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  ملخص الدراسة

ھدفت الدراسة إلى اقتراح مفھوم للعنف الدینى، وكذلك استكشاف أس�باب العن�ف      
نظ��ر طلب��ة الدراس��ات العلی��ا ف��ي كلی��ة ال��شریعة  ال��دیني وحلول��ھ المقترح��ة م��ن وجھ��ة 

م، ولتحقی�ق األھ�داف اتبع�ت الباحث�ة     ٢٠١٧-م٢٠١٦بجامعة الیرموك للعام الج�امعي   
، وعینتھ  طالبًا وطالبة ) ٣١٧(المنھج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من        

طالب���ًا وطالب���ة ت���م اختی���ارھم بطریق���ة ق���صدیة، وم���ن أب���رز اس���تنتاجات  ) ١٣١(م���ن 
، وج��اءت )مرتف��ع(أن م��ستوى مقی��اس أس��باب العن��ف ال��دیني كك��ل ق��د ك��ان : دراس��ةال

 ف�ي المرتب�ة     أس�باب تربوی�ة ونف�سیة     : أبعاد مقیاس العنف الدیني وفًقا للترتیب الت�الي       
وأخی�رًا  س�باب ال�سیاسیة   ث�م األ سباب االجتماعیة، تلتھا األسباب الفكریة   األولى، ثم األ  

ن مستوى مقیاس الحلول المقترح�ة لظ�اھرة العن�ف          أ، كما كشفت    سباب االقتصادیة األ
، وجاءت أبعاد مقیاس الحلول المقترحة لظاھرة العنف ال�دیني  )مرتفع(الدیني قد كان  

في المرتبة األولى، ث�م     تأطیر المنظومة الفكریة للفرد والمجتمع      : وفًقا للترتیب التالي  
، وأخی��رًا والمجتم��عالعم��ل المؤس��سي وب��األخص الترب��وي تج��اه الف��رد    القیم��ي، ت��اله  

تفعی���ل منظوم���ة الق���یم وف���ي ض���وء االس���تتاجات توص���ي الباحث���ة ب���ضرورة . ال���دولي
األخالقیة في العملیة التربویة، فكرًا وسلوكًا، وذلك م�ن خ�الل تعزی�ز مع�اني الت�سامح            

 .والمحبة والعفو وغیرھا
لبة العنف الدیني، أسباب العنف الدیني، حلولھ المقترحة، ط: الكلمات المفتاحیة

  .الدراسات العلیا بكلیة الشریعة
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Abstract  

 The study aimed at proposing a concept of religious 
violence, as well as exploring the causes of religious 
violence and its proposed solutions from the point of view 
of graduate students in the Faculty of Sharia at Yarmouk 
University for the academic year ٢٠١٧- ٢٠١٦. To achieve the 
objectives, the researcher followed the descriptive method. 
The study society consisted of ٣١٧ students and its sample 
of (١٣١) students were selected in a deliberate manner. The 
most prominent conclusions of the study: The level of the 
scale of the causes of religious violence as a whole was 
(high) The dimensions of the scale of religious violence 
cane in the following order: Educational and psychological 
reasons ranked first, and then the social reasons, followed 
by the intellectual and political reasons and finally 
economic reasons, and revealed that the level of measure of 
proposed solutions to the phenomenon of religious violence 
was (high). The Proposed solutions for the phenomenon of 
religious violence cane in the following order Framing the 
intellectual system of the individual and society in the first 
place, then the values, followed by institutional work, 
especially education towards the individual and society, and 
finally, the international. In light of the conclusions, the 
researcher recommends the need to activate the system of 
ethical values in the educational process, thinking and 
behavior, through the promotion of the meanings of 

tolerance, love, amnesty and others. 
Keywords: religious violence, the causes of religious 
violence, proposed solution, graduate students 

at the Faculty of Sharia. 
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  خلفية الدراسة وأسئلتها

  : المقدمة -

الحمد هللا رب العالمین، لھ الحمد كلھ، بنعمتھ اھتدى المھتدون، نحمده ونشكره 
على فضلھ وعطائھ الممنون، والصالة والسالم على نبي الرحمة والھدى، سید 

 :األولین واآلخرین،  محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
انتشار العنف والسلوك العدواني من قبل جماعات تعاني المجتمعات الیوم من 

الغالة والمتطرفین، الذین باتت أعمالھم تتعدى الكالم ورفع الشعارات إلى تصرفات 
فبات العنف بوصفھ ظاھرة وسلوكات إجرامیة، طغت آثارھا لتشمل الفرد والمجتمع؛ 

سبیل الوقوف على یشغل اھتمامًا بالغًا في الكتابات العلمیة والمؤلفات الفكریة، في 
أسبابھ والعوامل المؤدیة إلیھ ووضع الحلول المقترحة لھ؛ فتناقش الدراسات 
السیاسیة العنف بكونھ محور العالقات الصراعیة بین الدول، والحل القائم لضمان 
مصالحھا وثرواتھا في حال االعتداء والعدوان علیھا، أما الدراسات القانونیة فتناقش 

ثیر على القوانین والحقوق، وفي الدراسات االقتصادیة فإنھا تبحث العنف في حال التأ
  .العنف في حال تأثیره على حركة اإلنتاج والثروة االقتصادیة وغیرھا

وللعنف مجاالت وصور عدیدة، أبرز ما ظھر منھا في المجتمع�ات المعاص�رة              
اك العدی�د  في التعبیر التطرف والتعصب الفكري الرائج ما ی�سمى ب�العنف ال�دیني؛ فھن�      

) ال�دین (من الجماعات التي تستخدم وتمارس األفعال العنیفة باسم الدین، بحیث یك�ون        
مح�ور ال�سلوك العنی�ف، وی��ستخدم ذل�ك لتحقی�ق األفك�ار الت��ي ی�ؤمن بھ�ا المتطرف��ون؛         
فالعنف ما ھو إال وسیلة قد تستخدم ألغراض دینیة أو سیاسیة أو یكون عنف�ًا تلقائی�ًا                

ی��ة الت��ي یع��اني منھ��ا اإلن��سان، فھ��و وس��یلة عام��ة ی��ستخدمھا  ل��بعض الم��شكالت الیوم
الشخص عندما یكون في وضع قوة أو ضعف، فالعنف یبدأ في العقل وتتح�ول الفك�رة        

  .التي یؤمن بھا الشخص إلى فعل عدواني ضد األفراد أو المجتمع
فظھرت الحاجة إلى دراسات میدانیة تكشف عن مدى انتشار العنف الدیني بین 

لمجتمع، سیما فئة الشباب؛ كونھا الفئة المستھدفة، واألكثر انسیاقًا وراء أفراد ا
ظاھرة العنف الدیني، والبحث في األسباب الحقیقیة وراء توجھھم نحو ھذا النوع من 

  .العنف، وحلولھم المقترحة إزاء ھذه الظاھرة
رعي ویمثل طلبة الجامعات سیما طلبة الدراسات العلیا الذین یدرسون العلم الش

مرآة الشباب  المسلم الواعي، وواجھتھم األكثر اطالعًا ومساسًا بواقع ھذه الظواھر 
االجتماعیة، بحكم دراستھم وتخصصھم الذي یسلط الضوء على ھذه التیارات 
والظواھر االجتماعیة، وكذلك بحكم اطالعھم على المراجع التي تشخص ھذه 

ر عینة الدراسة الحالیة من طلبة الظواھر، وتكشف عن حقیقتھا؛ وعلیھ جاء اختیا
  .الدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك

وعلیھ جاءت الدراس�ة الحالی�ة الوق�وف عل�ى أس�باب العن�ف ال�دیني والحل�ول                   
المقترحة من المنظور التربوي اإلسالمي، وذلك من خالل وجھة نظر طلبة الدراسات      

  .العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها -

نظرًا لتوصیات العدید من الدراسات العلمیة، بأھمیة وضرورة دراسة ظاھرة           
، كأحد أھم أشكال العن�ف الم�ستخدمة ف�ي المجتمع�ات المعاص�رة عل�ى          )١(العنف الدیني 

وجھ العموم والمجتمعات العربی�ة واإلس�المیة عل�ى وج�ھ الخ�صوص، وذل�ك للوق�وف                 
لحلول لھا، بمختلف المناھج البحثیة العلمیة، وی�ضاف إل�ى ذل�ك        على أسبابھا وتقدیم ا   

قل��ة الدراس��ات الباحث��ة ف��ي ھ��ذا الموض��وع م��ن وجھ��ة المنظ��ور الترب��وي اإلس��المي،   
  . وعلیھ جاء اختیار ھذا الموضوع

م���ا أس���باب العن���ف ال���دیني وحلول���ھ : تتمث���ل م���شكلة الدراس���ة ب���سؤالھا ال���رئیس     
دراس�ات العلی�ا ف�ي كلی�ة ال�شریعة بجامع�ة الیرم�وك؟        المقترحة من وجھة نظر طلبة ال  

  :وتتفرع عنھ األسئلة اآلتیة
م��ا أس��باب العن��ف ال��دیني م��ن وجھ��ة نظ��ر طلب��ة الدراس��ات العلی��ا ف��ي كلی��ة         -١

 الشریعة بجامعة الیرموك على المجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة؟ 
ظ�ر طلب�ة الدراس�ات      ما الحلول المقترحة لظاھرة العنف ال�دیني م�ن وجھ�ة ن     -٢

العلیا في كلیة الشریعة بجامع�ة الیرم�وك المج�ال الكل�ي لالس�تبانة والمج�االت              
 الفرعیة؟ 

 :أهداف الدراسة -

  :تسعى الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن أسئلتھا من خالل تحقیق اآلتي
 . بیان اإلطار المفاھیمي للعنف الدیني، والمصطلحات ذات الصلة -١
لدیني من وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة الشریعة  بیان أسباب العنف ا  -٢

 .بجامعة الیرموك، ووجھة نظر اإلسالم فیھا
 تق��دیم الحل��ول المقترح��ة للح��د م��ن ظ��اھرة العن��ف ال��دیني م��ن وجھ��ة نظ��ر طلب��ة     -٣

  .الدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك

                                                           

 عبد الرحمن، عواطف، المواد الدینیة في الصحافة المصریة وعالقتھا بأحداث العنف الدیني ف�ي          )(١
، العرود، محمد عبد ال�سالم،  ٧٥م، ص ١٩٨٥،  ١السبعینات، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد     

عالجھ من منظور تربوي إسالمي، رسالة ماجستیر غیر من�شورة،    دوافعھ وآثاره و  : العنف األسري 
، رزق، حن��ان عب��د الحل��یم، التربی��ة اإلس��المیة ف��ي مواجھ��ة       ١٦٥م، ص٢٠٠٥جامع��ة الیرم��وك،  

 دراس�ة میدانی�ة، جامع�ة المن�صورة، مجل�ة           -التطرف الدیني واإلرھاب ل�دى بع�ض ال�شباب الج�امعي          
ط�ا، س�ھاد عب�د اهللا، دور معل�م التربی�ة اإلس�المیة       ، بن�ي ع ٥٥م، ص٢٠٠٦، ٦١كلیة التربیة، الع�دد   

