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الفكر التطريف وأبعاده على التنمية والتغري االجتماعي من 

 منظور سوسيولوجي

 * حامد .جنالء عادلو م *علياء أحمد جاسم م.م.

29/5/2018 تأريخ القبول: 31/5/2018 تأريخ التقديم:  

 المقدمة
ن اإلسنال  يينن عدنايا   ليس منا من حمل علينا السالح ومن غشننا للنيس مننا   وا 

 ق المسنننل  تننني لل نننو ق علنننب داينننل منننن الالدنننايا  لالمسنننل  منننن سننننل  ويينننن مالنننامال  لننن  ال
ن شنل النناس مندلنهلل عنني اق ينو  التيامنهلل منن للدني النناس  لتنا   المسنلمون منن لسناني ويني  وا 

 شل .
ذا دنان يينننا ين مل دطماانهلل األذ   لالمسل  مدلف دالمالة األلض وليس دلنيميلاا   وا 

ل والل جيننل ول ليننم الم ننال  وانني  الملالنن ق لديننف يدننون اللننيمي عننن الالينن ق د ندننا  ننيتهلل 
 وتلل األن س الدليئهلل لدل مسل  علب المسل  حلا  يمي ومالي وعلضي.

ن لننن ايل اإللانننام علنننب المجلمنننب ش ينننللدا لتنننا  دنشنننل المل جنننلا  والتلنننل   دمنننا وا 
 وال ننننوف وال د  دننننل يملنننني لنننن ايل  يلننننب  دالنننناي اجلماعيننننهلل واتاليننننهلل واتل نننناييهلل ويينيننننهلل  يضننننا  

يلمال لي للك الجماعنا  والدياننا   سف لطن المجلمب الاللاتي يواجي اليو   الا  دديلا  ولأل
 اللنني للدنننب ال دننل الملاننلف اللنني لالننا لنني األلض لسننايا   ولتننو  دنشننل ال نند  ددننل مدننان 

 وجالل تلل ن س واحية دغيل ح ق دتلل الناس جميالا . ولسلدي  اليماء اللي حل  اق تللدا 
مننن ل ليننم وضننلم الدنننب اللحليننهلل  ديننل علننب المجلمننب الاللاتنني ولإللاننام  اننل د 

ويالمننل علننب يجدنناض عمليننا  اللنميننهلل   ولننيميل اشتل نناي الننواني  ودل  ال لنننهلل دننين  لننلاي  
 اللي لنشي اللغيل اشجلماعي لمواددهلل اللاولا  الدائلهلل اللي يشدياا الالال  اليو .

                                                 
 . قسم علم االجتماع / كلية اآلداب/ جامعة الموصل *
 . قسم علم االجتماع / كلية اآلداب/ جامعة الموصل *
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دمنا  أللدنال لاللدنل دياينهلل السنلوك والحتيتهلل لنطن يلاسنهلل ال دنل الملانلف مدن  جنيا  لا 
ن لغييل األلدال واآللاء واشلجااا  يدياي مالي احلمال لغييل السلوك.  وا 

والدحا الذي يلو  يلاسهلل ال دنل اللاللني و دالناي  علنب اللنمينهلل واللغينل اشجلمناعي  
منن لحييني مشندلهلل  المدحا األول لناول اإلانال المندجني للدحنا  يتو  علب  لدالهلل مداحا 

لنني حننين  وعننلض الم ننااي  الاللميننهلل اللنني يتننو  عليدننا الدحننا  واألاميننهلل واألاننياف  حننا الد
جاء المدحنا الاناني ليالنلض لننا ملايلنا  اللانلف و نواعني  ولنناول المدحنا الاالنا اللنمينهلل 

ولي المدحا اللادب لناولننا موضنو  دينف يناال ال دنل اللاللني  واللغيل اشجلماعي الموجي 
 .ييل المجلمبلي عمليا  لنميهلل ولغ

 المبحث األول
 اإلطار المنهجي للبحث

 -مشكلة البحث: -أواًل: 
لالننننني مشننننندلهلل اللانننننلف ال دنننننلي منننننن المواضنننننيب اللننننني دننننني   لننننني اشنلشنننننال لننننني  

وانو ش ينللدا دديئنهلل ماليننهلل  و مجلمنب مالنين  المجلمالا  علب ا نلالف  نواعدنا وماللتنيالدا 
  و يين مالين.

التننننني  والمالننننناييل والالنننننايا  الشنننننائالهلل لننننني ودمنننننا ان اللانننننلف يالنننننني ال نننننلو  عنننننن  
واننذا يالدننس  لننل لنني لننوادن الدننناء اشجلمنناعي  ولدننني تنني  ومالنناييل م ال ننهلل لدننا  المجلمننب 

وي لنن ق الاليينني مننن المشنندال  اشجلماعيننهلل اللنني للانن ق دااننل المجلمالننا  وعلينني نحنناول لنني 
ل اشجلمننناعي انننذا الدحنننا  ن ننننناتل موضنننو  ال دنننل اللاللننني و دالننناي  علنننب اللنمينننهلل واللغيننن

 -وعليي ل  لحييي مشدلهلل الدحا داليي من اللسااش  واي:
وملنننب يلحنننول ال دنننل  ومنننااي ملايلنننا  اللانننلف  المت نننوي دنننال دل الملانننلف  منننا 

ومننااي  نننوا  اللاننلف و ننول  لنني  اللاللنني يلننب  عمننال يلااديننهلل للدننك حينناة المجلمالننا  
وديننف يحننول  لنميننهلل المجلمننب وديننف ينناال ال دننل الملاننلف لنني دننناء و  الواتننب اشجلمنناعي 

 ال دل الملالف يون ماينشي المجلمب من لغيل ييجادي مت وي وموجي.
 -أهمية البحث:-ثانيًا:
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لندنننب  امينننهلل الدحنننا منننن لنننوالل عوامنننل عيينننية لننني متنننيملدا  نننني لنننناول دنننالاللض  
واليلاسننهلل لموضننو  لمسنننا  اوللنني و اننال  المننيملة علننب  لض الواتننب تدننل  ن نالننلض  اميننهلل 

 لي لي ايا   ولا ق دحايهلل.يلاس
ولدمننن  اميننهلل دحانننا اننذا لنني مالالجننهلل اللاننلف دشنندل  دنناييمي وعلمنني  ونحنناول دننذلك لننل  
األدننوام علننب م ننالعدا للدحننا الاللمنني لنني اننذا المجننال ولنني المجنناش  المجنناولة لنني  ي 

 األدحاا اللي يمدن ل  ل  دالاي اذ  الظاالة ولجليالدا لي المجلمب الاللاتي.
هلل لللدننب  اننال اللاننلف ال دننلي المجدضننهلل لالمليننا  اللنميننهلل اشجلماعيننهلل ويالنني محاولنن 

يحاول من  اللني المجلمنب الاللاتني اللحنا ق دلدنم  واللي لحول يون لغيل اجلماعي منشوي 
 لي ظل لاولا  لدنولوجيهلل ولدليهلل وماييهلل لايدهلل ياليشدا الالال  اليو .  اليول الملتيمهلل 

 -أهداف البحث:-ثالثًا:
 -حالي يلب:يديف الدحا ال

لدننننوين لدننننلة عامننننهلل عننننن ظنننناالة اللاننننلف ال دننننلي ومننننا المت ننننوي ددننننذ   -1
 الظاالة.

اللنني لجالننل لنني تنني   اللالليننف دنن ا  األسنندام اللنني لغننذي ال دننل اللاللنني  -2
 اادلهلل يا ل المجلمب.

اللانننل ق يلنننب منننايلايف اللانننلف منننن  ل ننناظ و ننننوا  اللانننلف و نننول  لننني  -3
 الواتب اشجلماعي.

اللنني يللددنا ال دنل اللاللنني علنب عملينا  لنميننهلل لوضني  اآلانال ال اينلة  -4
 المجلمب واللي لحول يون يحياا لغيلا  اجلماعيهلل منشوية.

