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 (*) الدكتور عبد اجمليد عمر النجار تستا األ
 

ا  ال يكون عالج االستبداد لقطعه عن إنتاج التطّرف إاّل بنقيضه الذي  وذو اّّريذوه  وذ  سذا ّنهذ   ّ ذ
تطذّرف الذديب باذّو ّاّ،ذوه  ملذ  سذا سن  جنع سا ميكذن  ن ُععذاب بذه رذاورت التطذّرف باذّو عاّسذوه  ال

ُتضافر عليه شهادت املنطق اجملّرد سع شهادت التاريخ سع شهادت الوقائع الراونو لينتج سن ملذ  سذا يهذبه 
 .اليقني يف ويا الهأن

 

 :تمهيد
ابلرغم سن التهخيص غري املوضوع  سن ِقبل جهات عّدت يف العامل لظاورت التطّرف 

اورت سذذن ِقبذل ُلذذ  ذذذذذذذذذذذذذزيه هلذذيا الظذه  ابلذذرغم سذن التوريذذا غذري النذالس ذذذذذذذيف النطذا  اسس
اجلهذذذاته ف  ذذذا يف اقيقتهذذذا ُععذذذّد رذذذاورت مات ساذذذدا  يف الواقذذذعه  مات   ذذذري ابلذذذ  يف 
األاذذداع علذذس املهذذتوي املّذذ  ضذذلن الذذبالد الذذع ُوجذذد فيهذذاه  علذذس املهذذتوي العذذامل  

غذذذذري  سذذذذن ِقبذذذذل اتّذذذذرينه فتعهذذذذّخص ُهخياذذذذا    بذذذذد   ن يعذذذذ ل  سروذذذذا لتعب ذذذذ .  يضذذذذا  
وّرا ُوريّا   غري نزيذهه ف نّذه سذن الواجذ  علذس املهذللني  نّهذهم  ن يولذوا  سوضوع ه ُ 

ه فهذم  قذدر  بيذان  سذباو  عالجذا   ُهخياذا   هويا القضيو العنايو الكافيو ابلب ذ  فيهذا
بذذذار  ّن هاروذذذا علذذذس ملذذذ  ابعتبذذذار  ّ ذذذا رذذذاورت أبتذذذو فذذذيهمه  وذذذم  ّلذذذص يف   هذذذا ابعت

داعياهتا متتّد إليهم قبل غريوم  ُ. 
ُععذذذذّد رذذذذذ إم وذذذذ اورت يف غايذذذذو التعقيذذذذده تذذذذا وذذذذ  سلتقذذذذس للعواسذذذذل ذيا الظذذذذاورت 
اجتلاعيذذو  دينيذذو  سياسذذيو  غريوذذاه فذذ ّن الب ذذ  فيهذذا ينب ذذ   ن  ّذذي  هاملتهذذابكو

                                                 

 (.تونس).. األمين العام المساعد للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث (*)
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ه سذذذن اجلذذذ  جذذذل  د املبذذذي  ه  ملذذذ  سذذذنذّديو العلليذذذوه   ن يبلذذذ  سذذذداا سذذذن اجلهذذذذاّقذذذ
 ممذا يسسذا سنذه  ننذا ابلذرغم سذن . الو،و  إىل ُهخيص ، يح  إىل عالج سديد

اا إىل اذذّد اتنه ذري يف وذذيا اال ذذذدوا ف ننذذا ال نذذري األسذذر يهذذذّطذذورت الظذذاورت  ُعّقذذ 
ُعتنا   به ر اورت التطّرف سن الب   وو جمذّرد االسذتنكار  الهذ  ه    ذفأك ر سا 

سوء اتاره  سا الدرس العليق لألسباو الع  يص  بيانذوا  التهخذيف  اهن األا
 الج اّقيق  الي  يربئ سنهه ف نه يكاد يكون غائبا  ذُوّلد التطّرفه  التو،يا للع

ا   اورته    وو ميّهها  اياأ  ذيف درس ويا الظ يف سواجهذو  ال ي ذب شذي ا   ّّيّذا   سّهذ
الهذوء علذس سهذتقبل ويا الت ّد  الي  يواجه اجملتلذع ككللذهه  ينذير  ار ابل ذو 

 .استقرارا  منّوا
ألن ُذذذدرس  هإن مل يكذذذن وذذذيا األ ان قذذذد فذذذات ه فيلذذذا ّنهذذذ  ف نّذذذه قذذذد هن األ ان

 هّو ّاّ،وذذذذذبا  سا كان دينيا   ا عاّسا  ذسا كان سنه هالس ذذذذذذذذذذراورت التطّرف يف اجملتلع اسس
و،ذذذيا العذذذالجه   ن ُتضذذذافر يف  دراسذذذو علليذذذو ُت ذذذه ّنذذذو الب ذذذ  عذذذن األسذذذباو ُ 

يو  االجتلاعيذذو  الدينيذذو للو،ذذو  إىل ُهذذخيص ذملذذ  الذذدرس هليذذات الب ذذ  النّهذذ
 سا  يف االقتاذذار علذذس  ذذذر  ذذذذذذذذذذذذعه  ملذذ  بذذد  االسذالج أجذذذسذذليم يعبذذي عليذذه عذذ

ذذذذذذذا التطّرفه  االسذاتار الع يّض  إليه ذ ذ ذ ذ ا  يف املعاجلذات األسنيذو الذع ال ُزيذدا ذ سذ
ا وذذو اّذذا  الهذذائد اليذذو  يف  ك ذذر سذذا يقذذع سذذن ُعاسذذل سذذع ذه كلذذ انتهذذارا   استهذذراء  إال 

 .ويا الظاورت

كلذذذا وذذذ  ستّّهذذذيو يف الذذذبالد اسسذذذالسيوه   ه لعذذذّل املتأّسذذذل بعلذذذق يف رذذذاورت التطذذذّرف
 املهذذذتأن  يف فهذذذم ملذذذ  كاذذذداع التذذذاريخ يف الظذذذواور املهذذذاّو ينتهذذذ  إىل  ّن التطذذذّرف 



 
 
 
 
 
 
 

 الندةةار عيةةر بةةد اليديةةدعالةةدكتور                       الحريةةة الركريةةة فةةي مواجهةةة ظةةاهرة التطةةرف

 

 -858 -

التعقيذذذده سرّكبذذذو يف  سذذذباّاه ستهذذذابكو يف جذذذي روا الذذذع ُضذذذرو يف  رذذذاورت سعّقذذذدت غايذذذو
تهذذذّكل يف  نذذذاج التّاعذذذل االجتلذذذاع ه  لكذذذّن املذذذتّّ ص األريذذذ  يف   علذذذا  النّذذذوسه ُ 

سنهذذا وذذو األغلذذني  األبذذني سذذن بينهذذاه  ستهذذاب  ُلذذ  األسذذباو  اجلذذي ر يللذذح  ّن  ااذذدا  
وّسذذذذذعها يف إنتاجهذذذذذاه     وذذذذذو ابلتذذذذذاأل العاسذذذذذل األكذذذذذرب   ذذذذذرا   امل ذذذذذّي  األقذذذذذوي لذذذذذدميوستها ُ 

فكريذذذو  سياسذذذيو  هيف فذذذر ت فتلّذذذو  استهذذذرائهاه  ملكذذذم وذذذو عاسذذذل االسذذذتبداده ستلذذذّ ال  
 . اقتااديو  غريوا

  اينلا يتّم الع ور علس ويا العاسل األكرب املوّلد للتطّرفه  يقع التأّكد سنه عاسال  
نهيبه اقيقيا  فاعال  بتو،يّه ُو،يّا   إىل سعلوله ُنهيبا  يقينيا  فذ ّن سرالذو  ، ي ا ه ُ 

و سذذن سرااذذل الب ذذ  يف الظذذاورت ُكذذون قذذد  عجنذذزت لتعبذذي عليهذذا املرالذذو الالاقذذوه  سهّلذذ
 و  سرالو العالجه  ال يكون عالج االستبداد لقطعه عن إنتاج التطذّرف إاّل بنقيضذه 

ا سذن  جنذع سذا ميكذن  ن ُععذاب بذه رذاورت التطذّرف  الي  وو اّرّيذوه  وذ  سذا ّنهذ   ّ ذ
باذذّو عاّسذذوه  التطذذّرف الذذديب باذذّو ّاّ،ذذوه  ملذذ  سذذا ُتضذذافر عليذذه شذذهادت املنطذذق 
اجملّرد سع شهادت التاريخ سع شهادت الوقذائع الراونذو لينذتج سذن ملذ  سذا يهذبه اليقذني يف 

 . ويا الهأن
سنها يبد   بداد املّض  إىل التطّرف فر ت ستعّددته ف ّن  اادا  ذ إما كان لالست
طّرف كلا وو ستلّ ل يف الظاورت الراونذو يف ذل   ريا  يف إنتاج التذ نّه سن  كرب العواس

البالد اسسالسيوه  وو االستبداد الّكر ه  وو عاسذل م    ذر داّلذ  يتهذّكل سذن 
تبداده فيذدفع ذايف للّرد الي  يهّلط عليه االسذذمات التكوين الّكر  يف البناء ال ق

اّسو اينلذذا يهذذلل وذيا االسذذتبداد شذذرائح ذاورت عذذملذذ  رذذ بذه إىل التطذذّرفه  لياذبح
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ليم  التوجيذذهه  تذذا  ّن وذذيا العاسذذل يضذذرو يف ذ اسذذعو سذذن النذذاس بطريذذق ال بيذذو  التعذذ
ذل ّطذ ورت ابل ذوه  تتذاج عالجذه إىل جهذود سضذاعّو ذمات التكوين ال قذايف ف نذه ميّ 

رد  حتريذذذر ةاعذذذو الج إال بت ريذذذر الّذذذذ ال يكذذذون وذذذيا العذذذ. علذذذس ُطذذذا   سذذذن الذذذزسن
 مل  سا ّنا   بيانه يف . سن ربقو سا يهّلط عليهم سن استبداد فكرج   األفراد حتريرا  
 .املقاربو التاليو
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 االستبداد والتطّرف

ختتلذذذا فيذذذه األنظذذذار بذذذني سوّسذذذع يف سدلولذذذه  قذذذد يكذذذون التطذذذّرف الذذذديب سّهوسذذذا   
سذذذن  زا  الذذذديب ماُذذذه ضذذذراب  إىل اعتبذذذار االلتذذذ هم سضذذذّيق فيذذذهه اذذذأل ينتهذذذ  األسذذذر ببعضذذذ

ّر إىل اعتبار التطّرف كلا يقّدرا فالّووم ات همضر و التطّرفه  ينته  األسر ببعض
 كذذذيل  فذذذ ّن العالقذذذو بذذذني التطذذذّرف . وذذذو الذذذدين الاذذذ يحه   ّن سذذذا عذذذداا لذذذي  بذذذدين

بذني   االستبداد قد ال ُكون بّينو بياهتا باّو سباشرته إم قد يقا  سا وذ  الاذلو سذ ال  
ا  علذذذس الهذذذعوو  بذذذني املوقذذذا الذذذديب لألفذذذراد  فهلذذذا   هاسذذذتبداد سياسذذذ  ميارسذذذه اّّكذذذ

األ يكون ويا املوقا ستطّرفا     غري ستطّرف؟    سا وذ  الاذلو بذني سذنهج  ه سلوكا  
عللذذذ  ُربذذذو  لتعلذذذيم الذذذدين  بذذذني التطذذذّرف الذذذي  يكذذذون عليذذذه سذذذن يتخذذذرّج علذذذس ملذذذ  

ال؟  لذذذيل  ف نذذذه تذذذدر الت ديذذذد يف كذذذّل سذذذن املذذذنهج اذذذأل يعقذذذا  إّن وذذذيا  فضذذذس إىل م
ويين األسرين األ يكون البيان الالاق جذارج  علذس ،ذعيد  اضذح يف بهذط األسذباو 

 . يف ُو،يا العالج
 :التطّرف والتطّرف الديني -أ 

 ه   زسذذاأ      جهذذاسا   سكذذاأ   هاء  طذذراف األشذذياءذانت ذذ :وذيعذذب التطذذّرف يف الل ذذ
دي  عذذياو القذذرب  ّن  اذذد  ،ذذ او القذذربين ذاء يف اذذذعذذن   اسذذطهاه  قذذد جذذ سذذيال  

كاا    تترار   »هلا يعّيابن إمنا يعّيو ألنه ذ  ّرب كن الليين سّر ّلا الرسو  
.    ال يبتعذذد إىل  طذذراف املكذذان الذذي  يكذذون فيذذه سذذن  جذذل التبذذّو  (1)«مااا البااو 

                                                 

طررراوق وأرررد بورد امرررن تجرررا روالرررا  مستلنرررن للحرررد   لررريس مرررن ميي رررا لنررر  : ادةمررر: ذكررراب امرررن مي رررور فررري اللسرررا  ( 1)
دار الايررا  : القرراةاة) امررن تجرراق فررتر البررار  : راجرر . وأ ىلسررتتاق لسررتييبق لسررتبا ق  ترر: بلنررا : ق وإنمررا مي ررا« تطررا و»

 . 8/410( م8111للتااثق 
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او يف عامل األفكار ذذذذذذذس اليوبح التطّرف يطلق علذذذذذيا املعي الل و  رّتا  ،ذارات هلذ جم
ها  املتبذّب إجوذا كأمنذا قذد ذإىل سا فيه سبال و غري سعهودت عند الناسه فيكذون القائذل بذ

