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اإلهداء

إلى الذٌن سٌطرت على عقولهم تلك األفكار المحبطة ..
إلى الذٌن حُرموا رإٌة الحقابق كما هً ,
فتاهوا فً تلك الطرق المظلمة..
أُهدٌكم هذا البحث لتبصروا النور.
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المقدمة:
الحمد هلل الذي كرم اإلنسان عن سواه من سابر المخلوقات والكابنات الحٌة ووهبه
نعمة التفكٌر فاإلنسان مؤمور بالتفكٌر لكً ٌمٌز بٌن الحق والباطل فقد قال هللا عزوجل
ك ِّذ
{ َوأَ َ
اا َما ُن ِّذز َل إِلٌَ ِْه ْم َولَ َعلَّن ُه ْم
فً محكم تنزٌله
نز ْل َنا إِلَ ٌْ َ
الذ ْك َر لِ ُت َبٌ َِّذن لِل َّنن ِ
ٌَ َت َف َّنكرُون}[النحل ]44:والصالة والسالم على من بعث رحمة للعالمٌن محمد األمٌن
صلوات ربً وسالمه علٌه الذي كان خٌر معلم فقد علم األمة استقامة الفكر والسلوك .
وبعد :فإن التطرف الفكري ٌعد من العوامل األكثر تؤثٌرا فً انهٌار األمن المجتمعً
 ,وإن المتطرف بطبٌعته كإنسان سوي ال ٌصبح متطرفا فكرٌا ما لم توثر علٌه عوامل
كالجهل فً تلقً المنهج و اإلحباط الذي ٌعٌشه الفرد أو حتى البٌبة التً ٌعٌش فٌها  ,إن
مواجهة التطرف الفكري وحشد الوسابل إلٌقافه وإزالته ٌزٌل لنا أكبر مشكلة ٌواجهها
العالم وهً مشكلة اإلرهاب .
وبما أن األعمال ال تخلو من الصعوبات التً قد نواجهها فً سبٌل انجازها وبرأًٌ
أنها تضفً المزٌد من المتعة وكذلك التحدي إلنجازها على أكمل وجه وفً وقتها
المحدد فقد واجهتنً بعض الصعوبات فً إٌجاد بعض المإلفات فً هذا الشؤن لقلة من
كتب فٌه إضافة إلى أن هذا الموضوع كان جدٌدا علً ولم أعً بخطره إال بعد أن
تعمقت فٌه وبحثت عنه .
وقد كانت خطة البحث كالتالً :










المقدمة
التمهٌد
المبحث األول :تعرٌف التطرف الفكري
المبحث الثانً:أسباب نشإ التطرف الفكري
المبحث الثالث:عالقة التطرف الفكري باإلرهاب
المبحث الرابع :التطرف الفكري وموقف اإلسالم منه
المبحث الخاما :آثار التطرف الفكري
الخاتمة
المصادر والمراجع
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والشكر موصول لكل من ساعدنً و أعاننً بعد هللا عز وجل على إتمام هذا
البحث ولكل من ساندنً بدعواته وأمنٌاته الطٌبة من أهل وأستاذات وصدٌقات
وأسؤل هللا العظٌم أن ٌنفع بهذا العمل .
***
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التمهيد:

ٌعد التطرف الفكري أزمة حقٌقة للفكر ولكً تتم السٌطرة على هذه األزمة التً باتت
تإرق المجتمعات ٌجب تتبع أسباب نشإها والتوصل إلى حلها  ,وال ٌنبغً االستهانة بما
ٌمارسه المصابون بهذه األزمة الفكرٌة من ممارسات غٌر موضوعٌه وان كانت أثارها
المبدبٌة ضعٌفة ألنها تتطور لتصبح بعٌده عن الوسٌطة واالعتدال الفكري مما ٌإدي إلى
تدمٌر المجتمعات( )  ,وٌقول إٌرٌك هوفر (*) فً كتابه المإمن الصادق " إن عمى
المتطرف ٌمنحه القوة ,ألنه ال ٌرى العقبات فً الطرٌق ,ولكنه سبب للعقم الفكري
والجفاف العاطفً ٌ .عتد المتطرف بعقله ,ولهذا فهو ال ٌستطٌع أن ٌبدأ التفكٌر من
جدٌد ,وسبب هذا االعتداد هو اعتقاده الراسخ أن الحٌاة  -والكون بؤكمله -تخضع لقانون
بسٌط :هو القانون الذي ٌإمن به! وهكذا ٌصبح المتطرف محروما ًا من تلك الفترات
المثمرة من البحث العقلً ,حٌث ٌكون العقل مستعداًا لجمٌع ردود الفعل ,ومفتوحا ًا على
معادالت جدٌدة و بداٌات جدٌدة "( ).
وهناك من ٌحاول دابما أن ٌلصق تهمة التطرف واإلرهاب بالمجتمعات اإلسالمٌة
وٌجعل اإلسالم هو دٌن التطرف وهذا مردود علٌه بما جاء به القران الكرٌم الذي
خاطب دابما ذوي العقول المستقٌمة وبؤفعال رسول الرحمة صلوات ربً وسالمه علٌه
الذي كان رحٌما وكثٌرا ما كان ٌعفو وٌصفح حتى حال الحرب ,لنتوصل إلى الحقٌقة
األبدٌة وهً أن اإلسالم دٌن الوسطٌة والرحمة .