م، ٢٠١٢، ٦ف��ي ن��شر ق��یم الوس��طیة ومقاوم��ة التط��رف والعن��ف، مجل��ة الدراس��ات األمنی��ة، الع��دد      
، أبو انغیر، نذیر، ظ�اھرة العن�ف الج�امعي ودور الجامع�ات ف�ي الح�د م�ن انت�شار م�ن وجھ�ة                       ٧٨ص

، المجل�د  ١ة  دراسات العلوم التربویة، الع�دد     نظر أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة، مجل       
 . ٣٣م، ص٢٠١٦، ٤٣
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 :أهمية الدراسة

وضوعھا واألھداف التي تسعى إلى تحقیق، تتأتى أھمیة الدراسة من أھمیة م
  :ومن المتوقع أن تفید في الجوانب اآلتیة

 إف��ادة الب��احثین ف��ي المج��االت التربوی��ة واالجتماعی��ة وغیرھ��ا، بأس��باب العن��ف        -١
الدیني وطرق معالجتھا، ودعم ذلك برصد أداء عینة ممثلة بطلبة الدراسات العلیا 

 . تكون مرجعًا سابقًا لھمفي كلیة الشریعة بجامعة الیرموك، بحیث
األس��رة، الم��سجد، ( تق��دیم رؤی��ة تربوی��ة إس��المیة للمؤس��سات التربوی��ة بمختلفھ��ا -٢

في كیفیة التعامل مع ظاھرة العنف الدیني، من ) إلخ...المدرسة، الجامعة، اإلعالم
 .خالل معرفة أسبابھا والحلول المقدمة لھا

 :منهجية الدراسة

  :اتبعت الباحثة المناهج اآلتية

االس��تقرائي التحلیل��ي؛ م��ن خ��الل اس��تقراء المعلوم��ات المتعلق��ة ب��العنف ال��دیني   -١
 .والقیام بتحلیلھا

 . الوصفي باستخدام أسلوب المسح في التعامل مع عینة الدراسة، ومجتمعھا -٢
المنھج االستنباطي؛ وذلك باستنباط الحلول م�ن منظ�ور ترب�وي إس�المي؛ للح�د             -٣

 .من ظاھرة العنف الدیني

 :اسةحدود الدر -
حیث تعن�ى الدراس�ة بطلب�ة الدراس�ات العلی�ا ف�ي كلی�ة ال�شریعة                 :  الحدود البشریة  -١

 .بجامعة الیرموك
 ف��ي -حی��ث تعن��ى الدراس��ة بكلی��ة ال��شریعة بجامع��ة الیرم��وك     :  الح��دود المكانی��ة  -٢

 .األردن
وذل���ك م���ن خ���الل الف���صل الدراس���ي األول للع���ام الج���امعي       :  الح���دود الزمانی���ة  -٣

 .م٢٠١٦/٢٠١٧
 .اسة من حیث الصدق والثبات أداة الدر -٤

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية -

 ھو االستخدام الفعلي للقوة أو التھدید بھا إللحاق األذى والضرر : العنف
باألفراد أو المؤسسات أو الممتلكات؛ بصورة تخرجھ عن الوقت والكیف 

 .لضوابط الحق أو القانون المعمول بھ في بلد ما
 بغض النظر -یولوجي متشدد، یوظف الدین أو المذھب فكر إید: العنف الدیني

  لتحقیق أغراضھ، وذلك -...اإلسالم، المسیحیة، الیھودیة: عن مسماه
بالدعوة للعودة إلى أصول الدین ومبادئھ التي یؤمن بھا، منطلقًا من تفرده 
بأحقیة ما یعتقده مستبعدًا في نفس اللحظة كل مخالف لھ وحاكمًا علیھ بالكفر 

یئة، حتى یصل إلى حد استحالل دمھ نصرة الدین،  وذلك باستخدام والخط
 .كافة أنواع ووسائل العنف التي یمتلكھا
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 تلك المسببات والعوامل الفكریة، والسیاسیة، : أسباب العنف الدیني
واالجتماعیة، واالقتصادیة، والتربویة والنفسیة للفكر اإلیدیولوجي المتشدد 

قیق أھدافھ، وتقاس األسباب إجرائیًا بالدرجة الذي یستخدم مسمى الدین لتح
 .التي تشیر إلیھا استجابات عینة الدراسة على األداة المستخدمة لذلك

 تلك المقترحات الفكریة، والسیاسیة، واالجتماعیة، : حلول العنف الدیني
واالقتصادیة، والتربویة والنفسیة للحد من ظھور الفكر اإلیدیولوجي المتشدد 

 مسمى الدین لتحقیق أھدافھ، وتقاس الحلول إجرائیًا بالدرجة الذي یستخدم
 .التي تشیر إلیھا استجابات عینة الدراسة على األداة المستخدمة لذلك

 األدب النظري والدراسات السابقة

یعنى ھذا الفصل بتقدیم األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة 
لحدیث عن اإلطار المفاھیمي للعنف بموضوع العنف الدیني؛ ویشمل األدب النظري ا

الدیني؛ وذلك من خالل تعریف العنف لغًة واصطالحًا، والتعریف بالعنف الدیني، 
وموقف اإلسالم منھ، وأسبابھ، والحلول المقترحة للحد من ظاھرة العنف الدیني من 

  .منظور تربوي إسالمي

  مفهوم العنف الديني: أوالً

طلحات المركبة تركیبًا وصفیًا، فھو یتكون من یعد مصطلح العنف الدیني من المص
األولى العنف، والثانیة الدین؛ ما یستلزم بیان مفھوم كل من العنف والدین : كلمتین

  .قبل بیان مفھوم العنف الدیني
بعد الرجوع إلى معاجم اللغة العربیة للوقوف على دالالت العنف، : العنف لغًة -

 :)١(تبین أنھا تشیر للمعاني اآلتیة

                                                           

مھ�دي المخزوم�ي وإب�راھیم    :  الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد، كتاب الع�ین، تحقی�ق     ١)(
  .١٥٧، ص٢السامرائي، دار ومكتبة الھالل، القاھرة، دت، ج

م ھ�ارون، دار الفك�ر،   عب�د ال�سال  : الرازي، أحمد بن ف�ارس، معج�م مق�اییس اللغ�ة، تحقی�ق             -
 .١٥٨، ص٤م، ج١٩٧٩بیروت، دط، 

ھ��ـ، ١٤١٤، ٩، ج٣اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم، ل��سان الع��رب، دار ص��ادر، بی��روت، ط   -
 .٢٥٧ص

عب�د الحمی�د   : ابن سیده، أبو الحسن علي بن إس�ماعیل، المحك�م والمح�یط األعظ�م، تحقی�ق           -
 .١٨٥، ص٢م، ج٢٠٠٠، ١ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت،           -
 .٨٣٩م، ص٢٠٠٥، ١، ج٨ط

قلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقھاء، دار إحیاء النف�ائس للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع،                 -
 .٣٢٣، ص١م، ج١٩٨٨، ٢ط

م، ٢٠٠٤، ٤ولی���ة، طم، مكتب���ة ال���شروق الد.مجم���ع اللغ���ة العربی���ة، المعج���م الوس���یط، د  -
 .٦٦١ص
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العنف ضد الرفق، وھو الشدة والمشقة، واللوم والتعییر، كذلك التشدید في الل�وم           
 .ومعالجة األمور بالشدة والغلظة

إن اهللا رفی��ق، ویعط��ي عل��ى الرف��ق م��ا ال :(وق��د ج��اء ف��ي الح��دیث ال��شریف
  .)١()یعطي على العنف، وما ال یعطي على ما سواه

  :نها أن العنف يقسم إلى نوعينترى الباحثة أن جميع الدالالت اللغوية، يظهر م

یعنى باألمور المادیة الح�سیة الت�ي تتمث�ل باالعت�داء عل�ى األم�وال،               :  عنف مادي  -١
 .والممتلكات واألبدان وغیرھا

یتعل�ق ب�أمور ال�شدة والغلظ�ة والبع�د ع�ن الرف�ق ف�ي التعام�ل م�ع                    :  عنف معن�وي   -٢
 .اآلخرین

 :العنف اصطالحاً -

من قبل المفكرین والباحثین في سبیل تحدی�د        القى مصطلح العنف اھتمامًا بالغًا      
اس��تخدام الق��وة  : "المفھ��وم ال��دقیق ل��ھ، وم��ن أب��رز التعریف��ات االص��طالحیة للعن��ف       

الج��سدیة اس��تخدامًا غی��ر م��شروع أو مط��ابق للق��انون بھ��دف االعت��داء أو الت��دمیر أو   
مجموع���ة م���ن الن���شاطات اإلیذائی���ة :"كم���ا عرف���ھ آخ��رون . )٢("التخری��ب أو اإلس���اءة 

خالفة ألحكام الدین واألعراف والتقالید السائدة في المجتمع التي یقوم بھا أفراد أو الم
األذى الج��سدي، : جماع��ات تج��اه أط��راف أخ��رى مماثل��ة وت��شمل الن��شاطات اإلیذائی��ة   

  .)٣(والنفسي، واللفظي، وإتالف الممتلكات العامة والخاصة وغیرھا من أنواع النشاط
اس�تخدام ال�ضغط أو     :" عي فیع�رف العن�ف بأن�ھ      أما في المفھوم النفسي االجتم�ا     

الق��وة اس��تخدامًا غی��ر م��شروع أو غی��ر مط��ابق للق��انون م��ن ش��أنھ الت��أثیر عل��ى إرادة  
  .)٤("الفرد أو المجتمع

  :وعليه فإن الباحثة تلحظ قيام مفهوم العنف اصطالحاً على عدة عناصر؛ وهي

 . أن العنف ھو االستخدام غیر المشروع للقوة -١
و االستخدام غیر مطابق للح�ق أو الق�انون المعم�ول ب�ھ ف�ي                أن العنف ھ   -٢

 .بلد ما
 . یھدف العنف إلى االعتداء والتدمیر والتخریب -٣

                                                           

محم�د ف�ؤاد   :  مسلم، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، تحقی�ق            )(١
 .٢٥٩٣م، حدیث رقم ٢٠٠٣، ص٤عبد الباقي، دط، دت، ج

، ٢م، ج٢٠٠٨، ١ عمر، أحمد مخت�ار، معج�م اللغ�ة العربی�ة المعاص�رة، ع�الم الكت�ب، بی�روت، ط              )(٢
 .١٥٦٤ص

ن، عم��اد عب��داهللا، العن��ف المجتمع��ي و دور األس��رة الم��سلمة ف��ي تح��صین األبن��اء من��ھ،    ال��شریفی)(٣
 .بتصرف یسیر. ٢٦٥، ص٢٠١٤، ٥٨مجلة البحوث األمنیة، العدد 