ذذه ذكن  ن تتللذذذه سوضذذذوعها سذذذن املعذذذذس سذذذا ميذذذذموذذذ  إىل  قاذذذ اينه فيو،ذذذا إمن كنّذ
ي  قد  ،بح ساطلح التطّرف الديب يطلق علذس وذيا املعذ. يذستطّرف علس ويا املع

ذذذق األسذذذذر ابملعتقذذذذدات    ابمللارسذذذذذ يا ذات الدينيذذذذوه فيو،ذذذذا املتذذذذدّين ّذذذذذذاينلذذذذا يتعلّذ
اا امل ذذذذاالت ذداُه    يف سهذذذذالكه إىل  قاذذذذذا إما سذذذذا موذذذذ  يف سعتقذذذذذالو،ذذذذ اوا يف اّ ذذذذ

 . التهّدد
القرهن  الهّنو ُو،يا هليا اّا  الذع يكذون عليهذا املتذدّينه  لكذن  يف  قد  رد

ه  ملذ   «ال لذّو يف الذدين»لتطّرفه  إمنذا اسذتعلل لّذني هّذر وذو مل يرد ُعبري عنها اب
           : كلذذذذا يف قولذذذذه ُعذذذذاىل

ي  ذذذا ز اّذذذّد ذوذذذو سذذذأّوم سذذذن ال لذذذّو يف األسذذذر تعذذذه   (828:النهذذذاء)   
وت اّذّد الذي  ذدّين سذا يّذذ ن يظهر املتذ»ناا ذلّو يف الدين سعذاملألوف فيهه فيكون ال 

 قذذد عذذرّب اّذذدي  الهذذريا عذذن مات املعذذي ابلتنطّذذعه  وذذو سذذا . (1)«الذذدين ّدد لذذهذاذذ
ُعاو َ » :يف سن غاىل يف التدّين جاء يف قوله  ه  وذم امل ذالون يف (2)«َهَلَك اْلُمتَاَنر ِّ

 . (3)املتهّدد ن فيه هاملبال ون هالدين
عليذذه   بنذذاء علذذس ملذذ  ميكذذن  ن نهذذتعري املذذدلو  القذذرهين  اّذذدي   كلذذا جذذاء داالا 

طّرف الذديب يطلذق علذس ذذذذذذذذإّن الت :للتطّرفه فنقو  وال  ذذذذذله سدلذلّني ال لّو  التنّطع لن ع
ا ديذن يتذدّين بذهه  سا يعتقذدا إنهذان سذا سذن ُاذّورات    سذا ميارسذه سذن  علذا  علذس  ّ ذ

                                                 

 .   1/58(  .دالدار التونسين لليشاق : تونس)امن عاشورق التحايا والتيويا  (1)
 . كتاب العلمق باب ةلك المتيطعو  : بخاجه مسلم (2)
 . نط ق عمق: مادة: راج  امن مي ورق لسا  العاب (3)
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فيهذذا سذذا وذذو األقهذذس  األشذذّد إما   د ده    ست ذذّرج  ذسذذا اذذّددا الذذدين سذذن اذذ ست ذذا زا  
فكذذّل سذذن ُذذدّين تذذا يت ذذا ز . الذذدالالت حتتلذذل سذذن املعذذاين األيهذذر  األسذذهل كانذذ 

لوكيو فهذو ستطذّرفه  كذّل سذن حتذّري ذذذذذذذذا  الهذالت ديدات الدينيو لللعتقدات  األعلذ
سذذذن الذذذدين سذذذا وذذذو األشذذذّد  جعلذذذه وذذذو الذذذدين يف اذذذّق نّهذذذه بلذذذه يف اذذذّق غذذذريا فهذذذو 

 .ستطّرف  يضا  
ذذذو  التطذذذّرف الذذذديب يف نطذذذا  وذذذ يا املعذذذي الذذذي  اذذذّددأا قذذذد يكذذذون درجذذذات ستّاُ 

  ّذذذذّا الذذذذدرجات وذذذذ   ن يقذذذذا التذذذذدّين الذذذذي  يتذذذذدّين بذذذذه . ّد سذذذذن بعذذذذ ذذذذذذذذذذبعضذذذذها  ش
للذدين اقتنذع وذو بذهه  لكنّذه ال ت ذر علذس غذريا  ن  ّاّ،ذا   املتطّرف عند اّد كونذه فهلذا  

ديّنذذهه    يّهذذم الذذدين فهلذذا   دت  ّن ذذذذذذذذذملذذ  علذذس قاعهّذذر فيتذذدّين بذذذهه  يعذذيرا يف فهلذذه ُ 
دّين غريا املخذالا لتديّنذه ّطذأ تتلذل الاذواوه فهذيا  ُديّنه وو ،واو تتلل اخلطأ ُ 

لبيو حمد دت ُكاد ال ُت ا ز سا يهّببه الّهم اخلاطئ للدين سن ذذذذذذالتطّرف ُكون هارا اله
 التذدين الّذرد  عطالو يف التّاعل االجتلاع  للّرد املتطّرف ّيا املعيه إم كّل ّلل يف

إ   » :ار إليذذه قولذذه ذذذذذذذأ عنذذه ّلذذل يف العطذذاء االجتلذذاع  لللتذذدّينه  وذذو سذذا  شذذذذذذذذذذذذينه
 ك عبااة  ،  فاّ   ابنبال   ااااهذا الدتا متني فأوغل فيه برفا،  و  بابض إ إن س  

 .(1)«أبقى قرع و  ظهرا   أرضا  

بتديّنذذه  يكذذون املتطذذّرف ستهذذّب ا  ل التطذذّرف إىل درجذذو  علذذسه  وذذ   ن ذ قذذد ينتقذذ

                                                 

والميبت  ةو الذ  لغرالي فري تر   دام تره علرى السريا . كتاب الصالةق باب القصد في العبادة: بخاجه البي قي في سييه( 1)
اسررتعارة لمررن لغررالي فرري التررد  ن فلن رره ئ تحصررل لرره فاذرردةق كالميبررت  الررذ  ئ تتررى  اةق ررا فررال تعررود أررادرة عليررهق وةرري 

ق ر ري ، عيرهق اإلمرام بتمرد ؛ وبخرا تحصل له فاذدةق مل  بوء متعطيل دام ته وعدم ملوغ مقصردب ق عرن بنننرس م رن منال،ركض
، أنالن  :أنالن  يَن َمِتين   ِإنَّ َهَذا»: رنُسوُل َّللاه  . «يِه ِبِرْفق  َفَأْوِغُلوا فِ  الدِّ
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أه   ن ُدّين غريا وو الباطذل الذي  ذل اخلطذعلس  نّه وو التدّين اّّق الي  ال تتل
يف يقينه بيل  يف اد د  ال تتلل الاواوه  لكن سع مل  يبقس املتطّرف سكتّيا  

نّذ   ويا الدرجو  ّطر سن األ ىل أل ا هتّيذئ يف . ماُه غري دات إليه    سبّهر به
يه اتّذذر ن لذذي  ذاملتطذذّرف لالعتقذذاد كّن الذذدين اّذذّق وذذو سذذا وذذو عليذذهه   ّن سذذا علذذ

سالء اتّذذرين    علذذس األقذذّل ذاد بكّذذران وذذذ  إىل االعتقذذذد ينتهذذذيا سذذا قذذذبذذدينه  وذذ
ذذاد بضذاالعتق ذ ذ ذذذالهلم  فهذ ذ ذ ذ  سهلا يكن سن  ّن ملذ  قذد يبقذس ابذي  الذنّ  . همذقذ

ذه ُكذذون لذذه ها اّرت؛  ملذذ  ألّن املتطذذّرف يف وذذيا الدرجذذو سذذوف ُكذذون ذر ضذذإاّل  نّذ
سعاسلتذذذه لهذذذائر اجملتلذذذع ممذذذن وذذذم علذذذس غذذذري ُديّنذذذه سعاسلذذذو سذذذّي و سذذذواء سذذذن ايذذذ  

لوك ه  قذد تذدع ملذ  سنذه عذن  عذ  ذل النّه     سن اي  التعاسل الهذذالتوا،
 .   عن غري  ع 

املتطذذّرف كن تذذب    الدرجذذو ال ال ذذو سذذن التطذذّرف وذذ  ُلذذ  الذذع ال يكتّذذ  فيهذذا
را   ّذا علذس  سذاس  ّن  قناعاُه يف نّههه  إمنذا يكذون سناف ذا  عنهذاه  داعيذا  هلذاه  سبّهذ

ذذدّين غذذريا املخذذالا لذذه وذذو الباطذذل كّذذرا     ضذذالال   ه فياذذبح إمن ُديّنذذه وذذو اّذذّقه ُ 
تضذذافر اجلهذذود للذذدعوت إليذذهذذذذذذذذذذذُطّرفذذه سذذيوبا  دعذذوج ه ُعهذذّخر الوس ه  قذذد ائل لنهذذراه ُ 

ذه وذذذذذذذذذذذذذُنه ه علذذس  نّذ  يف وذذيا . و اّذذّق  غذذريا وذذو الباطذذلذأ الّذذر   اجللاعذذات لناذذُر
املرالو ُهتّد اتار الهلبيو للتطذّرفه إم ياذبح سّضذيا  إىل الّتنذو االجتلاعيذوه  إىل 

 .الّرقو بني املهللني
ه  ملذذ  اينلذذا  قذذد ياذذل التطذذّرف إىل سرالذذو رابعذذو وذذ   ّطذذر املرااذذل ةيعذذا  

يعلد املتطّرف إىل فرض ُديّنه الي  يعتقد  نّه اّّق علذس النذاس ابلعنذا ليكذون هلذم 
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ه    ينتهذذ  بذذه ُطّرفذذه إىل ُاذذّرفات عنيّذذو يف غذذري جمذذا  فرضذذه علذذس النذذاسه كذذأن دينذذا  
    ألاكذا  دينيذو يف غذري سذا وذو فذّو  فيذه جهذادا      ُطبيقذا   يكون نكايو    انتقاسا  

ا  ععطذذ  التطذذّرف يف وذيا املرالذذو ا ذذا  . ملذ إقاسذو اذذد د    سذذا شذذابه  هّذذر وذذو   رّتذذ
 ال شّ   ّن التطّرف يف سرالته ويا يابح شاسال  يف   ريا الهّيئ اجملتلع . اسرواو

ذذل سهذذذريت اجملتلذذذع يف  ككللذذذهه فتنذذذو دسويذذذوه  انتهاكذذذا   لذذذدساء   سذذذوا ه  اضذذذطرااب  يعطّذ
ُعذري وذيا التاذّرفات التعلريه بل قد ُاي  ويا اتار الدين نّهذهه  م لذ  اينلذا 

كن  ويا اقيقته لذي  جذديرا   جم او ابسم الدينه فيقع يف ك ري سن النّوس  ّن دينا  
نكّذئ الذدعوت إليذه  يكون دينا   يّتبعه فيتهّك  فيذه املتهذّككون  يرفضذه الرافضذونه ُ 

 .يف انتكاس عظيم
العكذ  سذن  ليه  ويا املرااذل سذن التطذّرف تنعزلذو عذن بعضذهاه بذل وذ  علذس 

سا ُنته  األ ىل سنها إىل الرابعوه إم و  ليه   مل  سنّتح بعضها علس بع ه  ك ريا  
ق ملذ   إال درجات يف علق اسميان تا تلله املتطّرف سذن ُاذّور للتذدّينه فكّللذا ُعّلذ
اسميان يف نّهه انتقل التطّرف سن درجو إىل درجوه  ول العنا اسروايب ابسم الذدين 

سذذن فهذذم  ذذا ز سذذا اذذّددا الذذدين نّهذذه سذذن اذذد ده أ ُطذذّور إىل اعتقذذاد  ّن  إاّل أشذذ ا  
ملذذ  الّهذذم وذذو اّذذّق  غذذريا وذذو الباطذذله أ ُطذذّور إىل التبهذذري بذذه  الذذدعوت إليذذهه اذذأل 
ه ابلعنذذذاه  وكذذذيا ُنتهذذذ  يف ك ذذذري سذذذن األايذذذان الدرجذذذو األ ىل سذذذن  انتهذذذس إىل ناذذذُر

  سذا يقذوي سذن العواسذل املهذّببو يف ملذ  التطّرف إىل الدرجو الرابعو سنهه  ملذ   هذ
 .  كلا سنبّينه الاقا    ه املدّعلو له

 :سببية االستبداد في التطّرف -ب
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االستبداد يف الل و سن استبّد ابألسر إما انّذرد بذه د ن غذرياه سذواء كذان ملذ  األسذر 
وذذو انّذذراد إّن االسذذتبداد  : يف اال،ذذطالا الهذذائر اليذذو  ميكذذن  ن يقذذا . سذذاّدج     سعنذذوج  

تلارسذذو اذذّق سذذن اّقذذو  د ن جهذذات  ّذذري هلذذا يف ملذذ   هفرديذذو    ةاعيذذو هجهذذو سذذا
فذذ ما كذذان ملذذ  االنّذذراد ستعّلقذذا   ذذّق سذذاّد  س ذذل اذذّق ال ذذر ت الوطنيذذو  ّذذ  . اّذذّق ناذذي 

 ذّق املهذاركو ابلذر   يف الهذأن الهياسذ   االنّراد به استبدادا  اقتاادج ه  إما كان ستعّلقا  
فكذذرج ه   ذذّق التّكذذري اّذذّر  ّذذ  اسذذتبدادا   سياسذذيا ه  إما كذذان ستعّلقذذا   اّ   ّذذ  اسذذتبدادا  العذذ