) (  -انظر :موقع الحوار الٌوم http://www.alhiwartoday.net/node/2186
) )  -ص 230
(*)  -فٌلسوف اجتماعً
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المبحث األول  :تعريف التطرف الفكري
التطرف فً اللغة ٌ :عنً مجاوزة حد االعتدال وعدم التوسط ( ) وٌذكر أبو الحسٌن
بن زكرٌا فً كتابه معجم مقاٌٌا اللغة أن مادة طرف لها أصالن فً اللغة األول ٌدل
على حد الشًء والثانً على حركة فً بعض األعضاء ( ) لذا نجد أن ما جاء فً معجم
الوسٌط وافق المعنى األول فً معجم اللغة  ,وٌُعرف التطرف اصطالحا كما جاء لدى
بعض الباحثٌن " أنه الشطط فً فهم مذهب أو معتقد أو فلسفة أو فكر والغلو والتعصب
لذلك الفهم وتحوٌله لحاكم لسلوك الفرد أو الجماعة التً تتصف به و االندفاع لمحاولة
فرض هذا الفهم والتوجه على األخر بكل الوسابل ومنها العنف واإلكراه " ( )  ,وذكر
عبد العزٌز الشبل أن التطرف" االنحٌاز إلى طرفً األمر فٌشمل الغلو ولكن الغلو
أخص منه بالزٌادة والمجاوزة ولٌا فقط بمجرد البعد عن الوسط إلى األطراف أو
معنى أخر  :كل غلو هو تطرف ولٌا كل تطرف غلو " ( ).
وقد ٌكون التطرف المبالغة التمسك بآراء دٌنٌة أو اقتصادٌة أو سٌاسٌه وغٌره ٌعتقد
القابم بها أنه ٌمتلك الحقٌقة المطلقة األمر الذي ٌخلق فجوه بٌنه وبٌن المجتمع مما
ٌعوق عن ممارسة دوره كفرد منتج ( ) ,والفكر كما ٌقول الفٌروزي آبادي فً كتابة
القاموا المحٌط "إعمال النظر فً الشًء" ( ) وذكر ابن الجوزٌة "إن أصل الخٌر
والشر من قِبل التفكر ؛ فإن الفكر مبدأ اإلرادة والطلب فً الزهد والترك والحب
والبغض "( ) .
إذا من خالل استعراض لبعض التعرٌفات فً التطرف والفكر ٌمكن تحدٌد تعرٌف
التطرف الفكري اصطالحا :بؤنه المجاوزة واالبتعاد عن االعتدال فً الفكر والسلوك
والتعاطً مع األمور بسبب التعصب لفكر معٌن أو مذهب معٌن والذي ٌإدي إلى
استخدام العنف مع المخالفٌن له فً الفكر أو المذهب .

***

)
)
(
)
)
)
)

