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Abstract 

Extremism is linked to a system that feeds terrorism and calls for 

isolation and isolation, and avoids principles and values. It affects the 

intellectual, political, economic, educational, cultural, and religious 

aspects of society. 

Extremism and moderation are accompanied by extremism, 

extremism and extremism. Moreover, extremism does not allow peace 

and tolerance, but generates violence and chaos, which helps to create 

the emergence of extremist Islamic political organizations that tend to 

be radical and excessive. 
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 لمقدمةا
تختز  لبذخية ، ولحلظ فيي الالسديخة اكبت التي و اىخ ا ىخة مغ ضػ التصخؼ ضاُيعج 

ىخة اخخى ، بل ىي ضاخخى ، وبقػمية مغ دوف قػمية او بعقيجة مغ دوف اخخ ابجيغ مغ دوف 
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لسحىب او ايجة لعقاو الجيغ اف انية ، و انداعة اشو صاعة بذخية اصش انياب اف نرفيا ايحمػ لش
 لتصّخؼ .اذلظ  اىع ليذ مشذ

ب ، ارىالاسعة تغحي ابسشطػمة معقجة وو  اوثيق اشارتبالتصّخؼ مختبط اف فكخ او 
ِؼ اف كل ججيج ىػ كفخ ومشاؽ بجعػة نغالالاؿ و انعد الالى التصّخؼ وفق فكخ ومشيج يجعػ او 

ججِه في ار تػ انكايسكغ  لحي الاسي و الديالجيشي التصّخؼ ابت ، ولعل الثػ الكيع و ادئ و المسب
 فة.اوثق افكخ  اتشامجتسع

سية الديانب الجػ الفكخي فقط ، بل بانب الجاب اثيخىايشحرخ ت  لتصّخؼ الاىخة اف ضاو 
 لسجتسع. ا التي يتعخض ليالجيشية ، الشفدية و افية و الثقالتعميسية و التخبػية و ادية و اقترالاو 
لغمػ بل ىػ ديغ ا لتصخؼ والايعخؼ  تفخيط وال ط فيِو والافخ ا مي ديغ وسط السالالالجيغ او 

خ احة و الدساـ و لدالا  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٹٱٹٱليدُّ

(1)ٱَّ مئزئ رئ ّٰ ِّ
  

مر اتسة وىػ اومع خور ، السقجمة ، وخسدة محالبحث مغ ىحِه ايتزسشُو  اعس وفزال
                                        در لمبحث اومر

 : احصصالالغمػ لغًة و التصّخؼ و ا: معشى   والا
في  اماخر ىأر ي السفعػؿ ُمتصّخؼ ، ا، فيػ متصخؼ ، و  اتصّخؼ ، يتصّخؼ ، تصّخف

قة شخفة كفخحة اقجي " نالػ اؿ اخخ . قالانب الجاو الصّخؼ الى ابتعج او ا انبارع فتصّخؼ جالذا
لسخعى ولع اؼ اشخ ا" رعت  اذا اقة كفخح ، شخفالشاحج " ، وشخقت اتثبت عمى مخعى و  ال

  (2 )َّ جب هئ ُّٱلى  الشػؽ كتصّخفت " ومغ ذلظ قػلِو تعاتختمط ب
يختز بِو  او غيخِه مساو محىب او فكخ الغمػ في عقيجة انُو ا: ب احصصالالتصّخؼ او 

 (3) و حدباعة اجس
حج شخفيو الى اف وسط شيء اندالاوز اج اذا، ف (4)ؿ اعتجالاوزة حج اوكحلظ ىػ مج
 . (5)ؿ ولع يتػسط اعتجالاوز حج اي جا،  او تصّخؼ في كحالذيء ا اقيل لُو : تصخؼ ؼ ىح

لفكخ ايكػف في  الجيغ ، كسالتصّخؼ مغ حيث ىػ مرصمح ُمحجث يكػف في او 
 . (6.)لدمػؾاؽ و خالالاسة ، و الدياو 
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لتصّخؼ ار ، بحيث يتحػؿ اء وجػ اقتزاقة لتذجد عالالتصّخؼ و اف الى ذلظ ادًة اوزي
 اظ مشيالفالتصخؼ بعجة اوعبخ عغ  (7) لسعشىابط في ادؿ وتخ اتب اشيسلعشف ، وبيالتذجد و الى ا

 لتذجد .الغمػ ، و ا: 
ف الػسط ، و الػسصية مغ العجؿ و اؿ مغ اعتجالابل مفيػـ التصخؼ في مقاويدتخجـ 

ستخجـ مثل شخؼ وشخفي المغػي اف جحرُه الدشة فاف و القخ التصخؼ لع يخد في امرصمح 
 (8).افياشخ او 

ذ ا اوسصيع حدبالشرف" وىػ العجؿ و اء صحيح يجؿ عمى الػسصية لغَة " بشاوتعخؼ 
 (9.) رفعيع محالاسط قػمِو و اف في و اك

وز ا: ج امخ ،َيغُمػ َغمػ الالجيغ و افي  ُه لغًة : غالالتصّخؼ ومعشافق الغمػ فيػ يخ ا اماو 
مل الّحج ،وحاوزة التذجّد فيِو ومجاي الجيغ " الُغمػ في اكع و ايالذخيف " الحجيث اَحجه ، وفي 

 امَخ بيالتي اقِو خالابِو و اداف مغ ؿ ذلظ الاق انسافي عشُو ، الجا لي فيِو ، والالغاف غيُخ القخ ا
 (11). اوسصيامػر الامػر ، وخيخ الالقرج في ا
 (11)لحّج " اوز التذجيج فيِو يتجالذيء و الغة في السبابغ حجخ " ا: يقػؿ  احصصالالغمػ او 