 وكيا األسر يف كّل اّقو  املاّديو  املعنويذو إما سذا  قذع االنّذراد ّذا د ن سذن لذه ناذي  
 :سن  نه قا  فيلا يذري سذن اذّق لذه يف اخلالفذو ههنع هللا يضر هسنهاه  سن مل  سا ر   عن عل 

ه    انّذذرد  ابخلالفذذو تذذا لنذذا (1)«كنذذا نعذذري  ّن لنذذا يف وذذيا األسذذر اّقذذا  فاسذذتبدد  علينذذا»
 .فيها سن اقّ 

 لالسذذتبداد ّذذيا املعذذي ابلتطذذّرف الذذديب ،ذذلو  طيذذدته  وذذ  ،ذذلو قذذد ُتهذذّكل 
ّيوطها سن ُداعيات نّهيوه    سن   يالت دينيوه    سن   ريات  قافيو فكريوه 

  إىل إنتذاج التطذّرف علذس درجذات فتلّذذوه ذ  املاذّ  لتّضذذذىل نّذ لكنهذا ُنتهذ  إ
  يف كذذّل األاذذوا  يتبذذنّي سذذن ةيذذع وذذيا اخليذذوا  ّن التطذذّرف الذذديب لذذي  إاّل  ليذذدا  
لالسذذتبداد سذذن ّذذال  وذذيا القنذذوات  رتذذا شذذاركتها يف ملذذ  قنذذوات  ّذذري غريوذذاه 

وو سنهاه  وو األسر اجلذدير  الداذتها لهه  يف استيذ لكّنها ُبقس و  األبني يف سببي
 .ابلهرا  البيان

 :التنفيس النفسي -
إّن استبداد طذرف سذن األطذراف  ذّق سذن اّقذو  د ن سذن لذه فيذه ناذي  سنذه سذن  

                                                 

 . مدد: مادة: امن مي ورق لسا  العاب (1)
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ابلقهر  املظلوسيوه  ملذ  الهذعور يولّذد فيذه  شأنه  ن تدع يف نّ  املهتَبّد عليه شعورا  
 ك ذذريا  سذذا يكذذون الواقذذذع . ليظّذذر  ّقذذه لللقا سذذو سذذن  جذذل رفذذع االسذذتبداد عنذذه اسذذتعدادا  

اائال  د ن  ن ي لر مل  االستعداد مثارا   اقعيو ابلتلّكن سن رّد اّقذو  ابلّعذله  لكنّذه 
قائلذذا  يف الذذنّ  غذذري  نّذذه يذذنّّ  عذذن ماُذذه يف اّ ذذاا هّذذره  وذذو  سذذع ملذذ  يبقذذس اسذذتعدادا  

ض اّاذذو  النذذاجز لل قذذو  اّ ذذاا اسسذذقاطات  اتسذذا ه فتذذأا اين ذذي األفكذذار الذذع ُعذذوّ 
املهذذتَبّد ّذذا  سذذا  يف اّاذذو  عليهذذا تذذا وذذو هجذذله  ُعاذذب  ُلذذ  األفكذذار باذذب و دينيذذو 

يتذذذدّين بذذذه املظلوسذذذون يف اقذذذوقهم املهذذذتّبّد علذذذيهم فيهذذذاه  وذذذو ضذذذرو سذذذن  فتاذذذبح دينذذذا  
 .ضر و التطّرف الديب

ف يف القذد   اّذدي   لو  ّسلنا اذا  ك ذري سذن اجللاعذات الدينيذو املو،ذوفو ابلتطذرّ 
 سنهذا علذس سذبيل امل ذا  . لوجدأ فيها العديد سذن النلذامج الذع ينطبذق عليهذا وذيا اّذا 

ذذذّلط عليهذذذا االسذذذتبداد الهياسذذذ   رسا ذذذا سذذذن اقوقهذذذا يف املهذذذاركو  ُلذذذ  الّذذذر  الذذذع سع
الهياسيوه فنّّه  عن ماهتا بتاّور عهد سقبل يعود فيه اّكم إليها علس يد رجل سنها 

زيل االستبداد  يقيم العد ه   ،ب    فكار سن س ل فكرت ال يبو  الرجعو  سلء الدنيا ي
 .ُتدّين به دينا   كلا سل   جورا    عدال  

 ّن  هحتذذ   طذذأت االسذذتبداد الهياسذذ  هفذذر  ادي ذذو اسذذتقّر يف ُاذذّوروا  سنهذذا  يضذذا  
ه  جعلذ  الهياسو  سا يتعّلق ّا ليه  سذن سهذلوالت التذدّينه فأسذقطتها سذن اهذاّا

فيلذذا ال يعذذبه   ذذا زت إمن سذذا اذذّدا الذذدين سذذن  ذذو  ُكذذون فيذذه  اخلذذوض فيهذذا ّوضذذا  
 . تا فيها اّيات الهياسيو هألاكا  الدين ةيع سظاور اّيات سناطا  
ه إم وذ  حتذ   طذأت الظلذم  القهذر اسذتألت ا  ذذذذذسعاكه ه  ا اوا  ذ مثّو فر   ّري ا 
تبّدينه فأ،ذذب وا ال يلذذو ن علذذس شذذ ء ذذذذذذذذذذذذذذذالظللذذو امله علذذس  غيظذذا   نّذذوس  ُباعهذذا اقذذدا  
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ُكّرييذو ُضذليليو ملذن ميذارس  إال علس االنتقا  كّ   سذيلو  ّدت إليذهه سذواء كانذ   فكذارا  
االسذذذذتبداده    كانذذذذ  ُاذذذذّرفات علليذذذذو ابلعنذذذذا املهذذذذّلح  التقتيذذذذل  التذذذذدسري  اغتاذذذذاو 

متارس علس  ساسه الذدعوت  دينيا   ء فهلا  األسوا ه   ،بح مل  عند كّل سن   ل    وسال
 .إىل اسسال  عند النوت األ  ه  ميارس علس  ساسه العنا عند النوت ال اين

ممذذا يقذذع اليذذو  سذذن  علذذا  عنذذا ُتبّناوذذا بعذذ  اجللاعذذات اسسذذالسيو   لعذذّل ك ذذريا  
راجع إىل ويا الهب  النّه  الي   ّلدا االستبداد الهياس   سالايقه سن التعّها 

الظلم  الته ني  التعيي ه فبع  ويا اجللاعات ُوّلدت عندوا األفكذار التكّرييذو   
االنتقاسيو يف س ون االستبداده إم قد دّلذ  إىل ُلذ  الهذ ون  وذ  سذويّو التّكذري 
سهذذتقيلو يف فهلهذذا الذذديبه  لكّنهذذا تذذا اكتذذوت بذذه فيذذه سذذن ُنكيذذل اعوّجذذ  سّاويلهذذا 

بّن  سن  األفكار سا وو يف األقاذس سذن التطذّرف  ال لذّو اباتقاأت نّهيو شديدته ُ 
ا   لكذذذّل سذذذن يتخذذذام  عذذذن سقذذذا ستهمه  اهل ذذذرت سذذذن دائذذذرت اجملتلذذذع  س ذذذل التكّذذذري لل ّكذذذ
الكافر إىل ّالج اجتلاعيو ُعكّون علس الطهر  النقا ته فلّلا سن   فر،و اخلر ج سن 

ا  ف هذ  اله ن انطلق املنتلون إىل ويا اجللاعذات يف عا،ذّو سذن القتذل ال ل ل ّكذ
بل األ لهياا جذاو ا سذن جمتلعذات قاذيو سهذتأسنني للهذيااو يف األرضه  قذد ،ذرّا 
 ادوم إ ر جمذزرت اج اهذا سذع رفاقذه يف سدينذو األقاذر تاذر موذ  ضذ يتها عهذرات 

 ،ذب   حتذد ا رغبذو  هنتي و شعور جذارف ابلقهذر هسن الهياا كنّه فعل سا فعل ألنه
ّكذذم عالقذذو سذن قريذذ     سذذن بعيذده   نذذه مل يعذذد يهذذعر جاحمذو يف القتذذل لكذذّل سذا لذذه اب

 . كنه ميكن  ن خيهر شي ا  
 .   إنه إمن االستبداد  ّلد يف النّوس التطّرف إىل  قاس درجاُه

 :التأويل الديني -
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 ابعتبذذذار  ّن اسسذذذال  يّتاذذذا ابلهذذذلو ه  ،ذذذبح فيذذذه كذذذّل ُاذذذّرف إنهذذذاين سهذذذلوال   
 اجبذا  ابلذدينه كلذا يكذون الذدفات  سذو االسذتبداد  سذرا  ابّكم الديبه  سن مثّذو ُكذون سقا  

ه  سذن ُقذاع  عذن ملذ  فقذد ُقذاع  ابلذدين  يضذا    اجبذا   عن اّقو  السذ جاعها  سذرا  
 اجبذذا ه  وذذيا  عذذن إقاسذذو الذذدينه فتاذذبح إمن سقا سذذو  ّ  اسذذتبداد سهلذذا يكذذن لونذذه  سذذرا  

 سذذااو اسجنذذاز العللذذ ه  إما سذذا املعذذي اينلذذا ُتهذذرّبه نّذذوس املذذسسنني ف ّ ذذا ُنطلذذق بذذه إىل
يف املطالبذذذذو ابّذذذذّق  سقا سذذذذو الظلذذذذمه  بذذذذني االسذذذذتبداد  ممذذذذّ ال   هااتذذذذد  الاذذذذرات بذذذذني اّذذذذقّ 

لتآ يذذل ُلذذتل  سذذربّرات سذذن التاذذّورات  سذذن   ممارسذذيهه فذذ ّن شذذهوت ال لبذذو ُاذذبح ،ذذانعو  
التطذّرف يف  األعلا  ُت ا ز سا اّددا الدين  لكن ُهب  عليها ،ب و دينيوه فينهأ إمن

 .ّضّم الارات بني اّّق  الباطل ابلتأ يل املتعّها
ذا قذذّدر ا  ّن . سذذن املاضذذ   اّاضذذر ه هلذذيا املعذذي  س لذذو ك ذذريت  يضذذا   فّذذر  اخلذذوارج ملّذ

اّكذذم اسسذذالس  ه  إىل االسذذتبداد  طّنذذوا الذذنّ  علذذس سقا سذذو ملذذ  االسذذتبداده  يف 
رات املكّّرت ملن سواوم سن املهللنيه ّضّم ،راعهم سعه  اد وا األاادي  سن التاوّ 

 سذذن األعلذذا  الذذع  ،ذذب وا يهذذت ّلون فيهذذا الذذدساء غيلذذو رذذاّنني  ّن ملذذ  يععتذذرب سذذنهم 
 يف العار اّدي  قاس  اركات ك ريت ُقا   . ُديّنا   وو يف اقيقته ُطّرف يف الدين

الي  االسذذتبداد الهياسذذ  برسذذم الواجذذ  الذذديبه  اسذذت د   يف سذذبيل ملذذ  سذذن  سذذ
ا سذذذن الذذذدين علذذذس  هاملقا سذذذو سذذذا وذذذو سذذذن الوسذذذائل املت ذذذا زت لت ديذذذد الذذذدين سّتذذذني كّ ذذذ

اعتبار  ّ ا ُّض  إىل حتقيق سقاد ديب وو سقا سو االستبداد  بهذط اّرّيذو  العذد ه 
 مل  س ذل قتذل األبذرجء  إُذالف األسذوا  العاّسذو نكايذو يف األنظلذو اّاكلذو املهذتبّدته 

ها سذن سوقذع اّكذمه فهذقط  إمن يف التطذّرف اذأل درجذو اسروذذاو يف إسذقاط  سذعيا  
 .بهب  االستبداد عن طريق   يالت دينيو ستطّرفو
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 رّتذا  ّدي االسذتبداد الهياسذذ  إىل ضذرو هّذذر سذن التطذّرف وذذو التطذّرف املهذذتكني 
زت إىل االسذذذتقالو سذذذن اّيذذذات العاّسذذذوه  ملذذذ  بّعذذذل ذزت إىل العنذذذا  لكنّذذذه ينذذذذالذذذي  ال ينذذذ

اذذّورات ُهذذتقّر يف األموذذان علذذس  ّ ذذا ديذذنه  وذذ  يف اّقيقذذو ُت ذذا ز حتديذذدات الذذدينه ُ
ّهذل سقا ستذه ل طااذو  ه علذس نّذوس األفذراد  اجللاعذاته ُ  فاالستبداد قد ُهتّد سطُو
بذذه املذذرّت ُلذذو املذذرّته  قذذد حتذذدع سذذن ُلذذ  املقا سذذو الّاشذذلو فذذس ُنذذا  اجملتلذذع كلّذذه ابلبذذأسه 

نّذذوس  ّن وذيا االسذتبداد قذذدر سقذد ر ال فكذال سنذذهه   نّذه يف كسذذه فيقذر إمن يف بعذ  ال
 وذذون سذذن كس الّتنذذوه  ينتهذذ  األسذذر بضذذذرو سذذن التهذذريع لذذهه  التهذذريع ملنذذع سقا ستذذذهه 
 يتبذذذع ملذذذ  ُهذذذريع للهذذذري يف ركابذذذه  مماألُذذذه   سذذذّد يذذذد املعونذذذو لذذذهه  قذذذد يّت ذذذه التهذذذريع 

ُنهد اخلالص الّذرد  بضذر و سذن الذ ّي   لالنكّاء عن اّيات العاّسو إىل ايات ّاّ،و
عاليله  .الر ا  الي  يت ا ز ُوجيهات الدين ُ 