س�عر س�عید، دار دم�شق، دم�شق،     :  دینیسوف، نظریة العن�ف ف�ي ال�صراع اإلی�دیولوجي، ترجم�ة            )(٤
 .بتصرف. ١١٤دت، ص
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االستخدام الفعلي للق�وة أو التھدی�د بھ�ا       :  وفي ضوء ما سبق یمكن تعریف العنف أنھ       
إللح��اق األذى وال��ضرر ب��األفراد أو المؤس��سات أو الممتلك��ات؛ ب��صورة تخرج��ھ ع��ن     

والكیف لضوابط الحق وقیم الدین السمحة أو القانون المعمول ب�ھ ف�ي بل�د م�ا؛     الوقت  
أو تطبیق القانون لمن یملك ھذا الح�ق      ) العقوبات الشرعیة (حتى ال تعد إقامة الحدود      

 .صورة من صور العنف

  :مفهوم الدين لغة واصطالحاً -

  .)٣( والخضوع)٢( والطاعة)١(جنس من االنقیاد: الدین في اللغة ھو
اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي یدل على :"الدین في االصطالح ھوو

  .)٤("الخضوع لتلك الذات، حبًا، ورغبة ورھبة

 :مفهوم العنف الديني -

یشكل العنف الدیني أحد أشكال العنف الذي یوجھ للمجتم�ع كاف�ة؛ ویع�د وس�یلة                
لمتطرف��ون؛ وص��وًال  لتحقی��ق األفك��ار والمعتق��دات والق��یم والمب��ادئ الت��ي ی��ؤمن بھ��ا ا   

لألغ��راض الدینی��ة م��ن وجھ��ة نظ��رھم، علم��ًا أن��ھ ل��یس م��ن ال��ضروري أن تك��ون تل��ك  
  . األمور صحیحة

  :وعليه فإن العنف الديني يمثل

 . عملیة جوھرھا ثقافي، بكونھا تعنى باألمور الفكریة -١
 . عملیة یكون فیھا الدین غطاء الستخدام السلوك العنیف -٢
 البعی��د ع��ن الفھ��م الواض��ح وال��سلیم للمعتق��دات     عملی��ة تمث��ل التع��صب ال��دیني  -٣

 .والنصوص الدینیة
فك��ر إی��دیولوجي مت��شدد، یوظ��ف ال��دین أو : وتع��رف الباحث��ة العن��ف ال��دیني أن��ھ

  لتحقی���ق -...اإلس���الم، الم���سیحیة، الیھودی���ة  : بغ���ض النظ���ر ع���ن م���سماه  -الم���ذھب
ا، منطلق�ًا م�ن   أغراضھ، وذلك بالدعوة للعودة إلى أصول الدین ومبادئھ التي یؤمن بھ       

تفرده بأحقیة ما یعتقده مستبعدًا في نفس اللحظة كل مخالف لھ وحاكم�ًا علی�ھ ب�الكفر                 
والخطیئة، حتى یصل إلى حد استحالل دمھ نصرة للدین، وذلك باس�تخدام كاف�ة أن�واع      

  .ووسائل العنف التي یمتلكھا

  أسباب العنف الديني والرؤية اإلسالمية لها: ثانياً

                                                           

 .٣١٩، ص٢ة، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغ:  الرازي)(١
 .١٤٦٩لسان العرب، مرجع سابق، ص :  ابن منظور)(٢
 .٣٣٧المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص:  مجمع اللغة العربیة)(٣
 الخل��ف، س��عود ب��ن عب��د العزی��ز، دراس��ات ف��ي األدی��ان الیھودی��ة والن��صرانیة، الری��اض، مكتب��ة      )(٤

 .١٠م، ص ٢٠٠٤، ٤أضواء السلف، ط
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زافًا؛ إنما لھ أسبابھ ودواعیھ التي حرضت علیھ؛ لذا فمن األھمیة ال یأت العنف ج
بمكان معرفة ھذه األسباب التي ولدت ھذا النوع من العنف؛ لتكون المنطلق والمرتكز 

  .لتحدید العالج لھذه الظاھرة االجتماعیة
الفكریة، : تتمثل األسباب والدواعي المؤدیة للعنف الدیني في شتى المجاالت

  :ة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والنفسیة والتربویة، وبیان ذلك فیما یأتيوالسیاسی
  :األسباب الفكریة -

یعد الفكر الذي یعتقده اإلنسان بمثابة الضابط والمعیار لسلوكھ، وھو بمثابة 
الحصن المنیع الذي یمنحھ القوة والصمود في وجھ التحدیات التي تواجھھ، وبقدر 

نحراف تكون سالمة اإلنسان وثباتھ على الطریق سالمة الفكر وحفظھ من اال
المستقیم، وإذا أرید تشویش سلوك شخص ما، فإن الفكر یكون ھو الھدف األول 

  .الذي ُیبدأ منھ، على اعتبار أن السلوك اإلنساني حلقات متداخلة مبدؤھا الفكر
كثیر وتعد األسباب الفكریة أھم األسباب في تشكیل دوافع العنف الدیني، حیث مرد 

من أعمال العنف الدیني إلى الفراغ الفكري جراء الفھم الخاطىء للدین ومبادئھ 
وأحكامھ، أو الجھل بقواعده وآدابھ، فتجد الفرد یتحدث في دین اهللا تعالى من غیر 

، كما یؤوِّل )١(علم، ومن غیر استناد إلى مرجع سلیم یثبت بھ صحة ما یقول
  .الشخصيالنصوص الدینیة اعتمادًا على فھمھ 

إن ما سبق الحدیث عنھ من الفراغ الفكري والدیني، یعطي الفرصة للجماعات 
المتطرفة لشغل ھذا الفراغ باألفكار التي یروجون لھا ویعتنقونھا، على اعتبار أن من 
یقوم بأعمال العنف یعتقد أن ما یقوم بھ ھو غایة في الصحة؛ بل ویسّوغ لنفسھ ما 

على ھواه، ونظرتھ الشخصیة القاصرة  للنص الدیني یرتكبھ من عنف وإرھاب بناء 
كما أن غیاب الحوار المفتوح من قبل علماء الدین لكل .من غیر استناد إلى دلیل

األفكار المتطرفة، ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الرأي یرسخ الفكر 
والتي یناط  على وجھ الخصوص باعتبارھم الفئة المتحمسة )٢(المتطرف لدى الشباب

  .بھا التغییر في المجتمع
: ویعد الغلو الفكري من األسباب الرئیسة للعنف الدیني، ومن أبرز مظاھره

التفسیر المتشدد للنصوص الدینیة، والتضییق على الناس، وإلزام النفس واآلخرین 
بما لم توجبھ تعالیم الدین، وتحریم ما أحلھ الدین، والمدح المبالغ فیھ الذي یوصل 

؛ )٣(لممدوح إلى درجة العصمة، والذم المبالغ فیھ الذي یوصل المذموم للقول بكفرها
                                                           

ح ب��ن غ��انم، أس��باب اإلرھ��اب والعن��ف والتط��رف، عل��ى ش��بكة االنترن��ت، ت��اریخ    ال��سدالن، ص��ال) (١
  : م٣٠/٨/٢٠١٦الدخول 

http: //d١.islam nouse.com/data/ar/in-books/single/ar-the-causes-
of-terrorism-violence-and-extremism.pdf. 

م، ٢٠٠٩مل�ة ال�سكنیة،   المفھ�وم واألس�باب وس�بل الع�الج، موق�ع ح       :  الھواري، محم�د، اإلرھ�اب     )(٢
 .٥٨ص

 اللویح��ق، عب��دالرحمن ب��ن مع��ال، م��شكلة الغل��و ف��ي ال��دین ف��ي الع��صر الحاض��ر األس��باب اآلث��ار      )(٣
 .٢٩-٢٧م، ص ١٩٩٩، ٢العالج، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
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ما یولد الفھم الضیق والحرفي لقضایا الدین والنظرة األحادیة، وبالتالي االعتداء 
  .على المخالف في حال عدم رضوخھ لھ

ویضاف إلى مظاھر الغلو ال�دعوة إل�ى الطائفی�ة والمذھبی�ة، حی�ث ت�صاعدت ح�دة                  
اعاتھ واتخ��ذت ط��ابع العن��ف والنزاع��ات الم��سلحة ف��ي بع��ض البل��دان، تمثل��ت ف��ي  ص��ر

تأكید مظاھر الفرقة والصراع بین ش�رائح المجتم�ع، وإھ�دار حج�م ھائ�ل م�ن الم�وارد              
والطاقات البشریة والمادیة عل�ى ھ�ذه ال�صراعات، وأھ�م م�ن ذل�ك كل�ھ تن�امي مظ�اھر            

لمتصارعة، ومما یشار إلی�ھ أی�ضًا     الغلو الفكري والتطرف لدى كل من ھذه الطوائف ا        
أن دع���اة ال���صراع الط���ائفي یعتم���دون ب���شكل كبی���ر عل���ى روای���ات وأح���داث تاریخی���ة  

  .)١(وتراثیة، ویحاولون إعادة إحیائھا من جدید كأداة لبث الصراع
لقد حذر اإلسالم من الجھل، وحرص على عدم التصرف في المواقف عن جھالة، 

خبرة للخروج من بوتقة الجھل، والدخول في بل البد من سؤال ذوي التخصص وال
بوتقة العلم الصحیح الراسخ المستند إلى دلیل، فقد روى الصحابي الجلیل جابر بن 

خرجنا في سفر فأصاب رجًلا معنا حجر فشّجھ في رأسھ، ثم احتلم، : (عبداهللا، قائًال
صة وأنت ما نجد لك رخ: ھل تجدون لي رخصة في التیمم؟ قالوا: فسأل أصحابھ فقال

تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم أخبر 
قتلوه قتلھم اهللا، أال سألوا أذ لم یعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما :" بذلك فقال

 على جرحھ خرقة، ثم یمسح علیھا ویغسل -أو یعصب–كان یكفیھ أن یتیمم ویعصر 
فإن جھل بعض الناس ممن یریدون إحساًنا، یؤدي إلى ، وعلیھ )٢()سائر جسده

  .مفاسد ال تحمد عقباھا
كما حرص اإلسالم على التفقھ في الدین؛ لقول النبي محمد صلى اهللا علیھ 

؛ لیكن ھذا التفقھ نبراًسًا لصاحبھ، )٣(»َمْن ُیِرِد اللَُّھ ِبِھ َخْیًرا ُیَفقِّْھُھ ِفي الدِّیِن«:وسلم
  .وزه إلى ما یخالفھ، فیثبت على الصواب بكل ثقةوحًدا یمنعھ من تجا

فالجھل وسوء الفھم وعدم التمكن؛ یجعل النص الدیني متعدد األوجھ في التفسیر، 
كل یفسره على ھواه، وبالتالي ینقسم الناس إلى جماعات وفرق، كل جماعة شعارھا 

أن الجھل كما .یتمثل بما توصلت إلیھ، من ھنا یبدأ الخالف الذي ینشأ عنھ العنف
بالنصوص الدینیة، والقصور في فھمھا یؤدي إلى الجھل بمقاصدھا،وھذا یترتب 

  .)٤(علیھ جھل بیسر الدین وسماحتھ، وجھل بُسلَّم المصالح والمفاسد وُرَتِبَھا

                                                           