 اوز لحجودىالغمػ تجاف الذخيعة فالى اىػ  انسالغّمػ اىخ السطيخ مغ مطاف تحجيج او 
 (12) ر سيكػف مختالالسعياف الحجود فالع تعمع ذلظ  افس
بع مغ اصل ، بل ىػ نالاعشُو في  الجيغ ، وليذ خخوجاـ بالتد الالغة في السبالغمػ ىػ او 
لجيغ ا لتجيغ الاسمػب الغمػ في الجيشي  ، وىػ يكػف التصخؼ اف او  (13)ـ بِو التد الالخغبة في ا

  (41)َّ خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱلى ابقػلِو تع

لغمػ في كل شيء اصل افيِو ، و  الحق في ديشكع فتفخشػ ا اوزو اتج ال اويقرج بي
 (15). ا، يغمػ غمػ  لجيغ : قج غالاؿ مشُو في الحي ىػ حّجه ، يقاوزة حجِه امج

هلل اخحِه ، فاط في افخ الالتذجد فيو و الجيغ و الغمػ في اء مغ انبيالاـ و سالالاوقج ححر 
 يي ُّٱلى ا تعهللاؿ اؿ فقاعتجالامل بِو وىػ مشيج الحي نتعالسشيج ا الى بيغ لشاتع

 (16) َّ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 طافخ إلاب اماؿ اعتجالالبعج عغ الِفخؽ ىػ اؿ س في ضالاسالاف اني " الذيخستاويقػؿ 

 .(18)لتشكيز التفخيط تصّخؼ بادة ، و الديالتصّخؼ باط ىػ افخ الاف ال (17)لتفخيط " اب اماو 
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  عميو وسمع "  الهللالخسػؿ صمى اء بقػؿ التذجيج فجالغمػ ، و التصّخؼ باوقج وصف 
ىع في ايانفديع ، وستججوف بقاعمى  عبتذييجىف قبمكع اىمظ مغ ك انسإفنفدكع ، اعمى  اتذجدو 

 ( 19)ت " ار الجيامع و الرػ ا
 ب : ارهل العنف و الى التطّرف يؤدي اوجه اومن   
وقمة  مخألابلخخؽ ا)ع ، ف ، ؼ ( وىػ لجحرالمغة مغ اكمسة في : الغػيلعشف اف 

لتػبيخ المـػ و التعشيف او ،خح بعشف اعتشق : ا خحُه بذجة وقػة و الخفق بِو ، وَعشف بِو ، ا
   ( 21)لتقخيعاو 

ف ا، ومشُو عشفػ  القدػة وذلظ يدسى عشيفالذجة و ا اني عجة ومشيالعشف معاويتزسغ 
 ( 21)شِو .اي في قسة نذابِو اف شباؿ في عشفػ اولو ويقالذيء ا

ؿ العشف فقالخفق بابل الذخيفة لتقالشبػية الدشة اديث في احالاءت بعس اوقج ج
يعصي عمى  ال الخفق مالخفق ويعصي عمى ا رفيق يحب هللاف ا عميو وسمع " هللالخسػؿ صمى ا
 (22)لعشف " ا

دًة اه ، وىػ عا كخ الالقيخ و اف و العجو القدػة و السذػب بالدمػؾ ا: وىػ  احصصالا اما
 ائيابج اصخيح ار استثسانية العجو ات اقالصافع و الجو التسجف تدتثسخ فيو التحزخ و اسمػؾ بعيج عغ 

لخرع وقيخه ا ه ا كخ إللقػة اـ استخجاو  تالتجميخ لمسستمكالتكديخ و اد و افخ لتقتيل لالالزخب و اك
(.23) 

لجحر " ارىب مذتق مغ الفدع وىػ مرجر لمفعل الخػؼ و اب : فيػ يعشي ارىالا اما
ؼ اي خالتحخيظ ، اب ا، ورَلب الكدخ يخىِػب وَرلباّف رِىب بالمغػية ادر السرار.ىػ.ب" وُتذيخ 

ستجعى رىبتو حتى ارلبُو الفدع و الخػؼ و الخلبة : ىي افو ػ فاورَلبة : خ الذيء رَلبا، ورىب 
 (24)س الشارىبتُو 

 اكس (25)لشدف " التخخيب و التعحيب و التذػيو و اؿ و اغتيالاؿ مختمفة " كاشكاب ارىالاويذسل 
بسعشى بث  (26) َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس  ٱُّٱلى اء في قػلِو تعاج
  لفدع .الخعب و الخػؼ و ا

بية ارىايترجروف سخية  اصبحػ انيع مخضى نفديػف و ابييغ تجؿ عمى ارىالاف صػرة ا
 ( 27)لع العا انيع في ىحاج ىحيادر دي وسيمة الالجيالستخّيل افي  اف يججو انفديع انيع يججوف اف

 ريخية للتطّرف  التالجذور ا:  انياث   
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قجـ اع اتبارجي ، ىع اخ ارج مفخدىالخػ الغمػ مشُح ضيػر حخكة او التصّخؼ اضيخ 
ىع ا ف مبجارج ، وكالخػ اـ فتشة سالالالتي وقعت في البجع اف مغ اّي ا،  (28)مية سالالالفخؽ ا

رج الخػ ادة لجى القاحج التسيسي" ارج ىػ " حخقػص بغ زىيخ الخػ اف  بحرة اوقج ك الجنيابدبب 
لحػيرخة" السخّجج "و"ذي اسع " ا عميو وسمع وُعخؼ بهللالشبي صمى اعتخض عمى ا لحي اوىػ 

 عميو وسمع وىػ هللا صمى هللارسػؿ  اؿ : بيشسالخجري : قابي سعيج اري عغ البخاوقج روي 
ؿ : " اعجؿ : فقا  هللارسػؿ اؿ : يالخػيرخة وىػ رجل مغ بشي تسيع ، فقاُه ذو اتا ايقدع قدس

