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ABSTRACT  

The spread of extremist organizations and the support of Western media through international 

networks, and the use of these new technologies through social media and Internet sites to achieve 

their goals all helped to spread extremist thought. As Jordan country that is open to social media 

and as the youth most used to the Internet, this has helped and spread the extremist ideology among 

young people on whom society depends on its progress and stability. This is the problem of 

research. This seeks to correct distorted Islamic faith in the minds of young people by correcting 

society's view of Islam and not linking extremism to it. A statement of the role and responsibility 

of Islamic advocacy and media in combating extremist ideology and extremist groups. Here is the 

importance of research. The purpose of this research is to find out the prevalence of religious 

extremism among Jordanian youth. And uncover the most prominent reasons for the widespread 

phenomenon of extremism among Jordanian youth. And to identify the role of advocacy and the 

Islamic media in reducing the spread of extremism. This research shows the following results: The 

survival of young people from extremism and deviation is in the advice and guidance as well as 

the adoption of the moderate religion rather than displacement and obscurity. The researcher 

believes that one of the causes of extremism is the misinterpretation of religion, its purpose and 

purpose, and the delinquency of extremism and religious extremism in some categories, but they 

are few and present. 

Keywords: Extremism, Advocacy, Media, Islam. 

 

 ملخص البحث

إن انتشار التنظيمات املتطرفة ودعم اإلعالم الغريب هلا من خالل الشبكات الدولية، واستخدام هذه التنظيمات التقنيات 
احلديثة عرب وسائل التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتنت لتحقيق أهدافها كل ذلك ساعد يف انتشار الفكر املتطرف. 

الجتماعي وبوصف الشباب هم األكثر استخداما لإلنرتنت ساعد وبوصف األردن بلد منفتح على وسائل التواصل ا
هذا وسرّع يف انتشار الفكر املتطرف بني الشباب الذين يعتمد عليهم اجملتمع يف تقدمه واستقراره. وهنا تكمن مشكلة 

سالم البحث.ويسعى هذا لتصحيح العقيدة اإلسالمية املشوهة يف أذهان الشباب من خالل تصحيح نظرة اجملتمع لإل
وعدم ربط التطرف به. بيان دور ومسؤولية الدعوة واإلعالم اإلسالمي يف حماربة الفكر املتطرف واجلماعات املتطرفة. 
وهنا تظهر أمهية البحث. ويهدف هذا البحث إىل معرفة مدى شيوع ظاهرة التطرف الديين لدى الشباب األردين. 

م ة التطرف لدى الشباب األردين. والتعرف على دورالدعوة واإلعالوالكشف عن أبرز األسباب اليت أدت إىل شيوع ظاهر 
اإلسالمي يف احلد من انتشار التطرف. وتظهر من خالل هذا البحث النتائج التالية: أن جناة الشبامبن التطرف واالحنراف 
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ثة أن من أسباب احهو يف اتباع النصح واإلرشاد وكذلك باتباع الدين الوسط احلنيف بدل التشرد والغلو. وترى الب
التطرف هو الفهم اخلاطئ للدين وغايته ومقصده، واجلنوح للغلو والتشدد يف الدين من بعض الفئات ولكنهم قلة 

 وموجودين.

 .التطرف، دور، الدعوة، اإلعالم، اإلسالمالكلماتالمفتاحية: 

 

 المقدمة

احلياة  العتدال والوسطية يف كل جانب من جوانبيعترب اإلسالم دين الوسطية واالعتدال،فقد دعا ديننا احلنيف اىل ا 

وهنى عن الغلو والتطرف, ولكن االنسان اليوم مل يشعر بالوسطية وباألمن والطمأنينة لوجود عقائد فاسدة تدعو اىل 

 ريالتطرف والغلو والنزوع إىل الفوضى على الرغم من سقوط االيديولوجيات اإلحلادية يف العامل اإلسالمي. مماأوقع الكث

يف التنازع، وافرتقت األمة إىل فرق متناحرة مهها إرغام خصمها على قبول رأيها بأي شكل.فابتعدت عن املنهج الوسط 

الذي دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصبح مسة التفكري لدى شباهبا املغاالة والتطرف يف مجيع جماالت احلياة. 

