّرق إلى التعّصب من ناحٌة أحادٌّة. فها هو على سبٌل  المشهد العالم

رغبةً منه فً البحث عن جذوره  ٔالمثال الكاتب عاموس عوز ٌدعو الٌوم إلى دراسة "التعّصب الممارن"

ثبات أنّه موجود لبل األدٌان. فمبل اإلشارة إلى حالة التعّصب وما ٌرافمها من تعنّت وتشبّث، سنستخرج وإ

ًّ للكلمة ما ٌكشف عنه الداّل من مدلول ومن ثّم نحاول العودة إلى البنٌة النفسٌّة التً  من الجذر الثالث

. ًّ  ٌتجذّر فٌها التعّصب وٌنمو فً ضوء علم النفس الدٌن

 ؟عّصبما هو الت

 ًّ إّن كلمة "تعّصب" مشتمّة من الجذر الثالثً "ع ص ب". فبحسب ما جاء فً المعجم العرب

، "َعَصَب" ٌعِصب عصبًا  الشًء، طواه، لّواه ؛  ًّ إشتدّ  :شدّه بعُصابة ؛ عصبه األمر  :رأسه  -األساس

ب تعصٌبًا". أعصاب  والحركة... ؛  شبه خٌوط تنتشر فً الجسم تنمل الحسّ  :علٌه. "عصَّب" ٌُعّصِ

بًا  لشخص أو مبدأ  إضطراب  :غال فً التعلّك به، كان غٌوًرا علٌه ؛ "ُعصاب"  :"تعصََّب" ٌتعّصب تعصُّ

. "ِعصاب"  ًّ ًّ أو عمل  :ما ٌشدّ به الرأس أو الٌد ونحوهما من مندٌل وغٌره. "ِعصابة" وُعصبة  :نفس

                                         
   امعة القد يس يوسف.بجساني ة ومسؤولة عن األبحاث في مكتبة العموم اإلن ،ي ة العموم الديني ةرة في كم  ُمحاض  أستاذة 
(1) Amos Oz, Comment guérir un fanatique, Gallimard, 2006, c2003, p. 37. 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
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على كّل مجموعة منّظمة من جماعة من الناس أو الخٌل أو الطٌر، وأصبحت اآلن تُطلك 

المجرمٌن..."
(ٕ)

. 

بناًء على ما تمدّم، ٌُحدَّد "التعّصب" على أنّه المغاالة فً االنتماء إلى جماعة، أو دٌن، أو عمٌدة. 

وٌشّكل "المتعّصبون" ِعصابة أو ُعصبة، ٌجمعهم تشدّد فً آرائهم، وتربطهم بعضهم ببعض خٌوط 

كة بٌنهم كما العصب فً الجسم. وهذا "التعّصب" ٌجعل المتعّصب "عصبٌّة" تؤّمن تنمّل الحّس والحر

منعزالً عن اآلخرٌن ومنكفئًا على ذاته. أّما فً التداول، ٌُشار إلى الشخص "المتعّصب" بالمتطّرف 

المتحّمس لعمٌدته والمتشبّث بها إلى حدّ االنغالق على أتباع الدٌانات األخرى
(ٖ)

 ًّ . وكان الكاتب الفرنس

حٌث لال "إّن التعّصب هوس  (7ٙ7ٔ)( لد عّرفه فً "ممبرة التعّصب" 6ٗ-ٔ771ٙٔ) Voltaireفولتٌر 

ًّ فظٌع، مرض معٍد ٌُصٌب العمل كالجدري. وهؤالء المتعّصبون لضاة ذوو أعصاب باردة ٌحكمون  دٌن

باإلعدام على األبرٌاء الذٌن لم ٌفّكروا بنفس طرٌمتهم"
(ٗ)

 ولم ٌؤمنوا بمعتمدهم. 