ذف ا هللارسػؿ  اؿ عسخ : ياعجؿ : فقا كغ اف لع اعجؿ ، قج خبت وخدخت ا لع  اذاومغ يعجؿ 
تيع ، تو مع صالحجكع صالايحقخ  اباصحاف لُو اؿ : دعو فاضخب عشقو ، فقالي فيِو ف

لديع ايسخؽ  الجيغ كساقييع ، يسخقػف مغ اوز تخ ايج ف الالقخ ا وف ؤ يقخ ميع ، امو مع صياوصي
ني " الذيخستا( ويقػؿ 29)ة ..." ا لسخ احجد بعزجيِو مثل ثجي اسػد ايتيع رّجل الخمية ...امغ 

، ويخجع  (31)"  ارجياعة عميو ُيدسى خالجساتفقت الحي الحق اـ امالاكل مغ خخج عمى 
لب ابي شالسؤمشيغ عمي بغ اميخ الخميفة الحي حّجث بيغ اؼ لحخكة نتيجة لمخالاصػؿ ىحِه ا

 اف يحتكساىػ 37ـ اف وقعة صفيغ في صفخ عاباف ابي سفياوية بغ ا عشو( ومعهللا)رضي 
ف اف بغ عفالخميفة عثساعغ مقتل  الحي نذاؼ لخالا اف ليحدسالقخ اف عمى اجلى حكسيغ يعتسا

ربيغ ، معطسيع مغ السحامغ  احجاو  اّف فخيقا الا، (31) اليساقتتالى ادى ا عشو( ، و هللا)رضي 
حكع  ئميغ " الاج قاحتجالاب اىخو ا ، وجهللاؿ في حكع الخجابعشف تحكيع  ارضػ اقبيمة تسيع ، ع

رج الخػ ا الكػفة ، وقج ّسسػ اء غيخ بعيجة مغ الى قخية َحخُورَ ا اندحبػ الجير و ا اتخكػ  " ثع هللا الا
لب ابي شاـ عمي بغ امالاعمى  انيع خخجػ رج الالخػ اب اسسػ  اي مغ ىشالحخورّية "ائل " باو الا

ؼ وقع وؿ خالاف اك اوىح (32)صفػفُو  اعتدلػ ا لكػفة و الى امعُو  ا عشو( ولع يخجعػ هللا)رضي 
 رج.الخػ اؼ لجيغ ، وىػ خالاصػؿ اـ في سالالافي 

مغ ضخوب  ابجوه فييا ارج ، ومالخػ ا اـ بيالتي قات الثػر الخغع مغ كثخة اوعمى 
عغ  الحخية ، فقج عجدو العجؿ و الى ادئيع مغ دعػة انصػت عميو مبا اعة ، وبخغع مالذجا

تيع في الامغ تضيخ  امف اوسخع،(33)داضصيالالمبصر و  اىجف اصبحػ افيع ، و اىجا تحقيق 
فة فخقيع عمى تكفيخ عمي بغ اع كاجسابية ، وذلظ بارىالاؿ اعسالالستصخفة و ا ؿاقػ ألابلتعرب ا
لجسل اب اصحا عشو( ، و هللاف )رضي اف بغ عفالخميفة عثسا عشو( ، و هللالب )رضي ابي شا
 . (34) لتحكيعالحكسيغ وكل مغ رضى باو 
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لقػؿ ائخ و الكباب اصحالتحكيع وتكفيخ ار انكارج مغ الخػ افق ابغ حـد " ومغ و اويقػؿ 
ئدة في غيخ امة جامالاف ار و الشائخ مخّمجوف في الكباب اصحاف الجػر ، و ائسة الخخوج عمى اب

 الفيع فيساف خالسدمسػف ، و اختمف فيو ا اذلظ مس اعج الفيع فيساف خارجي و اقخير فيػ خ
 (35)"  ارجيا، فميذ خ اذكخن

 (36)ر الشانُو يخمج في ائخ الكبائخ وتكفيخ مختكبي الجاـ امالالخخوج عمى افي  اجسعػ او 
عغ  وفزال( 37)امية بخمتيسالالاعة اء لمجسالعجالتكفيخ وضعيع في مػقف اعمى  اقيساتفاف او 

  استشجو الحي التكفيخي الشيج ارج يتسثل في الخػ التصّخؼ عشج العشف و اىخ ابخز مطاف مغ اذلظ 
ليع بل وحذية افعايتستعػف بػحذية  انػ اك اذلظ ، وم ثخاس وقتميع الشاليِو في تكفيخ ا

لذخعية حدب الشرػص ا ويلأوتصخ لمجيغ القالى فيسيع الدبب في ذلظ يعػد ارىع و افكا
رتبط ا( وقج 38لذخعي )الشز ارض مع اتتع ام البالتي ىي غالشفدية الحىشية و ات السدبقا
 لتصّخؼ .التكفيخ و الجيشية وبا اتياة في معتقجالالسغاريخيع بارج عمى مجى تالخػ ا

 لتكفيخ :اف نعخج عمى مرصمح ا ابج لشفال
ء بطمستِو ، اشيالايدتخ  نوألفخ اؿ لميل كالدتخ ، ُيقالتغصية و المغة بسعشى الكفخ في ا

 لجيل . استخ فصختِو وعقمِو ب نوألفخ ، افخ كالكا فاندلإلؿ اوُيق
 عميو وسمع ، هللانُو مغ ديغ دمحم صمى اعمع ضخورة  ار مانكا: ىػ  احصصالالكفخ ا اماو 
 ونحػ ذلظ . الدناـ ، وحخمة لدالاة و لرالانع . ونبػتِو عميِو الراوجػد  رانكإك

لكفخ اف ، و ايسالا صلأبلكفخ اكبخ : وىػ الالكفخ الكفخ عمى قدسيغ : اويشقدع 
 . (39. ) ـسالالالكفخ بفخوع اصغخ : وىػ الا