 -منهج البحث:-رابعًا:
المندج انو الالين ق المنايي يلنب الحتيتنهلل لني الاللنو  دواسناهلل مجموعنهلل منن التواعني  

الدنالة   نل  الالامهلل لدمين علب سنيل الالتنل ولحنيي عمليالني حلنب ل نل يلنب نليجنهلل ماليننهلل  د
المنننندج انننو الاليتنننهلل اللننني يسنننلددا الداحنننا لننني اإلجادنننهلل علنننب األسنننئلهلل اللننني لايلانننا مشننندلهلل 

 .(1)الدحا

                                                 

 .30 ص2002  3مي لي الاللو  اشجلماعيهلل واإلنسانيهلل ا ساليم الدحا الالل لوديهلل غلايدهلل وآ لون (1)
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سنننلالنا لننني انننذا الدحنننا م)المنننندج الو ننن ي(الذي يلضنننمن يلاسنننهلل الحتنننائ ق اولتننني  
ويشنننمل  اللاانننهلل الملاللتنننهلل داديالنننهلل ظننناالة  و موتنننف  و مجموعننهلل منننن األحنننياا واألوضنننا  

يلنب جاننم مالللنهلل الملغينلا   لنب مالللنهلل   نائص الظناالة تيني اليلاسنهلل المندج الو ن ي ع
 .(1)والالوامل اللي للسم لي وجوي اذ  الظاالة

 -المفاهيم العلمية: -خامسًا:
   -.التطرف لغًة:1

 .لدو ملالف لاللا   يلالف  لالف 
 ول  ل للا دالنو ق.  ي لع   الاف الملعب  يتال: الل  الناتهلل 

  الاف   ادالدا.  ي: ل ة لااليف  ل د  الما ويتال:
 يسلاللي من سمالي. ولالف الحييا  ي عي  الي ا  

 والالف الناحيهلل  واائ هلل من الشيء.
 تالل حول الالسدل. والف لالي ا :
ندايلني   انلاف الشنيء   وانلف د نل  الاناء والنلاء (2) ي ا نذ منن  الالني ولالف الشنيء:

 .(3)وجاندي
 وعنني  الادننا  لنني األمننل  اننو حنني الشننيء وحللنني  -:صااطيحي للتطاارفأمااا التعريااف اال

 (4)والدالي عما عليي الجماعهلل واشدلالاي عن الوسايهلل وال لو  عن الم لوف ومجاودة الحي 
 -أما التعريف اإلجرائي للتطرف فهو:

ومجننناودة الحننني لننني األتنننوال  وال نننلو  عنننن المننن لوف  لدنننو اشدلالننناي عنننن الوسنننايهلل  
 دنننان لنننليا      والملانننلف سنننواء وللنننض اآل نننل  للنننل ي وليننني يننني ل اللال نننم  واأللالنننال 

                                                 

 .ن س الم يل(2)

- يال المالللهلل ديلو  5مالج  التاموس المحيا ا مجي اليين محمي دن يالتوم ال يلود آدايي (3)
 .798 799  2011لدنان 

- يال الن ائس للاداعهلل والنشل واللوديب ديلو  3مالج  لغهلل ال تداء ا محمي لواس تلي حجي  (4)
 .261  ص2010دنان ل

ملاح علب الموتب  يول الشدام والمل ة لي مدالحهلل اللالف الالنيف  عدي اللحمن محمي  ال ال   (1)
 .https://www.assakinqq.com  اشلدللوني
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ويننللض الحننوال مننب اآل ننل واللالننايل مالنني ومننب  جماعننهلل ينظننل يلننب المجلمننب نظننلة سننلديهلل 
يامن دلاليي اآللاء واأللدال وتي ي ل دني األمنل يلنب لد ينل اآل نلين ولدمنا يداحنهلل   لدال  لال
 يمائد .

نمنننب المنننال    سنننالب  ي لنمينننهلل لجاللننني لنميهلل) س (:م نننيل نمنننب لننني اللغنننهلل: -. التنمياااة:2
 نمنب الشنيء  و الحنييا لنمينهلل: نمنو   ودانل  نما الشنيء نمناء   (ا1)وغيل  ينمي دالدسل نماء

 (ا2)لالنال  شدب وتوياا  نما  
ينمنننا اننني عملينننهلل لغينننل حضنننالي لننني اديالنننهلل المجلمالنننا   - ننناالحا :اواللنمينننهلل  
للننناول آلاتننا  واسننالهلل مننن المشننلوعا   دمننا  ندننا لشننيل يلننب عمليننهلل لغيننل حضننالي اللتليييننهلل 

اللنني لدنننيف يلننب  يمنننهلل اإلنسننان ولنننوليل الحاجننا  المل نننلهلل دالملنني ونشنننااي وللننب مسنننلوا  
 .(3)الاتالي وال حي وال دلي واللوحي
 -:أما تعريفنا اإلجرائي للتنمية فهو

ولن ق  مجموعهلل الجدوي الاللمينهلل المسنل يمهلل لني لنظني  األنشناهلل الحدومينهلل واألالينهلل  
لنشنني اللتنني  والنمننو للحتينن ق الللاايننهلل سننواء علننب ال نناليي ال ننليي  و علننب  ملسننومهلل  اننا 

 عدل اللالدئهلل واللوجيي المنظ  للموالي الموجوية لي الديئهلل اشجلماعيهلل.  اليي المجلمب 
 دمنا لالنني دمالنب يداحهلل دالهلل المالوتا  اللني لحنول يون نجناح المشناليب اللنموينهلل  التحرر:

ا  الدشليهلل( دمالنب لوليل األمن والسال  ديما نتيل دالني  علنب لوجيني ) ل جيل دالهلل اإلمداني
دمالننننب  ن  )نضنننال شنننالدي(  ولالنننني دالنننهلل اإلمدانينننا  الدشنننليهلل لإلنلنننا  وال لننن ق واإلدنننيا  
 الاليتهلل الوحيية لللنميهلل او  ل ق جو نضالي شالدي.

ن دمننا لالني)لغينننل اجلمننناعي( دمالننننب اشنلتننال يلنننب األعلنننب دالدنننناء اشجلمننناعي أل 
 اللنميهلل لحمل لي ايالدا حوالد لوحيهلل و  ل  ماييهلل لمي الجماايل دحياة  لضل.

                                                 

  مدلدهلل 1م لال ال حاح ا دين اليين محمي دن  دي ددل دن عدي التايل دن عدي المحسن اللادي (2)
 .374ص  2008المن ولة -اإليمان

 .956 ص1990لدنان -ديلو   يال األموا  2 ا1المالج  الوسيا    يدلااي   نيس وآ لون  (3)

 لدنان -ديلو  اليال الاللديهلل للموسوعا    1ا موسوعهلل عل  اشجلما   يحسان محمي الحسن  (4)
 .173ص  1999
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ولغنننايل   منننن اللغيينننل وغينننل عليننني األمنننل حولننني  سننن  الغينننل اش-فاااي اللغاااة:-. التغيااار:3
 .(1)وجاللي غيل مادان وغيل  حولي وديلي   لل   ولغيل الشيء لي حالي ااألشياء 

نسنننا ق انننو دنننل لحنننول يحنننيا لننني الننننظ  واأل حًا:صاااطياوأماااا تعرياااف التغيااار االجتمااااعي 
سواء دان ذلنك لني الدنناء  و الوظي نهلل  نالل للنلة دمنينهلل محنيية  ولمنا  واألجددة اشجلماعيهلل 

دان  النظ  مللاداهلل ومليا لهلل وملداملهلل دنائيا  ووظي يا  لطن  ي لغيل يحيا لني ظناالة شدني 
مالظننن  انننلوح الحيننناة دنننيلجا  و ن ينننايي يلنننب سلسنننلهلل منننن اللغينننلا  ال لعينننهلل اللننني ل نننيم 

 .(2)مل اولهلل
  ما اللالليف اإلجلائي لللغيل لدو:

اللني لاللمنني علننب جدننوي لنشنني اللغيننل  ويائمننهلل ومسننلملة  ظناالة اجلماعيننهلل ملموسننهلل  
لايي.  الم اا من  جل يحياا لنميهلل حتيتيهلل اايلهلل  لدو لغيل مت وي وا 

 المبحث الثاني                                  
 أنواع التطرف فات,مراد

 -مرادفات التطرف: -أواًل:
ن  تي ل للف الدلما  اللي يسلالملدا  للاي مجلمب ما  لللالديل عن اللالف   وا 

 -ومن اذ  الدلما : اإل  ن المالنب يداي يدون واحيا  األذاان  دان اش لالف لي الل ظ 
 -الغلو: .1

 مللايللان والمالنب  ل احم دلمهلل)اللالف(لي  غلم األحيان دلمهلل)الغلو( ود ندما
 واحي  ومن يتل  لي المالاج  شيداي ييلك للتا  دديلا  لي المالنب دين الدلملين.