ل اإلعالم ا جيعل كثري من الناس تبتعد عنه، وهذا ما جنحت به بعض وسائفالتطرف تشويه لصورة اإلسالم وتنفري منه مم

الغربية بأن عملت على الربط بني اإلسالم وبعض احلركات املتطرفة مع أن اإلسالم هو أكثر نظام حيارب التطرف 

شكاله وحارب أواستغلت فئة الشباب ليت متثل العمود الفقري للصحوة االسالمية.لذا حارب اإلسالم التطرف بكافة 

احلركات التطرفية اليت شّوهت مسعته، ونفّرت الكثري من املسلمني عن دينهم وصدت الكثري من الدخول يف 

اإلسالم.واحلقيقة أن اإلسالم دين السالم بريء من التطرف وأهله والواجب دحض هذه الصفة عن ديننا احلنيف وهي 

 مسؤولية اجلميع وعلى رأسهم اإلعالم اإلسالمي.
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 المبحث األول: تعريف التطرف لغة واصطالحا  

يعد التطرف من القضايا الرئيسية اليت يهتم هبا الكثريين، ألهنا تتأثر وتؤثر يف غريها من الظواهر اجملتمعية. وقد شاع 

فاهيم اليت استخدامها مؤخراً يف العامل العريب نظراً لزيادة جماالت هذه الظاهرة. وعلينا أن نعلم أن مفهوم التطرف من امل

 يصعب حتديدها أو إطالق تعميمات بشأهنا فإذا رجعنا اىل مفهوم التطرف يف اللغة واالصطالح جند أن: 

 

 المطلب األول: التطرف لغة

تطرف الشيء: مطاوع طرف: أتى الطرف، أي منتهى الشيء، صار طرفا "غصن متطرف". تطرفت الشمس: 

ه "تطرف رغيفا". تطرف يف إصدار أحكامه: جاوز حد أوشكت أن تغرب. تطرف الشيء: أخذه من أطراف

, فحد االعتدال نسيب خيتلف من جمتمع اىل آخر وفقا لنسق القيم السائدة يف كل جمتمع ، االعتدال ومل يتوسط

 فما يعتربه جمتمع من اجملتمعات سلوكا متطرف من املمكن أن ن يكون مألوفاً يف جمتمع آخر.

 حا  المطلب الثاني: التطرف اصطال

التطرف  كما يعرف  ,هو املغاالة السياسية أو الدينية أو املذهبية أوالفكرية، وهو أسلوب خطر ومدمر للفرد واجلماعة

. يعرف بأنه: الشدة أو )1(أيضاً: بأنه مصطلح يستخدم للداللة على كل ما يناقض االعتدال والتوسط زيادة أو نقصاناً 

املغاالة والذهاب يف أي موضوع أو يف أي سلوك إىل أقصى األطراف. أو الذهاب إىل املبالغة أو الصرامة أو اإلفراط أو 

 .)2(أبعد احلدود أو الوصول اىل هناية الطريق أو إىل هناية الطرف اآلخر

 المطلب الثالث: المقصود باإلعالم اإلسالمي

جديد،  حىت اآلن؛ فهو مصطلحالباحثون املتخصصون يف اإلعالم مل جيمعوا على تعريف جامع لإلعالم اإلسالمي 

عريف الدكتور توتعريفاُت العلوم ال تستقر إال بعد بيان جوانبه املختلفة، واالتفاق على أسسه ومبادئه، ومع ذلك نورد 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة، واملعلومات السليمة، واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على ":عبداللطيف محزة له بقوله
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صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًّا عن عقلية تكوين رأي 

 .")3(اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم
وما يتعلق به من رؤية لألحداث والقضايا  الركايب العابدين زين فقد بينه األستاذ الباحث اإلسالمي اإلعالممقصود  أما