(  -انظر المعجم الوسٌط ,مجمع اللغة العربٌة ,ص 555
(  -ج447, 3
)  -التطرف خبز عالمً  ,راشد المبارك ,ص 21
(  -الجذور التارٌخٌة لحقٌقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف ,عبد العزٌز علً الشبل  ,ص 16
(  -انظر  :دور المعلم فً وقاٌة الناشبة من التطرف الفكر ,أ.د.بدر محمد مالك  ,ص 15
(  -ص,458ج1
(  -الفوابد,ص 287
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المبحث الثاني  :أسباب نشؤ التطرف الفكري
حٌنما نرٌد التحدث عن أسباب العنف أو اإلرعاب أو التطرف ٌجب التؤكٌد على أنه
ظاهره إنسانٌة ال تخص دٌنا وال جنسا وال لونا وال طبٌعة أو جغرافٌا ,حتى عندما
تتوفر لها الفلسفات التً تعطٌها المسوغ فهً أوال و أخٌرا ظاهره ثقافٌه مركبة أو معقده
ٌساهم فً تشكٌلها عدة عناصر و أسباب متنوعة لتصبح شاكلة ثقافٌه تكمن وراء
السلوك العدوانً على األخر المغاٌر( ).
لذلك فإن من أبرز أسباب التطرف بالعموم وخصوصا التطرف الفكري هً ما ٌلً :
 -1الجهل ولٌا المقصود به الجهل المطلق ولكنه نصف العلم الذي ٌظن صاحبه أنه
دخل فٌه مع العلماء فقد ذكر الشاطبً فً كتابه االعتصام  " :إن اإلحداث فً الشرٌعة
إنما ٌقع إما من جهة الجهل ,وإما من جهة تحسٌن الظن بالعقل وإما من جهة إتباع
الهوى فً طلب الحق ,وهذا الحصر بحسب االستقراء وهذا الحصر بحسب االستقراء
من الكتاب والسنة "( ) وال شك أنه عندما ٌخوض المرء بؤمور ٌجهل أصولها
وتفرٌعتها حتى وٌؤخذ فقط ظاهرها ثم ٌغتر بما عنده من القلٌل من العلم فإنه ٌجر على
مجتمعه الكثٌر من المصابب ال سٌما إن كان مما ٌسمع له من عامة الناا .
 -2الخلل فً تلقً المنهج فالخلل هنا ٌكمن فً أمرٌن األمر األول :أن تإخذ أراء
البشر وتقدم على أراء الشرع و تإخذ تلك اآلراء وٌُعتقد بصحتها فتستباح الدماء
والمحرمات التً جاء اإلسالم لٌحمٌها وجعلها من الضرورٌات ٌقول ابن القٌم  " :اتخاذ
أقوال رجل بعٌنه منزلة نصوص الشارع ال ٌلتفت إلى قول من سواه بل وال إلى
نصوص الشارع إال إذا وافقت نصوص قوله فهذا وهللا هو الذي أجمعت األمة على أنه
محرم فً دٌن هللا " ( ) فربما كانت بعض اآلراء سببا ًا النهٌار أمم والسبب أنها لم تؤخذ
حقها فً التدقٌق والتحمٌص فالبشر لٌسوا معصومٌن من الخطاء لذلك ال بد من
التمحٌص وخاصة ًا وان كانت تلك اآلراء دٌنٌه .
األمر الثانً من الخلل فً تلقً المنهج هو تلقً العلم من أصحاب البدع واألهواء
وترك تلقٌه من العلماء لذلك فقد روى اللكالبً أن خلف بن سلٌمان قال "كان جهم على
معبر ترمذ وكان رجال كوفً األصل فصٌح اللسان لم ٌكن له علم وال مجالسة ألهل
العلم كان تكلم المتكلمٌن كلمه السمنٌة " ( )  ,لذا فإنه من المصٌبة أن ٌُعمل بآراء
أصحاب البدع واألهواء وٌعتقد بصحة كالمهم ومنطقهم وٌُرى هذا جلٌا فً بعض
المذاهب التً ٌكون أتباعها قد أخذوا كالم مثل هإالء ما ٌصٌبهم من االنغالق الفكري
والعنف تجاه من ٌخالفهم .
 -3التعصب الفكري بحٌث أنه ال ٌعترف معه بآراء اآلخرٌن وٌرى أنه دابما على
حق والتعصب الفكري ٌنشاء عن جهل وجمود فً الفكر فهو ال ٌرى مقاصد الشرع وال
) )  -ظاهرة التطرف والعنف,نخبة من الباحثٌن,ص132
) (  -ص,804ج2
( - )3إعالم الموقٌن,ابن القٌم ,166,ج2
) (  -دراسات فً األهواء والفرق والبدع  ,د .ناصر العقل ,ص 311
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ظروف المكان والزمان وتغٌرات العصر وٌعمل على إلزام اآلخرٌن بفكره ( ) و ٌعتبر
التعصب الفكري حقٌقة أشد األمور خطورة فالمعتصب غالبا ًا شخص عدوانً وعدابً
.
( )

 -4طرح األفكار المتطرفة من خالل وسابل اإلعالم المختلفة وتضخٌم األحداث
مما ٌسبب إشعال الفتنه إقلٌمٌا ودولٌا لطالما أعتبر اإلعالم خطر ٌواجه األمم إذا تعتمد
علٌها الجماعات المتطرفة لبث سمومها وإلقاء الشبه بٌن أفراد المجتمع صغٌرهم
وكبٌرهم وٌكمن الخطر فً أن وسابل اإلعالم الٌوم متمثلة فً مواقع التواصل
االجتماعً أصبحت متغلغلة فً المجتمع دون رقابة تذكر تهوي بالشباب خصوصا فً
غٌاهب التطرف والعنف والعدابٌة تجاه األخر .

-5غٌاب دور األسرة فً تنمٌة القٌم والمبادئ النبٌلة ( )ال شك فً دور األسرة الكبٌر
فً حماٌة أبناءها من التطرف الفكري إذا زرعت فٌهم القٌم والمبادئ السلٌمة فاألسرة
تشكل لبنة أساسٌة فً المجتمع ولقد أدرك المتطرفون هذا بالفعل لذلك دابما ما
ٌحرصون على زعزعة هذا المفهوم فً نفوا أتباعهم .