لل ننا  ومجنناودة التننيل لنني دننل شننيء.... وغننال لنني الننيين واألمننل يغلننو )اش-لغااة: -الغلااو:
جنناود حنني .. وتننال دالضنند  غلننو  لنني األمننل غلننو وغالنيننهلل وغالنيننا  يذا جنناود  لنني الحنني 

ولنني مالجنن  لغننهلل ال تدنناء يادنني لنننا ن ننس المالنب لننالغلو مننن غننال الشننيء يذا   (3)يو للانن  لينن
 .(4)داي مجاود الحي

                                                 
 .345هرة,ص( أبن منظور,لسان العرب,طبعة مصورة,الدار المصرية للتأليف والترجمة,القا1)

 .188 ص1977م ا ب ال شام يلاسهلل المجلمب مدلدهلل األنجلو الم ليهلل للنشل واللوديب التاالة  (2)

 .131 132لدنان ص-  يال يحياء الللاا الاللدي ديلو 15 دن منظول لسان الاللم  (1)

 محمي لواس تلي جي م يل ساد ق.(2)
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ل وا للنننب يييننني ألت نننب الغاينننهلل لدو لحنننل  -وغنننال األمنننل غلنننوا : جننناود حي  ودالسننند  غلنننوا وغ 
 .(1)غالء دسماء  ي داليي دالي الغلو دالسد   لل ب لي ذاادي وجاود المي 

ي لني تضنيهلل مديئينهلل  و لني شن ص ينللدا ددنذ  التضنيهلل ويدون الغلنو لالغلو موتف مدالغ لين
مننب الشننيء المدننالغ لينني  و ضنني  لالديننلا  عننن الموالتننهلل  و الننللض لتنني يغننالي اإلنسننان دحدنني 
عجادي دما تي يغالي ددلاايلي وعدولي والغلو ي االحا   سلوم من  ساليم متاومهلل النيين  وا 

 .(2)اإلسالمي
الدلنننام شلغلنننو لننني يينننند  وشلتولنننوا علنننب اق يش الحننن ق((  ومنننني تولننني عننند وجنننل)) يا انننل

  ي شلجاودوا المتيال. }171النساء{
)يا يدا الناس ييناد  والغلنو لني اليين لطنني } لب اق عليي وسل {ولي الحييا تول لسول اق

 .(3)} الك من دان تدلد  الغلو لي اليين
 ا الت ي داألمول  يل األمول اوسادا.ينما تال ذلك ألن من   التي وآيادي اللي  مل دد

ن االين الل ظلين)اللالف والغلو(مللايللين لي المالنب.  يلض  مماسد ق  حهلل ماتللنا  وا 
 -اإلرهاب: .2

يننيول مالنننب دلمننهلل)اإللاام(لي المالنناج  حننول اإل الننهلل ل ي م لننال ال ننحاح مالنننب دلمننهلل 
 .(4)اإللاام او: لام  اف و لادي و سللادي   الي

 ___  اف واشسنن  اللام و لادنني و سننللادي   الي واإللاننام دال ل :مالي ننيي ولادانا  دالضنن
 .(5)من الايل

                                                 

- يال المالللهلل ديلو 5المحيا ا مجي اليين محمي دن يالتوم ال يلود آدايي مالج  التاموس(3)
 .959 ص2011لدنان 

- يال واسا للنشل لنين3عدياق سلو  الساملائي الغلو وال ل ق الغاليهلل لي الحضالة اإلسالميهلل ا(4)
 .273 ص1988دغياي 

 لت  1952 يال يحياء الدلم الاللديهلل 2الحالظ  دن عدياق محمي دن يديي التدويني سنن  دن ماجهلل  (5)
 .3028الحييا

  م لال ال حاح م يل دين اليين محمي دن  دي ددل دن عدي التايل دن عدي المحسن اللادي (1)
 .149ساد ق ص

 .536مجي اليين محمي دن يالتوم ال يلود آدايي مالج  التاموس المحيا م يل ساد ق ص (2)
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ولانننننم دمالننننننب  ننننناف واألسننننن  اللاانننننم دتولننننني لالنننننالب))من اللانننننم((  ي دمالننننننب اللادنننننهلل 
ومني)شلادانيهلل لني اإلسنال ( داإل ل ناء اعلنا ق السالسنل وما  شندي ذلنك ممنا دانن  عليني 

و  نلدا منن } لب اق عليي وسل {اق عد وجل عن  مهلل محمياللادانيهلل للدل ي وتي و  دا 
 .(1)اللادنهلل:ال وف وللك مالذ الحياة دالنساء

ولي المالج  ألدن لالس:)لام اللاء والداء والداء   الن: حياما ييل علنب  نوف واآل ل 
ييل علب يتهلل و  هلل لاألول اللادهلل لتول لام الشيء لادنا  ولادنهلل ومنن الدنام اإللانام واو 

 .(2)يُ  اإلدل من الحوض وذيااا واأل ل األ ل اللام الناتهلل المددولهللت  
ولنننني المالجنننن  الوسننننيا اإللانننناديون:) و ننننف يالنننن ق علننننب الننننذين يسننننلدون سننننديل الالنننننف 

 .(3)واإللاام للحتي ق  ايالد  السياسيهلل
 .(4) ولي المنجي دلمهلل اإللاادي ليل علب دل)من يلج  يلب اإللاام إلتامهلل سلاي(       
 .(5)الج  األداييميهلل ال لنسيهلل علف اإللاام ي االحا  د ني :ناا ق اللعمولي م
ومن  الل اذ  اللالاليف لطن اإللاام ييل علنب دنل منن يسنلك الالننف دالين ق لني  

 سديل لحتي ق  غلاض سياسيهلل.
وجنناء لنني دلننام اإللاننام والالولمننهلل ماي لي))اإللاننام اننو األسننلوم األداننل عن ننا  لنني  

مننن السننلاهلل التائمننهلل واو ينشنن  ويلاننول ويمننالس نشننااي لنني  اللالديننل عننن الجننا  مللننوض
الالاية دالييا  عن التنوا  الشلعيهلل المالللف ددا ويالمل لي سليهلل شييية ويوجي ضنلدالي يلنب 
مواتنننب غينننل ملوتالهلل ويسنننلديف المنننينيين النننذين شحنننول لدننن  إلشننناعهلل النننذعل ديند  ودعدعنننهلل 

 .(6)لهللاشسلتلال لي المجلمب واد السلاهلل التائمهلل لي اليو 

                                                 

 .337لدنان ص- يال يحياء الللاا الاللدي ديلو 8 دن منظول لسان الاللم  (3)

 .401 ماية:لام ص2س مالج  متاييس اللغهلل   دن لال  (4)

 .282 ص1972 التاالة 2مالج  اللغهلل الاللديهلل المالج  الوسيا ا (5)

 .280لدنان ص-المنجي يال الشلو ق ديلو  (6)

شداليهلل اللالليف:انا عين (7)  .https://www.hunaaden.com/art16029اإللاام وا 

 .9 ص2002د الدحوا  داييميهلل نايف عدي اللحمن لشيي الدوالي اإللاام والالولمهلل ملد (1)
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واإللاننام تانونننا  حننين يتننل  دننالحد  ليتننال)حد  اإللاننام( يالننني اسننلناي  يلننب وسننائل  
تياسيهلل لد ل دا اللعم لي ن وس المحدومين وش للعب األحدا  والضمانا  التانونينهلل لمنن 

 .(1)يتب ضحيهلل اإللاام دل يون اللميد الالايل دين الدا  وآ ل
(لنننننننننيل علنننننننننب اإللننننننننندا  وممنننننننننا سننننننننند ق  يلضننننننننن  لننننننننننا  ن ل ظهلل)اإللاام  

والل ويف ويدون األمل سيئا  جيا  يذا دان ضحايا اإللاام منن الضنال اء داألا نال والنسناء 
 والملض وددال السن ممن شحول لد  وشتوة.

ودناءا  علب مالتي  ذدل  لطن اللالف مايا  يللدا دماللتيا  و لدال داليية عمنا انو  
 لم يلب ماياللف دالغلو االما  ني يائلة ال دل.ماللاي وملالالف عليي ويلجاود الحي  لطني  ت

 مننا حينمننا يلحننول ال دننل الملاننلف يلننب  نمنناا سننلوديهلل عني ننهلل مننن اعلننياءا  علننب  
 الممللدا  واأللواح  و يلشدل دديئهلل لنظيما  مسلحهلل عنيئذ يلحول علب يلاام.

لنننناللالف يننننللدا دماللتننننيا  و لدننننال داليننننية عمننننا ماللنننناي وملالننننالف علينننني سياسننننيا   
لماعيننننا  ويينيننننا  يون  ن لننننللدا للننننك الماللتننننيا  واأللدننننال دسننننلوديا  ماييننننهلل عني ننننهلل لنننني واج

مواجدننهلل المجلمننب  و اليولننهلل  ما يذا  للنندا اللاننلف دننالالنف المننايي  و اللديينني دننالالنف لطننني 
يلحننول يلننب يلاام لنناللالف يائمننا  لنني يائننلة ال دننل  مننا عنننيما يلحننول ال دننل الملاننلف يلننب 

سنلوك منن اعلنياءا  علنب الحلينا   و الممللدنا   و األلواح  و لشنديل  نماا عني هلل من ال
اللنظيمننا  المسننلحهلل اللنني لسننل ي  لنني مواجدننهلل  المجلمننب واليولننهلل لدننو عنيئننذ يلحننول يلننب 

 يلاام.
ويدياي  ال اللالف حين ينلتل من انول ال دنل واشعلتناي والل نول النظنلي يلنب  

عننننن ن سنننني د شنننندال ماييننننهلل  عمننننال تلننننل اننننول الممالسننننهلل واللاننننلف السننننلودي الذي يالدننننل 
ول  يا  واسل يا  لوسائل الالنف المايي الم لل نهلل للحتين ق دالنض األانياف وعاية منايدون 
نالاداسنننا  لللشننندب دلانننلف سننناد ق لننني ال دنننل والتناعنننا   اللانننلف السنننلودي والمنننايي نليجنننهلل وا 

 واإلعلتاي.
ديننهلل مننن  ننالل ودننناءا  علننب اننذ  الماللتننيا  يننل  غسننل مننا دننوايل الجماعننا  اإللاا 

لنميننهلل الجااننا  دالغننهلل السننلديهلل يداء مجلمالننالد  ويولدنن  مننن ناحيننهلل ولتننليظ عمليننهلل اشنتننالم 

                                                 

 .27 ص19755يدلااي  ميدول مالج  الاللو  اشجلماعيهلل الديئهلل الم ليهلل الالامهلل للدلام  (2)
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الالنيف عليدا  حلنب لنو  ي  ذلنك يلنب اللضنحيهلل لني حينالد  ألن لني ذلنك سنديل يلنب الجننهلل 
 داعلدالا  شدياء.