وهذا  .ال ٌُدَرن ،فً أّي دٌن كان ،اإللهّن ٌدة ٌعتمد وهذا ٌعنً أنّه ال ٌعرف. وذلن ألالمؤمن بعم

ٌدّعً فالمتعّصب  أّماهو جزء من اإلٌمان وإال فإنّنا ال نتحدّث عن إٌمان بل عن معرفة.  ٌعنً أّن الشنّ 

ه ال ٌحتمل أّي نمد، فٌبدو وال ٌحّب المنالشة ألنّه ٌعتمد أّن رأٌ أّي شنّ  ال ٌساوره بالتالً هووالمعرفة 

 تشبّثه حالة مماثلة للعُصاب المهرّي.

 المماثلة بين التعّصب والعُصاب

بحسب فروٌد، هنان مماثلة بٌن الدٌن وُعصاب الوسواس المهريّ 
)٘(

فً عاللتهما بالمحّرم والممدّس  

والتشبّث بهما وفمًا لحتمٌّة داخلٌّة ال تمبل الجدل
(ٙ)

 نسانٌهرب اإل فلكً لى التعّصب.وكذلن األمر بالنسبة إ 

ًّ ) تشتّتمن ال تتمحور أهدافها  تمالٌد دٌنٌّة ٌلجأ إلىوالفوبٌا والهذٌان هً ألٌّات تفاعل له(  العُصابالنفس

المطلك معتبرةً أّن التعددٌّة تُشتّت وتبدّد، لذلن تمدّم هذه التمالٌد دالالت موّحدة لحمٌمة غٌر  ة أحادٌّ  على

 لابلة للمنالشة.

هل ٌكون  :وألّن نظرٌّة فروٌد فً تعرٌف الدٌن اختزالٌّة،  من الحرّي طرح السؤال التالً 

ًّ تعبًٌرا عن العُصاب ؟ ة األفراد فً الجماعة إذ ٌُدخلهم تحت مظلّ  فالدٌن عنصر فاعل لكلّ  التعّصب الدٌن

الض ٌنشأ بٌن المرٌض تن دّل علىٌ ر لويّ ، ٌظهر مؤشّ صاب الفرديّ فً حالة العُ  تمٌهم التشتّت. واحدة

ومحٌطه الذي ٌُعتبر "سوًٌّا"
(7)

عادته، لد خرج عن أن ٌرى فردًا من أفراده  من ناحٌته ٌرفض المحٌطو 

 .حذو حذوها وٌمتدي بهاة هو من ٌذلن أّن الّسوّي فً نظر الجماعة البشرٌّ  ،حتى وإن كان على صواب

ت السائدة فإّن الجماعة تنظر إلٌه برٌبة وترى فً أّما إذا تجّرأ أحد وطرح أسئلة تثٌر الشّن فً المناعا

تساؤالته محاولة إلضعاف وحدتها، كما ترى فٌه خائنًا انحرف عن مسار الجماعة. وهذا المولف ٌضع 

                                         
 .844-843، ص1988، المنظ مة العربي ة لمتربية والثقافة والعموم، المعجم العربّي األساسيّ مجموعة من المؤل فين،  (2)
 .17-16، ص2112، بيروت، دار المشرق، ، صفي اإلسالم والمسيحّيةاألصولّية والتعّصب والعنف د. دياب، عيسى،  (3)
 .176ص  1993 بيروت، دار أمواج، الطبعة االولى،أضواء عمى التعّصب، راجع ترجمة حسن حنفي في كتاب  (4)
(5) Freud, L’avenir d’une illusion, Paris, PUF, 1971, p.21. 
(6) Freud, Totem et tabou, Paris, Payot, 1951, p.46. 
(7 )Freud Sigmund, Malaise dans la civilisation (1929); Traduit de l'allemand par Chicoutimi: J.-M. 

Tremblay, 2002. (1934). P.69.  
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األفراد فً اختٌاٍر صعب بٌن النفاق واالنصٌاع إلرادة الجماعة من ناحٌة، أو التعبٌر الحّر عن الرأي 

ذا التعبٌرودفع ثمٍن غاٍل من جّراء ه
(1)

 . 