***

) )  -مإشرات التطرف لدى الشباب,عبدالعزٌز الهلٌل  ,ص 21
) (  -انظر:أثر التطرف الفكري على الفرد والمجتمع  ,أ موالي ناجم  ,ص221
) (  -انظر:أ موالي ناجم ,نفا المرجع,ص 220
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المبحث الثالث  :عالقة التطرف الفكري باإلرهاب
عالقة اإلرهاب بالتطرف الفكري عالقة وثٌقة جداًا حٌث ٌعتبر اإلرهاب ولٌد
التطرف الفكري فجمٌع العملٌات اإلرهابٌة التً حدثت فً العالم كان السبب الربٌسً
لها تلوث عقول مرتكبٌها من خالل األسباب التً ذكرناها آنفا ًا ,و"إن كل أنواع اإلرهاب
ٌعود فً أصله إلى اإلرهاب الفكري فال تجد إنسانا ٌتحرك دون التؤثٌر على عقله
وجعل تفكٌره كله ٌدور فً محور معٌن كالتكفٌر أو المخدرات أو الرذٌلة أو تفجٌرا أو
تخرٌبا لٌنتج فرد شاذ عن مجتمعه ساعٌا لتدمٌره " ( ) ,ولذا فإن التارٌخ كان والزال
شاهد على نماذج من هذا اإلرهاب الذي ٌدعى باإلرهاب الفكري فكما حصل للخلٌفة
عثمان بن عفان – رضً هللا عنه – من جماعة متطرفة فكرٌة ووصمته بالظلم المالً
والوظٌفً ,ثم ما لبثت أن خرجت علٌه وعلى األمة بإرهاب جسدي فقتلته ,وقلبت كٌان
األمة ,وفتحت علٌها الفتن ,وهذه الصورة تكررت فوقع منهم نحوها مع علً – رضً
هللا عنه – ( )أٌضا ًا ما حصل ألحمد نصر الخزاعً الذي قتله الواثق بلله بسبب قضٌة
خلق القرآن وألن أحمد الخزاعً لم ٌوافق فكر الواثق باهلل فً هذه القضٌة فقد قتله
ب ِب َهاَ ,وأُقٌِ َم َعلَ ٌْ ِه ْال َح َراُ ,
َو ُح ِم َل َح َّنتى ُ
كَ ,و ُح ِم َل َر ْأ ُس ُه إِلَى َب ْغ َدادََ ,ف ُنصِ َ
ِب عِ ْن َد َبا َب َ
صل َ
ْ
ُ
ْن َنصْ ٍرر( ) ,هذا العمل
َو ُكت َ
ِب فًِ أ ُذ ِن ِه ُر ْق َع ٌةةَ :ه َذا َرأاُ ْال َكاف ِِرْ ,ال ُم ْش ِركِ  ,الضَّنالِّذ ,أَحْ َم َد ب ِ
الشنٌع الذي ال توافقه الفطرة السلٌمة سببه تعصب بالرأي أدى إلى تطرف فكري
فمارا القتل ,بالطبع فإن األعمال اإلرهابٌة والتطرف الفكري بالمجمل لٌا حصرا
على اإلسالم والمسلمٌن ففً بعض الشرابع هناك ما ٌإٌد على التطرف الفكري
نصوص دٌنٌه محرفه فً الدٌانة الٌهودٌة مثال ٌوجد فٌها الكثٌر والكثٌر من المعتقدات
واألفكار التً تحتقر اآلخرٌن وتبرر لهم استعبادهم وقتلهم وتعتبر لدٌهم واجب دٌنً
أملته علٌهم التوراة فقد جاء فً سفر األشعٌاء "ٌقف األجانب ٌرعون أغنامكم ,أما أنتم -
( )
بنً إسرابٌل -فتدعون كهنة الرب تؤكلون ثروة األمم ,وعلى مجدهم تتآمرون"
كذلك فً أحد األسفار المقدسة لدى الٌهود النصارى سفر ٌشوع محاولٌن بتحرٌفهم
للكتب المقدسة تبرٌر التطرف والوحشٌة واإلبادة ٌستدلون بهذا السفر " َو َحرَّن مُوا ُك َّنل َما
َ
ْ
ٌِر ِب َح ِّذد ال َّنسٌْفِ
ْخَ ,ح َّنتى ْال َب َق َر َو ْال َغ َن َم َو ْال َحم َ
فًِ ال َمدٌِ َن ِة مِنْ َرجُل َوام َْرأةٍر ,مِنْ طِ ْفل َو َشٌ ٍر
وأحرقوا المدٌنة بالنار بكل مافٌها "( )  ,هم بذلك ٌعتقدون أنها من الواجبات الدٌنٌة التً
بررت لهم دابما أعمال العنف واإلرهاب واحتقار الشعوب األخرى .