واألخبار والعالقات من منظار إسالمي إعالمي، فقال: "نقل املبادئ وشرحها شرًحا واضًحا وصحيًحا وثابًتا، ومستهدفًا 

هم باملعلومات الصحيحة مبوضوعية أيًضا، معربًا عن عقلية اجلماهري، ومراعاة األسلوب واللغة تنوير الناس  وتثقيفهم ومدَّ

والدكتور الشنقيطي يصف اإلعالم اإلسالم بأنه إعالم عن اهلل وهلل؛ أي: إنه محل مضامني . )4(اليت ختاطب اجلماهري"

سنها ونقائها اهلل إىل الناس كافة بأساليب ووسائل تتفق يف مسوِّها وح الوحي اإلهلي ووقائع احلياة البشرية احملكومة بشرع

 مبقاصِد الشرع احلنيف -غايًة ووسيلًة  -وتنوعها مع املضامني احلقة اليت تعرض من خالهلا، وهو حمكوم 

واإلعالم، وال  غ،يالحظ االحتياط والدقة يف تعريف الشنقيطي؛ فقد بنيَّ ما احتوى على "احلكمة" يف التبلي)5(وأحكامه

 -وجيب أن يكون اإلعالم .)6(...{بد منها يف هذا اجلانب استجابًة ألمر اهلل تعاىل:}ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة 

خالًصا هلل؛ أي: ال يبتغي من وراء تقدمي هذه املعلومات واحلقائق شهرًة أو منصًبا يف الدنيا،  -سواء بالقول أو العمل 

. أن تكون 1 :ا عن اإلسالم وجهاًدا يف سبيل اهلل وخالًصا لوجهه الكرمي؛ إذ إن ميزان قبول األعمال شرطانبل دفاعً 

 .أن تكون خالصة لوجه اهلل . 2.موافقة للشريعة

واحلقيقة أن الشيخ الركايب ال ميانع من تطبيق تعريف اإلعالم مبعناه العام على اإلعالم اإلسالمي، والَفرق أن 

دره وضعي، بينما اإلسالم مصدره إهلي، كما أن اإلعالم اإلسالمي نشاط شامل، وفيه األسوة أو القدرة، األول مص

تزويد الناسباألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين :ودليله يف هذه أن من صفات اإلعالم

والتعبري عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتا أو ميوهلا العقليةوالوضوح،  املوضوعيةرأي عام حول هذه املعلومات, وكذلك 

عكس الغموض والصراحة؛ ألهنا تقنع القارئ أو املستمع أو املشاهد والتوثيق؛ فيجب ذكر املصادر يف كل حالة والصدق 

 .التثقيف وخماطبة العقول ال الغرائز والتنوير أو

https://www.alukah.net/culture/0/29205/
https://www.alukah.net/authors/view/culture/1072/
https://www.alukah.net/culture/0/8496/
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 المبحث الثاني: أهم المصطلحات المتعلقة والمرادفة للتطرف في المعنى

هناك العديد من املفاهيم اليت هلا عالقة بالتطرف،وستقتصر الباحثة على بعض املصطلحات اليت هلا عالقة بالتطرف 

 واجلمود. يتم استعماهلا يف الوقت احلاضر: كالتعصب واإلرهابالديين:كالغلو، التنطع، التشدد، وبعض املفاهيم اليت 

 المطلب األول: الغلو

معىن . (7)معىن الغلو لغًة: يقال غال السعر زاد وارتفع وجاوز احلد.وغال فالن يف الدين: تشدد فيه وجاوز احلد وافرط

, ويعرفهاحلافظ (8)ذمه على ما يستحق وغري ذلكابن تيمية: جماوزة احلد بأن يزاد يف محده أو الغلو اصطالحاً: كماعرّفه 

نالحظ ان تعريف ابن تيمية وابن حجر مل يتجاوز , (9)ابن حجر بأنه: املبالغة يف الشيء والتشديد فيه بتجاوز احلد

 حدود اللغة مع اضافة توضيحات بسيطة.