 لتطّرفاب اسبا:       الثاث
لذخعية ،فحيغ العمػـ الحريمة في الة الجيغ ، وضحالفقو في الجيل ، وقمة اػ 1
لخمط التخبط و السريخية فيكثخ مشيع ا ايالقزالعطسى ، و الح السرار و الكبا مػرلأليترجوف 

 (41)لستذشجة اقف السػ الستدخعة و اـ احكالاو 
عية اجتسالادية و اقترالات التغيخ الجيشي نتيجة التصّخؼ الفقخ وىػ سبب في تغحية اػ 2

مشة بيغ اىخة وكات ضاعا يخمق صخ  البذخ مساعي بيغ اجتسالاعج التبالحي يديج مغ ا
 (41)حج الػ السجتسع اخل ات وفي دالسجتسعا

 لستسثل :التصّخؼ ا اب لحجوث ىحاسباؾ اعغ ذلظ ىش فزال
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يتخح مغ  اس لحالشاعمى  اقساون اسياشفل ق اعي ُيشذاجتسالاسخي و الالتفكظ اػ 1
يجعميع  الغيخ مسالشفذ ومع افق مع التػ اد افتقاؼ وسيمة لمثػرة عمى مجتسعِو وبيئتِو و انحخ الا

 لغمػ .التصّخؼ و ازوف بايست
ب ارىالالعشف و الشدوع نحػ اف بِو في ايدتي لحيغ ليع دور الاء اصجقالاعغ  فزال

 لذخرية .                                               ابل ضعيف السقايكػف  اقػي عشجم يخىعأثتلتصّخؼ فيكػف او 
قبة  مغ قبل اتػجج عميِو مخ  لتصّخؼ لمحي الاخخ في تغحية فكخ اـ دور عالوكحلظ لال

ئخ الذعالعقػؿ و ار باستيتالا امإفلتصّخؼ اـ تشتيج مشيج فالامج و اتقجمو مغ بخ  ابػيِو ، لسا
 (42)ر افكالاو امج البخ اؿ بعس مغ خال ارتياثالفتغ و او زرع اقية خالالالجيشية و ا

لسغخر بيع التصّخؼ مغ الغمػ و اـ اماسع اؿ و الحي يفدح مجاسي الدياد استبجالاػ  2
سي ، اط سياحباتج مغ الدمػكي يكػف نالفكخي و التػجو لمعشف اف ائجياو عقا اسياو سيا اديشي

   (43.) لتغييخات في الحخيالتستع باسي و الديالتغييخ القجرة عمى اس مغ اليابدبب 
ي الخ احج وعجـ تقبل الػ اي الخ التسدظ باي انية لعقالالة و العجاييخ اعغ مع دابتعالاػ 3

                                             ( 44.) ائسالف دالسخالخرع او العجو انُو اخخ عمى الالفخد يخى التي تجعل اخخ ، و الا
لحكسة التصّخؼ بكثيخ مغ اجية اجل مػ ت الالسجتسعاّبُو في اف غيالػعي : اب اػ غي4

دة الى زيافية يؤدي اضاء اخصا بارتكالسسكغ اف مغ ىخة ، الالعسيق لمطالفيع انية بعج لعقالاو 
ت ابح طاحبالاو لتذجد التصّخؼ و اىخ ا جية ضػ امػ  افمع يعج مسكش الحج مشيا لسذكمة الاحجع 

 . العسمية فذميالتجخبة اثبتت او  الييالمجػء البعس ّيرخ عمى اف التي كالقجيسة ائل الػسا
ر افكالالحي يقترخ عمى الفكخي و التصّخؼ اممة مع السعالتسييد عشج ابج مغ ال الح

 لعشيفة . الدمػكية ادية السارسة السسائخة الى دالحي يشقل التصّخؼ ات وبيغ التػجيات و اعالقشاو 
 ثيخألتاب ابػ اف اب امتصخف اع مغ يحسل فكخ اقشالر الحػ ات اع شخيقة فتح قشػ اتباف اف

                         (45)مُو وليدت معمقة اماء متيدخة الجماقة ار العشف و اعغ  الدمسية بعيجالصخؽ اح بصالالاو 
 لتطّرف التي نتجت من ا تاز افر لا:  ابعار 
لب رد فعل الغاونتيجة شبيعية وتكػف في  عيةاجتساىخة التعرب ضالتصّخؼ و ا

ىحِه  اناحيا تيأوتفية ، اوثق ديةاقتراو لبذخة اعخقية وديشية ومحىبية وجشدية ولػف  باسبأل
رسػف امغ يس الييالتي يجعػ ات الدصحي لمسعتقجاذج و الدالشطخ ولمفيع اىخة نتيجة لقرخ الطا
لسحيصة السػضػعية الطخوؼ ا اىخة تػلجىالطالِو ، وىحِه اشكالتعرب بكل التصّخؼ و ا
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ىخة الحيغ يخوجػف لطاد افخ الاو  عيةاجتسالائح ايكػلػجية لمذخ الداتية و الحالطخوؼ ا اوتشزجي
ت لتحػالاج امغ نت ايزالحيغ ىع اقع ، و الػ ارض اعمى  ارسػنيالتعرب ويسالتصّخؼ و ا
ير معُو التعاخخ ، و الالى رفس وعجـ قبػؿ التي تؤدي السجتسع التي تحرل في ات التغيخ او 

 (46. )ت اجبالػ الحقػؽ و اويغ في اـ متدبدال

 ئوازدر او ىيتو ا خخ وكخ الاي ، ورفس التعرب لمخ ا، و  ؽنغالالابلتصّخؼ ادًة اويختبط ع
وية السجتسع نطخة سمبية سػدالى اعة يشطخ اـّ جساف اك الستصخؼ فخدارِه ، و افكاو  ئوار آوتدفيو 