 شخصٌّة "المتعّصب"، بعناده وتعنّته، غٌر لادر على اإللرار بغٌرٌّة اآلخر واختالفه. باإلجمال،

ممدار على شعور باالضطهاد أًٌضا، وهو  ٌرافمه (mégalomanie)مصابة بهوس العظمة  المتعّصب

 صفات من شأنها أن تفّسر رغبته والمازوشٌّة. هذه المالمح كلّها ((paranoïaكبٌر من الذُهان الهذٌانً 

بالنسبة  شكلّونهم ٌفً مفهومه للوالع، اآلخرون ٌعٌشون فً الخطأ وف. من أجل معتمده شهٌدًا فً الموت

عن التساؤل والشّن لٌحتفظ  المتعّصب ٌتولّفلذلن  نظرته الخاّصة إلى العالم ٌّةتهدٌدًا الستمرار إلٌه

أحادٌّة   على اآلخر وٌمحور تفكٌره الش معأن ٌتن ا ٌجعله ٌخشىوهذا م تتطابك مع لناعته واحدة بحمٌمة

 موم بتمٌٌم عمله، ٌٌّةالمرجع هفراغ( وانطاللًا من هذأو معلّم، أو لٌمة، أو فكرة، أو )كلمة، مرجعٌّة 

الالملموس الذي تتّجه حٌاته نحوه مساءلةعادة النظر أو إعادة إل مجال عنده باستمرار. ال
(6)

. 

ٌنكفئ  على ٌه مع اآلخرٌن فمن تعاطفالتً تحدّ  دٌنٌّةة و/أو الاألخاللٌّ  لّب فً موالفهالمتعّصب متص

ذاته وٌرفض اآلخر المختلف وٌنصهر فً جماعته حتّى ذوبان شخصٌّته فٌها. إنّه ٌحمل معنى اسمه، أي 

ِعصابة من بعُصابة وٌشدّ علٌها، فإن حاول أحد نزعها، تحّركت عصبٌّته لتشّكل  (أفكاره)ٌعصب رأسه 

تجعله ٌعتمد أنّه ال ٌخطئ وأّن ما ٌؤمن به غٌر لابل   isolationnismeالجماعة تحمٌه ضمن انعزالٌّة 

 عنده وإللغاء التعددٌّة. طائفٌّة للمضاء على الروح النمدٌّةالتعبئة ال تأتً للمساءلة وإعادة النظر. لذلن

 التعّصب ومعضلة الهويّة والتعدّدية 

معضلة الهوٌّة فً  :فً أحد مؤلّفاته "األنا المتخمة  Kenneth Gergenن ٌستخلص كٌنٌت جرج

الحٌاة المعاصرة"
(ٔٓ)

أّن اإلنسان الذي ٌعٌش فً مجتمع ما بعد الحداثة ٌحمل هوٌّات متعدّدة لائمة على  

". وهو ٌبٌّن كٌف أّن تعدّد وسائل االتّصال وكثرتها تُرغم كلّ  ًّ ات إنسان على إلامة عالل  "فراغ كٌان

متعدّدة بأشخاص ومؤّسسات مختلفة جدًّا. نتٌجةً لتلن العاللات ال ٌتوّصل اإلنسان إلى بلورة "ذات" أو 

هوٌّة وبالتالً ٌتوّجب علٌه الشروع فً بناء وإعادة بناء متواصل لهوٌّته. وهو ٌخلص إلى أّن الهوٌّة 

شبّث بها. وهذا ما ٌحدو بالجماعات ٌؤدّي بالتالً إلى الت ضمحاللالمن االشخصٌّة ٌنتابها  للٌك ماحك 

المتطّرفة إلى التشدّد من أجل وضع حدّ للتشتّت ووضع الرغبة ضمن إطار مركزّي ٌحمٌها من جموحها 

غٌر المستمّر. أّما األللٌّات فال تزال تعٌش مفارلة االنفتاح على اآلخر لضمان وجودها واالنغالق على 

معات ما بعد الحداثة، ٌتفالم التعّصب ردًّا على الفراغ الذي ذاتها خشٌة من اضمحالل هوٌّتها. فً مجت

 أحدثه غٌاب الممدّس الذي عاد بعنف مدّعًٌا احتكار الحمٌمة.