ا ينتج عنه املبالغة وتفكريه فيهويعرف الغلو اصطالحاً:بأنه حالة نفسية ختل بتوازن الشخص وتقديره لألمور 

. فالغلو يف الدين مذموم وحمرم وقد دل على حترميه قوله تعاىل:}ُقْل (10)والتشدد يف ما يعتقد إىل درجة جتاوز حدود الدين

َر احلَْقِّ َواَل تَ تَِّبُعوْا أَْهَواء قَ ْوٍم َقْد  قَ ْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثريًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء  َضلُّوْا ِمنيَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم َغي ْ

ِبيل ,فالُغُلّو أخصُّ من التطرُّف حبسبان أنّه جماوزة احلد الطبيعي يف الزيادة والنقص. ففي حال النقص يسمى )11({السَّ

املسيح ابن مرمي أنّه  قول النصارى يفُغلّواً إذا بالغ يف النقص، فيقال: غال يف النقص، وكذلك يف الزيادة إذا بالغ فيها ك

اهلل وابن اهلل والروح القدس، تعاىل اهلل عّما يقولون علوًا كبرياً.فالعالقة بني الغلو والتطرف أن املغايل يبالغ يف األمر 

 املشروع إىل درجة اخلروج عن حال التوسط واالعتدال، واملتطرف ينحاز إىل طرف الشيء ويتجاوز حده،ويرتك التوسط

 واالعتدال.
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 المطلب الثاني: اإلرهاب

اإلرهاب معناه: هو أسلوب أو طريقة لغرض حتقيق طموح سياسي جلماعة منعزلة وحمبطة، أدركت أن ال أمل للوصول 

واْ }َوأَعِ , وقد ورد مصطلح اإلرهاب يف قوله تعاىل:(12)إىل ما تريده إال عن طريق ختويف األغلبية بإشاعة الرعب والتضليل دُّ

ن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم...{ هَلُم فاملعىن الشرعي ملفهوم اإلرهاب اقتصر على ,)13(مَّا اْسَتطَْعُتم مِّ

، وقد جاء مصطلح آخر للداللة على املمارسات الكارثية والدموية وهو اإلفساد. فمعناه أدق (14)اخلوف والتخويف

 .(15)رهاب ألنه حيمل يف معناه التخريب والتدمري، والقتل وسفك الدم، والظلم واهلالك لذلك كان عقابه شديدمن اإل

ُلواْ أَْو ُيَصلَّبُ قال تعاىل: َا َجزَاء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا أَن يُ َقت َّ ْن ِخالٍف اْ أَْو تُ َقطََّع أَ و }ِإَّنَّ ْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّ

نْ َيا َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم{ فاإلرهايب يستعمل العنف ويستهدف إرضاخ ,)16(أَْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ

ى وجوب احرتام . فاإلسالم يؤكد علاجلماعة آلرائه وفرضها بالقوة، من خالل جتذيراخلوف وزرع القلق يف حميط اجملتمع

حقوق اآلخرين ك  حق احلياة، وحق األمن، وعدم جواز التعدي عليها، وتوعد من يتعدى عليها أشد العقوبات، ومن 

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ ن َ هذه احلقوق حق احلياة قال تعاىل: َا فْ }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ ٍس أَْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنَّ

يًعا...{ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ فعد قتل إنسان مبثابة قتل للناس مجيعاً. فاألمن نعمة من اهلل , )17(قَ َتَل النَّاَس مجَِ

يت هتدد خماطر. واالرهاب والعنف من الوسائل واالساليب الفاإلنسان إذا مل يشعر به يعيش قلقاً خائفاً مما حييط به من 

 حياة الناس، وتفقد اجملتمع الشعور باألمن واالمان.