ير معُو التعاو اخخ الار مع الحػ الشطخ ، ويخفس ات ار ووجيافكالاو  ءار آلايؤمغ  بتعجدية  ال
خخيغ الالى تخػيغ امخ الاتِو وقج يرل بِو اعشاوق ئوار آلتغييخ  اداستعجايبجي  ره والافكاومع 

 ـسالالافي  اوجػد ليىمية الالة جالتعرب حاحة دميع ، و ابا اوربس اسياو سيا اوتكفيخىع ديشي
لتعرب اف اىمو ، و ا لجيغ و ا البعج عغ ىحالة بعيجة كل ا، وىػ ح ارئة عمى مجتسعشاوىي ش

 (47.)ىميةالجالفخقة و ات اىالى متالسدمع عغ ديشو ايبعج 
لى شػر الشطخي الترػر او  داعتقالاو لفكخ التصّخؼ حيغ يشتقل مغ شػر اد خصخ ايدد

ت اؿ قتل وتفجيخ اعسا دية مغ ام ؿاشكأبلحي يعبخ عغ نفدو الدمػكي التصػر ارسة ، و السسا
يكػف ا دًة ماؼ ، وعاىجالالسختمفة لتحقيق بعس ادي السالعشف ائل اـ وساستخجات باوترفي

 ( 48.) داعتقالاو ت اعالقشالفكخ و ابق في التصّخؼ س اسانعكاو دي نتيجة السالدمػكي و التصّخؼ ا
ت ندبية اعة لكغ بسدتػياخل كل مجتسع وحدب وجسالتصّخؼ مػجػد داو التذجد او 
ّي لع تدتصع ىحه افق التػ اخل كل حدب متذجديغ ومعتجليغ ولكغ يحّجث بيشيع عجـ اويػجج د

 تاقانذقالى اف احيالاف ذلظ يفزي في كثيخ مغ البعس فا اير مع بعزيالتعاؼ اشخ الا
                                                 (49) تامانقداو 

.  عياجتساو في اسي وثقاتصّخؼ سيلجيشي فقط بل يػجج انب الجالتصّخؼ بانحرخ  وال
 ىغ .ا لخ الػقت احة في الدابخز عمى الالجيشي ىػ التصّخؼ اف ا الا

ؾ اف ىشا اني ومثمساسي وعمساعغ وجػد تكفيخ سي ؾ تكفيخ ديشي فزالاوقج يكػف ىش
 (51.) خخيغألاب ؼاعتخ الامية متصّخفة تخفس سالات اتػجي

لستخمفة في ات السجتسعاشجُه في الِو ويكػف عمى اشكالتعرب بكل التصّخؼ و ايطيخ 
ـ امغ نط ؿانتقلال عيةاجتسالاو سة الديانطسة الات في شكل وشبيعة التغيخ ات و لتحػالامخحمة 

ف تية الالحالسػضػعية و الطخوؼ تشزج اسي ججيج ففي ىحِه اـ سيالى نطاسي معيغ اسي
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لسجتسع ، وعمى اعمى في الالرػت العشف ويكػف ىػ اب التعرب مرحػبالتصّخؼ و ايشصمق 
ليػية الكيفي عمى القتل ا، ويذيع  اعيا نػ الجخيسة بكل الخعب وتشصمق الخػؼ و امذِو يشتذخ اى

لسشطسة الجخيسة ا، وتشذط  اوغيخى ـانتقالار اثالسحىبي و الجيشي و العخقي و التعرب افع ابجو 
س اساعمى  ؿاعتجالاو مح ، التدار ، و الحػ الذخرية ، وتختفي لغة الح السراية وتعديد الحس

 (51الػششية والػالء لمػشغ وحجه .)ليػية ا
و انت ات عالسجتسعامية فكل سالالالعخبية و ات السجتسعاعمى  التصّخؼ حكخ اّف اف

و في السعتقج الفكخ و اء في اسي سػ الديالجيشي و التصّخؼ اؿ مختمفة مغ اشكاني مغ اتع
مي وسيصخة سالالالعخبي و الع العاب مقرػدة وبفعل ضعف اسبالالدمػؾ لكغ ات و ارسالسسا
ا لتخكيد عمى مات ثع اعالقشادرة عمى تذكيل القالتػجيو ات ادو اـ و عالالائل اخخيغ عمى وسالا

 (52تو .)الجيشية ذات السجتسعاب بارىالاتيسة  ؽالرإلولة الجيشي في محالتصّخؼ اُيدسى ب
مح التداـ و يدسح لمدال لتعقيج ، وىػ الالغة ابكة وباتِو ىػ عسمية متذالتصّخؼ بحج ذاو 

ف اقع دوف الػ ارض امح عمى التداـ و لدالاسذ الفػضى ، فتتدعدع العشف و ايػلج  انساو ، 
رض ات عمى اعاؾ جسالتيسير ، وىشالحقج اتحسمُو مغ ا عي لمتصّخؼ وما لجّ اب الخصايتػقف 

 (                                                53مح . )التداير و التعالى رفس ا انجتياوتحىب في مد انجىاقع تدالػ ا
سية ات سياعجت عمى ضيػر تشطيسات ساز افخ الغمػ حجثت او التصّخؼ ا اونتيجة ليح

س يشتطسػف ضسغ رؤى وسمػؾ معيغ ، الشارة عغ مجسػعة مغ امية متصّخفة ، وىي عبسالا
 لعشف الا انية ، وىحالعجو العشف و الجيشي و الدمػؾ ات و ارسالسساة في الالسغالتذجد و الى ايسيمػف 

لسجتسع افيع في اىجا لستصّخفة ويعجونُو وسيمتيع لتحقيق الجيشية ات اعالجسامغ تكػيغ ىحِه  ايتجد 
 . 