ولننني مجنننال لحييننني مننننادب اللانننلف ينننل  دالنننض الدننناحاين ين منننن ديندنننا الحلمنننان  
سنندي دمالنب سننياية ال تل واشللتننال يلننب ال ننيما  ال ننحيهلل والغننذاء السننلي  واللاللنني  ودلدننا الن

للضننننالل لدنننني لشنننندل مدننننللا  الالنننننف و ميننننلة لللالف و  و ننننا  حننننين لسنننني المسننننالك 
 .(1)المشلوعهلل لللالديل عن احلياجا  الناس

 -ثانيًا:أنواع التطرف وصوره في الواقع االجتماعي:
لننيين دما يدننون لنني ال دننل والسياسننهلل واأل ننال ق والسننلوك واللاننلف تنني يدننون لنني ا 

 -وعليي تي ي  ذ اللالف  شداش  ملاليية  امدا مايلي:
اننننننننننننننننننننننننننننننو دننننننننننننننننننننننننننننننل ل ننننننننننننننننننننننننننننننظ شيحننننننننننننننننننننننننننننننل -. التطاااااااااااااااااااااااااااااارف القااااااااااااااااااااااااااااااولي:1

انننننننننننال ق الشائالا  وماشنننننننننننادل  ياالتي لالسنننننننننننم والتذف والدجاء والغيدهلل والنميمهلل والدذم وا 
لننننو مننننني مجلمننننب دننننل  ن دالننننض ذلك دلنننني لاننننلف لنننني التول واننننو ددننننذا المالنننننب شيدنننناي ي 
 المجلمالا    دح  اذ  ال  ا  سمهلل  ساسيهلل ومميدة لدا.

واننو دننل لاننلف لنني سننلوك  و لالننل م ننالف للشننل  لدني -. التطاارف العمليلالساالوكي :2
ي للف دا لالف يلجهلل لحلمي لدناك ددائل دالتلل والدنا والسلتهلل واناك  نغائل لدلما دنان 

 ال الل دديلا  
وعيننني( دنننان  منننل   عظ .وانننو  يضنننا  ددنننذا المالننننب و شننندال داينننلة لننني ) ي ولي ليننني حننني  و 

 .(2)مجلمالالنا
ويت ي دي ياالة  الل ي الالنا  دنال لو  عمنا انو من لوف لني  الالامنهلل  -.التطرف المظهري:3

منننن حينننا المظدل د للنننياء مالدنننس م ال نننهلل للجمدنننول  و اللدنننل  لننني الملننندس  و الحنننييا 
 دالتهلل لجذم اإلنلدا .

ويلماننل لنني ال ننلو  عننن التواعنني ال دليننهلل  و الاتاليننهلل اللنني يللضننيدا  -فكااري:.التطاارف ال4
 المجلمب ألي موتف من المواتف.

                                                 

 واإللاام  تهلل دين اللالف اليينيااألييلوجيييليس عمل  الالال (1)
  www.m.ahewar.org 2011ا3ا9

  www.islamtoday.netاللالف الالنيف  ال ال  عدي اللحمن محمي يول الشدام والملاة لي مدالحهلل (2)
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واننو مجنناودة اشعلننيال لنني السننلوك الننييني  و ال ننلو  عننن .التطاارف الدينيلالمعتقاادي :5
 .(1)مسلك السلف لي لد  اليين ولي الالمل دي سواء داللشيي  و داللسيم والل ليا

من  الف الماللتي ال حي  الذي جاء دني الندي) نلب اق عليني وسنل (  ويي ل دل 
 ودان عليي ال حادهلل الدلا  وسلف األمهلل)لضوان اق عليد   جمالين(.

لالشنننننننلك والد ل واإللحاي وايعاء الولننننننني والدوجنننننننهلل ق ويعننننننناء غينننننننل اق ولتنننننننييس  
عاائد   ننننن ا  شلليننننن ق يش داق)جنننننل وعال(داللننننن  الغيم وال ال نننننمهلل والي س األشننننن اص وا 

 .(2)واللشاا  ونحو اذا دلي من اللالف لي الماللتي
داإلضنالهلل علنب ماسند ق ذدنل  منن  شندال اللالف لدنناك  شندال   نل   تنل شننيوعا   

انننننننل اللانننننننلف السياسننننننني واللالف لننننننني اشلجاانننننننا  واللالف األ التي واللانننننننلف لننننننني 
شجلماعيهلل د نولاا المشاعل واللالف اشجلماعي والللض واشحلجا  علب غيام الاليالهلل ا

 الم لل هلل لي نظا  المجلمب.
والحتيتهلل لطن مظاال اللالف والالنف ل  لدن متدولهلل لي اإلسال   دنيا  ومنن اديالنهلل  

اإلسال   ني )وسا دين اللشييي واللساال(ومن الاللين اللني ينيعو يليدنا الدنو  النذي حنذلنا 
 .}26ص{يل اق(( اق مني لي مواضب دايلة مندا))وشللدب الدو  ليضلك عن سد

ودا ل ننال لننطن اإلسننال   ل ننف داليسننل والسننماحهلل والوسننايهلل دتولنني لالننالب ))يلينني  
وتنال لالالب))وماجالنل علنيد  لني النيين منن  }185الدتنلة{اق دد  اليسل وشيليي دد  الالسنل((

 .}78الحج{حل ((
 المبحث الثالث

 في التنمية والتغير االجتماعي الموجه
عي لنني الالنناية علننب  ننني اللالننييال  اللنني لحننيا لنني  نمنناا يا ننذ اللغيننل اشجلمننا 

الحينناة لنني مجلمننب مالننين ولظدننل اننذ  اللالننييال  نليجننهلل للننولل عوامننل دايننلة وملاليية ويل ننذ 
اللغيننل  داننل مننن شنندل واحنني وتنني نشنن   لنني ذلننك الل لتننهلل الالامننهلل اللنني نجننياا لنني دلننم علنن  

دين مايسمب دناللغيل الاتنالي ودنين  اشجلما  واشنالولودولوجيا اللي لاللض  لدذا الموضو 
مايسننمب دنناللغيل اشجلماعي وذلننك علننب الننلغ  مننن  ن اللغيننلا  اللنني لحننيا لنني المجلمننب 

                                                 

 www.moqatel.comم دو  اللالف  (3)

  ال ال  عدي اللحمن يول الشدام والمل ة لي مدالحهلل اإللاام م يل ساد ق. (4)
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ينما لمال ول    عن ن سدا لي سلوك الناس  ي لني مظناال الاتالنهلل ممنا يالنني  ن اللغينل 
 اشجلماعي يناوي دالضلولة علب لغيل اتالي.