 سا إّا  بع  الّر  اسسالسيو ال اليو يف التاّوف إالّ أش و سذن وذيا الهذب ه إم ملّذا 
ي هذذ  سذذن سذذقوا االسذذتبداد ات بنّهذذها عذذن اّيذذات العاّسذذو للنذذاسه  انكّذذأت ُ ذذوص يف 

 . ها رسو  الدين سن س ل  فكار اّلو   االحتاد  سا شاّهاايات ر ايو  ا زت في
سا نهأ سن  فكار عند بع  فقهاء الهياسو ُهرت لالستبداد   يهبه مل   يضا  

ه  اسذذذتلرارا   نّهذذذه ابلتهذذذريع لالسذذذتيالء علذذذس اّكذذذم ب لبذذذو الهذذذوكو العهذذذكريو ابتذذذداء  
 (الهذاع  إىل اسساسذو)إما اسذتظهر » : مل  علس ّنو سذا قذررا إسذا  اّذرسني يف قولذه

اذذ ا   اسا  ذّدي ل ساسذذو كذذان إسذذذابلقذذّوته ُ  ه (1) «ه  وذذو يف اكذذم العاقذذد  املعقذذود لذذهاّقذذ
ذذذذذإما كذذذان وذذذيا التقري  ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذذا  املتذابسسذذذ عّلقا  ذر ستذذذذ ذ ذذذذذه شذوّفرت فيذذذذ ذ ذ اسو فذذذ ّن فيذذذه ذر ا اسسذذذذ
ّدد يف الذذذدين سذذذن  ّن اسسذذذا  ال ينتاذذذ لا نقذذذّدر  ذذذا زا  ذفيذذذ ذذذ و ملذذذا اع   إاّل إبرادت األّسذذذ

                                                 
مقاربرا  فري أرااءة : كتاميرا؛ وراج  فري ذلرك 482( ةر 8400الشؤو  الد يينق : أطا)إمام الحامين الجويييق الغياثي   (1)

 .وما بعدةا 14ص (م4008دار البداذلق: مياو ) التااث
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و :  لعذذّل وذذيا املعذذي وذذو الذذي   شذذار إليذذه الكذذواك  بقولذذه . ُزكيتهذذا  بيعتهذذا العاّسذذ
ارر املذذدقق يف يريذذخ اسسذذال  تذذد لللهذذتبّدين سذذن اخللّذذاء  امللذذول األ لذذنيه ذ النذذ»

رين  قذواال  ذم  بع  سقّلديهم سن العرو املتذللاء األعاجذ بع  الع ّّ اف  وذا علذس  أ
و عذذن سذذبيل اّكلذذو يريذذد ن ّذذا إطّذذاء نذذور العلذذم  إطّذذاء    رسذذوله ُضذذليال  هللا لألّسذذ

 .(1)«نور اّكلو
يف  ه قع  بهب  االستبداد ه لعّل بع  اجللاعات اسسالسيو يف العار اّاضر

كذذذذّل ُاذذذذّرف   شذذذرعيا   وذذذيا التطذذذذّرف الهذذذذل ه  ملذذذ  س ذذذذل   ل ذذذذ  الذذذيين يذذذذربّر ن ُربيذذذذرا  
عن  أّل األسره  يهرعون لوجذوو طاعتذه    ابعتبارا ،ادرا  استبداد  يادر عن اّّكا

يف ملذذذ ه  ارسذذذو سعارضذذذته بلذذذه سقا ستذذذهه      ل ذذذ  الذذذيين انهذذذ بوا سذذذن وذذذيا امليذذذدان 
ابلكّليوه  س بوا الدين  ن يكون له اكم فيهه  جعلوا مل  سن ادي  املذرء فيلذا ال 

هم وذيا إىل سذب  االسذتبداد يعنيهه فكّل سن وسالء    ل   إمنا ُعود ُاذّوراهتم  سذواقّ
الاه  لذذذو كذذذان األسذذذر تذذذر  علذذذس ارّيذذذو ذذذذذذذذذذذذذذال الذذذ  علذذذس النّذذذوسه امليذذذّ   سذذذن اس،

  شذوري سذذا كذان هلذذيا التاذّورات  املواقذذا  ن ُظهذذره  وذ  يف كذذّل األاذوا  ُعذذّد ضذذراب  
الذذذذع  يقذذذذا عنذذذذد اذذذذّد الدرجذذذذو ال ال ذذذذو سذذذذن الذذذذدرجات سذذذذن التطذذذذّرفه  إن كذذذذان ُطّرفذذذذا  

 . وا هنّا   ال يت ّداوا إىل الرابعوشرانا
 :االنغالق الفكري  -

نذع اسنهذان بهذكل    هّذر سذن  سن االستبداد سا وذو فكذر ه  وذو املتل ّذل يف  ن ميع

                                                 

ق ونحرررن إذ نيررري ب إمرررام الحرررامين 41ص (م8111مررروفم لليشررراق : لجياذررراا)طبررراذ  ائسرررتبداد ق لكرررواكبيعبرررد الررراتمن ا (1)
ر بنه في موأنه من ائستبداد السياسي أرد وأر  فري  الجوييي عن ب  لكو  مشموًئ م ذا التقايا من الكواكبي إئ بنيا نقد 

 . آراء في ا أدر من الغلو  
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 شكا  املنع سن التّكري اّّره   ن متلس عليه  جهو نظر  اادت د ن  ن ُتاا له الّر،و 
ّر،ذذو ليعذذرّب عذذن  جهذذو سذذن ُلقذذاء يف  ن يطّلذذع علذذس  جهذذو نظذذر  ّذذري بلذذه  ن ُتذذاا لذذه ال

ماُهه فهو إمن ا ر علس التّكري املنّتح اّّره  إلزا  ابلوجهذو الوااذدت  الذر   الوااذده 
تبداد وذو سذا اكذذاا القذرهن الكذذر  ذيا اللذون سذن االسذذذعذن وذذ ارات ُعبذريا  ذ لعذّل  ك ذر الهعذذ

         :ابلر   علس قوسذه يف قولذه ُعذاىل عن فرعون سهتبّدا  

 (.41:غافر)        
 لالسذذتبداد الّكذذر  سظذذاور ستعذذّددته سنهذذا التذذزا  املعّللذذني يف ُعلذذيلهم  سذذلوو 

ا حتهس الرو س بكّم سن املعلوسات علس سبيل اّّنيه ذالتلقني اخلالصه  مل  اينل
اذذادر كذذّل فر،ذذو للتّكذذري فيلذذا يقذذع ُلقينذذه للت ليذذل  التل ذذيص  النقذذد  املقارنذذو  ُ .

ن يعقّد  لللتعّلم الر   الوااد يف املهائل حمّل التعليمه  حت   عنه كّل اتراء  سنها  
د علس  نه وو اّّق الي  ال ذ سنها  ن يقّد  الر   الواا.   األّري يف مات املهائل

ه  ملذذ  لذذي  عذذن اذذّق غذذرياه   ّن كذذّل سذذا سذذواا وذذو الباطذذل الذذي  ال تتلذذل ،ذذوااب  
 كذذذّل وذذذيا . اء  رفذذذ   ساذذذادرت باذذذّو سبدئيذذذوُّّ ذذذص  درس  نقذذذده  إمنذذذا عذذذن إل ذذذ

قييذذذدا ابلوجهذذذو  األنذذذوات ُلتقذذذ  عنذذذد اّ ذذذر علذذذس العقذذذل  ن يكذذذون لذذذه نظذذذر اذذذّره ُ 
و  له  سوّجه ذذه  اّ ر عليه  ن يت ا ز ابلنظر سا وو سرسّا  ذالواادت الع ُرسم له سل

هذذذال  ضذذذ  إىل التطذذذّرف تتبداد الّكذذذر ه  وذذذ  ُّذذذذذ كّلهذذذا ُنذذذدرج حتذذذ  االس. إليذذذه
 . ستعّددت

أنه  ن يذذريّب الّكذذر علذذس الذذر   الوااذذده  وذذو الذذر   ذذذذذذذتبداد الّكذذر  سذذن شذذذذذذذذذذذذفاالس
الذي   قذذع ُلقينذه إجاه  الذذي   عر   نّذذه وذو الذذر   اّذّقه  غذذريا وذذو الباطذله  اين ذذي ف نّذذه 
 سيقا سوقا الرف  لكّل ر   فالا يذرد عليذهه د ن  ن ُكذون لذه القذدرت علذس اّذوار
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علذس سراجعذو  ه  نقذداه  د ن  ن ُكذون لذه القذدرت  يضذا  ذفيهه    سقارنته ب رياه    مت يا
ه بل أسا ُقّلدا سن ر  ه  علس ُا يح سا عهس  ن يكون قد داّله سن نقص    ّط

 .به كلا  رد عليهه  كلا  عريَه  لعّقنه سيكون ستهّب ا  
ذذذذأل سا كذان سنهذا اذا ه اتراء ذ ذذذدينيذا ه ليه كلا  ذ ذذ ني املطلذق ذلس اليقذذو عذيذ  سبنذ

إاّل سا كان سندرجا  ضلن سا وذو سعلذو  سذن الذدين ابلضذر رته  وذ  األقذّل سذن بذني 
كا  فه  رّنيو اا،لو ابالجتهاده  و  ليل  قابلو ذ اكا  الدينه  ّسا  ك ر األا

ألن يذذذداّلها اخلطذذذأ يف الّهذذذمه  ملذذذ  ابسضذذذافو إىل  ّن اّكذذذم الوااذذذد قذذذد يكذذذون 
يف رذرف سذن الظذر فه أ يقتضذ  رذذرف هّذر الاذق عليذه  ن يقذع عليذذه  ا  ذ، ي ذ

  هّله اكم هّذره بنذاء علذس قاعذدت  ّن األاكذا  ُت ذرّي بت ذرّي األاذوا ذُ يري في ّل حم
 .(1)كلا شراه ابن القّيم

لكذّل  تبداد عليذهه رافضذا  ذذذذذذذذذذذابلذر   الذي   عشذربه ابالس ّب ا  ذذذذذذذذذذذذ اينلذا يبقذس الّكذر سته
له ذذذذذذذذذذذّب  تذا وذو ّطذأ سذن ايذ  األ،ذسا سوااه ف ّن ُهّب ه وذيا قذد يّضذ  بذه إىل التهذ

راب  ذذذذذذذذذذذبح بت ذرّي الظذر ف ّطذأه  ياذبح ملذ  إمن ضذذذذذذذذذذ  ،    التهّب  تا كان ، ي ا  
نيذذذذو لوكيو املبذذذذذذذذذذذذيف التاذذذذّورات الدينيذذذذوه يتبعهذذذذا ُطذذذذّرف يف امللارسذذذذات اله هسذذذذن التطذذذذّرف

 يذدّل . وذو  ذا ز سذا اذّددا الذدين سذن اذد د هالّا  ذعليهاه إم التطّرف كلا اّددأا س
يف مل  سذا يقتضذ  االجتهذاد ُ ذرّيا سذن  اكذا  تقتضذس ُ ذاير األاذوا ه إم لكذّل اكذم 

لهذذذذب     تّذذذذر سذذذذن  هإىل سقاذذذذدا ديذذذذب سقاذذذذد شذذذذرع ه فذذذذ ما مل يكذذذذن اّكذذذذم سذذذذسّدج  
 .يف سدلو  التطّرفف ّن التهّب  به يدّل  هاألسباو

                                                 

فصررل »: ق تير  عقررد فصرراًل شر ياًا بعيرروا  4/88( م8114دار الكتر  العلميررنق : ميرراو )امرن القرريمق إعرالم المرروأعين  (1)
 . «في تغيا النتوى واختالف ا بحس  تغيا األزمين واألمكين واألتوال والييا  والعواذد
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م الرجذا  يف : كلذا وذو سعلذو   هالت كذيمه  قذالوا لقد رفذ  اخلذوارج قذدميا   ال ّنّكذ
ديذذن هللاه  ان لقذذوا علذذس وذذيا املّهذذو ه  ا ذذر ا علذذس  نّهذذهم النظذذر يف غذذريا ممذذا فيذذه 

ذذذذذذذذا  كلا  ّجه  إليه هجت قرهنيذكيم جمذذذذذذذو ألن يكون للت ذ ذذذفه ذ  :ه ُعاىلذو كقولذ
 

ه  اهذذذذذذر ا  نّهذذذذذذهم يف (45:النهذذذذذذاء)        
 جهذذو  ااذذدت ال يب ذذون عنهذذا اذذوال ه  وذذو سذذا  ّدي ّذذم إىل ُكّذذري غذذريوم سذذن سذذائر 

ااكلذذه  حمكوسذذهه  هاملهذذللنيه  انتهذذس األسذذر إىل ممارسذذو العنذذا ضذذّد اجملتلذذع ككللذذه
 . مل  سظهر سن سظاور األيلولو إىل التطّرف ابالستبداد الّكر 

غري بعيد سن مل  سا انته  إليه بعذ  الّذر  الاذوفيو ال اليذوه إم يعهذلم فيهذا   
ر هلذمه  ال يعذريهم إال سذا يذريه  مينذع علذيهم إبذداء  األُبذات  نّهذهم إىل شذيخهمه فيّّكذ

ّطالت علس سا وو فالا ملا يراا وو سن ا يقو   يّعله كلا مينع عليهم اسالر   فيل
االستبداد  ابّنرافات ك ريت يف التاّورات الدينيو يقع   راء غرياه  ينته  ويا املهل 
ّق إال ذهاه  يتعّاذبون هلذاه  ال يذر ن اّذذ ينطو ن عليذ هفيها الهيوخه  يلتز  ّا األُبات