 بيةنقالات رضة تقػـ عمى مقػالافية ديشية معاثق عيةاجتسات ارة عغ تشطيساو عبا
مي سالاس ديشي ػ اسادولة عمى  مةاقإللية عشيفة اديكالدمصػي بصخيقة ر اـ الشطابيجؼ قمب 

(.54 ) 
مة اسا اسديالتي اعجة القات اؽ وىي تشطيسالعخ التي ضيخت في ات التشطيساومغ ىحه 

ب الذبالحي يعسل عمى تػضيف الجيغ و اة في الامتصخفة ومغ رافقإبف يخوـ ادف كبغ الا
بيغ  انفديع فييا اليفجخو جج السدات و امعالجاؽ و اسػ الالى ا اح ليحىبػ لدالاؿ و الساوتسجىع ب

مغ  ؼالالايفجخوف  انفديع كساقصيع بتفجيخ اؿ تدنية مغ خالالعجو ا ضواغخ أل ءابخيالا
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 الحيػية لحات الخجمالجولة و افق الستصّخؼ ويجمخوف مخ السج ا اليح اياضح الحيغ سقصػ السجنييغ ا
لستصّخفة نتيجة ا رافكألابف مجيئيع او  اديالبذخ ومادحة بائخ فالجولة خدالسج يكمف ا اصبح ىحا
 (55لحكػمية. )اقع السػ اسة و الديالجيغ باؿ اؿ رجانذغالحي حرل بامي عالالالفكخي و اغ ا لفخ ا

ديث احالاو  نيةآلقخ ا تايآلالبعس  شئالخالتػضيف الستصخفيغ باء ىؤال ازو امتاوقج 
ربػف الحيغ يحا اجدؤ  انسالى " ار كقػلِو تعافكالاىب و ا لسحاخحت تتدع بتػسع الذخيفة ، وقج ا

ٍؼ رجمُيع مغ خالايجييع و او ُتقصع ا او ُيرمبػ ا اف ُيقّتمػ ا ادارض فدالا ورسػلِو وَيدعػف في هللا
 (                                             56ُب عطيُع " )اخخِة عحالاوليع في  الجنيارض ذلظ ليع خدُى في الامغ  او ُيشفقػ ا

ؿ هلل ورسػلو مغ خالاف بايسالالجـ ىػ ايحقغ بِو ا م فافعي عمى الذاـ امالاويقػؿ 
 الاؿ امػ الاء ، ومشع الجما هللاـ : " حقغ الاب اؿ في كتافقيغ ، وقالسشازلة في الشا تايآلا

ؿ : " ا عميو وسمع قهللالشبي صمى اف ابي ىخيخة اجيث حب هلل ورسػلِو مدتجالاب فايسألاب ابحقي
 الاليع امػ اءىع و امشي دم افقج عرػ  الػىاق اذا ، فهللا الالو ا ال اس حتى يقػلػ الشاؿ اقازؿ  اال

 ( 57 ")هللابيع عمى اوحد ابحقي
جعة ار  انساب و الرػ انت بعيجة عغ الذخعية كادر الستصخفة لمسرات التشطيساف فيع او 

 ات ، وىي بجورىالسجتسعالعشف في ىحِه اء انت ور اونفدية ك ديةاقتراو سية الى ضخوؼ سيا
مغ خمفية  انيع لع يشصمقػ ات حيث الخغباء و اىػ الالجيشي حدب الشز اء تػضيف انت ور اك

 اءىاٍد ور اياؾ اث معيشة ، وىشاحجاه اقف تجارة عغ مػ انت عباك اغمبيا  انساعمسية تحميمية ، و 
بصخيقة غيخ معمشة لمتقميل  ارست دورىارًة مات مختمفة ، وتارًة ، وبسدسيالعمغ تابع اش تخحتا

 (58.) امياتيانية امكامغ 
ـ 2113ـ اؽ بعج عالعخ ات في التشطيساعجت عمى وجػد ىحه التي ساب اسبالاف او 

خخى امغ جية ، ومغ جية  ـسالالار انراعة التشطيسية حيث وجػد جسالخمفية اوىي " وجػد 
عصى ا مشية الاع اوضالاؽ لسجة ليدت بقميمة مغ دوف سيصخة عمى العخ اء السفتػحة وبقارض الا

 (                                                                                                            59كثخ " )التحخؾ بحخية ات الحخكادة ىحه افخصة لق
تجعى "  ابيغ مشطسة م ؿاترالاحة فقج تع الدات عمى التشطيساوبعج ضيػر ىحه 

بعج  اؽ وخرػصالعخ افي  اعجة يعسل بيايذكمػف قعجة لكي القاد" وبيغ الجيالتػحيج و اب
 ( 61لفمػجة .)التي لحقت بِو في ائخ الخدا
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ؽ بعج تذكيل " مجمذ شػرى العخ التشطيع بدط نفػذِه عمى ا اصبح ىحا اوبيح
 (61مية " )سالالالجولة ايعخؼ " با ـ سيذألتة ا لشػ اعتبخوُه ا ىجيغ " المسج

لى ائمة اد ىاعجا مية " ىػ ندوح سالالالجولة اـ بِو تشطيع " ابخز حّجث قاف اوقج ك
 اـ مس2114ـ السػصل عالتجحفل نحػ اميع بامت مجاحيث ق الديصخة عمييالسػصل لبدط ا
ئل العػ ات مغ السئات بل العذخ الى ندوح ادى السجيشة و افق امل في مخ امشي كار انييالى ادى ا
 (62لتشطيع .)امع  اومحىبي السختمفة ديشيا

مية سالالالذخيعة ار ، مع فخض تصبيق الشالحجيج و الديصخة بقػة ابفخض  امػ اوقج ق
لتي اشق السشالسػجػدة في اف اديالابعس  اعجو  امية كسسالالالجولة الترػر مشطخي  اشبق

ليع اليع وقتل رجاشفائيع و اؽ نداستخقا الكفخ ومغ ثع جػزو اىل ا صبحت تحت سيصختيع مغ ا
 (63لسػصل . )افي  الحيغ بقػ اف الدكات عمى او اتالا" وفخض  زيجييغالامع "  افعمػ  اكس