 .٤٩م، ص٢٠٠٣الجذور واألسباب، مجلة شؤون إستراتیجیة، :  الزمیع، علي، التطرف الدیني)(١
 محم�د كام�ل ق�رة بلل�ي، دم، دار     -شعیب األرن�ؤط  :  أبو داود، سنن أبي داود، تحقیق       السجستاني، )(٢

،إس��ناده ٢٥٢، ص١، ج٣٣٦م، ب��اب المج��دور یت��یمم، رق��م الح��دیث ٢٠٠٦، ١الرس��الة العالمی��ة، ط
 "إنما كان یكفیھ" حدیث حسن دون قولھ: وقال األلباني. ضعیف

م، كت��اب ٢٠٠٤، ١ار اب�ن الھی�ثم، الق�اھرة، ط    البخ�اري، أب�و عب�داهللا محم�د، ص��حیح البخ�اري، د     )(٣
 .٧١، حدیث رقم ٢٥، ص١العلم، باب من یرد اهللا بھ خیًرا یفقھھ في الدین، ج

مشكلة الغلو في الدین في الع�صر الحاض�ر األس�باب اآلث�ار الع�الج، مرج�ع س�ابق، ص        :  اللویحق )(٤
١٢٣-١٢١. 
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كما وینتج عن الجھل بالدین ومقاصده السمحة نشوء االنقسامات الفكریة بین 
تعد كذلك سبًبا من أسباب العنف الدیني، ولعل التیارات السائدة في المجتمع، والتي 

التیار العلماني الذي یدعو لفصل الدین عن الدولة، وبناء : من أبرز ھذه التیارات
الحیاة على أساس دنیوي بحت، على اعتبار أن الدین عقبة في طریق التقدم 

، والتطور الحضاري، والتیار الدیني المتطرف الذي یقف في وجھ التقدم الحضاري
ویرفض كل ما یتصل بھ باعتباره مجرد تلبیة لرغبات النفس، بعیًدا عن المبادئ 

  .، وكال الفریقین غلو مذموم)١(والفضائل
یعد الغلو في الفكر كذلك، سبًبا فكرًیا من أسباب العنف الدیني، وقد حذر اإلسالم 

َل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ُقْل َیا َأْھ {:منھ وندد بالمغالین، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالى
ِفي ِدیِنُكْم َغْیَر اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبُعوْا َأْھَواء َقْوٍم َقْد  َضلُّوْا ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثیرًا َوَضلُّوْا 

  ). ٧٧: المائدة(}َعن َسَواء السَِّبیِل
اكم والغلو یا أیھا الناس إی«:وكذلك الحكمة في قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .)٢(»في الدین، فإنھ أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین
وكان من سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عدم تحمیل األنفس ما ال تطیق من 
التشدید والمغاالة في فھم الدین وتطبیق أوامره اتباًعا لقولھ صلى اهللا علیھ 

وال أنا إال أن : ول اهللا؟ قالوال أنت یا رس: لن ینجي أحدًا منكم عملھ، قالوا«:وسلم
 قالھا »ھلك المتنطعون«:،وقال أیضًا)٣(»یتغمدني اهللا برحمتھ، سددوا وقاربوا

  .)٤(ثالًثا

  : األسباب السياسية -

یعد االستبداد السیاسي كذلك سببًا في العنف الدیني، ویتمثل ھذا االستبداد بتجاوز 
ف والظلم والتضییق على سلطات الدولة الحاكمة صالحیاتھا، وممارستھا التعس

الناس، وحرمانھم من أبسط حقوقھم السیاسیة كحریة الرأي والتعبیر والشورى 

                                                           

عنف والتطرف دراسة تحلیلیة، عل�ى ش�بكة    الحسین، أسماء بنت عبد العزیز، أسباب اإلرھاب وال   )(١
  :م٣١/٨/٢٠١٦االنترنت، تاریخ الدخول 

www.assakina.com/files/books/book١٩.pdf. 
محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، دم، دار إحی�اء      :  ابن ماجھ، أبو عبداهللا محمد، س�نن اب�ن ماج�ھ، تحقی�ق      )(٢

، ص�ححھ   ١٠٠٨، ص   ٢، ج ٣٠٢٩: رق�م الح�دیث   , الكتب العربیة، دط، دت، باب قدر ح�صى الرم�ي         
 .األلباني

كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة عل�ى العم�ل، رق�م           : صحیح البخاري، مرجع سابق   :  البخاري )(٣
 .عنى بذلك الوسطیة واالعتدال. ٧٥٧، ص ٦٤٦٣:الحدیث

، ٢٦٧٠: رق�م الح�دیث   , صحیح م�سلم، مرج�ع س�ابق، كت�اب العل�م، ب�اب ھل�ك المتنطع�ون                :  مسلم )(٤
 .٢٠٥٥، ص ٤ج
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والمشاركة في الحكم، ھذا بدوره یدفع األفراد إلى العنف ضد ھذه السلطات؛ بغیة 
  .)١(الحفاظ على الحقوق وتحقیق المصلحة العامة ومحاربة الفساد

لة في حق رعایاھم، والتشاغل عنھم وعن یعد كذلك تقصیر المسؤولین في الدو
متطلباتھم، وتلمس حاجاتھم، وارتكاب المظالم في حقھم، سبًبا في العنف الدیني، 
ویضاف إلى ذلك أیًضا اإلحباط السیاسي المتمثل بالتھمیش المقصود لبعض 
الجماعات، ومحاولة قمعھا والتصدي لھا، والتضییق علیھا في ممارسة حقوقھا 

علیھ تسلك ھذه الجماعات سلوك العنف الدیني واإلرھاب لتصب فیھ السیاسیة، و
  .، وتثبت ذاتھا)٢(غضبھا

ترجع األسباب السیاسیة لألعمال اإلرھابیة والعنف الدیني في بلد ما إلى الشعور 
بالیأس واإلحباط مما وصلت إلیھ أحوال السیاسة في ذاك البلد، فالحروب الشرسة 

 النظر عن عقیدتھم أو لونھم أو جنسھم، في بعض على فئة محددة من الناس بغض
أرجاء العالم مع ردات الفعل السكونیة والالمباالة من أكثر الدول اآلمنة من غیر دفاع 
أو نصرة للضعفاء؛ كفیل إلشاعة خیبة األمل عند أھل ذاك البلد، وفقدان الثقة في 

مھم بارتكاب األعمال مختلف الحلول والمذاھب واإلیدلوجیات الفاشلة، وبالتالي قیا
اإلرھابیة كرد فعل لالعتداء علیھم، وأداة للتعبیر والتغییر، في محاولة الخروج من 

، وھو ما ینطبق على كثیر من بلدان العالم اإلسالمي )٣(المأزق الذي یعیشون فیھ
  .الیوم

إن ما سبق من مظاھر األسباب السیاسیة للعنف الدیني قد تجاوز الحدود الداخلیة 
بلد ما، وتكون دافعًا لمزید من توسعة الدائرة لترحیل العنف خارجیًا إلى بالد في 

  .أخرى

  : األسباب االقتصادية -

تعد البطالة، وتردي األوضاع االقتصادیة بذرة من بذور العنف الدیني، حیث تولد 
 أو أفرادھا األثریاء، وتعزز شعور سلب الحقوق وعدم )٤(السخط والضجر من الدولة

ة، مما یدفع الفرد إلى الدفاع عن حقوقھ، وتأمین حیاتھ، وتذلیل السبل المساوا
للوصول إلى توفیر المأكل والملبس والمسكن وغیرھا من االحتیاجات، سواء كانت 
ھذه السبل مشروعة أم غیر ذلك، فالروح االنتقامیة التي تكونت لدیھ جراء عدم 

؛ تجعلھ یسلك شتى الطرق رضاه عن دولتھ أو من یقاسمونھ العیش في مجتمع ما

                                                           

 الحوشان، بركة، وظیفة األسرة والمدرسة ف�ي تح�صین أبنائھ�ا ض�د التط�رف واإلرھ�اب وتعزی�ز                  )(١
 كرس�ي األمی�ر ن�ایف     –االنتماء الوطني، المؤتمر الوطني األول لألم�ن الفك�ري المف�اھیم والتح�دیات              

 .١٨ھـ، ص ١٤٣٠بن عبد العزیز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود، 
 .٧-٦ أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف، مرجع سابق، ص : السدالن)(٢
 رش���وان، ح���سین، التط���رف واإلرھ���اب م���ن منظ���ور عل���م االجتم���اع، دار المعرف���ة الجامعی���ة،        )(٣

 .٥٨-٥٧م، ص١٩٩٧اإلسكندریة، دط، 
 .٢١-٢٠أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف، مرجع سابق، ص:  السدالن)(٤
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وصوًلا إلى ما یرید، بغض النظر عن شرعیة ھذه السبل أو حرمتھا، ودون أدنى 
  .شعور بالمسؤولیة تجاه اآلخرین

كما یعد سوء توزیع الثروة والموارد الالزمة للتنمیة، وتوفیر الحاجات األساسیة 
في العدالة االجتماعیة للناس، سبًبا من األسباب المؤدیة للعنف الدیني، فوجود الخلل 

واالقتصادیة یولد الشعور بالظلم، والتھمیش والدونیة، مما یولد ردود فعل متطرفة، 
  .)١(مصحوبة بأعمال العنف واإلرھاب

ویضاف إلى ما سبق، الفساد المالي واإلداري في المجتمع، وما ینشأ عنھ من 
فات بدورھا تجعل األفراد ، تلك االنحرا...انحرافات سواء جنائیة أو سلوكیة أو مالیة

سیما المعوزین والفقراء یشعرون بالظلم والقھر، ما ینعكس على سلوكھم فینخرطوا 
في التیارات المتطرفة، ویقومون بأعمال عنف انتقامیة تجاه الدولة، التي تساھلت 

  .)٢(في مثل ھذه األمور، وسمحت بطغیان وفساد فئات على حساب فئات أخرى

  :ةاألسباب االجتماعي -

تنشأ األسباب االجتماعیة للعنف الدیني جراء غیاب العدالة االجتماعیة في مجتمع 
ما، فیشعر الفرد باإلحباط لعدم أخذه حقوقھ وتدني فرصتھ في المجتمع الذي یعیش 
فیھ، ما یؤدي بھ إلى اعتناق األفكار المتطرفة، التي قد تؤدي بھ إلى ممارسة العنف، 

رد باالغتراب االجتماعي عن مجتمعھ؛ من خالل ویضاف إلى ما سبق شعور الف
  .انعدام الھویة وضعف االنتماء، وغیاب الھدف والغایة، وفقدانھ لالندماج االجتماعي

غی���اب ال���وعي : ی���ضاف إل���ى م���ا س���بق م���ن أس���باب االجتماعی���ة للعن���ف ال���دیني  
غ�ة  االجتماعي عن المنظومة الثقافیة بأھمیة الحوار والتسامح، ونبذ العنف واعتماد ل   

التف��اھم كوس��یلة م��ن وس��ائل التعبی��ر، واللج��وء إل��ى المؤس��سات القانونی��ة وال��شرعیة  
  .)٣(للتعبیر عن الذات، واعتمادھا إلثبات الحضور والتمثیل على اختالف أشكالھ