فيهذذذاه  قذذذد ُاذذذل ُلذذذ  التاذذذّورات سذذذن االّنذذذراف إىل االعتقذذذاد كّن ُكذذذاليا الذذذدين 
ه (1)القاذوي سذن كذّل ُكليذاُهقط عذنهم أل ذم  ،ذلوا إىل اليقذني الذي  وذو ال ايذو 

 . كان سببه االستبداد الّكر    أوي  بيل  ُطّرفا  
 يف عاذذذرأ اّاضذذذر ُوجذذذد سذذذدارس عقديذذذو  فقهيذذذو ُذذذريّب  ُباعهذذذا علذذذس  ّن اّذذذّق يف 
الذذدين  ااذذد وذذو الذذي  ُلّقذذنهم إجا سذذن التاذذّورات  اتراءه   ّن كذذّل سذذا عذذدا ملذذ  ابطذذل 

ه سن  جل االستّادت سنذهه فان لقذ  ذر فيه بله ُّّ اّطالت عليه  النظينب   اسضاّ  ال 
عقذذذوهلم علذذذس الذذذر   الوااذذذده نتي ذذذو االسذذذتبداد عليهذذذا   ذذذر التوّجذذذه ابلنظذذذر إىل غريوذذذاه 

                                                 

 . 211ص( م8121العلم للمال ينق دار : مياو )لاتمن مدو ق مذاة  اإلسالميين عبد ا: راج  في ذلك (1)
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كذذّون سذذن ملذذ  عذذداء    سذذا يهذذ به العذذداء لكذذّل املذذياو  األّذذري املخالّذذوه  يف ملذذ  ذُ 
ّلياته س ل ُقاري ال ياو  إطال  زلو الكذد الي   علزسوا به جزئيات نذعزّل  سنذالر   الواا

كا  اقتضذتها رذر ف سعينذو قبذل قذر ن  لكنهذا استاذ ب  إىل الوقذ  ذالل سه  فيهذا  اذ
كاسهاه  سعاسلذذو الكّذذار ذالذذراون  قذذد زالذذ  رر فهذذاه  ملذذ  س ذذل سّذذاويم دار اّذذرو   اذذ

 .ابلكراويو  ال لظو  اضطراروم إىل  ضيق الطريقه   س ا  مل  ك ري
بداد الّكر  نهأت جملوعات سن األُبات ركب  سرك  التطّرف  سن ويا االست 

. لتبّنيها  س ا  ُل  التاّوراته أ انتقلذ  يف ُطّرفهذا سذن التاذّور إىل ممارسذو العنذا
 لعّل  ك ر سا يقع اليو  سن عنا يف العامل ابسم اسسال  إمنا وو أشئ سن ِقبل ويا 

ه فانتهس ّا إىل التطّرف يف التاّور اجللاعات الع ُرّب  يف كنا االستبداد الّكر 
 إنّه ُطّرف سذّببه االسذتبداد بتهذكيل الّكذر ُهذكيال  سن لقذا  . ُبعه ُطّرف يف الهلول

يذذسّد  إىل التطذذّرفه كلذذا يذذسّد  االسذذتبداد ماُذذه إىل ُنّذذي  نّهذذ     يذذل ديذذذب ال 
 اينلذذذا ُنكهذذذا وذذذيا األسذذذباو فذذذ ن . يّضذذذيان إال إىل التطذذذّرف كلذذذا سذذذلا بيانذذذه

 .لتل  األسباو إال إما كان عالجا   لعالج ال ميكن  ن يكون أجعا  ا
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 دور الحّرية الفكرية في معالجة التطرف
إما كذذذان االسذذذتبداد الّكذذذر  وذذذو  اذذذد العواسذذذل األساسذذذيو لنهذذذأت التطذذذّرف الذذذي  

ه  وذو لولذذذذذذذذذذك ذريت ابلتطذّرف يف اله  ّوراته أ ينتهذ   ايذاأ  ذذذذذذذذذيبتدئ ابلتطّرف يف التا
سذذا ي بذذ  ابلت ليذذل املنطقذذ ه   بذذ  يف الت ربذذو الواقعيذذوه إما كذذان كذذيل  فذذ ّن سقا سذذو 
التطذذذّرف ينب ذذذ   ن ُّت ذذذه  ّ   سذذذا ُّت ذذذه إىل عذذذالج الهذذذب   وذذذو االسذذذتبداد الّكذذذر ه 
 مل  ال يكون إال بت ريذر الّكذر سذن االسذتبداده فكيذا يكذون وذيا الت ريذر؟  كيذا 

 سن عواسل سقا سو االستبداد؟ يكون مل  عاسال  

   :الفكر والحرية الفكرية -أ 

 هوذذيا الورقذذو يف بّينذذا    كلذذا نريذذد  ن يكذذون ساذذطل ا   هاملقذذا  وذذيايف  ابلّكذذر نقاذذد
 هلذيا  ..«عليها عقل اسنهان يف   ه عذن اّقيقذو النظريذو  العلليذو تر املنه يو الع »

سعاجم الل و  ّن الّكذر وذو إعلذا  اخلذاطر املدلو  الل و ه إم جاء يف  يفالت ديد  ،ل 
كلا  ّن مل  املدلو  وو .إىل  نّه اركو العقل يف سوضوعات املعرفو إشارت ه(1)يف اله ء
عليذذذه ال قافذذذو اسسذذذالسيو يف اسذذذتعلا  وذذذيا املاذذذطلحه  وذذذو سذذذا ضذذذبطه  اسذذذتقّرتالذذذي  

يذذ   سذذور سعلوسذذو للتذذأّد   الّكذذر »: إم يقذذو  ُعريّاُذذههاجلرجذذاين يف  . (2)«إىل جمهذذو ُُر
ي  لي  وو إالّ اركو العقل يف الب   عن اّقيقو  سن  .البنّي  ّن ويا الُ 

                                                 

ة قلسا  العاب قمي ور امن (1)  . فكا: ماد 
امرررن : وراجررر  بل ررراً ؛ 821 ص (م8115ن فلوجرررلق رعرررن طبعررر مصرررورة قمكتبرررن لبيرررا  :ميررراو ) التعاينرررا  قالجاجررراني (2)

 :ميرراو ) المحصررلق والررااز   ؛8/44( م8142 قط الحلبرري: القرراةاة)سررليما  دنيررا : تحقيررق قاإلشررارا  والتيبي ررا  قسررييا
يررن الرراب  فرري الوترردة دور : وراجرر  كتاميررا ؛11 ص( م8114الكترراب اللبيررانيق  دار  :فاجييررا)مررين المسررلمين  النكايررنتا 

 . وما بعدةا 42ص (م8114المع د العالمي للنكا اإلسالميق 
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الذذي  وذذو سذذنهج العقذذل يف  هالنظذذر سذذن إطذذال  الّكذذر  وذذلوذذو شذذائع اليذذو  بذذني   سذذا
وّ،ل إليهذذا يف ملذذ  الب ذذ  لذذي  إالّ ذيقذذع التذذ الذذعكار ذعلذذس األفذذ هالب ذذ  عذذن اّقيقذذو

وذو سذن بعذ  عذادات اللهذان العذريبه  لكنّذه  كلا هعلس الالز  سن إطال  امللز   أش ا  
باكذذا    اسذذتعلاالُهه  وذذو سذذا هن األ ان  املاذذطلحيف حتديذذد سعذذي وذذيا  إطذذال  تذذدع اُر

بذه سنه يذو النظذر  اسسذالسيو سقاذودا   ال قافذوللرجوت به إىل األ،ل الي  اسذتقّرت عليذه 
تلدا يف ويا املقا ه  كلا اعتلدأا سنع كلا هالعقل  ال اايلو مل  النظر سن األفكار

 .(1)يف جملل  و نا يف ويا الهأن
 اركو اّقيقو إىل الو،و   جل سن العقل اركو ُكون  ن ابّرّيو الّكريو  نقاد

 ُتّاعل ُعاسال   فيه اّقيقو سعرفو املراد املوضوت سع سباشرت باّو العقل فيها يتعاسل
  األبعاد الياُيو املعطيات سع اليقينيو  سكهوابُه الّطريو العقل سكّوأت فيه

 العقليو اّركو ُل  متنع الع املوانع كلّ  عن بعيدا   درسعهه املراد لللوضوت املوضوعيو
ن رف الا ي وه  جهتها يف ُنطلق  ن سن  املوانعه ُل  ُقتضيها  جهو إىل ّا ُ 

  سطوت  الههواته األوواء استبداد س ل داّليو سوانع يف ستل ّلو كان  سواء
 علس به يتهّلط الي  اوذاسرو س ل يوهذّارج سوانع كان     اداتهذ الع األعراف
 :قوله يف فرعون سنهج علس ياس ذذذذذذذذذذاله لطانذذذذذذذذذذذاله    الديب لطانذذذذذذذذذذاله  م   العقو 

 به يتهّلط الي املتعّدد املظاور  اسغواء    ه(41:غافر)        
     : قوله يف إبلي  سنهج علس األرض يف املّهد ن نّوسال علس

 (.14:اسسراء)      
ا يكذذذذون سذذذذن  وذذذذّم سذذذذا نقاذذذذ دا ابلت ذذذذّرر الّكذذذذر  يف وذذذذيا املقذذذذا  الت ذذذذّرر ذ رّتذذذذ

                                                 

 . وما بعدةا 42ص ق دور تاين الاب  في الوتدة النكاين مين المسلمين: راج  على سبيل المثال كتاميا (1)



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -820 -

ذذ ل لللتعّللذذذني  ه   كبذذذارا   ،ذذذ ارا   هالّكذذذر  يف جمذذذا  ال بيذذذو  التعلذذذيمه  ملذذذ  كن يعذ
فيلذذذا يعلقذذذس إلذذذيهم سذذذن العلذذذو   املعذذذارف ليتنا لووذذذا جمذذذا  فهذذذيح ألن يعللذذذوا النظذذذر 

ارنو تذذذا وذذذو فذذذالا هلذذذاه  ينخلووذذذا ذعووا لللقذذذذابلّهذذذمه  يتذذذدّبر وا ابلتعليذذذله  خيضذذذ
ّوت  سذذواطن الضذذعاه  يذذ  ُكذذون اركذذو العقذذل ذم فيهذذا سذذواطن القذذذابلنقذذد لتتبذذنّي هلذذ

ي ابلذذر   الوااذذد ذألّذذها إىل اذهاء فيذذذبق ألن يقذذع االنتذذذيه املهذذذفيهذذا اذذّرت سذذن التوجذذ
واريو دائبذو ُقذو  بذني املتعّللذني ذوااه  ملذ  يف اركذو اذذ الرف   اسل اء لكّل سذا سذ

 املعّللذذذني ُّضذذذ  إىل ُكذذذذوين فكذذذر سذذذّيد علذذذذس نّهذذذهه قذذذادر علذذذذس ُبذذذنّي املهذذذذال  
و  هذذذذذ  سذذذذذا ُهذذذذذتبني بذذذذذه سذذذذذن ايذذذذذ  سعطياهتذذذذذا ذو الذذذذذع ُذذذذذسّد  إىل اّقيقذذذذذذاملختلّذذذذذ
ُعريه جهو ستهلّ  يو  لي  سن اي ذاملوضوع ُعر  سذن ذسا  طو سن املرّبني  املعّللني ال 

ا   ا ُقتضذذذذيه املعطيذذذذات املوضذذذذوعيو  اّقذذذذائق إاّل سذذذذا ُذذذذراا وذذذذ  اّقذذذذ بقطذذذذع النظذذذذر عّلذذذذ
 .   لللهائل املب وع فيها

ذذذبا  يضا   لذلذُه يوكر ذالّ ّريواّ  نّ  البنّي   سن ذ ذ  التعبري اّريو يوذاسذذذ س وذّذ
 ابي  يبقس لر   ُيكر وذقيل سن  ذفلي ر  ه سن لعقلا إليه يتوّ،ل سا علس

 ر ج   اّقّ  تيزان اءذف  النظر يف  ّريو إليه ُوّ،ل قد العقل يكن  إن اليون
 إفااا سن إليه ياري لاذب قيلته سن ربذاألك اجلزء الر   ه ذيكت اذ إمنّ  ه، ي ا  

 سن جزء التعبري يوارّ  إمن فتكون التعبريه يف  ّريو إالّ  يكون ال سا  وو عنهه
 .التّكري اّريو
 :تجّليات الحّرية الفكرية -ب 
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ذذذُّا ذذذيف ش ملا   ردأا هنّا   يال  ذ ذ ذ ذذفذ ّن اّّريذو الّ هكريوذي اّّريذو الّذذرا سعذ ذذ كريو ذ
ال يكون هلا حتّقق فعل  إاّل إما حتّقق  ةلو سن العنا،ر املكّونو هلاه  و  عنا،ر 

ضلن العلليو ال بويو الهاسلو الع  فهي ا   ّي ّا العقو  شي ا  ُتكّون ابل بيو الع ُس 
ي ّا املتعللون لتهتو  عقوهلم ابلتذدريج علذس وي ذو سذن الّكذر    سذن اركذو  هيّس

ُت ّلذس فيهذا ةلذو سذن املوا،ذّات الذع ميكذن  ن ُعتذرب  هالعقل يف الب   عن اّقّ 
كن  ن ميارس العقل التّكري  ّليات لل ّريو الّكريوه  سن ّال  ُل  الت ّليات مي