 

 المطلب الثالث: التعصب

ومعناه اصطالحاً: التشدد وأخذ األمر بشده وعنف، وعدم قبول املخالف ورفضه واألنفة من أن يتبع غريه ولو كان 

التحيز لفكرة أوشخص فيجعله يتمسك برأيه وال يقبل اآلخر سواء كان صوابا أم , ويُعّرف أيضاً: (18)على صواب

, فالتعصب نوعان تعصب حممود، وتعصب مذموم، فالتعصب احملمود هو التعصب لكتاب اهلل وسنة نبيه، (19)ال
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ا هنا عن نأما التعصب املذموم فهو الذي يتناىف مع روح الشريعة االسالمية مبا فيها من رحابة ومساحة. فحديث

التعصب املذموم، وما يؤدي إليه من آثار وأنه لداء عضال فتك بعقول األمم ، وحطم املبادئ، وفتك باألرواح ، 

, قال تعاىل واصفا ( 20)وأنه ألول داء ابتلي به اخللق، فإبليس اللعني أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب

ْنهُ َخَلْقَتيِن إبليس: ٌر مِّ , فهذا تعصب واعتزاز من إبليس بعنصره. ومن أسباب )21( ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتهُ ِمن ِطني{}...قَاَل أَنَاْ َخي ْ

 :(22)التعصب

 . اتباع اهلوى واإلعجاب بالرأي.1

 . حتقيق مآرب شخصية ومصاحل دنيوية. 2

ن بعض م. عدم قبول اآلخر بتجاهله وعدم االنصات اليه.ومن صور التعصب املذموم يف وقتنا احلاضر ما نراه 3

املسلمني من التعصب لبلده أو لونه أو قبيلته وإن كانوا على باطل، ومن أنواع التعصب املشاهد أيضا بني كثري من 

الشباب املسلم ما نراه من التعصب للنوادي واملنتخبات حيث أدى هذا الفعل القبيح للشحناء والبغضاء بدل احملبة 

ىل املشاجرة واالقتتال.فليحرص املسلم على استغالل وقته يف ما واإلخاء حيث جّرهم إىل ما هو أشد من ذلك إ

 .(23)ينفعه يف الدارين، وليحرص على اتباع احلق والعمل به

 والتشدد المطلب الرابع: التنطع

, (24)ومعنىالتنطع: هو املتعمق الباحث عما ال يعنيه، هذا وقد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي املعاين والقياس

, (25).ثًا"َهَلَك اْلُمتَ َنطُِّعوَن" قَاهَلَا َثاَل عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

هلكاملتنطعون: هم املتعمقون املغالون يف الكالم، املتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار األعلى من 

, فاإلنسان الذي حيرم ما أحل اهلل يكون متنطع واإلنسان الذي يكلف (26)وفعاًل.الفم، مث استعمل يف كل تعمق قواًل 

ويوجب على نفسه عبادات وتكاليف مل يوجبها اهلل حبيث يفضي به إىل مشقة عظيمة فهو تنطع.ومعىن التشدد: هو 
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رة رضي اهلل عنه عن عن ايب هريالتعمق والتكلف واملبالغة يف األعمال الدينية وترك الرفق ، والزيادة على ما شرعه اهلل. 

ُدوا َوقَارِبُوا، وَ النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ  .(27)...(أَْبِشُروا،ِإنَّ الدِّ

لدينية ويرتك أحد يف األعمال ا واملشاّدة بالتشديد املغالبة ويقال شاده يشاده مشادة إذا قواه. واملعىن ال يتعمق

، واملقصود منع اإلفراط املؤدي إىل احلالل، أو املبالغة يف التطوع املفضي إىل ترك (28)الرفق إال عجز وانقطع فيغلب

األفضل. والتشدد يكون جبعل ما ليس واجبا وال مستحبا مبنزلة الواجب أو املستحب، وما ليس حمرما أو مكروها مبنزلة 

كروه.إن املتشددين لألسف نسوا الرفق وتعاملوا بالغلظة واخلشونة يف دعوهتم وحماورهتم وهم ال يفرقون يف ذلك احملرم وامل

بني كبري وصغري، وال بني من له حرمة خاصة كاألب واألم ومن ليس كذلك وال بني من له حق التوقري والتكرمي كالعامل 

.قال تعاىل واصفا نبيه حممد )29(ن بني من هو معذور ومن ليس كذلكوالفقيه واملعلم واملريب ومن ليس كذلك، وال يفرقو 

َن الّلِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك...{:صلى اهلل عليه وسلم  هنا مرادفة الغلظة)30(}فَِبَما َرمْحٍَة مِّ

ا، والصالة اللني وعدم الغلظةفالبناء على القبور، واختاذ املساجد عليه للشدة يف املعين فقد كانت صفة األنبياء مجيعهم

 عندها،هذه زيادة على ما شرعه اهلل.