نمنا انو ظناالة مالتنية يلننب  ن اللغينل لني الحيناة اشجلما  عينهلل لنيل ظناالة دسنياهلل وا 
حي دديل ويظدل اذا اللالتيي لي لننو  اللن ايلا  اللني ي ضنب لدنا المجلمنب واللني لنايي يلنب 

 .(1)ظدول اللغيل من ناحيهلل دما يظدل لنو  مجاش  اللغيل ن سدا من ناحيهلل   ل 
هلل  ساسنيهلل منن  ن ا  واللغيل يحيا للتائيا  لي دل الجا   ليننا    لن  نلي وانو  ن  

المجلمنننننب وش ي ضنننننب انننننذا اللغينننننل إللاية ماليننننننهلل دنننننل ينننننني نليجنننننهلل للينننننالا  وعوامنننننل اتالينننننهلل 
 .(2)واتل اييهلل وسياسيهلل يليا ل دالضدا لي دالض وياال دالضدا لي دالض

ولجيل اإلشالة انا يلنب  ن اللغينل يمدنن  ن يدنون مايينا  يسنالب يلنب للنب المسنلو   
لي للمجلمننب  وتنني يدننون مالنويننا  يسننلديف لغيننل الجااننا  اشتل ننايي واللدنولننوجي والحضننا

 .(3)المواانين وتيمد  اشجلماعيهلل
للوجيننني عملينننا  اللغينننل اشجلمننناعي وللحييننني ضننندا مسنننالالدا يلجننن  المجلمنننب يلنننب  

وسائل دايلة من ضمندا الل انيا وذلنك لغنلض لحتين ق األانياف الشناملهلل للمجلمنب ولنميلني 
 .(4)اتل اييا  
انننا  لنموينننهلل علنننب ال نننالييين اشتل نننايي واشجلمننناعي للحتيننن ق وانننذا يلالنننم  ا 

 اننياف اللغيننل دمننا يشننملي مننن للننب مسننلو  الماليشننهلل ولحتينن ق الللاايننهلل واللضاء يضننالهلل يلننب 
 .(5)لحتي ق اللماسك اشجلماعي لي المجلمب ولتويهلل الالالتا  اشجلماعيهلل لي دل لئالي

 وددننذا يمدننن التننول  ن (1)يولا  جواليننا  لاللنميننهلل انني اللغيننل الموجنني الننذي للالننم لينني اإليالة 
انننيف مشنننلوعا  اللنمينننهلل اشجلماعينننهلل واشتل ننناييهلل لننني دنننل وتننن  انننو لحتيننن ق انننذا اللغينننل 

 .(2)الموجي
                                                 

اايي نالمان الديلي ي.حامي عدي الحسين سال  التي  الموحية والمالوتهلل لللنميهلل يلاسهلل مييانيهلل لي دغياي ودالة  (1)
 .4 ص1985ن اشجلماعيهلل الملدد التومي للدحوا اشجلماعيهلل والجنائيهلل دغياي شدااالالمل والشاو 

 .165يدلااي  ميدول مالج  الاللو  اشجلماعيهلل م يل ساد ق ص(2)

لديمهلل دلي  لديج المشدياني اآلاال اشجلماعيهلل لدجلة الالمالهلل لي مناتهلل ال ليج الاللدي يلاسهلل مييانيهلل لي يولهلل (3)
 .65 ص1984س  عل  اشجلما  الدوي  دليهلل اآليام ت

 111 ص1977محموي الدليي الل ايا لللمنيهلل اشجلماعيهلل يال المالالف دم ل التاالة  (4)

 .65لديمهلل دلي  لديج المشدياني م يل ساد ق ص (5)
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لاللمنيهلل ولالل يلاية للوش  السلاهلل لني  ي دلني واي وجني منن  وجني اإل نالح النذي  
اني يسننمب لنميننهلل يلدنند علننب لنشننيا الحلدننهلل اشتل نناييهلل ولالدينند مالننيل نمننو اشتل نناي الننو 

ذ يلدننند علنننب يلسننناء تواعننني الاليالنننهلل واللوادن وداللنننالي اشسنننلتلال لننني المجلمنننب  اتل ننناييهلل وا 
ذ يلدد علب ياال ق الللديهلل والالل  وال نون يسمب لنميهلل اتاليهلل  .(3)يسمب لنميهلل واجلماعيهلل وا 

وعامننهلل الننناس ي نن ون اللغييننل ددسننااهلل داننني )) اللحننا ق دلدننم الحضننالة((  ي  ن  
 .(4)للاللم جملهلل مال مالي  األم  الملتيمهلل  ناعيا  واتاليا  وحضاليا  يدون 

وعليي يلالين علب اليولهلل لس   اا ووضنب دنلامج والتينا  دلوظي نا  مالينهلل مداشنلة  
ددينننلة منننن اجنننل دسنننل حلتنننهلل الجمنننوي والل لنننف واشلل نننا  دنننوليلة النمنننو واللتي  انننذا الالمنننل 

 .(5)اإليالي المدلمج او اللنميهلل داملياد
 لدن الساال األا  انا اذا الذي لني  (6)لاللنميهلل ملوالتهلل مب  نماا اللغيل الم اا 

 للك األم  الملتيمهلل عنا مااو حلب نامب ليي 
الجننوام الدسننيا يننني النننو  اللاتنني مننن الالننيل والحينناة  حيننا ينننال  اإلنسننان ددلدننا   

الدملننننين وشدملننننين اللتنننني  والاتالننننهلل والحضننننالة والي يتننننو  لنننني ل ينننننا علننننب سنننناتين اانننننين مل
 واما:األمن والحليهلل.

 ما األمنن ليدنون علنب مسلويين:مسنلو  ال نلي واألسلة ومسنلو  المجلمب  منا علنب  
مسنننلو  ال نننلي واألسنننلة ليشنننلمل األمنننن علنننب األمنننن منننن الجنننو  واألمنننن منننن ال نننوف وامنننا 

تنال النالملان الللان الم المولب عند وجنل منن تنليل  ن يالدنيو  لتائدمنا وآمند  منن  نوف 

                                                                                                                         

ي.عدنننننننننني الدننننننننننايي الجننننننننننوالي وآ لون يلاسننننننننننا  لنننننننننني اللنميننننننننننهلل اشجلماعيننننننننننهلل منننننننننني ل يسننننننننننالمي مدلدهلل ندضننننننننننهلل (1)
 7 ص1982الشل ق التاالة 

 .65لديمهلل دلي  لديج المشدياني م يل ساد ق ص (2)

سليم الحص,آفاق التنمية العربية المستدامة,مجلة المستقبل العربي,يصدرها مركز دراسات الوحدة  (3)

 .6,ص 2005,آيار,28,السنة315العربية,العدد

يصدرها مركز طاهر حمدي كنعان,المشروع النهضوي العربي:البعد االقتصادي,مجلة المستقبل العربي, (4)

 .52,ص2002, 25,السنة238دراسات الوحدة العربية,العدد 

 .7سلي  الحص آلا ق اللنميهلل الاللديهلل المسليامهلل م يل ساد ق ص(5)

غادي ال ولاني  ي لنميهلل ل لساين الواتب واآللا ق مجلهلل المسلتدل الاللدي ي يلاا ملدد يلاسا  الوحية  (6)
 .1 ص2005 آم 28 السنهلل318الاللديهلل الاليي
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تليل:اآليلنان {لالالب)) لليالديوا لم اذا الدين  النذي  االمدن  منن جنو  و منند  منن  نوف((
3-4{. 

ويل نننل األمنننن منننن الجنننو  منننايامن سنننالمهلل الدنننين ويشنننمل ذلنننك المسننندن وملالننن ق  
 السدن دما يشمل الوتايهلل ال حيهلل وعال  الدين مماتي ياللليي من  ملاض.

جدنننهلل األمننان اشجلمننناعي النننيا لي  مننا علنننب مسننلو  المجلمنننب ليشننمل األمنننن مننن  
حيا للوادن الحتو ق والواجدنا  لني منادين  عضناء المجلمنب وينل ي اشعلنياء دالضند  علنب 
دالضننند  اآل ل ويشنننمل األمنننن منننن جدنننهلل   نننل  تنننيلة المجلمنننب علنننب حماينننهلل ن سننني و لضننني 

 وممللدالي من اشعلياء.
 وسننب ال يننالا  و مننا عننن الحليننهلل للشننمل  علننب مسننلو  ال ننلي واألسننلة الننلمدن مننن  

للتليل الم يل الش  ي واألسنلي واشجلمناعي واملالك الوسنائل للل نلف دالحيناة واللملنب 
 دالمالالف والاللو  وال نون.

و مننا علننب مسننلو  المجلمننب للشننمل الحليننهلل ومشننالدهلل جميننب المننواانين لنني لتليننل  
 .(1)يهللشاون المجلمب من  الل اللمايل اشنل ادي واللياول السلمي للسلاهلل السياس

ذا داننننن  اللنميننننهلل لالننننني ياننننال ق اإلمدانيننننا  الدشننننليهلل ولوسننننيب  يننننالا  الننننناس    وا 
( دالدنالة ))اللنمينهلل اني Amarty Senوينلايف انذا لني الوتن  الحاضنل ماي ن ي  ماليلنا  )

حليهلل(( يذ لاللف الحليهلل دمالنب واسب دحينا لشنمل الحلينهلل منن الجنو  ومن التدنل ومنن دنل 
 .(2)مايتف عتدهلل لي الي ق مشالدهلل الناس مشالدهلل داملهلل ددا عوائ ق لي لشديل مسلتدلد 

لنننطن  اننن  م نننايل ال شنننل اللنمنننوي علنننب ال ننناليي اشجلمننناعي انننو ال دنننل اللاللننني  
لد يل اآل ل والسالي ألد ائي  و اجلاااي ودذلك لنطن اللنمينهلل دتنيل مالحلنا  الذي يسالب يلب 

يلب ماسسا  ونظ  لطندا لحلنا  يلنب ينسنان حنل وعتنل مل نل  والنذي  ساسني الاللن  والل دينل 