 .اّّره  ميكن  ن يعترب قد ُوّفرت له اّّريو الّكريو
ُتل ّذذل يف  ن يكذون العقذذل يف اركتذه للب ذذ  عذذن   لعذّل  ّ    ّليذذات اّريذو الّكريذذو

اّقيقذذو سّتواذذو  ساسذذه اخليذذارات املتعذذّددت يف املهذذذل  الذذي  يهذذلكه ليبلذذ  ُلذذ  ال ايذذذوه 
ات القضذيو سنذذاا الب ذ ه ليهذل  يف   ذه املهذل  الذذي   ملذ  اهذبلا ُقتضذيه سعطيذ

ُقتضيه ُل  املعطيذاته د ن  ن يقذع ُوجيهذه إىل سهذل  سعذنّي لينتهذ  إىل نتي ذو سعّينذو 
 . سن ِقبل سوّجه ّارج عنه  عن ُل  املعطيات

ذذ  سذذذن  ّليذذذات الت ذذذّرر الّكذذذر  وذذذو الذذذي   رادا القذذذرهن الكذذذر   إّن وذذذيا الت لّذ
ذه مل يلزسذه تهذل  سعذنّي ذه ليب   عن اقيقو ّل نهان اينلا  ّجه الق الكذونه ف ّن

   بنتي و سعّينوه  إمنا  رشدا ليتعاسل سع املوضوت باّو سّتواو ليال إىل سا يال 
 هذذ  سذذا خيتذذارا سذذن سهذذل ؛  لذذيل  فقذذد جذذاء يف القذذرهن  ذذ  عذذن  ن يعكذذرا  إليذذه

      : اسنهذذذذذان علذذذذذس اسميذذذذذان ابا كلذذذذذا يف قولذذذذذه ُعذذذذذاىل

وجيه إىل الب   الّكر  اّّر كلا جاء يف قولذه ُعذاىل (11:يون )   ه ُ 
             :يف نّذذذذذ  الهذذذذذيا 

ه اسنهذذان إىل النظذذر (808:يذون )     ه  إمن فذذ ّن القذذرهن الكذر   ّجذذ
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ضيها لنّه  ههذاّّر املّتوا علس ااتلاالت ستعّددته  له  ن يال إىل النتي و الع يُر
 . لكن عليه  ن يت لل نتائ هاه  مل  وو الت ّرر الّكر  يف  اد  ّلياُه

 سن ُل  الت ّليات لل رّيو الّكريو  ن يّت ه العقل يف اركته الّكريو ليطّلع علس 
اتراء املخالّو للر   الي  ينته  إليه بتلقني    بنظر اّره األ لو ااذل ملذ  علذس 

   الوااد اينلا ُكون يف املهألو هراء ستعّددت يعّد سبيل اجلز ه ف ّن االنكّاء علس الر 
 سن ويا اّريو  ن يندفع الّكذر ليقذا علذس جملذل . سن القيد علس ارّيو الّكر ضراب  

اتراء املتعلقذذو ابلذذر   اّا،ذذل لذذه سوافقذذو كانذذ     فالّذذوه إم ملذذ  سذذن شذذأنه ُوسذذيع 
ه  ملذذذ   اذذذد    ذذل إشذذذرافا   دائذذرت النظذذذره  إياذذذو الّر،ذذذو ّركذذو فكريذذذو  ك ذذذر انطالقذذذا  

 . سظاور اّريو
علذذس وذذيا الت لّذذ  سذذن  ّليذذات اّريذذو  هبتوجيذذه قذذرهين ه قذذد انبنذذ  ال قافذذو اسسذذالسيو

الّكريوه  وو سا يبد  يف  ّن املّكرين  العللاء املهللني يد بون يف  و هم العلليذو علذس 
ه ا يف الواقذذع اف ضذذووا اف اضذذا  إيذذراد اتراء املخالّذذو عنذذد ُقريذذروم ترائهذذمه فذذ ما مل تذذد و

ف ن » مل  فيلا ععرف يف سنهج التأليا إبيراد االع اضات الي  شعارا املههور عبارت 
   سذذا وذذو يف سعناوذذاه  ملذذ  سذذا نعذذّدا  اذذد الت ّليذذات  «فذذ ن قيذذل قلنذذا»ه    «قلذذَ  قلنذذا

 . الرائعو للت ّرر الّكر  يف ال قافو اسسالسيو
ه  وذذذو املتل ّذذذل يف  ن سذذذا وذذذو ُكللذذذو ملذذذا مكذذذرأا هنّذذذا   ا  ات  يضذذذذ سذذذن ُلذذذ  الت ّليذذذ

بيل ذذذذذذذذذل اتراء املختلّذذذو الذذذع انتهذذذس إليهذذذا جذذذرّاء الب ذذذ     علذذذس سذُبهذذذط  سذذذا  العقذذذ
رو بعضها ببع  فيلا ذذذذذذذه  يضاسيراده أ تر  بينها املقارنو ابلنظر املزد ج إليها ةيعا  

نذذ  عليذذه سذذن سنطذذق داّلذذ  ُذذ ابط فيذذه سقذذدساهتا ّرراته  سذذا انبذ ّسهذذ  عليذذه سذذن املبذذ
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ه لتنته  ويا املقارنو بنقد سا ها بهواود الواقع ُاديقا     ُكييبا  ذبنتائ هاه  يف عالقت
وو سطر ا لتبنّي الضعيا سنه سن القو ه  اّّق سن الباطذله  الاذ يح سذن اخلذاطئه 

 .  ،ّح سبي  قوي دليال   فينته  االّتيار بناء علس ُل  املقارنو  مل  النقد ملا وو
 ه غذذري ّّذذّ   ّن املقارنذذو  النقذذد يتي ذذان للّكذذر ارّيذذو يف اّركذذو بذذني اتراء املختلّذذو 

دبّر  مت يصه  مل  يف غري انكّاء علس  ااد سنها د ن غرياه  التهّب   اركو  ّسل ُ 
زائذد علذس جمذّرد  لنقذد اذا سعذي املقارنذو  ا ..فكذرج   به علس عالُّهه ممذا ميكذن  ن يعذّد قيذدا  

ّطالت  الّهمه  إن كاأ  سقّدسو هللا ال يتّلان إال ّلاه  ليل  اهبناا  اد  ّليات اس
 .اّريو الّكريو

 علس النقد اليااه ممارسا    سن بني  وّم  ّليات اّرّيو الّكريو  ن يكون الّكر قادرا  
سذن سظذاور  راناا سذابقا   فذق سذا شذ هله ابلّعله ف ينلا يال الّكر إىل ةلذو سذن اتراء

سذذن اّهذذبان  اّرّيذوه أّ ين لذذق ّذذا علذذس نّهذذهه علذذس اعتبذذار   ذا وذذ  اّذذّق املطلذذقه سل يذذا  
يقيّذذد اريتذذه يف النظذذره  لكذذن  إسكذذان سراجعتهذذا  إعذذادت النظذذر فيهذذاه ف نذذه ّذذيا يعتذذرب قيذذدا  

ااذل لذه سذن  اينلا يكون عندا سن املر نذو سذا بذه يّذتح البذاو للنقذد الذياا تراجعذو سذا
 .اتراء علس  نه اّق ف نه يكون  ك ر اريو يف حتّر  اّقيقو

ياا  ن يقذذذع الّكذذذر يف  سذذذواس الهذذذّ  الذذذي  ال ُ بذذذ  سعذذذه ذ ال يعذذذب النقذذذد الذذذ
له ذّدت سعطيذذات جذذذاقيقذذو يف الذذيونه  إمنذذا يعذذب  نّذذه إما سذذا جذذ ديدت ُتعلّذذق تذذا اّاذذ

جمذذذذذا  سذذذذذا وذذذذذو رذذذذذّب علذذذذذس  جذذذذذه ا ه  ملذذذذذ  يف ذالّكذذذذذر سذذذذذن األفكذذذذذار  اتراء  األفهذذذذذ
ه ف ّن اّرّيو ُقتض   ن يعاد النظر فيها علس ضوء ُل  املعطيذات عهذس  ن اخلاوص

رب ّذذا  ّطذذاء قذذد ُكذذون ُهذذرّب  يف النظذذر اله ذذ ابقه ذذذذذذذذذذُتبذذنّي  جذذوا  ّذذري لل قيقذذو  ع
طذذذذأه واو تتلذذذل اخلذذذذذذذذذذذإن ر يذذذ  ،:  لعذذذّل وذذذيا وذذذو سذذذا ُعنيذذذه القاعذذذدت اليوبيذذذو القائلذذذو
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لل الاذذذواوه  وذذذ  القاعذذذدت الذذذع علذذذس  ساسذذذها عذذذّد  ذ الذذذر   املخذذذالا أل ّطذذذأ تتذذذ
ا موذ  إىل لّ ذسن اجتهاداُه الّقهيو الع ُوّ،ذل إليهذا يف العذرا  لذ اسسا  الهافع  ك ريا  

بّين  له سعطيات  ّذري اقتضذ  املراجعذو  التعذديله  قذد فعذل ك ذري غذريا سذا  سار ُ 
  ذذو ابرزت يف ال قافذذو اسسذذالسيوه  ملذذ   اذذد  ّليذذات فعذذله اذذأل كذذان النقذذد الذذياا

 .اّّريو الّكريو

 :للتطّرف الحّرية الفكرية عالجا   -ج 
باو ذذذذذذذد  كذذرب األسذيععذذّد  اذذ هناا هنّذذا  ذراذذذذذذذذذذذذذذذذكلذذا ش  هتبداد الّكذذر ذذذذذذذذذإما كذذان االس
 ذذّرر الّكذذر  ابلت ّليذذات ه فذذ ّن نقيضذذه الذذي  وذذو الت سذذلوكا   ُاذذّورا   هيف ُوليذذد التطذذّرف

الذذذع سذذذبق شذذذراها سذذذيكون ال حمالذذذو وذذذو  اذذذد  وذذذّم األسذذذباو الذذذع حتذذذو  د ن نهذذذوء 
علذذذل علذذذس سقا ستذذذه إما نهذذذأ  لعذذذّل وذذذيا العذذذالج وذذذو األك ذذذر . االسذذذتعداد للتطذذذّرفه ُ 

ه إىل اماضذذذن  فاعليذذذو يف وذذذيا الهذذذأن سذذذن كذذذّل عذذذالج غذذذريا؛  ملذذذ  ألنذذذه عذذذالج يعوّجذذذ
فيها بي ر التطّرفه  و  حماضن هليات التّكري يف مات اسنهانه الداّليو الع ُنهأ 

ّد العواسذذذل ذذذذذذذذذذذذذذذذذيف اذذذني ُكذذذون األنذذذوات األّذذذري سذذذن العذذذالج يف  غلبهذذذا عاسلذذذو علذذذس ،
قّويذذهذذذذذذذذذذذذذذذذاخلارجي فكيذذا يكذذون الت ذذّرر الّكذذر   ..و الذذع ُذذدفع إىل التطذذّرف ُ  ّييذذه ُ 
 للتطّرف؟ عالجا  

 :جهة التطّرف بالرأي الصائبموا :أوال  
 ّن التطذذّرف وذذو يف سّهوسذذه العذذاّ   ذذا ز سذذا اذذّددا الذذدين سذذن اّقذذائق  مكذذرأ سذذابقا  

 البااذذذ  عذذذن اّذذذّق يف سهذذذألو .  التهذذذّب  ّذذذا علذذذس   ذذذا وذذذ  اّذذذّق الذذذي  ال اذذذّق غذذذريا
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ف نذذذه يكذذذون عرضذذذو  ه كذذذم االسذذذتبداد هشذذذرعيو    يف غريوذذذا اينلذذذا يكذذذون فكذذذرا سوّجهذذذا  
نتهاء إىل اتراء اخلاط ذو؛  ملذ  ألّن املتهذّلط عليذه املوّجذه لّكذرا يريذد سنذه يف ال الذ  لال

 ن ينتهذذ  إىل نتي ذذو ال ُقتضذذيها املعطيذذات املوضذذوعيو لللهذذألو املب و ذذوه  إمنذذا ُقتضذذيها 
لن لذوه  لذر  ه    انتاذارا   سال و ساّديذوه    ُعّاذبا  : املعطيات الياُيو لللتهّلط املهتبدّ 

شذذابه ملذذذ  سذذن األسذذذباوه  اين ذذي فذذ ن  ايذذذو الب ذذ  سيوّ،ذذذل املهذذتَبّد عليذذذه يف    سذذا 
لت ديذدات الذدين بّعذل  ال ال  إىل ر   يكتنّه ااتلذا  كبذري كن يكذون ّطذأ ست ذا زا  

مل  التوجيه اليااه  سذن مثّذو يتولّذد التطذّرف إما سذا  قذع التهذب  بذيل  الذر   علذس  نذه 
 .وو املاري يف س ل ويا األاوا سا يكون مل   وو اّّقه  غالبا  

 ويا وو شأن فرعون اينلا كان يوّجه سألا إىل  ن ينتهوا إىل سا يراا وذو سذن فكذرت 
ّاط ذذو لي ذذافني علذذس ويبتذذهه  ياذذّدوم عذذن  ن يعللذذوا عقذذوهلم فيلذذا طراذذه علذذيهم الرجذذل 

هه املذذسسن عهذذس  ن ياذذلوا بّكذذروم اّذذّر إىل نتي ذذو ختذذالا سبت ذذااه  هتذذّدد سذذلطانه  ويبتذذ
 ملذذ  وذذو شذذأن شذذيوخ الاذذوفيو ال اليذذو الذذيين .  وذذ  اسميذذان بنبذذوت سوسذذس عليذذه الهذذال 