 المطلب الخامس: الجمود

وهو التخلف والركود والوقوف يف وجه كل تطور ومقاومة كل ما هو جديد، خاصة ما يتعلق بالتطور العلمي: كالتلفاز 

، اجملال الفكري. فأحكام الدين املتعلقة بالعقائد، والعبادات والقيم اخلُلقية، ثابتة ال تتغريمثال،.... وما هو جديد يف 

بل إن ثباهتا واستقرارها لتستقر معها احلياة وتطمئن العقول والقلوب. أما ما يتعلق بالفقه ففيه ما هو ثابت كاألصول 

الذي جيعل من اإلسالم دين آخرة فقط، واحلال أن اإلسالم  فالفرد اجلامد هو 31الكلية  ومنه ما هو مرن كالفروع اجلزئية

هو دين دنيا وآخرة ، واجلامد هو الذي شهر احلرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنوهنا حبجة أهنا من علوم 

يعكس بشكل  وإن عدم القدرة على التجديد32الكفار وحصر اجملهودات يف العلوم الدينية فقط واحملاضرات األخروية
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عام حقيقة النهج السليب الذي تعيشه األمة والذي جعلها جتنح  حنو الركود واجلمود واالتكال على الغري يف أهدافها 

 املصريية، وهذه االتكالية أدت إىل موت األمة ووقوعها حتت سيطرة من ميلكون احلداثة.

 المبحث الثالث: أقسام التطرف

  تنوعة ستقتصر الباحثة على ذكر بعض منها:قسم العلماء التطرف إىل أقسام م

التعصب للرأي تعصبا ال يعرتف معه لآلخرين بوجود  ومجود الشخص على فهمه مجودا ال يسمح . التطرف الديني: 1

له برؤية  واضحة ملصاحل اخللق، وال مقاصد الشرع وال ظروف العصر، وال يفتح نافذة للحوار مع اآلخرين، وموازنة ما 

وهو االبتعاد عن الوسطية يف الدين، سواء بالغلو والتشدد والتعصب أو بالتسيب وعدم االلتزام  33عندهم.عنده مبا 

 :34بقواعد الدين الصحيح. وقد يكون التطرف الديين باآليت

التعصب للرأي تعصبا ال يعرتف لآلخرين برأي، ويسمح لنفسه باالجتهاد يف أدق القضايا الفقهية وال جييز ذلك أ.

 عصره. لعلماء

 حماسبة الناس على الفروع والنوافل كأهنا فروض واالهتمام هبا واحلكم على إمهاهلا بالكفر واإلحلاد.ب. 

 هم وأمواهلم، وهم بالنسبة له متهمون باخلروج عن الدين.ويبلغ مداه حني يصل إىل استباحة دمائج.

ليهودية معينة جتاه أصحاب ديانة أخرى كا فقد يكون التطرف الديين على عدة أوجه: فقد يكون تطرف أصحاب ديانة

ضد املسلمني ، أو قد يكون تطرف طائفة معينة داخل الديانة الواحدة جتاه طائفة أخرى من نفس الديانة كالشيعة 

 والسنة يف اإلسالم.