                                                 

  ماليلا سين:اتل ايي من   ل انيي 
 57ااالي حميي دنالان المشلو  الندضوي الاللدي م يل ساد ق ص (1)

اللنميهلل لي ظلوف األدما  مجلهلل  عااف تدل ي وعلي تايلي يعاية دناء الاللا ق يسللاليجيا   (2)
 .46 ص2003  26 السنهلل295المسلتدل الاللدي ي يلاا ملدد يلاسا  الوحية الاللديهلل الاليي
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الالتلننني دالينننيا  عنننن ال دنننل الملانننلف النننذي يلغننني  عمنننال الالتنننل )) علنننب النننلغ  منننن  نننني  ي 
 .(1) ي ال ال ق(("الالتل" يوال ق متا ي الشل  لي وجو 

واذا ماسوف نلال ق يليني لني المدحنا اللادب والنذي سننحاول منن  اللني  ن ناشنل  
دالض الالالا  اللني ي ل دنا ال دنل الملانلف لني عملينا  لنمينهلل ولغيينل المجلمنب من  نالل 
لايننهلل نتييننهلل موضنننوعيهلل ليسنن  مت ننوية لذالدا دتنننيل مننااي متيمننهلل  و مننني ل للايننهلل اآلانننال 

ا ال دنننننل الملانننننلف د عمالننننني اإللاادينننننهلل لننننني عملينننننا  يعمنننننال ولنمينننننهلل السنننننلديهلل اللننننني ي ل دننننن
عاتنهلل لغينل اجلمناعي منشنوي لني  المجلمب وديف حان  انذا ال دنل اإللانادي الدننب اللحلينهلل وا 

 ظل لنميهلل اجلماعيهلل ايلدا الندوض
ددالننهلل جوانننم المجلمننب. ذلننك ألننننا ن مننل لنني ملحلننهلل جييننية ي  ننذ ليدننا ال الننل اللنمننوي  دالننايا  

 ليدا ضلولا  ال دل والالمل الشا ق والملوا ل من  جل لحتي ق األاياف الملجوة. واتاليهلل
 المبحث الرابع                                     

 كيف يؤثر الفكر التطرفي في عمليات تنمية وتغيير المجتمع
ديايهلل نادي  ن اآلليهلل األساسيهلل والالامهلل لنجاح الالملينهلل اللنموينهلل اني الشنالم ددنيف  

 لالدشنننل اننن  الانننلوة الحتيتينننهلل لألمننن  والحلينننهلل انننو المالينننال الندنننائي لللنمينننهلل لاللنمينننهلل (2)اةو ي
ال تننننل واشسننننلدياي ودننننذلك لتننننل ال ننننلص  للالننننم اسننننلدالاي الم ننننايل األانننن  لغيننننام الحليننننهلل:

امنال ال ننيما  الالامننهلل  و يضنا  غيننام اللسننام  ول شنني  اشتل ناييهلل والحلمننان اشجلمنناعي وا 
 .(3)اشسلدياي
 نننني منننن الضنننلولي لنجننناح عملينننا  اللنمينننهلل انننو ا لينننال يسنننللاليجيهلل اللنمينننهلل ودمنننا  
يدنننون منننن الضنننلولي الدنننيء دلتنننييل سنننلي  للحنننيوي والتنننو  اللننني لشننندل الحاضنننل  المالئمنننهلل 

والميدان الدامل للماضي من يون لتنيان الد نيلة داألانياف اويلنهلل األجنل لللنمينهلل منن  جنل 
 السالي يلب لحتي ق  اياف اللنميهلل.

                                                 

 ضل عداس عاوان مسلتدل ظاالة الالنف السياسي لي الاللا ق  مجلهلل المسلتدل الاللدي ي يلاا  (3)
  .47 ص2006  آم29 السنهلل330ملدد يلاسا  الوحية الاللديهلل الاليي

 .120غادي ال ولاني  ي لنميهلل ل لساين الواتب واآللا ق م يل ساد ق ص (1)

والتياس(( مجلهلل المسلتدل الاللدي ي يلاا ملدد ينظل:نايل للجاني"اللنميهلل اإلنسانيهلل"))الم دو   (2)
 .70-67  2002  25 السنهلل283يلاسا  الوحية الاللديهلل الاليي
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هلل يلنننب ين اللنمينننهلل لنننيس لتنننا مسننن لهلل للاللننن ق دلنظننني  ولموينننل دلننننامج ينشنننائي يضنننال 
شننلاك ماسسننهلل يوليننهلل عمالتننهلل لإلنشنناءا   المسننائل الحتيتيننهلل اللنني للاللنن ق دنناألحل   ضنن   وا 

 دطعاية دناء اتل اي ومجلمب وحدومهلل.
شدننييل مننن التننانون والنظننا  للوظيننف  ننحي لالتل نناي والنظننا  اشجلمنناعي ولننيس  

 .(1)اتل اي  و مجلمب  ن يالمل وينمو لي غياددماداسلااعهلل  
لننطن عنني  اشسننلتلال يننايي يلننب جمننوي اللاننويل واللنميننهلل واإلدتنناء علننب مننااو دننائن  

وعنني  اشنلتننال يلننب مننااو  لضننل لننذلك لننطن وجننوي اشسننلتلال السياسنني مننن شنن ني  ن يسنندل 
والشنالم نحنو اللغينل عمليهلل اللنميهلل واللغيل ويايي يلنب لحتيتدنا حينا للوجني جدنوي السنلاهلل 

واللنمينهلل المنشننوي ولنني حالننهلل عنني  اشسننلتلال السياسنني لننطن جدننوي السننلاهلل مودعننهلل دننين يعنناية 
اسللدام األمن ولنميهلل المجلمب ناايك عن  ن عي  اشسلتلال يايي يلب اجنلة األيمغنهلل ممنا 

 .(2)يحل  المجلمب من لاعليلدا لي اللغيل واللنميهلل
والسياسننننننننني منننننننننن  اننننننننن  متومنننننننننا  اللنمينننننننننهلل لاشسنننننننننلتلال واألمنننننننننن اشجلمننننننننناعي  

اشتل نناييهلل لديون األمننن شلدننون انننناك لنميننهلل ودننيون ذلنننك لندننال الننيول لاللالف ال دنننلي 
الملنننلج  يلنننب عملينننا  يلاادينننهلل يننناال علنننب اللنمينننهلل اشتل ننناييهلل وعلنننب اشسنننلامال واللموينننل 

والسياسنننهلل  للمشنننلوعا  لل س المنننال جدنننان واشتل ننناي يشنننمل السنننياحهلل واللموينننل واشسنننلامال
 .(3)النتييهلل

لاللب  ناليي السنياحهلل نجني لشنويي  نولة الدلني النذي يدانل ليني الحنييا عنن الالننف  
 و لن ننذ لينني عمليننا  يلااديننهلل مدمننا داننن  ادياللدننا للتننل حلدننهلل المالحننهلل الجويننهلل  واإللاننام 

والدحليننهلل دالجاانني  ويلننناتص عننيي السننواح ويننل  ييلاجنني علننب سننل  الل ننني ا  اليوليننهلل علننب 
لننني م ننناال ولجلدننني النننيول الميالالنننهلل ظاالينننا  عنننن حتنننو ق اإلنسنننان والحلينننا  دلحنننذيل  نننني د

                                                 

ينظل:عااف تدل ي وعلي تايلي يعاية يعمال الاللا ق اسللاليجيا  اللنميهلل لي ظلوف  (3)
 . 48-47األدما  م يل ساد ق ص

يال مجي للنشل  دي ق اللغيل اشجلماعي دين النظليهلل واللا محمي عدي المولب  (4)
 .234 ص1987واللوديب عمان 

 .www.diwan alarab.com 2016األول  12األانين  عايل عامل  اإللاام وآاال  اشتل اييهلل  (5)
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ليندنننال اتل ننناياا ولل نننات  مشنننداللدا  لعاياانننا منننن احلمننناش  عملينننا  يلاادينننهلل...... يلنننا 
 .(1)اشجلماعيهلل والسياسيهلل واللنمويهلل... وي د  الدلي المديي دالل دك

ن اإلنسنان انو منن ش (2)ب اإلنسانوحيا  ن  ي لن يذ ياللمي داليلجهلل األولب عل   وا 
يننن من علنننب حيالننني وحليلننني وعتلننني يالمنننل لننني تلننن ق وانننذا يتنننوي يلنننب ضنننالف اإلنلاجينننهلل وتلنننهلل 

ول س المننال المدننيي دواسنناهلل اإللاننام الننذي دادياللنني جدننان و شنني  ولننا  وتلتننا  مننن  اإلنلننا  
ا نشنااي  دالني الالامل نجي  يدلم يلب  مادن ومواان ودالي حيا األمنان والام نيننهلل وانذا من

دننل عمليننهلل يلااديننهلل حيننا نجنني  لننل لنني  سننوا ق النتنني والمننال والدول ننا  والل ننا  األسننالال 
 وظدول السو ق السوياء.