)
)
)
)
)

)  -اإلرهاب  ,محمود عرابً ,ص 34
(  -انظر :صحٌفة الشرق األوسط http://cutt.us/vZQ0Z
(  -انظر  :الكامل فً التارٌخ  ,ابن األثٌر ,ص  ,97ج 6
(  -سفر إشعٌاء http://cutt.us/gBf1J
) -سفر ٌشوع http://cutt.us/yEJSC
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 1700عام
فً المسٌحٌة أٌضا هنالك العصور المظلمة والتً استمرت قرابة الـ
حروب طاحنه وقتل للعلماء والمفكرٌن بسبب تصدر جماعات متطرفة تمثلت فً
الكنٌسة التً كانت تزعم أنها تمتلك الحقٌقة المطلقة وتنطق بها وال راد لقولها ومن ٌرد
علٌها كؤنما ٌرد على هللا فقد أكد على هذا البابا هلدبٌراند والذي ٌعرف بالبابا
غرٌغورٌوا السابع عشر بقوله "إن الكنٌسة هً صاحبة السٌادة فً العالم كله  ,تستمد
نفوذها من هللا مباشرة  ,وتمد هً الملوك واألمراء بالنفوذ ,وإن للبابا مركزا نافذا للعالم
,فهو الذي ٌولً األساقفة وٌخلعهم  ,وله الحق فً خلع األباطرة ألنه سٌدهم الذي ال
ٌسؤل عما ٌفعل . ) ("...
وهذا أٌضا لٌا حكرا فً االتجاهات الدٌنٌة فقط بل فً بعض المذاهب العلمانٌة
كالماركسٌة التً لطالما حاربت األدٌان وشجعت على اإللحاد واعتبرت أن الدٌن هو
أفٌون الشعوب وقامت بمحاربته وما فعلته تجاه أتباع الدٌن المسٌحً والمسلمٌن من
القتل واالضطهاد  ,أٌضا وما ٌفعله بعض اللبرالٌون إلى اتهام كل فكر ال ٌستقٌم معهم
باإلرهاب وانه ٌجب الحجر علٌه وعزله من الساحة الفكرٌة وعدم اإلصغاء إلٌه
ومناقشته كذلك الموقف األمرٌكً والذي ٌعطل إرادة المجتمع الدولً على إجماع على
تحدٌد معنى اإلرهاب ومدلوله وهو بذلك ٌحاول فرض فكر بعٌنه على األخر ملوحا
بشعاره ( من لم ٌكن معنا فهو اإلرهاب ) ( ) ٌإكد على أن التطرف الفكري لٌا
موجوداًا فقط فً االتجاهات الدٌنٌة فقط ,إنما هو موجود أٌضا فً كل المجتمعات سواء
دٌنٌة أو إلحادٌة وتتفاوت هذه النسب حسب كل بٌبة وأن بالفعل التطرف الفكري مسبول
عن جمٌع ما ٌشهده العالم من أعمال قتل وعنف .
***

) )  -انظر :اإلرهاب الفكري  ,د جالل الدٌن صالح  ,ص 54
( )  -انظر :نفا المرجع  ,ص65
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المبحث الرابع  :التطرف الفكري وموقف اإلسالم منه :
اإلسالم دٌن المحبة الشاملة والرحمة واإلحسان فً كل شًء كفل للمجتمع نظام ٌسوده
االحترام والمحبة وجعل للمسلم على المسلم حقوق ٌستطٌع من خاللها ممارسة عبادته
وحٌاته بشكل آمن  ,ومن خصابص الدٌن اإلسالمً الوسطٌة فهو دٌن االعتدال ٌقول
هللا عز وجل {وَكَذَنِكَ جَعَهْنَاكُىْ أُيَّتً وَسَطًا نِّتَكُىَُىاْ شُهَدَاء عَهَى اننَّاسِ ويَكُىٌَ انزَّسُىلُ عَهَيْكُىْ شَهِيدًا
}البقرة" .143:فاألمة الوسط التً تدٌن بالدٌن الوسط هً ذات رسالة وسطٌة ,تحمل
مبادئ اإلٌمان والحرٌة والمساواة والتكافل والتضامن بٌن جمٌع البشر ,وتنشر قٌم
الخٌر والفضٌلة ,وتدعو الناا كافة إلى سواء السبٌل ,وتسلك بهم الطرق المستقٌمة التً
توصلهم إلى األمن واألمان ,والسالم واالطمبنان ,وإلى سكٌنة القلب وراحة
الوجدان", ) (.وهناك وصف لهذه المنهجٌة المتكاملة كما ٌقول ٌوسف القرضاوي
"واإلسالم منهج وسط فً كل شًء فً التصور واالعتقاد والتعبد والتنسك واألخالق و
المعاملة و التشرٌع و هذا المنهج الذي سماه هللا عزو جل الصراط المستقٌم منهج متمٌز
عن طرق أصحاب الدٌانات والفلسفات األخرى من المغضوب علٌهم ومن الضالٌن
الذٌن ال تخلو مناهجهم من غلو وتفرٌط " ( ) وقد حذر اإلسالم من اإلفراط والتفرٌط
الذي ٌإدي إلى التطرف والحٌاد عن الطرٌق المستقٌم وجاءت النصوص القرآنٌة على
ما ٌإكد هذا فٌقول هللا تعالى فً محكم تنزٌله {يَاأَهْمَ انْكِتَابِ الَ تَغْهُىاْ فِي دِينِكُىْ وَالَ تَقُىنُىاْ عَهَى
انهّهِ إِالَّ انْحَقِّ إًَََِّا انًَْسِيحُ عِيسَى ابٍُْ يَزْيَىَ رَسُىلُ انهّهِ وَكَهًَِتُهُ أَنْقَاهَا إِنَى يَزْيَىَ وَرُوحٌ يِّنْهُ فَآيِنُىاْ بِانهّهِ وَرُسُهِهِ وَالَ
تَقُىنُىاْ ثَالَثَتٌ اَتَهُىاْ خَيْزًا نَّكُىْ} [النساء ]171:وقوله تعالى {قُمْ يَاأَهْمَ انْكِتَابِ الَ تَغْهُىاْ فِي دِينِكُىْ غَيْزَ
انْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعُىاْ أَهْىَاء قَىْوٍ قَدْ ضَهُّىاْ يٍِ قَبْمُ وَأَضَهُّىاْ كَثِريًا وَضَهُّىاْ عٍَ سَىَاء انسَّبِيم}[املائدة:

]77

,وجاءت األحادٌث محذرة من اإلبتعاد عن اإلعتدال فعن أنا بن مالك  -رضً هللا
عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -كان ٌقول  " :ال تشددوا على أنفسكم فٌشدد
هللا علٌكم  ,فإن قوما شددوا على أنفسهم  ,فشدد هللا علٌهم  ,فتلك بقاٌاهم فً الصوامع
والدٌار ورهبانٌة ابتدعوها ما كتبناها علٌهم "( ) ,وٌقول  -صلى هللا علٌه وسلم : -
"هلك المتنطعون ,هلك المتنطعون ,هلك المتنطعون"( ) قالها ثالثا ًا علٌه الصالة والسالم
والتنطع هو التكلف والتشدد وهذا ٌشٌر إلى خطورة االبتعاد عن هذه المنهجٌة المعتدلة.

)
)
)
)

(  -وسطٌة اإلسالم وسماحته ودعوته للحوار ,عبد العزٌز التوٌجري ,ص 6
(  -الصحوة اإلسالمٌة بٌن الجحود والتطرف  ,ص 24
(  -رواه أبو داوود ,كتاب األدب,باب الحسد ,ص ,265رقم الحدٌث4904
(  -رواه مسلم  ,كتاب العلم,باب هلك المتنطعون ,ص ,1231رقم الحدٌث 4829