حماربته و وهو التشدد جلماعه او حزب او فكر سياسي معني وعدم قبول الرأي اآلخر ومعاداته . التطرف السياسي: 2

بكافة الوسائل. لذلك جيب أن ينتبه السياسيون إىل ضرورة السعي لتجاوز النزعات الذاتية واألنانية الفردية، إذا ما أرادوا 

أن حتقق التجربة الدميقراطية غايتها وهي بناء الوطن وخلق حياة سعيدة وجمتمع حر ودولة حديثة عليهم احملافظة على 

 انظر الرواشدة زهري أو عاطف  التطرف اإليديولوجي. 35منهج االستقامة واالعتدال.
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اخلطاب القرآين َّنوذجًا متكاماًل للحوار الناجح بني أفراد اجملتمع العتماده العقل يف طرح ميثل . التطرف الفكري:3

أ والصواب وبني طاملسائل العقائدية وما يتعلق باخلالق والوجود، ألن أعّز ما عند اإلنسان هو عقله الذي ميّيز به بني اخل

اخلري والشر، ولذا نقرأ يف غري سورة اإلشارة إىل العقل والتذكري والتفكري بصيغ خمتلفة، مثال ذلك ما جاء يف سورة البقرة 

َنا َعَلْيِه آبَاءنَا ْل ن َ }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الّلُه قَاُلوْا بَ يف سياق اإلجابة غري العقالنية للرافضني الرساالت اإلهلية:  تَِّبُع َما أَْلَفي ْ

ً َواَل يَ ْهَتُدون{ واآلية األخرى يف "سورة يونس" عن ابتعاد األمم عن السبيل املؤدي اىل )36(أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيئا

َي ِإالَّ أَن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حتَْ  }... أََفَمن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ أَن يُ تََّبَع أَمَّنمعرفة اخلالق:  ؟! وبذا جند أن )37(ُكُمون{الَّ يَِهدِّ

سبل املعرفة القرآنية تعتمد اإلقناع بالدليل والربهان، واذا ما فشل اإلنسان من الوصول إىل هذه املعرفة واحلقائق القرآنية، 

حدث رًا وجاحدًا وايضًا السبب يف شقائه واندثاره كما يتفإنه لن يكون متطرفًا يّدعي صّحة ما يقول، إَّنا يكون كاف

القرآن الكرمي عن األقوام اليت تنّكرت خلطاب العقل وركبت رأسها واستجابت ألهوائها ومصاحلها اآلنية فكان مصريها 

 )38(.اىل زوال

 المبحث الرابع: التطرف في اإلسالم وحل مشكلته

وليس هلا أصول شرعية وإَّنا استعملت كلمة)الغلو( للداللة عليها. قال التطرف ككلمة مل ترد يف الكتاب والسنة 

{تعاىل: }ُقْل يَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم   :وقال تعاىل )39(}يَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يِف ِديِنُكْم َواَل تَ ُقوُلوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ احلَْقِّ

َر احلَْقِّ وَ  ِبيل{َغي ْ املقصود بالغلو هنا هو التطرف وجتاوز )40(اَل تَ تَِّبُعوْا أَْهَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّواْ ِمن قَ ْبُل َوَأَضلُّواْ َكِثريًا َوَضلُّواْ َعن َسَواء السَّ

يَن ُيْسٌر، َوَلْن احلد, وقد هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن التطرف والغلو حيث قال: " يَن َأَحٌد ِإالَّ يُ ِإنَّ الدِّ َشادَّ الدِّ

ُدوا َوقَارِبُوا فكل اآليات واألحاديث الواردة يف الغلو والتطرف جاءت للنهي عنه ألن فيه مشقة على  )41(..."َغَلَبُه، َفَسدِّ

اإلنسان, وألن دين اإلسالم دين اليسر ورفع احلرج وهي خصيصة من خصائص اإلسالم الذي ميزه عن سائر األديان 

يِن ِمْن َحرٍَج{وقال تعاىل:  )42(} يُرِيُد الّلهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{تعاىل: لقوله إن املتأمل و , )43(}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

باملفهوم السليب  لقوةايف القرآن الكرمي والسنة النبوية يتبني له أن هنالك إشارات قوية تدعو إىل نبذ العنف واستعمال 
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إال يف حالة الوقوع حتت ظلم اآلخر أو عدوانه ، كما أنه ال إكراه على الدخول يف اإلسالم بالقوة وال قتل للنفس اليت 

 حرم اهلل إال باحلق.