كما یعد غیاب التكافل االجتماعي والشعور بالمحتاجین عن المنظومة المجتمعیة، 
 الواحد وتقسیمھ إلى طبقات متناحرة، تنبذ فیھ محفز لنشر الفرقة بین أبناء المجتمع

الطبقة البرجوازیة الفئات الفقیرة والطبقة الكادحة في المجتمع وكرھھا، وتحمل 
األخیرة مشاعر الحقد واإلحباط تجاه من یتخلى عنھا ویدفعھا للموت، وكلتا الطبقتین 

  .تحمالن شعور االنفصال عن المجتمع وعدم التعلق بھ
سالم یدعو إلى التكافل االجتماعي وأن المجتمع كالجسد یشد بعضھ علمًا أن اإل

اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَیاِن «: بعضًا، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

                                                           

ب الم��شكالت االجتماعی��ة، الم��ؤتمر اإلس��المي الع��المي   ش��اھین، عم��ر أحم��د، م��ن أس��باب اإلرھ��ا )(١
 .١٩م، ص٢٠١٥رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، –مكافحة اإلرھاب

فرحان، أحمد محمد، دور الفساد المالي واإلداري في تفعیل ظاھرة اإلرھاب في المجتم�ع دراس�ة         ) (٢
الع�����الم اإلس�����المي، مك�����ة  رابط�����ة –تحلیلی�����ة، الم�����ؤتمر اإلس�����المي الع�����المي مكافح�����ة اإلرھ�����اب

 .١٥م، ص٢٠١٥المكرمة،
أس�باب وحل�ول، مجل�ة البح�ث العلم�ي،      :  قطیشات، نارك، العن�ف الطالب�ي ف�ي الجامع�ات األردنی�ة          )(٣

 .١١٦م، ص٢٠١١
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َتَعاُطِفِھْم َمَثُل اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َتَوادِِّھْم، َوَتَراُحِمِھْم، َو«: ، وقال أیضًا)١(»َیُشدُّ َبْعُضُھ َبْعًضا
، وأن )٢(»َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُھ ُعْضٌو َتَداَعى َلُھ َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّھِر َواْلُحمَّى

الفرد ال یحقق نجاحًا إذا انعزل عن مجتمعھ، وعمل لمصلحتھ الخاصة دون مراعاة 
ون معھم، إلصالح المصلحة العامة، فال بد من االختالط مع أفراد المجتمع والتعا

أنفسھم، لیصلح بذلك مجتمعھم، فیقفوا صفًا واحدًا في وجھ كل من یرید الكید بھم، 
  .)٣(وزعزعة أمنھم، وفي وجھ كل من یرید الفتنة وتفریق المجتمع

إن الفھم العمیق للتكافل االجتماعي تمثل في قصة سیدنا عمر بن الخطاب رضي 
 االختالف الدیني لكنھ عاملھ على أنھ أحد اهللا عنھ في إعطائھ الصدقة للذمي رغم

رعایا الدولة وأفرادھا یشكل جزءا من المجتمع الكلي وصرف لھ نفقة من بیت مال 
  .المسلمین

  :األسباب النفسية -

، وكذلك محاولة إثبات الذات )٤(یعد حب الظھور والشھرة سببًا من أسباب العنف
المبدأ أن العنف من شأنھ أن وجلب األنظار بأیة وسیلة كانت، ویرى صاحب ھذا 

  .یشبع في نفسھ رغبتھ في الشھرة والظھور ولفت األنظار
كما یعد الشعور باإلحباط والفشل في تحقیق األھداف المنشودة سببًا آخر من 
أسباب العنف الدیني، سواء كان ھذا اإلحباط سیاسي، أو فكري، أو اجتماعي، أو 

ور صاحبھ للرضوخ للواقع، والشعور تربوي أو حتى دیني، حیث یدفع ذاك الشع
باالكتئاب، أو ردة فعل عكسیة متمردة مشحونة بشعور الھزیمة، تنتھج السلوك 

، محاوًال رد )٥(العدواني، الذي یكون أعنف كلما كان الشعور باإلحباط والفشل أقوى
االعتبار لنفسھ، واستعادة نجاحھ، سواء نتج ذلك اإلحباط عن فشل مجتمعي ذو دائرة 

تسعة أو أسري ذو دائرة ضیقة، وأن كال الفشلین ینزع من صاحبھ الشعور م
  .بالمسؤولیة تجاه اآلخرین، سواء كانوا أفراد أسرتھ أو مجتمعھ أو اإلنسانیة

ویشیر بعض الباحثین أن من األسباب النفسیة للعنف الدیني، اإلحباط الذي یلقاه 
مجتمع، وانتشار القھر والقمع، وعدم الشباب نتیجة افتقادھم للمثل العلیا في سلوك ال

، باإلضافة إلى افتقاد التوافق النفسي واالجتماعي )٦(إتاحة الفرصة إلبداء اآلراء
  .الفردي والمجتمعي

                                                           

صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم الم�ؤمنین وتع�اطفھم             :  مسلم )(١
 .٢٥٨٥، رقم ١٩٩٩، ص٤وتعاضدھم، ج

صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم الم�ؤمنین وتع�اطفھم             :  مسلم )(٢
 .٢٥٨٦، رقم ١٩٩٩، ص ٤وتعاضدھم، ج

 .١١-١٠أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف دراسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص:  الحسین)(٣
 .١٧أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف، مرجع سابق، ص:  السدالن)(٤
 .١٣ دراسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص-أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف:  الحسین)(٥
األس��باب والع��الج، دار المعرف��ة الجامعی��ة، اإلس��كندریة، دط،      :  بی��ومي، محم��د، ظ��اھرة العن��ف    )(٦

 .٨٥-٨٣م، ص٢٠٠٤
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باإلمكان القول إن افتقاد ھذا التوافق یشعر الفرد بعدم الرضا عن ذاتھ، وعن 
لك یشكل حافزًا لعدم غیره، وعدم الثقة بھم، أو الشعور بالنقص مقارنة بغیره، وذ

قبول اآلخر المخالف؛ ومحاولة الظھور بمختلف الوسائل واألسالیب، وبالتالي فقد 
  .یتخذ من العنف وسیلة لذلك

وللخروج من تلك األزمة النفسیة، فقد حث اإلسالم على توافق اإلنسان مع نفسھ 
ك ندرك ومجتمعھ، فدعاه إلى التعاون وحب الخیر ونھاه عن الحقد والحسد، وبذل

َوُكوُنوا ِعَباَد ... َال َتَحاَسُدوا، َوَال َتَباَغُضوا، َ...«: الحكمة في قول النبي علیھ السالم
،كما جعلھ مسؤوًال عن سلوكھ، وبذلك ندرك الحكمة في قول النبي )١(»اللَِّھ ِإْخَواًنا

  .)٢(»بُّ ِلَنْفِسِھَال ُیْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُیِحبَّ ِلَأِخیِھ َما ُیِح«: علیھ السالم

  :األسباب التربوية -

تعد التربیة أداة التنشئة البشریة وتنمیتھا وتزكیتھا للعمل نحو الخیر والسعادة 
البشریة، وأن أي قصور في العملیة التربویة بما تشملھ من مؤسسات وأفراد عن 

  .الدور المنوط بھم جمیعًا؛ یعد عامًال جوھریًا في ظھور العنف الدیني
انعدام التربیة اإلیمانیة التي تغرس في األفراد القیم اإلیجابیة واألھداف ویعد 

النبیلة في حیاتھ، سببًا رئیسًا في وجود العنف الدیني، وكذلك غیاب النموذج السلیم 
والقدوة الصالحة، فھذا الغیاب إنما ھو غیاب للمرجعیة الصالحة التي یؤدي الحرمان 

  .)٣(رافمنھا إلى التیھ والتخبط واالنح
إن غیاب التوجیھ واإلرشاد الذي تتواله المؤسسات التربویة یعد ع�امًال رئی�سیًا              
ف��ي ظھ��ور العن��ف ال��دیني؛ حی��ث یع��د غی��اب ب��رامج أیدلوجی��ة للم��ستقبل أح��د األس��باب 
الرئیسة في اندفاع الشباب نحو العنف وإتباع سیاسة ال یحكمھا العقل والمنط�ق؛ ألن            

ى اتجاه علمي الستیعاب تاریخ المجتم�ع ال�ذي یعی�شون           الشباب أحوج ما یحتاجونھ إل    
  . التي یواجھھا)٤(فیھ وفھم مشكالتھ وصراعاتھ وأزماتھ

یضاف إلى ما سبق قصور التعلیم الدیني في دور التعلیم المختلف�ة ومؤس�ساتھ؛    
وإزاء ذاك القصور فإن ال�شباب ل�م یج�دوا رج�ال ال�دعوة األكف�اء الق�ادرین عل�ى ن�شر                

  .)٥(حة بینھم، كما افتقدوا وسائل الثقافة الرشیدةالعقیدة الصحی

                                                           

رًا ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا اجتنب�وا كثی�           "صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب األدب، باب        :  البخاري )(١
 .٦٠٦٦، رقم ١٩، ص ٨، ج"من الظن

صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب اإلیمان، باب من اإلیمان أن یحب ألخیھ ما یح�ب   :  البخاري )(٢
 .١٣، رقم ١٢، ص١لنفسھ، ج

 .٢١أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف، مرجع سابق، ص:  السدالن)(٣
 دار النھ��ضة العربی��ة، بی��روت، دط،   محم��د، محم��د عل��ي، ال��شباب العرب��ي والتغی��ر االجتم��اعي،    )(٤

 . ٣٧-٣٥م، ص١٩٨٥
 .٤٨الجذور واألسباب، مرجع سابق، ص-التطرف الدیني:  الزمیع)(٥
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  .الحلول المقترحة لمواجهة العنف الديني: ثالثاً

یعد فقھ التعامل مع المشكلة مستلزم القتراح الحلول الممكنة لھا، على اعتبار 
أن أي مشكلة مھما بلغت من التعقید ال بد وأن یكون لھا خطوات سواء فكریة أو 

المأزق، وفي ضوء الفھم لمشكلة العنف الدیني تبین أن لھا عملیة للخروج من 
ما ... الفكریة وأخرى سیاسیة، واجتماعیة: أسباب عدیدة ذات مجاالت متعددة منھا

یحتم أن تكون الحلول موازیة لتلك المجاالت من قریب أو بعید، وعلیھ تتمثل الحلول 
  :المقترحة لمواجھة العنف الدیني في المجاالت اآلتیة

  :لحلول الفكرية المقترحة لمواجهة العنف الديني ا -

  بما أن أحد أبرز األسباب الفكریة للعنف الدیني ھو الجھل بقواعد الدین
وآدابھ وغایاتھ، فإن الحل الجذري لھذه المشكلة یكمن في زیادة الوعي في 
فھم مقاصد الدین من قبل الدعاة والمربین، والتي من أھمھا التیسیر ورفع 

َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي {: ن الناس، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالىالحرج ع
 .)٧٨:الحج(} الدِّیِن ِمْن َحَرٍج

  تأھیل الدعاة وعلماء الدین على الرفق واللین في النصح واألمر بالمعروف
والنھي عن المنكر، والحرص على إلمامھم بالتخصص، وتمكنھم منھ، 

 في وجھ كل متطرف یمارس العنف ضد الدین، لیكونوا قادرین على الوقوف
وتأھیلھم الكتساب عدد من المھارات التي تفیده في تخصصھ كمھارة اإلقناع 

 .والحوار والنقد البناء
  بغض النظر عن -تصحیح المفھوم المغلوط عن الجھاد في أذھان الناس

 إنما  وتبصرتھم بالحكمة من شرع الجھاد أنھ-انتماءاتھم الدینیة أو العرقیة
شرع للدفاع ولیس للھجوم، وأن نشر أي دین ال یكون باإلكراه، إنما بالرضا 

َال  ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن { : والقناعة، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالى
 ).٢٥٦: البقرة(}...الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 

  بالرجوع إلى تعالیم الحل األمثل لمواجھة الفكر المتطرف" السید"وقد أجمل 
التي تعزز حرمة الدم والعرض والمال حتى نواجھ الفكر "الدین السمحة

المتطرف، باإلضافة لتقویة المؤسسات الدینیة وفصلھا عن الدول حتى تتمكن 
وإقامة أنظمة الحكم الصالح بحیث ال یجد الناس أنفسھم  من القیام بدورھا،

 .)١( "الدولة الدینیة للبحث عنمضطرین 
  تعزیز احترام الرأي والرأي المخالف، دون اعتبار األخیر موقف معاد، بل

َوَلْو َشاء َربَُّك َلَجَعَل {: التنوع أمر طبیعي، وبذلك ندرك الحكمة من قولھ تعالى
} ...النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُھْم

 .)١١٩-١١٨: ھود(

                                                           

 .٢٢/٨/٢٠١٦ السید، رضوان، لماذا ارتبط التطرف باإلسالم، برنامج في العمق، حلقة )(١

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/477e6965-f64e-42e2-8671-6eb640ef85ab
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  العمل المؤسسي التعاوني، من قبل المتخصصین من العلماء والمثقفین؛ من
، مما یشوبھا من تصورات )١(رھاأجل نقد المفاھیم والمصطلحات وتحری

 .مغلوطة ال تعبر عن جوھرھا ودالالتھا الحقیقیة
  العمل من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولي العالمي، على إنشاء مراكز

ومؤسسات للحوار بین الدیانات والثقافات المختلفة، وتدریب المؤھلین فیھ 
مثال علیھا مركز الملك للعمل على نشر تلك البرامج في المجتمعات، وأكبر 

عبداهللا بن عبد العزیز العالمي للحوار بین أتباع الدیانات والثقافات 
)KAICIID(م، ٢٠١٢،الذي أسستھ المملكة العربیة السعودیة في فیینا  عام

 . منظمة دولیة أبرزھا منظمة األمم المتحدة٢١وتشارك فیھ 

  :الحلول السیاسیة المقترحة لمواجھة العنف الدیني -
 قامة العالقة بین الحاكم والمحكوم على أساس القیام بالمسؤولیة المنوطة إ

بكل واحد منھم، بعیدًا عن التشنج أو كراھیة طرف لآلخر، والعمل معًا 
لخدمة المجتمع واإلنسانیة، فكل مسؤول ومحاسب في منصبھ، وأن 
المناصب أمانات ومسؤولیات ولیست شكلیات ترفیھیة، وبذلك ندرك الحكمة 

َأَال ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َفاِإلَماُم «: ي قول النبي علیھ السالمف
الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْھِل َبْیِتِھ، 

ِعَیٌة َعَلى َأْھِل َبْیِت َزْوِجَھا، َوَوَلِدِه َوِھَي َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالَمْرَأُة َرا
َمْسُئوَلٌة َعْنُھْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل َسیِِّدِه َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھ، َأَال َفُكلُُّكْم 

  .)٢(»َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ
 قة في ممارستھا، كحریة الرأي منح األفراد حقوقھم السیاسیة ومنحھم الث

والتعبیر، والمشاركة في الحكم السیاسي، مما یولد جو من الرضا عن 
السلطات الحاكمة، وتحقیق الذات، وممارسة أسلوب التوجیھ السلیم والنصح 

  .الھادف البعید عن التجرع

  : الحلول االقتصادیة المقترحة لمواجھة العنف الدیني -
 فراد في الدولةتقریب الفجوة بین دخل األ. 
  إقامة مشاریع اقتصادیة للحد من ظاھرتي الفقر والبطالة بتشغیل األیدي

 .العاطلة عن العمل

                                                           

 الدراس���ات ج���ذور العن���ف ال���دیني، مجل���ة: ال���سید، رض���وان، اإلس���الم ف���ي زم���ن االن���شقاقات)  (١
 .٥٠م، ص٢٠١٦، ١٠٦الفلسطینیة، العدد 

وأطیع��وا اهللا : "ص��حیح البخ��اري، مرج��ع س��ابق، كت��اب األحك��ام، ب��اب ق��ول اهللا تع��الى  :  البخ��اري)(٢
 .٧١٣٨، رقم ٦٢، ص ٩، ج"وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم
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  رعایة اقتصاد الدولة ومحاربة الفساد، والسعي الجاد لمقاومة الفساد
، سواء على المستوى الداخلي للدولة الواحدة أو )١(اإلداري واالقتصادي

 .بعضھا مع بعضعلى المستوى الخارجي للدول 
           ،تفعیل مبدأ العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص في المؤسسات المجتمعیة كافة

 .حیث إن لغیابھا دور في ظھور العنف الدیني

  :الحلول التربویة -
  إعداد دراسات استراتیجیة لمكافحة الظواھر المجتمعیة اإلجرامیة كالعنف

تشخیص الظاھرة، الدیني، واالنحراف الفكري، یقوم بھا المتخصصون ل
وتقدیم الحلول الناجعة لھا، وتقدیم نتائج تلك الدراسات ضمن المواد 

 .)٢(الدراسیة لمختلف التخصصات في الكلیات والجامعات
               تفعیل منظومة القیم األخالقیة في العملیة التربویة، فكرًا وس�لوكًا، وذل�ك م�ن

 .خالل تعزیز معاني التسامح والمحبة والعفو وغیرھا
  صیاغة المناھج  التعلیمیة، بحیث تقدم للمتعلمین ثقافة متزنة، تبرز إعادة

محاسن الدین، وتقدم لھم توعیة في أمور دینھم، وتبصر فكرھم بما 
 .یواجھونھ من تحدیات دینیة وفكریة

  أن تقوم البرامج  والمناھج المدرسیة بمجملھا على تعزیز قیم التسامح
  .)٣(ف والغلووالسالم والمحبة، ونبذ العنف والتطر

  التركیز على بناء الجیل الصالح والمصلح لنفسھ، وألمتھ ولإلنسانیة
بتبصیره بغایات خلقھ في ھذه الحیاة، وأنھ وجد فیھا لیعبد اهللا تعالى ویعمر 

َوَما {: األرض لخیر اإلنسانیة جمعاء، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالى
، وتبصیر الجیل بأصل )٥٦: الذاریات(} ْعُبُدوِنَخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَی

خلقتھ ونشأتھ التي تجمع بین المادة والروح؛ ألن إشباع أحدھا دون اآلخر 
أو التخمة في إشباعھما دون ضابط إلھي، یقود إلى الخلل واالصطدام بسنة 

 .اهللا تعالى في خلقھ
 ین السمحة، قیام المؤسسات التربویة بمجملھا بدورھا في توضیح رسالة الد

وتنشئة الفرد على الفكر الدیني الصحیح، بعیدًا عن األفكار المتطرفة المؤدیة 
 .للعنف

                                                           

وتعزی�ز االنتم�اء   وظیفة األسرة والمدرسة في تحصین أبنائھا ضد التطرف واإلرھ�اب    :  الحوشان )(١
 .٢١الوطني، مرجع سابق، ص 

 الجحن��ي، عل��ي ب��ن ف��ایز، دور األجھ��زة األمنی��ة ف��ي التعام��ل م��ع التط��رف واإلرھ��اب، الم��ؤتمر        )(٢
 كرسي األمیر ن�ایف ب�ن عب�د العزی�ز لدراس�ات             –" المفاھیم والتحدیات , الوطني األول لألمن الفكري   

 ١٧ھـ، ص ١٤٣٠بجامعة الملك سعود، األمن الفكري 
 سلمان، نصر، أھم الوسائل العالجیة لظاھرتي الغلو والتط�رف، مجل�ة جامع�ة األمی�ر عب�د الق�ادر         ٣)(

 .٢٠٧ صم،٢٠٠٣، ١للعلوم اإلسالمیة، العدد
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  العمل على محاربة كافة مشاھد العنف والعدوان في مختلف الوسائط
االجتماعیة؛ بل والدعوة إلى المساءلة القانونیة والمجتمعیة لمن یتحمل وزر 

  .ات أو المشاھد بھدف الربح الماديالبث والضخ اإلعالمي لمثل تلك اللقط

  : الحلول االجتماعیة المقترحة لمواجھة العنف الدیني -
  التداعي الدولي بمنظماتھ الحقوقیة واألمنیة والسیاسیة إلقامة العدالة

االجتماعیة ومأسستھا، وترجمة ذلك بالبرامج والقوانین، ومحاربة الظلم 
وأخذ الحق .جتمعات أو الدولبشتى صنوفھ سواء على مستوى األفراد أو الم

ولو كان من القوي وإعطاء الحق ولو كان للضعیف، دون محاباة لصالح 
الكیانات السیاسیة والمصالح االقتصادیة للدول المھیمنة على حساب المبادئ 

  .اإلنسانیة
  إیجاد مناخ تزدھر فیھ الوسطیة، وال یتحقق ذلك إال باعتماد الحوار القائم

 وأن یكون الحوار أساسًا في تربیة األجیال في البیت على حریة التعبیر،
 .)١(والمدرسة والمجتمع

             إعادة تأسیس النظام االجتماعي على مبدأ احترام الكرامة اإلن�سانیة للب�شریة
جمع��اء، وإن اختلف��وا ف��ي ل��ونھم أو عقی��دتھم أو جن��سھم، واعتب��اره اإلط��ار      

لح�د م�ن العن�ف داخ�ل     الحقیقي لالستثمار والنمو الحضاري، ما ی�ساعد عل�ى ا    
 .المجتمع

  ،العمل على تنظیم العالقات االجتماعیة وفق قیم التكافل والتعاون االجتماعي
وتعزیز قیم النظام التي تضبط النشاط اإلنساني، بما یمنع إلحاق الضرر 
باآلخرین أو ممتلكاتھم،ما سبق یسھم في تخلیص المجتمع من األمراض 

العنف الدیني، وبذلك ندرك الحكمة في قول : اواالنحرافات االجتماعیة؛ أبرزھ
 .)٢(»َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر«:النبي علیھ السالم