والوم اشسلامال يلب ال نال  وانذ  اآلانال جمالينا  لتنوي يلنب  لنل آلينهلل المالنامال   
 .(3)اشتل اييهلل ومن ا  يلب يعاتهلل اللنميهلل

شنننننغل دسننننندم لدنننننااا النننننيولة اشتل ننننناييهلل للضنننننالم سنننننو ق السنننننلب وال نننننيما  وال 
واللنمويننهلل ودسنناي اللجننالة واننلوم لاوس األمننوال ولسنناي منننام الشننلادهلل واألعمننال وللالاننل 
المشنناليب الددننل  نليجننهلل  ننوف"ل س المننال" مننن المجادلننهلل لحنن  لدييننيا  اإللاننام الننذي يذا 

المجلمننب نجنن  لنني لن يننذ لديينني واحنني دتلننل ن ننس واحننية يدننون تنني نجنن  لنني دل  اللعننم لنني 
دلي لتولننني لالالب)) نننني منننن تلنننل ن سنننا  دغينننل ن نننس  و لسننناي لننني األلض لد نمنننا تلنننل النننناس 

 .(4) تلال  مالنويا  يشل حلدلد  لي الحياة ولالايل  سدام الاليل}32المائية:اآليهلل {جميالا ((
اإلنسننان لننيس لتننا غايننهلل اللنميننهلل دننل وسننيللدا واننو الننذي يشننالك لنني يحننياا لنميننهلل  
 .(5)الدشلي  ياة اللنميهلل واو المسل يي مندا لالالن ل مجلمالي 

 

                                                 

 دو جلة سلااني م اال و اال اللالف واإللاام وال ق مالالجلدا)الن سيهلل واشجلماعيهلل (1)
 www.wasatyea.netواشتل اييهلل("الجدائل" 

 .7 التي  المالضية والمالوتهلل لللنميهلل م يل ساد ق ص ي نالمان الديلي ي.حامي عدي الحسين سال ااي (2)

 م يل ساد ق. عايل عامل اإللاام وآاال  اشتل اييهلل (3)

 دو جلة سلااني م اال وآاال اللالف واإللاام وال ق مالالجلدا)الن سيهلل واشجلماعيهلل (4)
 واشتل اييهلل( م يل ساد ق.

 .341 ص2006جامالهلل اشسدنيليهلل    اجلما  اللنميهلل يال المالللهلل الجاماليهلل يحسان ح ظي عل (1)
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ن انلشننننال ال ننننوف واللعننننم والحننننذل واليتظننننهلل دننننين الننننناس دسنننندم لوتننننب حننننيوا   وا 
 .(1)عمليا  يلااديهلل يتلل من اإلنلا  ويضالف اإلنلاجيهلل

وتي يلسدم ذلك ليما ياللف ددجلة الد اءا  واللني لالني عملينهلل  انف ددنل دسنااهلل  
الدالي والنليجنهلل انو يضنالاف التنو  المنلجنهلل لالتل ناي وادييناي ننيلة للالوة الدشليهلل النايلة لي 

الد نناءا  الالاليننهلل  ممننا يننيلب دننيول  المللدننا  دننل ين اننذا ال اننف شيلتننب لالويضننا  عننني لنني 
 .(2) ول  اللمويال  النتييهلل اللي عاية  ماللدب اجلة األش اص األتل د اءة

ي للدجنلة يلنب  نال   واناند   و لنلك واإللاام يالي  حي الالوامل اليالالهلل ليلب األللا 
 .(3)مناتلد  يلب مناتهلل   ل  لي اإلتلي  ن سي

حيننا ل لننف عواتننم  وللدنناين اآلاننال الملللدننهلل علننب اجننلة الد نناءا  لداينننا  واسننالا   
ودنننين الدلنننيان دالضننندا  و يمنننهلل علنننب اللدنننالا اشتل نننايي واشجلمننناعي يا نننل الدلننني الواحننني 

 .(4)ددالض
ل ننايي شينمننو ويسننلمل لنني اللاننول واشدياننال يش لنني ظننل ودمننا  ن الديننان اشت 

اسللدام األمنن ومننام مسنلتل لنجني  ن عتنوي اشسنلامال لني الشنلدا  الددنل  لشنلمل علنب 
منننيي اويلنننهلل تننني ي نننل دالضننندا يلنننب عشنننلا  السننننين ألن اشسنننلامال يالنننني شنننلاء األلاضننني 

تامننننهلل المدننننناني والمنشنننننا  وجلننننم اآلش  والمالنننننيا  واألينننننيي الالا  ملننننهلل المحلينننننهلل والوالنننننية وا 
واشسنننلامالا  الوانينننهلل واألجندينننهلل ش يمدنننن  ن لتننني  دنننناء مشننناليب ينلاجينننهلل  و لاسنننس لننننظ  

 .  (5) يميهلل يش لي ظل األمن واشسلتلال
 اذا يضالهلل يلب األموال المديولة جلاء الالمليا  اإللااديهلل واللي لشمل: 

                                                 

 م يل ساد ق. عايل عامل اإللاام وآاال  اشتل اييهلل (2)

لديمهلل دلي  لديج المشدياني اآلاال اشجلماعيهلل لدجلة الالمالهلل األجنديهلل لي مناتهلل ال ليج  (3)
 .163الاللدي م يل ساد ق ص

للغيل الدنائي لي المجلمب الدويلي ودالهلل المادوعا   محمي عدي  محجوم الدجلة وا(4)
 .153 ص1973الدوي  

 .259لديمهلل دلي  دليج المشدياني م يل ساد ق ص(5)

 .http//www.assakina.com 2012ينايل  1 ال اإللاام لي اسلنداف موالي المجلمالا   (6)
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اللنمينهلل دسندم الالملينا  اإللاادينهلل الل ليم لي الدنيهلل األساسيهلل واللي لالدل من متوما   .1
 .(1)ياللدل ليميلا  لالتل اي ويلالم  مواش  دااظهلل إلعاية دنائدا ولالميلاا

لالننيول لنني  دمننا و ن الل ننيي لإللاننام ومحالدلنني يحلننا  يلننب ن تننا  ولدنناليف دااظننهلل  .2
 .(2)ظل األوضا  اإللااديهلل لوجي دايلا  من ميدانيلدا لمواجدهلل اذ  الظاالة

لدذ  األمنوال دانن  لني األسناس سنلن  ق علنب  لب حسام اشسلامالا  اللنمويهلل واذا دلي ع
 مشلوعا  اللنميهلل وللب مسلو  ال لي والمجلمب لي جميب المجاش .

ين اإللاننام يتننوي يلننب الل لننف والحينناة الضنننك  وشدنني مننن لحتينن ق األمننن والام نينننهلل للننناس 
 حلب للحت ق الحياة الدليمهلل. وللالاملين وللجال األعمال وللمال وللدنيهلل األساسيهلل

 لالماللوف  ن اشسنلامالا  يمدنن  ن لنشن  منن النيا ل نلاجنا  لحلدنهلل اشي نال لني المجلمنب 
ومجلمننب يواجنني اإللاننام ش يمدننن  ن يدننون لنني منني ل دمننا ويمدننن  ن ل نني اشسننلامالا  مننن 
ن ال ننال  ومجلمننب لينني يلاننام ش يمدننن  ن يجلننم لنني اسننلامالا   الجيننهلل   ا ننهلل مننا يدننو 

المالننول لنني دينناية د نن  حلدننهلل اللنميننهلل علننب ماي نني مننن  مننوال اشسننلامال مننن ال ننال   وذلننك 
لسليل  مالدنا منن مدنايلا  ومالنلف  دالنظل يلب حجمدا غيل المحيوي  دما ودالنظل يلب ما

 .(3)ولدنولوجيا من مجلمالا   دال لتيما  
وعلنننب وجننني ال  نننوص دنننا  مسنننلتلا   ن المالللنننهلل عن نننل جنننوالي منننن عنا نننل  
دمالننننب  نننني يتنننو  لضنننالل تنننو  دنننين ادلسنننام المالللنننهلل  ومحنننيي  ساسننني لإلنلاجينننهلل  اإلنلنننا  

وينندياي اننذا اللضننالل تننوة  لنني النشننااا  اإلنلاجيننهلل الالاليننهلل  والتننيلة اإلنلاجيننهلل لنني المجلمننب 
واللتناي  الملسنال  للمالنالف  وديلجهلل ملدايية علنب داالنهلل المالللنهلل  التيمهلل المضالهلل اللي لتو  

 ذ  النشااا  اي مالتل التيلة اللنالسيهلل علب ال اليي الالالمي.والتيلا  ا

                                                 

 عايل عامل اإللاام و اال  اشتل اييهلل م يل ساد ق. (7)