 

                                         
 .114و 111، صمركز الدراسات السياسي ة واالستراتيجي ة باألهرام، التسامحراجع د. جمال عبد الجواد،  (8)
(9) GERGEN Kenneth J., The saturated self : dilemmas of identity in contemporary life, Réginald 

Richard et Gilbert Guindon, «Le fanatisme : une maladie du sacré», in Thierry de Saussure, 
Leon Cassiers, Christian Duquoc, Daniel Sibony et alii, Les miroirs du fanatisme, Genève, 

Labor et Fides, 1996, p. 65-66. 
(11) GERGEN Kenneth J., The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life, Basic 

Books. Cité par Réginald Richard et Gilbert Guindon, op. cit., p. 67-68. 
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 المتعّصب يحتكر الحقيقة

المتعّصب هو شخص متعنّت ومتشبّث فً آرائه، ممتنع بصّحة وجهة نظره واستئثاره بالحمٌمة التً 

تتالشى الحدود بٌن الرأي والحمٌمة"ال جدل فٌها. عند هذا المستوى "
(ٔٔ)

. ولكن الخطأ الذي عادةً ما ٌمع 

فٌه العمل البشرّي، بحسب الدكتور عبد الجواد، هو لٌامه عن غٌر لصد باستبعاد بعض المعلومات أو 

اعتبارها غٌر ضرورٌّة. فهنان مٌل لدى األفراد لتفسٌر المعلومات وتكوٌن اآلراء على أساس آرائهم 

مل ٌتعامل مع هذه المعلومات بغرض تأكٌد وتثبٌت آرائه المسبمة ولٌس تعدٌلها فٌتشبّث بها، والعالمسبمة 

وهذا هو بالضبط تعرٌف الشخصٌّة المتعّصبة كما ٌراها علماء النفس. إال أّن الشخص المتعّصب ال ٌرى 

ره إنسانًا نفسه على هذه الصورة، بل على العكس، فهو ٌمٌل لرؤٌة نفسه فً صورة اٌجابٌّة باعتبا

موضوعًٌّا وغٌر متحٌّز، ال بل ضحٌّة تعّصب اآلخرٌن ضدّه. من هنا نلحظ تفالم الصراعات الطائفٌّة فً 

المجتمعات الحدٌثة. فعلى الرغم من االعتماد أّن وسائل االتّصاالت من شأنها أن تختصر المسافات 

ّن التعّصب ٌتعّزز بسبب تمدّم وسائل وتساعد على التمارب، تُطَرح فرضٌّة أخرى تؤّكد ٌوًما بعد ٌوم أ

االتّصاالت التً لم تعد تحت سٌطرة الرلابة المامعة، فهً تساعد الجماعات المهّمشة على وعً والع 

التمٌٌز الذي تعانً منه كما تعّرفت أكثر على الجماعات التً تضطهدها فتكّون لدٌها تدرٌجًٌّا مشاعر 

الحنٌن إلى الماضً البعٌد لٌس إال محاولة  العداء لآلخر. تضامنٌّة حٌال الجماعة إلى جانب مشاعر

الستعادة البداٌات التأسٌسٌّة للجماعة كمصدر ٌحمً هوٌّتها. هنا، ٌبدأ المتعّصب بالتحدّث عن أحداث 

ولعت لبل أن ٌولد بمرون مستخدًما ضمٌر المتكلّم، وٌمسم العالم إلى "نحن" و"هم" فٌصبح عاجًزا عن 

ر من دون هذه الثنائٌّة وٌؤّطر "هم" بالصور المنّمطة بحٌث تبدو الكراهٌة تجاه اآلخر التفكٌر والتعبٌ

مبّررة كما ٌحصل الٌوم حٌث األزمة الحالٌّة ال تتعلّك بمٌم األدٌان التوحٌدٌّة وعمائدها. إنّه لصراع لدٌم 

"التعّصب ألدم من اإلسالم بٌن التعّصب والبراغماتٌّة، بٌن التعّصب والتعددٌّة، بٌن التعّصب والتسامح. 