                                                           

وظیفة األسرة والمدرسة في تحصین أبنائھا ضد التطرف واإلرھ�اب وتعزی�ز االنتم�اء      :  الحوشان )(١
 .٢٠الوطني، مرجع سابق، ص

لبن�ان،  -م�صطفى عب�د الق�ادر، بی�روت    :  الحاكم، المستدرك على ال�صحیحین، تحقی�ق    النیسابوري، )(٢
: ، وق���ال ش���عیب األرن���اؤوط٢٣٤٥، ح���دیث رق���م ٦٦، ص ٢م، ج١٩٩٠، ١دار الكت���ب العلمی���ة، ط

معنى الحدیث انھ ال یجوز االبتداء بإیقاع الضرر على اآلخ�رین وال مقابل�ة   . صحیح على شرط مسلم   
 .الضرر بمثلھ أیضًا



 - ٦٥٢ -

  

  الدراسات السابقة

في حدود ما استطاعت الباحثة القیام بھ من مسح للدراسات السابقة، توصلت 
 إلى العدد اآلتي ذا الصلة بموضوع الدراسة منذ نھایة األلفیة األولى لغایة األلفیة

  :الثانیة، مرتبًا من األحدث إلى األقدم
 .)١(، العدوان والعنف والتطرف)١٩٩٣(دراسة التیر -١

ھدفت الدراسة إلى بیان ظاھرتي العنف والتطرف الدیني في ال�وطن العرب�ي،         
  .ولتحقیق ذلك اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي. وبیان أنواعھا

أن التط�رف   :  وم�ن أھمھ�ا    وتوصلت الدراسة إلى مجموعة م�ن االس�تنتاجات،       
كموقف ال یستلزم توظیف العنف، فالتثبت برأي معین قد ال تصاحبھ رغبة في ف�رض           
ذلك الرأي، وفي توجیھ العالم وجھة معین�ة، فق�د یخت�ار ال�شخص المتط�رف االحتف�اظ           
بآرائ��ھ لنف��سھ، ف��التطرف ل��یس بال��ضرورة عنیف��ًا، كم��ا أن العنی��ف ل��یس بال��ضرورة       

 .متطرفًا
أو (قراءات في مفاھیم األصولیة، الجمود (، بعنوان )م١٩٩٤(طالب دراسة أبو  -٢

، ھدفت )٢()الدیني، العنف واإلرھاب، السلفیة، الصحوة اإلسالمیة) التطرف
الدراسة إلى الكشف عما اعترى الفكر الغربي في تحلیلھ لظاھرة العودة إلى 

اسة المنھج اإلسالم من غموض والتباس، أو نزوع إلى التشھیر بھ، اتبعت الدر
الوصفي التحلیلي لتحقیق أھدافھا، وكان أبرز نتائجھا أن الفكر الغربي ینعت كل 
دعوة إلى العودة إلى اإلسالم بوصفي العنف واإلرھاب، وبعض الجماعات 
الغربیة وصفت اإلسالم كلھ بأنھ دیانة العنف واإلرھاب، وأن نعت المسلم یرادف 

 المتشددة تأخذ بأسلوب العنف انطالقا من نعت اإلرھابي، وأن التیارات الدینیة
انفرادھا بأحقیة ما تعتقده، واستبعاد سواه من مخالفیھ، وتكفیرھم، واستحالل 
رقابھم، وإحكام السیف فیھم باسم الجھاد؛ نصرة للدین الحق، وتقویم المجتمع 

 .الفاسد
 .)٣(، أھم الوسائل العالجیة لظاھرتي الغلو والتطرف)٢٠٠٣(دراسة سلمان -٣

ھ��دفت الدراس��ة إل��ى توض��یح الوس��ائل العالجی��ة لظ��اھرتي الغل��و والتط��رف،      
  .ولتحقیق ذلك الھدف اتبع الباحث المنھجین االستقرائي واالستنباطي

أن تك��ون : وأس��فرت الدراس��ة ع��ن مجموع��ة م��ن االس��تنتاجات؛ وم��ن أھمھ��ا   
 واألدب البرامج المدرسیة، السیما ف�ي من�اھج التربی�ة اإلس�المیة والمدنی�ة، والت�اریخ             

مشبعة بمبادئ الت�سامح وق�یم الت�آخي وال�سالم، ونب�ذ العن�ف والتط�رف والغل�و، حت�ى             
                                                           

 .م١٩٩٣ التیر، مصطفى، العدوان والعنف والتطرف، المجلة العربیة للدراسات األمنیة، )(١
ال��دیني، العن��ف ) أو التط��رف( أب��و طال��ب، عب��د الھ��ادي، ق��راءات ف��ي مف��اھیم األص��ولیة، الجم��ود  )(٢

واإلرھ��اب، ال��سلفیة، ال��صحوة اإلس��المیة، المجل��ة األكادیمی��ة، أكادیمی��ة المملك��ة المغربی��ة الرب��اط،     
 . م١٩٩٤، ١١لعددا

 .أھم الوسائل العالجیة لظاھرتي الغلو والتطرف، مرجع سابق:  سلمان)(٣
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ینشأ األف�راد عل�ى ھ�ذه المب�ادئ ال�سمحة الت�ي تع�صمھا م�ن الوق�وع ف�ي مطب�ات ھ�ذه              
  .الظواھر

خریطة انتشار العنف الدیني في دول مجلس (، بعنوان )م٢٠٠٥(دراسة السید  -٤
دراسة إلى التعرف على خریطة انتشار العنف ، ھدفت ال)١()التعاون الخلیجي

الدیني في دول الخلیج، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق 
أھدافھا، وكان أبرز نتائجھا أن دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة باتت 
ھدفا لإلرھاب؛ فأصبح اإلرھاب أو العنف الدیني أحد المتغیرات الكبرى في بیئة 

الخلیج، لیس على الصعد الوطنیة وحسب، بل على الصعید اإلقلیمي العام، أمن 
فالعنف الدیني من القضایا الخطیرة في اآلونة األخیرة، ومن النادر أن تسلم دولة 
من األعمال اإلرھابیة بشتى أشكالھا، وأن ترابط السلم واألمن الوطني ألي دولة 

ات سیاسیة وقانونیة، دینیة باألمن واالستقرار العالمیین، یفرض التزام
وأخالقیة، تقتضي مقاومة الفكر المتطرف، والجماعات اإلرھابیة أینما كانت 

 .وبكافة السبل
، التربیة اإلسالمیة في مواجھ�ة التط�رف ال�دیني واإلرھ�اب            )٢٠٠٦(دراسة رزق  -٥

 .)٢( دراسة میدانیة-لدى بعض الشباب الجامعي
لدیني، وأھ�م المف�اھیم المرتبط�ة       ھدفت الدراسة إلى توضیح مفھوم التطرف ا      

بھ، واستعراض الجذور التاریخیة لظاھرة التطرف الدیني، وما یؤدي إلی�ھ م�ن عن�ف               
على المستوى العالمي بصفة عامة، وتطورھا التاریخي في المجتمع المصري ب�صفة      
خاصة، وتوضیح دور التربیة اإلسالمیة في مواجھة ظ�اھرة التط�رف واإلرھ�اب ل�دى       

م���ن خ���الل مؤس���ساتھا المتمثل���ة ف���ي األس���رة والمدرس���ة والم���سجد،  بع���ض ال���شباب 
  .ولتحقیق ذلك استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي

ت�ستطیع التربی�ة   : وأسفرت الدراس�ة ع�ن مجموع�ة م�ن النت�ائج، وم�ن أھمھ�ا         
اإلس��المیة أن تلع��ب دورًا ھام��ًا ف��ي مواجھ��ة ظ��اھرة التط��رف واإلرھ��اب وتح��صین         

 العقدیة والفكریة والم�سلكیة، وذل�ك بإك�سابھم النم�و االعتق�ادي        الشباب ضد التحدیات  
والروح��ي والعقل��ي، وتھ��ذیب الجان��ب األخالق��ي ل��دى ال��نشء، وتك��وین ال��وعي بوح��دة 

  .األمة ومصالحھا لدى الشباب، وتكوین روح التعاون والتواصي والصبر في النفوس
، والت��ي احتل��ت وأب��رزت أن األس��باب العقائدی��ة التط��رف ال��دیني األكث��ر أھمی��ة 

مقدمة الترتیب، الھجوم العلني والتآمر الخف�ي عل�ى األم�ة اإلس�المیة وغرب�ة اإلس�الم             
في دیار اإلس�الم، وظھ�ور االتجاھ�ات اإلباحی�ة ف�ي المجتم�ع مم�ا یثی�ر حفظ�ة ال�شباب            

  .الملتزم، والتباس كثیر من المفاھیم اإلسالمیة واضطرابھا في أذھان بعض الشباب

                                                           

 ال��سید، عط��ا، خریط��ة انت��شار العن��ف ال��دیني ف��ي دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي، مجل��ة ش��ؤون     )(١
 .م٢٠٠٥، ٤١خلیجیة، العدد

 -ال�شباب الج�امعي  التربیة اإلسالمیة ف�ي مواجھ�ة التط�رف ال�دیني واإلرھ�اب ل�دى بع�ض         :   رزق )(٢
 .٥٥دراسة میدانیة، مرجع سابق، ص 
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 األس��باب -،  العن��ف واإلرھ��اب ف��ي عالمن��ا المعاص��ر    )٢٠٠٧( دراس��ة ال��شیباني  -٦
 .)١(والمعالجات

ھدفت الدراسة إلى بیان مفاھیم العنف واإلرھاب، وتوض�یح عوام�ل ظھورھ�ا       
  .ولتحقیق ذلك اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي. وتقدیم الحلول والمعالجات

لمرجعیة الدینیة أن ا: وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أھمھا 
المستقلة تمث�ل أھمی�ة كب�رى ف�ي الح�د م�ن ت�صاعد العن�ف واإلرھ�اب، وقط�ع الطری�ق                  

  . على المغالین
، العن�ف الطالب�ي ف�ي الم�دارس والوقای�ة من�ھ م�ن منظ�ور          )٢٠٠٨(دراسة حسین  -٧

  .)٢(تربوي إسالمي
ھ��دفت الدراس��ة إل��ى التع��رف عل��ى م��دى انت��شار العن��ف ب��ین طلب��ة الم��دارس،  

ش�كال المختلف�ة للعن�ف ال�ذي یم�ارس ب�ین الطلب�ة، والتع�رف عل�ى ال�دوافع                 ومعرفة األ 
الت��ي تق��ف وراء العن��ف، ووض��ع مقترح��ات ت��ؤدي للتقلی��ل م��ن ظ��اھرة العن��ف ف��ي           

  .ولتحقیق ذلك استخدام الباحث المنھج الوصفي التحلیلي. المدارس والحد منھ
دینی�ة  ب�ث ب�رامج   : وتوصلت الدراسة إلى مجموع�ة م�ن االس�تنتاجات، أھمھ�ا         