12

التطرف الفكري

فاإلسالم وازن بٌن الحٌاة المادٌة والروحٌة فلم ٌشرع الرهبانٌة واعتزال الحٌاة
وطٌباتها والعمل على نموها وترقٌتها بل ٌعتبر األرض كلها محرابا للمإمن وٌعتبر
العمل فٌها عبادة وجهادا إذا صحت النٌة هلل عزوجل ( )  .وحٌنما شرع اإلسالم الجهاد
لم ٌتنافى مع تلك المبادئ السلٌمة السمحة فالجهاد شرع لكً ٌحمً المسلم دٌنه وٌدافع
عن المسلمٌن وهناك قواعد وشروط لكً الجهاد صحٌحا وال ٌصبح نوع من اإلفساد من
األرض أو عنف بٌن األفراد فقد كان النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا أمّر أمٌرًا ا على
جٌش أو سرٌة أوصاه فً خاصّته بتقوى هللا ومن معه من المسلمٌن خٌراًا ثم قال "
اغزوا باسم هللا  ,فً سبٌل هللا  ,قاتلوا من كفر باهلل  ,اغزوا وال تغلّوا وال تغدروا  ,وال
تمثلوا وال تقتلوا ولٌ ًادا  ,وإذا لقٌت عدوك من المشركٌن فادعهم إلى ثالث خصال فؤٌتهن
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى اإلسالم فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف
عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرٌن  ,وأخبرهم أنهم إن هم فعلوا
ذلك  ,فلهم ما للمهاجرٌن وعلٌهم ما على المهاجرٌن ,فإن أبوا أن ٌتحولوا منها فؤخبرهم
أن م ٌكونون كؤعراب المسلمٌن ٌجري علٌهم حكم هللا الذي ٌجري على المإمنٌن وال
 :ه
ٌكون لهم فً الغنٌمة والفًء شًء  ,إال أن ٌجاهدوا مع المسلمٌن فإن هم أبوا فسلهم
الجزٌة ,فإن هم أجابوك فاقبل منهم  ,وكف عنهم  ,فإن هم أبوا فاستعن باهلل علٌهم
وقاتلهم  ,وإذا حاصرت أهل حصن  ,فؤرادوا أن تجعل لهم ذمة هللا وذمة نبٌه  ,فال
تجعل لهم ذمة هللا وال ذمة نبٌه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك  ,فإنكم إن تخفروا
ذممكم( أي تنقضوا العهد ) وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة هللا وذمة رسوله ,
وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم هللا فال تنزلهم على حكم هللا ,
ولكن أنزلهم على حكمك فإنك ال تدري  :أتصٌب فٌهم حكم هللا أم ال"ٌ ) ( .بٌن هذا
الحدٌث المنهٌجة التً ٌتعامل بها اإلسالم مع الجهاد والقتال كذلك النهً عن االعتداء
واإلجبارعلى دخول اإلسالم بل وأهمٌة الوفاء بالعهود حتى مع غٌر المسلمٌن ثم سار
علٌه من بعده الخلفاء الراشدٌن,ففً ما جاء فً وصٌة أبو بكر رضً هللا عنه ألسامة
بن زٌد رضً هللا عنه لجٌش كان معد للذهاب إلى الشام " وإنً موصٌك بعشر  :ال
تقتلن امرأة  ,وال صبٌا  ,وال كبٌرا هرما  ,وال تقطعن شجرا مثمرا  ,وال تخربن عامرا
 ,وال تعقرن شاة  ,وال بعٌرا  ,إال لمؤكله  .وال تحرقن نحال  ,وال تفرقنه  ,وال تغلل ,
وال تجبن "( )ٌ,دل هذا كله على استقامة الفكراإلسالمً وهناك من ٌحاول جاهدا
لتشوٌه اإلسالم وجعله دٌن التطرف والعنف,

) )  -انظر :مرجع سابق ٌ ,وسف القرضاوي  ,ص, 27ص9
) (  -انظر :التطرف الفكري وأزمة الوعً الدٌنً  ,د .مسفر القحطانً  ,ص 6
( ) -انظر :نفا المرجع  ,ص 7
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وجعله مرتبط به وهذا ال رٌب من التطرف الفكري فحٌنما ٌتم تشوٌه مبدأ ما أو دٌن
ومحاولة جعله منبوذا وحشد المجتمعات علٌه لهو من التطرف الفكري .
***
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المبحث الخامس  :أثار التطرف الفكري:
أثار التطرف الفكري سلبٌة جدا سواء على الفرد أو المجتمع وكذلك على األمن
المجتمعً فعلى المتطرف نفسه ٌجعله خارجا عن االستقامة ومخال بموازٌنها وتكون
العالقة بٌنه وبٌن المجتمع متصدعة وتتغٌر نظرته إلى مجتمعه وإلى أهل االستقامة
وتنقلب عنده الموازٌن والقٌم ,وٌنظر إلى الواقع نظرة شاذة خاطبة ال تتصف
بالموضوعٌة ,فكما أن المرض ٌصٌب الجسم وٌجعله معتال فكذلك التطرف الفكري
حٌنما ٌُصاب به العقل ٌعتل وٌصبح اإلنسان خارجا عن طبٌعته وبالطبع لن ٌقف
التطرف الفكري عند حدود الفكر بل ٌنتقل إلى السلوك ألنه مقرر فً علم النفا
واالجتماع السلوك البشري مظهر للثقافة والفكر فستنعكا هذه الحالة المرضٌة الغٌر
سوٌة إلى سلوك غٌر سوي وٌصبح سلوك قابل للعدوى واالنتشار وٌصبح هناك خطر
على المجتمع وعلى األمن المجتمعً فالمجتمع قابم عناصر معٌارٌة تقوم بتشكٌله فإذا
كانت تلك المعاٌٌر اٌجابٌة وجهت المجتمع بشكل اٌجابً والعكا صحٌح إذا كانت تلك
المعاٌٌر سلبٌة وجهت المجتمع بشكل سلبً لذا فإن التطرف الفكري ٌخ ّل بالنظام
االجتماعً وباألمن المجتمعً؛ ألنه ٌستند إلى معاٌٌر سلبٌة بحكم انحرافه عن االعتدال
العناصر
فً الفهم واالستقامة فً التفكٌر وٌكون له أثر تخرٌبً وٌشكل خطر على
المعٌارٌة اإلٌجابٌة التً هً األساا فً نظام اجتماعً مستقر ,وفً أمن مجتمعً
واقعً وحٌنما تتحول تلك الحالة من الفرد الى حالة مجتمعٌة قد تتمثل فً فرقة أو تنظٌم
أو ما شابه فإنه ٌلعب دور سلبً فً التشوٌش على الحقابق ,والتضلٌل وضرب القٌم
والمعاٌٌر ,مما ٌسبب فتنة فً المجتمع قد تكون فتنة سٌاسٌة أو دٌنٌة أو ثقافٌة وبما ٌنتج
عن التطرف الفكري من أثار تخرٌبٌة على المنظومة الفكرٌة والمجتمعٌة فؤن هذا ٌإثر
فً الكٌانات السٌاسٌة مما ٌإدي إلى عوامل ضعفها أو انهٌارها وسقوطها وٌترك أٌضا
التطرف الفكري أثرا سلبٌا على الكٌان الحضاري ومسٌرة تقدم الشعوب ألنه ٌتسبب فً
عرقلة تقدمها ونموها ( )  ,هذه حقٌقة وآثار التطرف الفكري ما ٌسببه ابتدا ًاء من تدمٌر
المتطرف نفسه وكذلك أثره التخرٌبً فً المجتمع وكٌف أن هذا كله ٌإثر فً ركب
الحضارة وٌسبب عوابق للنهضة بٌن المجتمعات والشعوب .