،  ئسواجخ ىج الحبح بذكل مسشيج ونذخ صػر ومذالخعب و التػحر و ا ايزا ارسػ اوم
ؿ سخقة وتسديق حف مغ خالالستات و السكتباري في الحزارث الاعمى تخخيب وحخؽ 

ر اثالاعغ سخقة  فزالمية سالالامة الاؽ و اريخي لمعخ التارث الالتي تسثل ات السخصػشا
لى سغ التشطيع اسعى  اؽ ، وكسالعخ ارة في الحزالع اخخ ، وذلظ لصسذ معالالقدع اوتجميخ 

 نيغ لتثبيت دولتيع .                                                                                                     امجسػعة قػ 
مية ، سالالائف الصػ التكفيخ مع جسيع التشطيع ىػ ائج في فكخ الدا ألسبجاف اوقج ك

نيع كفخة امل معيع عمى التعالتشطيع ، ومغ ثع يتع اًء وفق رؤية اعجا مية ُتعج سالالاوغيخ 
 ( 64لجيغ .)ارجػف عمى اوخ

لتيجيخ ، القتل و ائع او جخ ا دةابالاعر ىػ حخب ا د التي يؤكج عميياليع السفاىع ا ومغ 
ؿ وتعحيب اشفالالتعجي عمى شخفيغ وخصف اء ، و الشدالجدية وسبي اء ، وفخض الجماوسفظ 

 (                                                   65سخى.)الا
لى ا اؽ وتحػيميالعخ اب ثخيةالالع السعابتخخيب  بيارىالالتشطيع اـ اعغ ذلظ ق وفزال

رة الحزاولة شسذ اء ، وذلظ محاوليالاقج اومخ لجيشية اقج السخ الجيشية وتذسل اكغ امالاـ ، و ارك
ريخ التالسشصقة لكي تكػف مشدوعة اري في ىحِه الحزارث الافة ، وتجميخ الثقاو  ريخالتاو 
ت بجوف اعاريخ وجعميع جسالتالسشصقة باىحِه  لياىأل طارتباي اليجؼ مغ كل ذلظ ىػ مدح او 

 ستيجفتا، وكحلظ  ميةسالالالفخؽ اكغ ديشية لسختمف اماعر ا د ستيجؼاوقج  ءانتساو اىػية 
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ت الحديشيالى ا فةاضإلابلرػفية ، ا ضخحةلأللسديحيغ ، وتجميخه اديخة لجى الائذ و الكشا
،  البعس مشيات فقج تع حخؽ السكتباوًة عمى لحزخ ، عالاكسجيشة  ثخيةالالسجف امع و الجػ او 

  خخ.  الالبعس اوسخؽ 
 لغلوالتطّرف و ام ونبذ لسالا: نشر   امساخ
عج عمى نبح التي ُتدات السجتسعالػسصية في ار ازدىاـ و لدالاء ونذخ ابش جلأل

فية الثقات ار التياىع بيغ المتف لتعبيخ سبيالائع عمى حخية القار الحػ ادِه عمى اعتسا لتصّخؼ ىػ ا
 . السػجػدة فييا

ء ائي سػ الػقانب الجالسجتسع في ات اىسة جسيع مؤسداػ  فيتع ذلظ عغ شخيق مد
ممة متعجدة اتيجية وششية شاستخ اؿ لخيخي مغ خالاع القصات او مؤسداىمية الاو الحكػمية ا
لتعميسي السدتػى الجشذ و العسخ و احية السجتسع مغ نات اسب جسيع فئاحل لتشالسخ انب و الجػ ا
 ائي . كسالجشالفكخي و اؼ انحخ الاب مغ الذبالجيػد لتحريغ افخ اف تتزا السشصقة . لحاو 

عج في اسيد اب مساسية لمذبالدياركة السذاحة ادة مدادية وزياقترالالطخوؼ ايجب تحديغ 
لحخص عمى مجتسعيع اعية و اجتسالالسدؤولية ارىع باستذعادة اششة في نفػسيع وزيالسػ اغخس 

 .  (66)تافطة عمى مقجر السحاو 
دؿ اوبذكل ع اسيالػضع سيابتدػية  الاب ارىالالتصّخؼ و ا ثيخأتؼ ايقايسكغ  و ال

خ اسي ومشاغ سيا لستصّخفة تشسػ في فخ ات التشطيساف لسزصخبة ، الالسشصقة ائي في اوني
 مزصخب .

لى متخرريغ اج اقفِو تحتالتشطيع ومػ ايجلػجية فعقيجة الاحية الشاج وكحلظ يجب عال
لعسل عمى التشطيع ، . و ا التي يعتسج عمييالقتل التكفيخ و ات اقذػف مدػغاء متبحخيغ يشاوعمس
 (67)لشفذ الحي يدسػ باف ايسالاف عغ شخيق تقػية اندالالحي يختقي بخوح الجيشي الػعي ابث 

ـ اىتسالاؿ ط لمتصّخؼ مغ خالانخخ الاب وتحريشيع مغ الذباء احتػ العسل عمى اػ   
ئل الفزالكيع و الكفيمة بغخس اىي  سخةألافلجولة اسخة و الاتق التي تقع عمى عالسبكخة و التشذئة اب
ء دورِه في ادالفخد وتحثُو عمى التي ُتجعع اعية اجتسالات ادالعات و اقيخالالاو  بادآلاو لكخيسة ا
لتزحية اء بابشالالػششية عشج اني اء وتخسيخ معانتسالالػشغ و اليع حب اة ، وغخس مفالحيا
لتجريبية ات الجور افعة ، و الشالعمسية امج البخ الى اتيع اقالعسل عمى تػجيو شاع عشُو ، و الجفاو 
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ت السخجر اشي ائع وتعالجخ اب ارتكالحي يشجع عشُو الدػء اؽ ادىع عغ رفابعاو لسفيجة ، ا
 (                                                 68لفكخي .)اؼ انحخ الاو 