ًّ أو  ًّ واإلٌدٌولوج وألدم من المسٌحٌّة وألدم من الٌهودٌّة ومن مفاهٌم الدولة والحكومة والنظام السٌاس

... جٌنة من الجٌنات المعٌبة إذا صّح التعبٌر." ًّ الدٌن
(ٕٔ)

فإذا كان الصراع ٌنشب بٌن التعّصب والتسامح،  

 اسعة التً تفصل بٌن المتسامح والمتعّصب.تبٌّنت لنا أكثر فأكثر المسافة الش

 المسافة الشاسعة الفاصلة بين المتسامح والمتعّصب

 بٌن المؤمن المتسامح والمؤمن المتعّصب )الالمتسامح( إلراٌر بإٌمان. كالهما ٌمول "أومن"، أّما

ا ؤمن ٌعبد هللا، أمّ ه ٌستخدم هللا، والمب فإنّ فالمؤمن ٌستخدمه هللا، أما المتعصّ " :شاسع هما فالفرق بٌن

؛ والمؤمن  ههب فٌشوّ ا المتعصّ ه ٌعبد هللا، والمؤمن ٌسمع كالم هللا، أمّ ا أنّ مً ب فٌعبد نفسه متوهّ المتعصّ 

ب ا المتعصّ مً هللا، أمّ نزل هللا إلى مستواه؛ والمؤمن ٌتّ ب فٌُ ا المتعصّ ته، أمّ ٌرتفع إلى مستوى هللا ومحبّ 

ه، والمؤمن ٌعمل مشٌئة من لدره وسموّ  ب فٌحطّ ا المتعصّ م هللا، أمّ ٌكرّ ستمرار؛ والمؤمن اد اآلخرٌن بفٌهدّ 

ب فنممة علٌها. المتعصّ  اة، أمّ ؛ والمؤمن نعمة للبشرٌّ  ب فٌضع مشٌئته هو مكان مشٌئة هللاا المتعصّ هللا، أمّ 

ة إلى محبّ ل طالة اإلٌمان والب تتحوّ ب شكل من أشكال إنكار هللا واإلنسان معًا. فً المتعصّ التعصّ  إنّ 

                                         
 .112، صالسابقالمرجع د. جمال عبد الجواد،  (11)
(12)OZ Amos, op. cit, p.31. 
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ٌختلف عنه دٌنًا أو عرلًا أو  نْ ي هلل عبادة إذا ما اعتدى على مَ طالات للكراهٌة واالعتداء، ظنًا منه أنه ٌؤدّ 

وتعاون وبناء." ل إلى طالات تالقٍ ها تتحوّ ا فً المؤمن فإنّ لغة أو لونًا أو تراثًا. أمّ 
(ٖٔ)

 

لتسامح مولف خٌانة. وتكمن المفارلة أّن ال ٌجد المتعّصب نفسه فً هذه المفارلة. فبالنسبة إلٌه، ا

الخائن هو الذي ٌتغٌّر بنظر من ٌكرهون التغٌٌر مع أّن هؤالء ٌسعون باستمرار لتغٌٌر اآلخرٌن وٌضعون 

من ٌتّهمونه بالخائن فً خانة خٌار رهٌب، فإّما أن ٌكون متعّصبًا أو ٌكون خانًئا، "فالمتعّصب ال ٌعرف 

ٌتخّطاه" ٕرلم ، الٔالعدّ إال حتّى الرلم 
(ٔٗ)

. 