 .4ام لي اسلنداف موالي المجلمب م يل ساد ق ال اإللا(1)

 .7دل لف:سلي  الحص آلا ق اللنميهلل الاللديهلل المسليامهلل م يل ساد ق ص (2)
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 حنني الملاحننل اللئيسنيهلل لللنميننهلل  ومننن ناحيننهلل  منن انن   ود ا نهلل لنني المسننلتدل وانني  
دضنالف التننيلة  ولدنوي لاولاننا يحدمنان علننب الدلنيان اللني لالانيدننا    نل  لنطن تلننهلل المالللنهلل 

 .(1)اإلنلاجيهلل ولضاال للص اللنميهلل
اال: اننل يمدننن لنشنيا حلدننهلل اشسنلامال لنني  ي دلنني لن  للننوالل لينني اننا ياننلح اللسن 

وال يمدنن  ن لنشنا وللانول المالنالف لني دلني ش ين من علنب حيناة  شلوا اسللدام األمن 
  للاي .
 النتائج

.اللالف يللدا دماللتيا  و لدال داليية عما او ماللناي وملالنالف عليني اجلماعينا  وسياسنيا  1
 ي وللض اآل ل ودلاايلي ولس يي آلائي و لدال .وداشنغال ق للل  ويينيا  

وينننللض الحنننوال منننب  . ال دنننل اللاللننني شينننامن دلالنننيي اآللاء واأللدنننال ووجدنننا  النظنننل 2
وتني ي نل دني  اآل ل  و اللالايل مالي ومب  لدال  وش يدنيي اسنلاليايا  للغيينل آلائني وتناعالني 

 ولدما يداحهلل يمد . األمل يلب ل ويف اآل لين ولد يلا  يينيا   و سياسيا 
.يدياي  ال اللالف حينما ينلتل منن انول األلدنال والماللتنيا  يلنب سنلوديا  لالدنل عنن 3

 ن سدا ماييا  د عمال التلل والل جيلا  والل  يا  وغيلاا من وسائل الالنف.
.لللالف  نوا  و ول ملاليية وش ينح ل لي الجانم النييني لتا لدنناك لانلف سياسني 4

 وآ ل مظدلي.واتالي واجلماعي 
. ين اآلانال المننيملة النالجنهلل عننن ال دنل اللاللنني لننن لسنلاني  حنني لدنو ذو اننادب لمدي لنني 5

 لسائل موجدهلل يلب دالهلل الضحايا المحلملين اآل لين دحيا يتب اللعم لي التلوم.
ين لل دننل اللاللنني  اننال  ال ايننلة والالميتننهلل يدنني  د لدننال يينيننهلل يش  ن غايلنني  عمنن ق و ددننل  .6

ي مننيملة لدنننب المجلمننب ويتننف حننائال  يون عمليننا  اللنميننهلل واللاننول اشجلمنناعي واننذا ونلائجنن
 ماحل دالمجلمب الاللاتي.

. ال دل اللاللي يجالل اليولهلل لنشغل ويدون جل امدا دسا األمن وشلالوي لدنل  دالملينا  7
 لنميهلل المجلمب ومواددهلل اللغيلا  الدائلهلل اللي حل  دالالال  من حولنا.

                                                 

نايل للجاني اللنميهلل اإلنسانيهلل الم دو  والتياس مجلهلل المسلتدل الاللدي ي يلاا ملدد يلاسا  الوحية (3)
 .74  ص2002  25 السنهلل 283الاللديهلل الاليي
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مننهلل  للايانا مدنيعون لاإلنسنان ال نائف شيدنل  يش دالنجناة دحيالني وحيناة  سنللي . اليولهلل اآل8
ويغينننم عنننن لدنننل  ال لننن ق واإلدنننيا  واشدلدنننال وانننذا ماح نننل لل نننلي الاللاتننني لنننال وف متدنننلة 

 اإلديا  وينالدس ددل ل ديي علب لتي المجلمب ولاول .
 التوصيات:

لجنننهلل اشنحلالننا  ال دلينننهلل والسنننلوديهلل  لمسننناامهلل األسنننلة مدمننهلل جنننيا  لمالا-مننن الديننن  ندنني :.1
وعليي ل ن  ول مسااما  األسلة للوتايهلل من اشنحلاف ال دلي اني  ن لدنون  لدنال الوالنيين 

 لي األساس  لدال سويهلل وعتالنيهلل وموضوعيهلل نحو األللاي واألشياء لي المجلمب.
لمننا  ن لالوالننيين يجننم  ن يدونننوا تننيوة مااليننهلل لنني اللالامننل مننب  ن سنند  ومننب اآل ننلي 

 يساعي علب لديئهلل الجو األسلي والذي يجي ليي األوشي اللوال ق األسلي والحوال الدايف.
لنننب الميلسنننهلل نلوجننني:.2 ليجنننم  ن للحمنننل الميلسنننهلل النننيول المنننناا ددنننا لننني لدويننني الالدنننهلل  وا 

 -داأللدال السليمهلل عن المجلمب عن الي ق:
لتننني   ادد  لننني لجنننان يلشننناييهلل انلتننناء األسنننالذة النننذين يل ننن ون دالنننذداء والحنننذل واسنننليال أ.

لاللمنني علننب المتننيلة الش  ننيهلل لدنناشء األسننالذة لمدننند  مننن اسننليالام  محاضننلا  لوعويننهلل 
 الملغينننلا  الحضننناليهلل اللننني ياليشننندا المجلمنننب وعدسننندا لننني حلتنننا  يلاسنننيهلل دشننندل مشنننو ق 

 ملجننب  مننن لدننل االننم ليينني  سننئلهلل ويشنندل ليدونننوا تننيوا  يحلننذي ددننا علمننا  و لتننا  وسننلودا  
 يدحا لدا عن يجادهلل.

لاحننهلل  وال دننل الملاننلف  يضننالهلل منننااج جييننية حننول الوتايننهلل مننن الجليمننهلل واإللاننام  ب. وا 
ليمنننا علنننب  آلائدننن ال ل نننهلل للالدنننهلل لللالدينننل عمنننا يجنننول لننني  ننناالا  ولسننن  المجنننال إلدنننياء 

ونتي انذ  األلدنال منب ضنلولة لاللنيمد  لتدنل آلاء اآل نلين  سا  المجلمب من  لدال جييية 
 ليالام النتي الدناء.واس
لب وسائل اإلعال  ننلتل:.3 يمدنن اشسنل اية مندنا  حيا للالم وسائل اإلعال  يول دديل  وا 

وذلننك عننن الينن ق لننل  شننددهلل انللننن  مجانيننهلل ل ننلص ددننلامج  للوتايننهلل مننن ال دننل الملاننلف 
 لوعويهلل ولوض  الحتائ ق دما اي عن ال دل الملالف د سلوم ميلوس وجذام.

لدنننو منننن  اننن  الماسسنننا  اشجلماعينننهلل اللننني لدنننا يول تينننايي  -اللمننني:وعلنننب المسنننجي ن .4
 -للوتايهلل من ال دل الملالف وليي لدنين  ساسين:
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شدي من ييجاي النماذ  الماالة الاللماء األد ناء المناالين داللمدن  ود نيللد  لدن  -الاللماء:أ. 
 المدل ون دديان الح ق للناس وايايلد .

شننديل لجننان لملاجالنهلل  اننم يننو  الجمالنهلل تدننل يي ننالدا شدنني منن ل -ال اادنهلل اإلسننالميهلل:ب.
 يلب مسامب الناس ويلو ب لي ال ام الواتاليهلل واشعليال.

دنننل ذلنننك يسننناا  لننني نشنننل ال دنننل الماللنننيل السنننلي  النننذي يالننني  نننا النننيلا  األول  
 للحمايهلل من  ال اللالف ال دلي  و عمالي اإللااديهلل.
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ABSTRACT 
     Extreme thought and its effects is one of the issues that have 

busied the whole world; it has no limits to ration its effects or 

determine on who the impact of this devastating impact of this 

epidemic will fall upon. This epidemic entered all houses and 

occupied all the humanity’s thinking. It lies between supporters and 

objectors. The most terrible matter is those who believe in this 

deviant thought which does not respect the elderly,  have no mercy 

on the weak or the young, exclude the children, or avoid the right of 

women at their homes. 

    Extremism does not any longer mean being extreme in doing 

worshipping acts, but it got much further. It began to enter religious 

issues which are not allowed to be argued about; it also got beyond 

the limits of religious issues, both in words or deeds which had 

fanatic effects, i.e., effects which eliminate the others’ very 

existence and thoughts. The extremists’ speech is right and 

impeccable, and it is not subject to debate, and accuses whoever is 

trying to express a contrary opinion of ignorance and disobedience, 

that they consider them (immoral disobedients). They alone 

represent Islam and are the official spokesman in the name of truth. 

For them, any opinion, even from religious scholars or righteous 

people, has no value. 

 