***

) )  -انظر :موقع مصرا محرك بحث إخباري https://www.masress.com/boswtol/61455
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الخاتمة :
بعد أن تم تعرٌف التطرف الفكري ومعرفة أسبابه وعالقته الوثٌقة باإلرهاب وموقف
اإلسالم من هذا الداء الخطٌر ومعرفة حجم آثاره سواء على الفرد أو المجتمع توصلت
إلى ما ٌلً :
 أن التطرف الفكري هو ابتعاد عن الوسطٌة فً التعاطً مع كل األمور هو فً
الحقٌقة كالمشً فً طرٌق مظلم ال ٌعرف له نهاٌة إال الموت .
 التطرف الفكري موجود فً كل المجتمعات والبٌبات ولكنه بنسب متفاوتة
ماٌغذٌه هو وجود األسباب المعٌنة علٌه.
 براءة اإلسالم والمجتمع اإلسالمً من هذه التهمة الجابرة التً ٌحاول أعدابه
جعلها سمة ًا له.
 ما ٌسببه التطرف الفكري من عوابق للنهضة

كما أنه ٌنبغً أن أعطٌك أٌها القارئ الكرٌم بعض النصابح التً توصلت إلٌها من
خالل بحثً فً هذا الموضوع والتً تعٌن بإذن هللا على مواجهة هذا الخطر:
 وجوب أخذ العلم الشرعً من مصدره الذي تكفل هللا عز وجل بحفظه ومن
السنة النبوٌة الشرٌفة وبهذٌن المصدرٌن لن ٌضل ولن ٌحٌد من حكم فٌه
أموره.
 ضرورة االهتمام بالنشء فكرٌا والتشجٌع على محاورته ومنحه حقه فً التعبٌر
عن آراءه وتوجٌه الخاطا منها وتعلٌمه المبادئ والقٌم السامٌة .
 نعلم جمٌعا ًا أن وسابل اإلعالم بمختلف صوره سالح ذو حدٌن فما كان ذو
محتوى جٌدا أثر هذا بشكل اٌجابً على المجتمع والعكا صحٌح دورنا هو
زرع المراقبة الذاتٌة فً نفوا األبناء وكذلك عدم التفاعل مع األحداث التً ال
هم لمُثٌرٌها إال أن ٌحدثوا الفتنة بٌن أفراد المجتمع وخلق أجواء التعصب
والعدابٌة .
ختاما :ما كان فً هذا البحث من صواب فهو من هللا وحده فهو خٌر معٌن ومٌسر
وما كان من زلل أو خطاء فمن نفسً والشطان وأسؤل هللا الغفران .
وصلى وهللا وسلم وبارك على نبٌنا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمٌن وعلى آله
وصحبه .
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فهرس اآليات
اآلٌة
{وَكَذَنِكَ جَعَهْنَاكُىْ أُيَّتً وَسَطًا
نِّتَكُىَُىاْ شُهَدَاء عَهَى اننَّاسِ
ويَكُىٌَ انزَّسُىلُ عَهَيْكُىْ شَهِيدًا
} 143
{يَاأَهْمَ انْكِتَابِ الَ تَغْهُىاْ فِي
دِينِكُىْ وَالَ تَقُىنُىاْ عَهَى انهّهِ إِالَّ
انْحَقِّ } 171
{قُمْ يَاأَهْمَ انْكِتَابِ الَ تَغْهُىاْ فِي
دِينِكُىْ غَيْزَ انْحَقِّ }77
{ وَأَزَنْنَا إِنَيْكَ انذِّكْزَ نِتُبَيٍَِّ
نِهنَّاسِ يَا َُزِّلَ إِنَيْهِىْ ونَعَهَّهُىْ
يَتَفَكَّزُوٌ}44
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