ينهون  ُباعهم عن  ن يهتلعوا إىل  قوا  غري  قواهلم ب يو  ن ُهت كم فيهم التبعيو هلذمه 
ذذدسات . فين ذّر عذذن ملذ  سنذذافع سعنويذذو سذن جذذاا  اظذوته    سنذذافع ساّديذذو سذن  سذذوا  ّ 

ّدع  لنّهذها اسذم الهذلّيوه  فيهذا يلذز  الهذيوخ  ُبذاعهم كن ال شذأن شذرتو ُذ  وو  يضذا  
 ّذذذي ا العلذذذم إالّ سذذذنهم د ن غذذذريوم إم اّذذذّق سقتاذذذر علذذذيهمه  سذذذا سذذذا عنذذذد غذذذريوم فهذذذو 

 ملذذ  وذذو شذذأن كذذّل املهذذتبّدينه فذذ  م يهذذّد ن  سذذا   ُبذذاعهم سهذذال  الّكذذر . الضذذال 
العاسذل الذياا يف اسلذزا  تذا   إما دّذل. ليتلّ   ملهل   ااد وو سهل  سا ير نه وم

ملذذ  الذذر  ه  اين ذذي فذذ ّن  أيف ّطذذ سذذا يكذذون سذذببا   يذذراا املهذذتبّد سذذن ر   فذذ ّن ملذذ  ك ذذريا  
 .سن  بواو التطّرف االن ال  عليه  التعّا  له يكون اباب  
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 لكن اينلا يكون  سا  النارر الباا  فر،و ّركو فكريو ارّت يّت ذه ّذا إىل النظذر 
ّددته  هراء فتلّوه سا ُلّقاا سن شيخه  سا ُلّقاا سن غرياه يف سنهج سن يف سعطيات ستع

املقارنو  النقده ف نه يكون فيلا يتوّ،ل إليه سن ر    قرو سا ميكن سذن اّذّقه إم ضذرو 
الذذذذر   ابلذذذذر    الذذذذدليل ابلذذذذدليل  اّّ ذذذذو ابّّ ذذذذو سذذذذن شذذذذأنه  ن ميذذذذت ن اتراء املختلّذذذذوه 

يا سنهذا سذن القذو ه  الاذ يح سذن الهذقيمه فينتهذ  الّكذر ه فيتبذنّي الضذع ينخلها خنذال  
إمن سن ويا اّركو اّرّت إىل األّي تا وو  ،ّح   قويه  يبتعذد عّلذا يوقعذه يف التطذّرف 

 .سن اتراء ال ريبو  الهاّمت  الضعيّو
 هليا الهب  جاء الدين يف  ّ   سا جاء به سن القواعد املنه يو تّرر العقو  سن 

الّكر  الي  ميارسه علس الناس  ، او اجلاا االجتلاع  ابسم التقاليده االستبداد 
   الروبان  الكهنو ابسم الدينه لينتهوا جرّاء ويا االستبداد إىل ُطّرف يف التهّب  

السيو علس ذذذذذذذذذذذذذذذذذوااه  وو شأن اليين عارضوا الدعوت اسسذذذذذذذذذذذذذابملعهود  الرف  لكّل سا س
لو ه كلا وو ذذذذذذذذذذذذو بل  فيها التطّرف إىل درجو العنا كلا وو سعذذذذذذذذذذذذوا سعارض ّ   عهد

اء القرهن الكر  ذذذذذذذذذذذذلس سوقّهم ممن  ا بعدوم؛  ليل  جذأن كّل سن يكون عذذذذذذذذذذذذش
ط عليهمه لّ ذذذذذذذذذذذذيايح يف الناس  ن تّرر ا عقوهلم بت طيم نري االستبداد الّكر  امله

طّرف الراف ه ذذذذذذذذذذذذرت التذذذذذذذذذذذذرج ّم سن دائذذذذذذذذذذذذكر اّر خيذا ععرض عليهم بّذنظر ا فيلذذذذذذذذذذذذلي
           ...:  مل  يف س ل قوله ُعاىل

 
 

         
 

 
 

   

رف)       : اىلذذذذه  قوله ُع(44-44:الّز

ه فّ  كّل سن ويا  مال دفع إىل (48:التوبو)      
الت ّرر الّكر  سن سطوت املهتبّدين سن  جل الو،و  إىل اّقيقو كلا يتبّينها الّكر 
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 . لالعتدا   حتو  د ن التطّرف اّّره  كلا ُكون اباب  
 قد كان ويا املهل  ديدن الّ و  سن العللاء املهللنيه إم ُراوم يف سسّلّاهتم 

هذذطون اتراء املختلّذذو إىل اذذّد التنذذاق ه  االجتهذذادات املتوافقذذو  املتعارضذذو علذذس يب
بهذذذاا النظذذذر اّذذذّره  يتنا لو ذذذا ابلتل ذذذيص  االست ذذذان  النقذذذده ليهذذذتبني هلذذذم الذذذر   

 ميكذذذن ابسااذذذاء  ن نتبذذذنّي كيذذذا  ّن عللذذذاء التّهذذذري . هلذذذم األ،ذذذوو فيّتخذذذي ا ر ج  
كّللذا كذانوا     عذد  سذيوبا     ،ّح اجتهادا   ق  ر ج   الّقه  العقيدت  غريوا يكونون   

  نقدا    ك ر اّريو فكريو يف التوّجه إىل العلو   املعارف يف   سع د ائرواه   ك ر إيرادا  
لذذذءراء املختلّذذذو الذذذع ُتضذذذّلنهاه  قذذذد كانذذذ  ُلذذذ  وذذذ  الاذذذّو ال البذذذو علذذذس العللذذذاء 

ضذذيق دائذذرت يف ُنذذا هلم للعلذذو  املهذذللنيه  كيذذا  ّن األقذذرو إىل التطذذّرف سذذنهم وذذم األ
 .         املعارف  لءراء املختلّو فيها

 :مواجهة التطّرف بتقّبل المخالف :ثانيا  
اّ،ذذذو سنذذذه سذذذا كذذذان فكذذذرج   هتبدادذذذذذذذإّن االس :لّنا القذذذو ذذذذذذذ س يّضذذذ  إىل ُطذذذّرف  هّ 

يف النّذوس  ستلّ ل يف الرف  املبدئ  للر   املخالاه  مل  ابعتبار سذا تد ذه االسذتبداد
تبّد سذذن ر  ه  وذذيا الذذرف  لللخذذالا  ذذذذذذذذذذذذذذسذذن يقذذني كّن اّقيقذذو ُن اذذر فيلذذا يريذذد امله

 سذذا يتطذذّور سذذن ُطذذّرف يف درجاُذذه األ ىل لينتهذذ  إىل درجاُذذه األّذذريت فياذذبح ُطّرفذذا   ك ذذريا  
ه  مل  اينلذا ُاذل درجذو الذرف  إىل التكّذري    اذأل إىل سذا وذو د ن ملذ  سذن عنيّا  
هّلذذو الذذذع ُّضذذذ  إىل ُقبّذذذل  ارّيذذذو التّكذذري وذذذ  إاذذذدي املهذذذال  امل. ضذذليل  التّهذذذيقالت

هذذذذّم سذذذذن ساملخذذذذالا سذذذذن الذذذذر    املخذذذذالا سذذذذن  ،ذذذذ او الذذذذر  ه  وذذذذ  ابلتذذذذاأل سهذذذذل  
 لذذي  املقاذذود . املهذذال  الذذع حتذذو  د ن ُوليذذد التطذذّرف يف النّذذوس  العقذذو   الهذذلول



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -821 -

ا سن الر    األّذي بذه يف سقابذل التنذاز  علذا املخالا ُبّب مل  املخال (اتّر)بتقّبل 
يذذراا املتقبّذذل سذذن ر   جملذذّرد التنذذاز ه    ألسذذباو غذذري علليذذوه فذذيل   سذذر غذذري سطذذر ا يف 

عنذد سعذي التقبّذل  يا الهأنه  إمنا املقاود به سعان  ّري ستعّددت  لكّنها ُلتق  ةيعذا  ذو
 . الي  نطراه يف ويا الادد

ضذذّلنها التقبّذذل املقاذذود يف وذذيا الاذذدده  الذذع ُهذذهم  سذذن ُلذذ  املعذذاين الذذع يت
ه ابلتقّبل النّه ه  وو سا يعب  ن ال ذبناي   افر يف اّيلولو د ن التطّرف سا نهّلي

يعترب الباا  عن اّقيقو  املتوّ،ل فيها إىل ر    ّن سن ُوّ،ل فيها إىل ر   فالا 
يقذنيه فتذنكلا الذنّ  د نذهه وو عدّ  لهه  مل  سهلا بل   درجو إميانه بر يه سن 

عذذن التعاسذذل املعذذريف العللذذ ه  إمنذذا  تبعد إمن سذذن دائذذرت التعاسذذل اسنهذذاين فضذذال  ذ يهذذ
ها     ّطأوذذاه  وذذو لذذيل  ذو اباذذ  عذذن اّقيقذذو  ،ابذذذالا يف الذذر   وذذذيععتذذرب املخذذ

يف الذنّ  يهذلح ابلتعذاط  سعذه يف ّاذوص ر يذه املخذالا  جدير كن تد له سكاأ  
شأنه ابّّ و بقطع النظر علا ُنته  إليه ُل  اّّ و سن نتي و سوافقو     لل وار يف

 .فالّو
 االع اف له  ّق الوجود بقطع النظر عن ُقّبله نّهيا   (لءّر) سن سعاين التقّبل 

به سذن ااذذذذذذذذذذذذالا  ،ذذذذذذذذذذذذذذتقّر يف الذيون  ّن الذر   املخذذذذذذذذذذذهه  مل  كن يهذد  ُقّبلذذذ   ع
ه د ن  ّ  ارا  ذذذذذذذذ انتا  شذذذراا   ه عرضذذذا  ذذذذذذذذذذذذذه   ن يعذذذرّب عذذذن نّهودا  ذاّقذذذه  ن يكذذذون سوجذذذ

الّهه   ن ذذذذذذذذذذذُضييق    ا ره  مل  بنّ  القدر الي  يكون فيه اّّق يف الوجود ملخ
  جذذذودا   هوذذذو املقيذذذاس امذذذّدد لألاّقيذذذو يف الوجذذذود أذواو  اخلطذذذذال يكذذذون سقيذذذاس الاذذذ

ذو اذذاالت ّاّ،ذذو ميكذذن  ن يعهذذ   فيهذذا اذذّق الوجذذود عذذن ر   . دسا   عذذ  إما كانذذ  مثّذ
ب     مال سذن األسذباو امذّددت يف وذيا ذالّني هلذيا الهذذسن اتراء    فالا سذن املخذ
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املخالا ُقّبذل اعذ اف  ذّق  جذودا  التعبذري  (اتّر)الهأنه ف ن املبد  العاّ  وو ُقّبل 
 .عن نّهه

تعداد لالستّادت سنذهه سهلذا كانذ  ذاملخالا ابالس (اتّر)ي ُقّبل ذ رّتا يكتلل سع
بلذذ  وذذيا الدرجذذو سذذن  درجذذو فالّتذذهه  ملذذ  إما سذذا ُبذذنّي ابالست ذذان  ّن فيذذه سذذا يّيذذده ُ 
بذذذنّي  سذذذبابه  التقبّذذذل مر هتذذذا ابلهذذذع  العللذذذ  إىل الذذذر   املخذذذالا قاذذذد ف اذذذه  حتليلذذذه ُ 

عهذذس  ن يتبذذنّي فيذذه سللذذح  سهتّيضذذا   وضذذوعيا  س  ا  ذذه  سبانيذذه  سآالُذذهه  درسذذه درسذذا  
ذذي بذذه سهلذا اسذذتقّر يف ابدئ الذذر   سذن  نّذذه ر   ّطذذأه فذيل  االسذذتعداد  وذذيا  اذّق فيّس

ذذذذاّلن املخذذذذالا يف دائذذذذرت الذذذذوع  النّهذذذذ   املعذذذذريف سوقعذذذذا   سذذذذن التقبّذذذذل  املهذذذذعس العللذذذذ  تع
 ن ُكذذون فيذذه  يّذذو ه  وذذو سذذا اليت ّقذذق  ذذا  لذذو عوسذذل وذذيا املخذذالا ابليذذأس سذذن ستقذذّدسا  

 .علس  ّ  اقّ  فائدته  سن  ن يكون سنطوج  

 (اتّر)يف ويا التعاسل سع  رائعا   سنه يا    قد ضرو لنا القرهن الكر  س ال  
يقو  علس التقّبل يف سهتوجُه املختلّو الع مكرأواه  مل  سا  رد  املخالا ُعاسال  

يع املهللني سن  رائه إىل ُقّبل نبّيه  ة علس سبيل امل ا  يف قوله ُعاىل سرشدا  
      : املخالّني سن  ، او الدجأت األّري

               
 

 

 (.45-44:سبأ)       
   ُوجيذه إىل التقّبذل النّهذ  لللخذالاه  وذو ذاد اسهلذ  املنهذذذذذفّ  ويا اسرش 