 المطلب األول: مفهوم اإلسالم عن التطرف والغلو
 عالقة اإلنسان بالكون وعالقة اإلنسان باآلخرال شك أن اإلسالم نظام اجتماعي متكامل ، ينظم عالقة اإلنسان بربه و 

، تقوم يف أساس بنائه العقيدة ، وتتوىل الشريعة التنظيم على خمتلف املستويات ، ويطبع كل ذلك مبدأ الوسطية بتوازن 

اإلسالمية عدل  إن الوسطيةو)44(}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا...{داخلي وسلوكي ناتج عن توازن السنن، قال تعاىل: 

وتوازن، يقابل من جهة بتطرف املغاالة ، ومن جهة ثانية بتطرف االحنالل ، وكال التطرفني مدان يف اإلسالم. ومن 

معاين الوسطية اليت وصفت هبا األمة يف اآلية الكرمية معىن العدل ، وتفسري الوسط يف اآلية بالعدل مروي عن النيب 

هنا  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فسر الوسط» مام أمحد عن أيب سعيد اخلدري صلى اهلل عليه وسلم فقد روى اإل

والعدل والتوسط والتوازن عبارات متقاربة املعىن ، فالعدل يدل على التوسط بني الطرفني املتنازعني دون  )45(«بالعدل

 ميل أو حتيز إىل أحدمها ، وهو بالتايل ضد التطرف واملغاالة .

 جذور مشكلة التطرف والحد منهاالمطلب الثاني: 

إن املشكلة اليت تعاين منها اجملتمعات والشعوب يف الوقت احلاضر، تدّخل السياسة واألمن وحىت االقتصاد ملعاجلة ظاهرة 

ليست من اختصاصها، ورمبا يكون التجنيد الواسع ملواطنني من أوروبا وأمريكا يف صفوف تنظيم "داعش" خري دليل 

نظيم أسرية بامتياز، فالنجاح الذي حققه هذا الت –ليست اقتصادية وال سياسية، إَّنا هي اجتماعية على أن املشكلة 

اإلرهايب يف عقر دار الغرب، إَّنا جاء من خالل فشل األسرة يف الغرب من احلول دون تسّرب أبنائها اىل مهاوي التطرف 

وهنا يقفز التساؤل عن حجم اهتمام األسر يف البالد .واإلرهاب ، ومن مث االنتقام من اجملتمع ومن االنسانية مجعاء

االسالمية بالثقافة القرآنية، وليس بالقرآن الكرمي تالوًة وحفظاً؟ وإن التالوة والقراءة، مع ما هلا من فضل وآثار عميقة 

سيما إذا كانت مع، العلى النفس، فان القراءة مع املذاكرة واملدارسة ترتك آثاراً ذات أبعاد واسعة يف حياة الفرد واجملت
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مع االستعانة بالكتب واملؤلفات اليت تشرح الدالالت واملضامني القرآنية وتستخرج العرب منها، مبا يسهل عملية رسم 

 خريطة سليمة للتفكري توصل صاحبها إىل حقائق احلياة والكون وكل ما يهم اإلنسان.

 

 الخاتمة

األردن ودور الدعوة السمحة واإلعالم اإلسالمي يف فهم جذور من خالل الكالم عن تطرف الشباب املسلم يف 

 املشكلة, ظهرت للباحثة النتائج التالية:

. أن جناة الشباب من التطرف واالحنراف هو يف اتباع النصح واإلرشاد وكذلك باتباع الدين الوسط احلنيف بدل 1

 التشرد والغلو.

ئات غايته ومقصده، واجلنوح للغلو والتشدد يف الدين من بعض الف. أن من أسباب التطرف هو الفهم اخلاطئ للدين و 2

 ولكنهم قلة وموجودين.

. أن ظاهرة التطرف ما هي إال نتيجة أو صورة معربة عن األوضاع السائدة يف اجملتمع، وهي ظاهرة اجتماعية تعكس 3

 اجملتمع.اساته اخلطرية على الفرد و ابتعادا شديدا عن االعتدال والوسطية, كما تشكل اجتاها سلبيا له آثاره وانعك
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