فً الوالع، التغٌٌر  ٌهدّد المتعّصب ألنّه ٌدفعه إلى إعادة النظر فً لناعاته التً اعتبرها راسخة 

بالنكوص إلى حالة  األّول نفصالاالومتجذّرة فً الٌمٌن المطلك، فهو ٌحاول أن ٌتغلّب فً الوعٌه على 

العودة إلى الفردوس األّول أو إلى طمأنٌنة رحم  إال أّن هذه التً كانت موجودة لبل أن ٌولد. نصهاراال

 مستحٌلة. من هنا ٌسعى المتعّصب لجلب اآلخر إلٌه وإرغامه على التغٌٌر وٌموم بتبرٌر مولفه المتزّمت.

 تبرير التعّصب تهديد للتعدّد 

مح ٌمكن أن لد ٌبّرر بعضهم التعّصب والمهر الذي ٌُماَرس ضدّ األللٌّات العرلٌّة والدٌنٌّة بأّن التسا

ٌؤدّي إلى تفّكن المجتمع والدولة، وأّن لمع التنّوع هو األسلوب الوحٌد لضمان تماسكهما، وٌأتً الردّ بأّن 

الوحدة فً التنّوع ٌمكن تحمٌمها. إال أّن العولمة جعلت هذه الجماعات تشعر بتعّرض هوٌّتها الثمافٌّة 

ٌّتها الثمافٌّة عن طرٌك المزٌد من التدٌّن أو التمّسن للتهدٌد فنراها تسعى، كردّة فعل، لتأكٌد ذاتها وهو

 بالتمالٌد خوفًا من اضمحالل هوٌّتها.

التحدّي الذي ٌواجه البشرٌّة الٌوم ٌتمثّل فً كٌفٌّة تمكٌن الجماعات المختلفة من التمّسن بهوٌّتها من 

دون أن ٌؤدّي ذلن بها إلى االنزالق للتعّصب
(ٔ٘)

ّصب بوحشٌّته العنٌفة شبًٌها ففً نبذ اآلخر ٌظهر التع .

دّعاء أنّه "التعّصب وحٌش ٌتجّرأ اال :بعودة المكبوت لٌصّح فٌه تعرٌف الكاتب والفٌلسوف الفرنسً فولتٌر 

ابن الدٌن"
(ٔٙ)

. 

هذا الوحش المدّعً، بحسب فولتٌر، لد ترّوضه شرٌعة دٌن ولد ترّوضه شرعة إنسان، إال أّن 

ة وإن لم ٌغرف اإلنسان على مّر التارٌخ من ٌنبوعها  لٌتجنّب التعّصب. الكتب السماوٌّة عّززت التعدّدٌّ 

ًّ الذي ٌعّزز العٌش المشترن  ًّ والمسٌح  :مثاالن من بٌن أمثلة كثٌرة ٌشّكالن مرجعٌن لمجتمعنا اإلسالم

ا واحد فً المسٌح ٌسوع"كم جمٌعً "لٌس ٌهودي وال ٌونانً. لٌس عبد وال حّر. لٌس ذكر وأنثً، ألنّ 
(ٔ7)

 

ِ أٌَُها النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َولَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكرَ  ا"ٌو َمُكْم ِعْندَ اَّللَّ

أَتْمَاُكْم"
(ٔ1)

. 

                                         
"الحضور المسيحّي في الشرق، ، وهي تحمل عنوان : CPCالرسالة الثانية الصادرة عن "مجمس بطاركة الشرق الكاثوليك"  (13)

 . 47رقم  (،1992) شهادة ورسالة"
(14) Oz Amos, op. cit., p. 37-38. 
 .53-51، صالمرجع نفسهد. جمال عبد الجواد،  (15)
       .Voltaire (1694-1778), Réponse à une lettre anonyme, 9 fév. 1769مجهولة رّد عمى رسالة(  16)
 (.28، 3 غالطية) (17)
 (.13 الحجرات) (18)
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