الّريقنيه  بنهبو اسجرا  إىل النّ  سا يتل ل يف ُعليم إسكان اهلدي  الضال  علس 
 سن اسميان بعك  مل  يف األسرينهم ذالاه  مل  ابلرغذبو جمّرد العلل إىل املخذ نه
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 فيه ُوجيه إىل ُقّبل اّق الوجود  التعبري لللخالاه . لللخالا نّهيا    لكن  نيها  
لذذذا   ملذذذ  سذذذا يذذذدّ  عليذذذه وذذذيا اّذذذوار الذذذي  يعهذذذلع فيذذذه عذذذرض وذذذيا املخذذذالا ابوت

تّادت ذإىل ُقّبل االس  يف ويا التوجيه إمياء  يضا  . عه ت اّجو لطيّو سسّنهوس التعاط  
ه سن اّّقه  مل  سا يوا  به ُعليم ذو  علس  جذالا إما ُبنّي  نّه ينطذسن ر   املخ

ه ف ما ُبذنّي  ّن وذيا املخذالا قذد يكذون يف ر يذه دي ليهلل املخالا  يضا  ذإسكان اهل
ه فهذذو إمن سذذنهج يذذدعو إىل ُقبّذذل املخذذالا ف نّذذه يكذذون إمن سقبذذوال   شذذ ء سذذن اهلذذدي

 .(1)للر  
ا،م سذذذن عوا،ذذذم ذلّوه الذذذي  وذذذو عذذذذتوجُه املختذذذذتهذذذ (لءّذذذر)إّن وذذذيا التقبّذذذل 

التطذذذذذذذّرف ال ميكذذذذذذذن  ن تاذذذذذذذل إاّل ابلت ذذذذذذذّرر الّكذذذذذذذر ه  ال ميكذذذذذذذن  ن ي يذذذذذذذ  إال 
  سعذذذنّي لينتهذذذ  إىل ر   يف سهذذذل ابالسذذذتبداد؛ ملذذذ  ألّن الّكذذذر إما كذذذان سوّجهذذذا  

ي فقذذبتوجيذه املهذذ حمذّدد سذلّا   تقّر علذس وذذيا ذط سذذا وذم يذر نه فذذ ّن املهذذتبّدينه  لذريع
ل  كّن ذعور نّهذذذ   اقتنذذذات عقذذذذوه  املنتهذذذ  إىل وذذذيا الذذذر   تاذذذل عنذذذدا شذذذذالوجهذذذ

ذه سذذاّّق سن ار فيلا انته تنقب  ذس إليذهه   ّن سذا سذواا سذن ر   ابطذله  إمن ف ّن
ه نظذرا إليذه ه دذنّه  نهه  سيعترب  ّن ويا الباطل ال اذّق لذه يف الوجذود بلذه  ن يوّجذ

 .ليلت نه  يب   عن فائدت فيه
ل ابلنظذذر اّذذّر إىل ةيذذع سظذذاّن اّقيقذذوه  يبهذذط علذذس ذ لكذذن اينلذذا يّت ذذه العقذذ

كلذذا شذذرانااه سذذا اسذذتقّر يف الذذيون ابدئ الذذر    سذذا وذذو   هحمذذّ  الب ذذ  ةيذذع اتراء
يهذع ةيذع  نّهذيا   وو فالاه ف ن مل  سذي دع يف النذارر انّهذااا  سوافق له  سا 

اتراء تذذذا فيهذذذا املتنذذذاق  سنهذذذاه  وذذذيا التقبّذذذل النّهذذذ  فيذذذه اعذذذ اف ضذذذلب كن ةيذذذع 
                                                 

 . 84/451( م8145دار النكاق : مياو )يا الااز ق التنسيا الكب: راج  جملن من ةذب المعاني في (1)
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هلا اّق الوجود  االات اج  املدافعو  إاّل سذا  ضذع  علذس  هتا فيها املخالّو هاتراء
يكتها  ّن اتراء املخالّو قد ُنطذو  بهاا الب  ه  ابملقارنو  االست ان  النقد س

إم وذو اباذذ  عذذن اّذذّق بنظذذر اذذره فتكتلذذل  هعلذذس بعذذ  اّذذّق فيهذذتّيد سنذذه  ايذاأ  
كلذا شذذراناواه  ملذ  سذذا تذو  د ن ُوليذذد التطذّرف الذذي  سذذن   هإمن القذات التقبّذذل

 . نّ  اّقه يف الوجود ه إل اوا هرف  املخالا : وّم شعاراُه
 اقذذذع املهذذذللني اليذذذو  سذذذن ةاعذذذات طابعهذذذا العذذذاّ  التطذذذّرف   لذذذو  ّسلنذذذا سذذذا ميذذذور بذذذه

بدرجاُذذذه املختلّذذذوه  قارّأوذذذا رلاعذذذات  ّذذذري طابعهذذذا العذذذاّ  االعتذذذدا   الوسذذذطيو لر ينذذذا 
ملذذذذا قذذذّررأا سذذذذن  ّن الت ذذذذّرر الّكذذذذر  وذذذو عاسذذذذل االعتذذذذدا ه   ّن االسذذذذتبداد  بّينذذذذا   ساذذذداقا  

علذذس الّذذر   اجللاعذذات القدميذذو يف  الّكذذر  وذذو عاسذذل التطذذّرفه  وذذو سذذا ياذذد   يضذذا  
يريخ ال قافذو اسسذالسيوه  النتهينذا إىل اّكذم كنذه كّللذا اشذتّد ضذ ط االسذتبداد الّكذر  
اُهع  فرجاُه سذن املتطذّرفنيه  علذس العكذ  سذن ملذ  كّللذا انّهذ   اّريّذو الّكريذو  

 .ابلوسطيو  االعتدا  كان  فرجاهتا  ك ر حتّققا  
ربيتها سن فلن اجللاعات اسسال سيو املوجودت اليو  ةاعات ختّرج  يف ُعليلها ُ 

سذذدارس ُقليديذذو سوغلذذو يف التقليديذذوه يف بذذالد فتلّذذو سذذن العذذامل اسسذذالس ه  وذذ  ُلذذ  
املذذذدارس الذذذع ُقتاذذذر يف براجمهذذذا علذذذس املذذذيو  الوااذذذد يف العقيذذذدت  يف الّقذذذه ُقّدسذذذه 

كذذذاد سذذذن املذذذياو   ال ُقذذذّد  سعذذذه شذذذي ا   لرّ ادوذذذا بطريقذذذو ُلقينيذذذو ّاليذذذو سذذذن اّذذذواره ُ 
األّذذذري يف النطذذذا  اسسذذذالس ه  سذذذا العلذذذو   املعذذذارف اسنهذذذانيو العاّسذذذو ف  ذذذا يف وذذذيا 
املدارس سنهّ  عنها  ن ُكون سعر ضو علس الطاّلو للدرسه إم و  ُهذّو  األموذان 

ّهد املعتقدات الا ي و  ُ. 
وذذذيا املذذذدارس ةاعذذذات  نتي ذذذو هلذذذيا الضذذذرو سذذذن االسذذذتبداد الّكذذذر  ُتخذذذرّج سذذذن  
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 إن علس درجو     ّري سن درجاُهه  رّتا ُكذون ةاعذو طالبذان س ذاال   هُّتاا ابلتطّرف
هليا األمنومج الي  شرانااه  ال يّذوت اللبيذ  املتذابع للهذااو اسسذالسيو  ن يذري  س لذو 

ق ههه عللذذذا  كّن جمذذذا  وذذذيا التل يذذذل ال يتعلّذذذذ ّذذذري هلذذذيا األمنذذذومج ُتطذذذابق سعذذذه    ُهابذذذ
باد  النواج  اسّالص فيهاه    بقّوت اسميان  ،الا الهل  يف الهلوله فقد يكون 

 .      سع ااو  التطّرف مل  اا،ال  
 يف سقابذذل ملذذ  ُوجذذد ةاعذذات إسذذالسيو  ّذذري يف العذذامل اسسذذالس  ختّرجذذ  سذذن 
 سسّسهات علليو  دعويو تعارف  علو  إسالسيو غري سقتاذرت علذس سذيو  سعذنّيه  إمنذا
وذذذ  قائلذذذو علذذذس املذذذنهج املقذذذارن بذذذني املذذذياو ه فكانذذذ  ُعطذذذرا فيهذذذا كذذذّل اتراء للذذذدرس 

سن ُل  املسّسهات    استكلل  سن غريوا تعارف   املقارنو  النقده كلا ختّرج   يضا  
تذذنهج اذذوار    علذذو  إنهذذانيو عاّسذذو سذذياوَ   فلهذذّات قدميذذو  ادي ذذوه   ّذذيهتا ةيعذذا  

الذذي  ختّرجذذ  بذذه وذذو سذذنهج الت ذذّرر الّكذذر  املنّذذتح علذذس نقذذد ه فكذذان املذذنهج العذذاّ  
االاتلذذذاالت املتعذذذذّددت يف الب ذذذ  عذذذذن اّقيقذذذوه فكانذذذذ  إمن سّتاذذذّو بقذذذذدر كبذذذري سذذذذن 

 .االعتدا   الوسطيو يف الّكر  يف الهلول سعا  
 لذذي  سذذن قبيذذل الاذذدفو  ن يكذذون  ك ذذر املو،ذذوفني ابلتطذذّرف يف املهذذهد اسسذذالس  

ات التعليليو ذذذذذذهذه    ل   اليين خترجوا سن املسسّ اوم هنّا  ذذذذذذذذين مكرنالراون وم   ل   الي
 سنذه ُلقينذا   رع     شذي ا  ذذذذذذذذذذمات االّتااص العلل  الطبيعذ  الب ذ ه أّ لعّقنذوا العلذم اله

غري فتّص يف القات الدعوت العاّسوه فلم يقّوا سذن اتراء  االجتهذادات إالّ علذس  سريعا  
لوااد  االجتهذاد الوااذده فذآ   سذروم إىل  ن سعذورس علذيهم ضذرو سذن االسذتبداد الر   ا

الّكذذذر ه فكانذذذ  النتي ذذذو  ن اخنرطذذذوا يف دائذذذرت التطذذذّرفه  لذذذو استعرضذذذنا بعذذذ  األ ذذذاء 
 .سنهم ينتلون إىل ويا الانا سن املتخّرجني البارزت املو،وفو ابلتطّرف لوجدأ ك ريا  
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ملسّسهذذذذات العلليذذذذو اسسذذذذالسيو العريقذذذذوه القائلذذذذو   سذذذذا   ل ذذذذ  الذذذذيين ختّرجذذذذوا سذذذذن ا
سناو هذذذا علذذذس املقارنذذذو  النقذذذده  املطّعلذذذو ابلعلذذذو   املذذذياو  اسنهذذذانيو العاّسذذذوه    ل ذذذ  
الذذذيين ختّرجذذذوا سذذذن املسّسهذذذات التعليليذذذو العاّسذذذو اّدي ذذذو تناو هذذذا القائلذذذو علذذذس اّذذذوار 

يّهذر هلذم حتاذيل علذم  شذرع  ستذني علذس  سذاس سنه ذ   االنّتاا علس فتلا اتراءه ُ 
سذذا جنذذد سذذنهم سذذن اخنذذرا يف دائذذرت التطذذّرفه  إمنذذا وذذم الذذيين  اذذوار  سقذذارنه ف ننذذا أدرا  

 ّسهذذوا لالعتذذدا     اخنرطذذوا فيذذهه  يهذذعنا  ن نذذيكر يف وذذيا الهذذأن  اب األعلذذس املذذود د  
اد  سذذا وذذيا  مال فيلذذا نقذذّدر إال بهذذب  االسذذتبد.  اهذذن البنذذا  سذذن سذذار علذذس   هلذذا

 . الّكر  يف اّالو األ ىله  الت رر الّكر  يف اّالو ال انيو
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 خالصة

يتبذذذني ممذذذا ُقذذذّد   ن االسذذذتبداد ابو فهذذذيح يّضذذذ  إىل التطذذذّرفه   ّن االسذذذتبداد 
تبداد ذوذذذيا االسذذذ ن ض  إليذذذهه إم ذتبداد الذذذع ُّذذذذّد  نذذذوات االسذذذذالّكذذذر  وذذذو  اذذذد  شذذذ

لذس وي ذو ينتهذ  فيهذا إىل األّذي ابلذر   يقتض   ن يتهّكل العقل يف طريقو ُّكريا ع
تبّد ل ذذرض    تّذذر سذذن األغذذراضه  اعتبذذارا اّذذّق ذسذذن ِقبذذل املهذذ الوااذذد امذذّدد سذذلّا  
 . الي  ال اّق غريا

ذد سذن االسذتبداد الّكذر  ال ُكذون إال بت ريذر   سواجهو ويا التطذّرف الذي  يتوّل
ب بيته علس  ن يتهّكل  ي  الّكر يف   ه عن اّقيقو سن التوجيه املهتبّده  مل  

يتعاسل سع سظاّن اّقيقو  ركو اّرت غري سوّجهو إال تا ُقتضذيه املعطيذات املوضذوعيو 
 سعرفيا ه  املخالا نّهيا   (اتّر)ملناا الب  ه  اين ي ف نه سوف ينته  إىل ُقّبل 

و سعذذذذذه ابّذذذذذوار سذذذذذن  جذذذذذل الو،ذذذذذو  إىل اّقيقذذذذذ  ّقذذذذذه يف الوجذذذذذوده  ستعذذذذذاسال   سع فذذذذذا  
 االسذذتّادت سنهذذذاه  ملذذذ  عنذذذوان االعتذذذدا   الوسذذذطيوه  ملذذذ  بذذذد  الذذذرف   اسل ذذذاء 

 . النّ  الناش و سن االستبداد  الع و  عنوان ال لّو  التطّرف
 

   . هللا  أل التوفيق
 
 