ربة اؿ ومحاعتجالالدمع و افة اؿ نذخ ثقلتعميع مغ خالاـ باىتسالا الجولة عمييا اماػ  
لّدمع الى اؿ اجيالالتخبػية يسكغ تػجيو امج البخ او  لتعميعالعشيف وذلظ عغ شخيق التصّخؼ ا
قيع خالاد لمسجتسع وتيحيب افخ اد اعجا  جلأللعشيف .التصّخؼ الفتشة و اؿ وتجشب اعتجالاو 

 ت .الالسجافة التشسية في كامغ و الايحقق  اوسمػكيع بس
لعسل اب وتػفيخ فخص الذبالة اج مذكمة بصلجولة عالاتق اف يكػف عمى عاوكحلظ 

ف وخمق اتقالاص و خالالاتيع وتحفدىع عمى اقاسبة ليع ، تدتشيس ىسسيع وتدتثسخ شالسشا
ركة الجيشية لسذادية و اقترالاعية و اجتسالاسخية و الات السدتػيار عمى جسيع اخ لمحػ امش

كميع بيجؼ تػجيييع ارىع لمتعخؼ عمى مذافكاو  ئيعار آلى اع استسالاب ، و الذبات امختمف فئ
 (                                                                69نفديع .)الثقة في اء اوتجريبيع وبش
نية اندالالجيشية و الكيع ايتفق مع  لو بػصفِو الاشكالتصّخؼ في كل صػرة و انة اداػ 

لتشسية امج اعبخ بخ  الترجي ليافية و الثقاعية و اجتسالاو  ديةاقترالاسية و الديالجة جحورِه  اومع
 لحدشة .السػعطة اع و اقشالالفكخ و السدمشة وباسية الديات اعا لشد اوحل 

 . السذتخكة بيشياسع القػ الكيع و از ابخ اف و اديالار بيغ الحػ العسل عمى تذجيع اػ 
ىب ا لسحائف و الصػ اشئة عغ الخاليع السفامح وترحيح التداوقيع  دئامبػ نذخ 

كغ ، لتعديد التداذر و التعاير و التعامح و التدالرحيحة عغ ار افكالاف وكحلظ نذخ اديالاو 
 ؽ .نغالالالتصّخؼ و اشغ ضج السػ انة احر

 تمةالخا     
ني ، اندالاقع الػ امي بل حتى عمى سالالاقع الػ ارئة عمى اىخة شاِت كطالتصّخؼ لع يا

مي يذيج عمى سالالاريخ التاف ، و اندالاعة بذخية وججت مع وجػد التصّخؼ ىػ صشاف احيث 
 لتصّخؼ في جسيع حكبِو .اىخ الكثيخ مغ مطا

د عغ ابتعالالتصّخؼ في اىخ ابخز مطاوتتجمى  فاديألابلتصّخؼ ليذ لُو دخل او 
ليع السفالكثيخ مغ اؾ الفخيج مغ نػعِو بل ىشالتصّخؼ ىػ اؿ ولع يكغ مفيػـ اعتجالالػسصية و ا
لعشف اث احجالكثيخ مغ اء اف ور اوك اعزػي اشارتبالبعس امع  ارتبط بعزيالتي ادفة السخ ا

 مي .سالالاريخ التائع عمى مجى الى جخ اتحػلت 
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لرػر عمى اكبخ امغ  احجاصخة ، و السعالستصخفة امية سالالات التشطيساوقج شكمت 
 لسشطع .السسشيج و التصّخؼ ا

ف ا ارئيياوجو مكشت قالذخعية لعجة الشرػص اف مذكمة حسل اعغ ذلظ  وفزال
ت التشطيسار ىحه اعتبا لرحيح اصة بيع ، ولحلظ فميذ مغ الخالشفدية الة الحاوفق  ايفيسػى

لدشة الكخيع و اف القخ الى ا، فيع يخجعػف  ايجيػلػجية يختكدوف عمييامغ دوف ركيدة  امياقي
يخ لفيع مجسل السغاؼ معيع في فيسيع لخالالسدمسيغ ، ولكغ نقصة ايفعل جسيع  الذخيفة كسا
 لذخعية .امية لمشرػص سالالاىب ا لحات و ار التيا

لكثيخ مغ الذخيفة لمحكع عمى ات ايالخو او  نيةآلقخ ا تايآلالكثيخ مغ القج تع تػضيف 
رًة اد وتارتجرًة حدب فيسيع لالاد تارتجالاـ تحت ذريعة سالالالخخوج مغ الكفخ و السدمسيغ با
 الكبيخة وىكحاكفخت مختكب  ارج حيشسالخػ افعمت  اؼ ذنب معيغ ، كساقتخ خخى تكفيخ الا

 .اكسميأبت السجتسعالى تكفيخ الستصخفة حتى وصمت ات التشطيسالتكفيخ لجى اتعجدت صػر 
ييذ السقاىخة ُمقيتة ومخفػضة وغيخ مبخرة وفق كل التعرب ضالتصّخؼ و اف او 

ر الجماب و الخخ ا معلألتجمب  انيألنية اندالاقية و خالالاعية و اجتسالالجولية و اييخ السعاو 
 سي . السارث و الكػ او 

لفقيية الفكخية و ارس السجاحتزغ الحي ات ار الحزاؽ ميج العخ اف اعغ ذلظ  وفزال
لذسل العسل عمى لع ابج مغ ال ، ال امشحخف امتصخف اف يعصي فكخ ايسكغ  مية ، والسالالا
 لرفػؼ .امح وتػحيج التداو 

فع اجل مشامغ  انجفعػ الحيغ انػف القارجيغ عغ الخاس و الشالتفخيق بيغ جيمة ابج مغ وال
 لجنيػية .اضيع اغخ ا سية لتحقيق اسي
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