  .واجتماعیة موجھة وھادفة تتناول المتطلبات الالزمة لمرحلة الشباب
 . )٣(، مفھوما التسامح والعنف في التربیة اإلسالمیة)٢٠٠٩(دراسة القضاة -٨

ھدفت الدراسة إلى توضیح مفھومي التسامح والعنف في التربیة اإلس�المیة،           
 الق��رآن الك��ریم  ولتحقی��ق ذل��ك اس��تخدام الباح��ث أس��لوب تحلی��ل المحت��وى لن��صوص      

  .والسنة النبویة لمعرفة موقف التربیة اإلسالمیة من ذلك
أن العن��ف یأخ��ذ  : وأس��فرت الدراس��ة ع��ن مجموع��ة م��ن االس��تنتاجات أھمھ��ا   

أش�كاًال متنوع��ة وعدی�دة، وأن ھ��ذه األش��كال المختلف�ة لھ��ا آث��اره خطی�رة عل��ى األف��راد     
وأن التربیة اإلسالمیة . شريوالمجتمعات بأسرھا، وأنھ عامل ھدام للنمو والتطور الب

وض��عت م��ن الق��وانین والت��شریعات م��ا یكف��ل المجتم��ع م��ن عب��ث الع��ابثین والمعت��دین    
  .ضمن منھج متكامل تصان فیھ الحقوق والواجبات على حد سواء

، دور معل��م التربی��ة اإلس�المیة ف��ي ن�شر ق��یم الوس��طیة   )٢٠١٢(دراس�ة بن��ي عط�ا   -٩
 .)٤(ومقاومة التطرف والعنف

                                                           

 األس��باب والمعالج��ات، مجل��ة - ال��شیباني، رض��وان أحم��د، العن��ف واإلرھ��اب ف��ي عالمن��ا المعاص��ر)(١
 .م٢٠٠٧، ٢الباحث الجامعي، العدد

ح��سین، أحم��د ض��یاء ال��دین، العن��ف الطالب��ي ف��ي الم��دارس والوقای��ة من��ھ م��ن منظ��ور ترب��وي         ) (٢
 .م٢٠٠٨، ٣، العدد٤لة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، المجلدإسالمي، المج

القضاة، محمد ع�دنان، مفھوم�ا الت�سامح والعن�ف ف�ي التربی�ة اإلس�المیة، رس�الة ماج�ستیر غی�ر                      ) (٣
 .م٢٠٠٩منشورة، جامعة الیرموك كلیة الشریعة، 

لتط�رف والعن�ف، مرج�ع    دور معلم التربیة اإلسالمیة في نشر قیم الوسطیة ومقاوم�ة ا      :  بني عطا  )(٤
 .سابق
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ة إل�ى التع�رف عل�ى دور معل�م التربی�ة اإلس�المیة ف�ي ن�شر ق�یم               ھدفت الدراس�  
ولتحقیق ذلك الھ�دف اس�تخدمت الباحث�ة الم�نھج     . الوسطیة ومقاومة العنف والتطرف  

  .الوصفي التحلیلي القائم على االستقراء والتحلیل
أن لمعل���م التربی���ة  : وأب���رزت الدراس���ة مجموع���ة م���ن االس���تنتاجات أھمھ���ا    

قیم الوسطیة ومقاومة العنف والتط�رف م�ن توض�یح لمب�ادئ            اإلسالمیة دور في نشر     
الوسطیة وتدریب الطلبة على الحوار ومھارات التفكیر، واالبتعاد عن التقلید األعمى، 
وفھم النصوص وتأویلھا بشكل صحیح، وعدم خلط تعل�یم التربی�ة اإلس�المیة بال�دعوة             

  .إلى األحزاب والمللیة

  التعقيب على الدراسات السابقة 

  :عد استعراض الدراسات السابقة، تبین للباحثة أنوب
  :الدراسة الحالیة التقت مع الدراسات السابقة فیما یأتي

 استخدام المنھج الوصفي التحلیلي من خالل استخدام االستبانة في التق�صي ع�ن            .١
 ).٢٠٠٦(النتائج؛ مثل دراسة رزق

د أش�كال العن�ف   جعل موضوع العنف الدیني محًال للدراسة على وجھ التحدی�د كأح�    .٢
، )١٩٩٣(المجتمعی���ة، وبی���ان مفھوم���ھ وت���صور ع���ام عن���ھ؛ مث���ل دراس���ة التی���ر 

 ).٢٠١٢(وبني عطا) ٢٠٠٧(، والشیباني)٢٠٠٥(والسید

الوقوف على المصطلحات ذات الصلة بمصطلح العنف الدیني، كما في دراسة  .٣
، ویظھر ذلك في األدب النظري للدراسة )م١٩٩٤(وبوطالب) م١٩٩٣(التیر
 .ةالحالی

تق��دیم الحل��ول م��ن المنظ��ور الترب��وي اإلس��المي لظ��اھرة العن��ف ب��شكل ع��ام؛ مث��ل   .٤
وبن���������ي  ) ٢٠٠٨(، وح���������سین )٢٠٠٦(، ورزق)٢٠٠٣(دراس���������ة س���������لمان 

 ).٢٠١٢(عطا
 :والدراسة الحالیة تمیزت عن الدراسات السابقة بما یأتي

الكشف عن األسباب المؤدیة للعنف الدیني، والتي تتمثل باألسباب الفكریة،  .١
سیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والنفسیة، والتربویة، من وجھة نظر وال

 /٢٠١٦طلبة الدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك للعام الجامعي 
 .م٢٠١٧

تقدیم حلول مقترحة لمواجھة العنف الدیني، من وجھة نظر طلبة الدراسات  .٢
 .م٢٠١٧ /٢٠١٦الجامعي العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك للعام 

من مصطلحات أخرى ذات صلة " العنف الدیني"تقدیم تصور لتحریر مصطلح  .٣
اإلرھاب، والتطرف وغیرھا، ضمن رؤیة توضح دالالت تلك : بھ، مثل

 .المصطلحات ومراحلھا وصلتھا بالعنف الدیني
 ، كما اقترحتبیان وجھة نظر اإلسالم بأسباب العنف الدیني المقدمة في الدراسة .٤

الدراسة أیضًا حلوًال من منظور تربوي إسالمي للعنف الدیني على وجھ التحدید، 
  .وھو ما افتقرت إلیھ الدراسات السابقة
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  الطريقة واإلجراءات

كما یت�ضمن   اختیارھا، وطریقة وعینتھا، ،راسةالد لمجتمع الفصل وصفًا ھذا یتضمن
باإلضافة  وثباتھا، صدقھا ودالالت جمع المعلومات استخدمت في التي لألدوات وصفًا

  .البیانات وتحلیلھا واستخراج النتائج إلى إجراءات تطبیق أداوت الدراسة، ومعالجة

  منهج الدراسة -

اعتم��دت الدراس��ة عل��ى الم��نھج الوص��في الم��سحي والتحلیل��ي لتحقی��ق أھ��داف  
الدراس��ة واإلجاب��ة ع��ن أس��ئلتھا، كم��ا اھتم��ت بت��وفیر أوص��اف دقیق��ة للظ��اھرة الم��راد  

ا ع���ن طری���ق جم���ع البیان���ات، وإیج���اد المتوس���طات الح���سابیة واالنحراف���ات   دراس���تھ
 باستخدام برمجیة الحزم اإلحصائیة -المعیاریة ونتائج االختبارات االحصائیة الالزمة  

وتنظ��یم ھ��ذه .  ب��ین ال��درجات عل��ى متغی��رات الدراس��ة -(SPSS)للعل��وم االجتماعی��ة 
  .لیلھاالبیانات وتبویبھا، ووصف النتائج وتفسیرھا وتح

  مجتمع الدراسة وعينتها  -

) ماج�ستیر، دكت�وراه   (تكون مجتمع الدراسة من جمیع ط�الب الدراس�ات العلی�ا            
م، بكافة ٢٠١٦م إلى عام ٢٠١١في جامعة الیرموك التابعین لكلیة الشریعھ من عام         

: طالب دكت�وراه ) ١٤٧(طالبًا وطالبة، منھم   ) ٣١٧(أقسامھا األربعة، والبالغ عددھم     
  . ذكور) ٨٨(إناث، و) ٨٢: (طالب ماجستیر) ١٧٠(ذكور، و ) ٩٨(ث، وإنا) ٤٩(

  عينة الدراسة -

طلب�ة الدراس�ات العلی�ا ف�ي كلی�ة          طالب�َا م�ن     ) ١٣١(تم اختیار عینة متاح�ة م�ن        
ت�����م اختی�����ارھم بطریق�����ة ق�����صدیة، م�����ن ك�����ال الجن�����سین، وبال�����درجتین      ال�����شریعة 
ت والن���سب المئوی���ة  التك���رارا) ١(ویب���ین ج���دول  ). ماج���ستیر ودكت���وراه (العلمیت���ین

عین��ة الدراس��ة ح��سب متغی��رات الم��ستوى الدراس��ي، للمتغی��رات الدیموغرافی��ة ألف��راد 
  .  الكلیة، الجنس، الجامعة

  توزیع أفراد عینة الدراسة ). ١(جدول 
النسبة  التكرار  مستویات المتغیر المتغیر

% 
 55.0 72 ذكر

 45.0 59 أنثى الجنس

 51.1 67  سنة٢٩ – ٢٠
 32.1 42  سنة٣٩ – ٣٠
 15.3 20   سنة ٤٩ – ٤٠

  العمر

 1.5 2   سنة فأكثر٥٠
 65.6 86 ماجستیر

  الدرجة العلمیة
 34.4 45 دكتوراه
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 19.8 26 قسم الفقھ واصولھ
 13.0 17 قسم اصول الدین

  القسم 21.4 28 قسم الدراسات االسالمیة

قسم االقتصاد والمصارف 
 االسالمیة

60 45.8 

 19.8 26  فقھ واصولھال
 9.2 12  قسم اصول الدین

 6.9 9  حدیث
 21.4 28  قسم الدراسات االسالمیة

  التخصص

االقتصاد والمصارف 
  االسالمیة 

56 42.7 

 25.2 33  مدینة
 29.8 39  قریة 

  مكان السكن 

 45.0 59  بادیة
شھادة الثانویة  55.0 72  أدبي

 45.0 59  علمي   العامة
 35.9 47   دینار فأقل٥٠٠

 57.3 75   دینار ١٠٠٠ – ٥٠٠
  الدخل الشھري

 6.9 9   دینار فأكثر ١٠٠٠
٢٠١٢  54 41.2 
٢٠١٣  35 26.7 
٢٠١٤  26 19.8 
٢٠١٥  2 1.5 

طالبة /طالب
  دراسات علیا دفعة

٢٠١٦  14 10.7 

  أدوات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات اآلتية

  ب العنف الدينيأسبااستبانة : أوالً

والمكون�ة ب�صورتھا األص�لیة م�ن     أس�باب العن�ف ال�دیني       ستخدم في الدراسة اس�تبانة      ا
) ١١(بع�د أس�باب فكری�ة، ویتك�ون م�ن          : فقرة موزعة عل�ى خم�سة أبع�اد، ھ�ي         ) ٥٠(

فق��رات، وبع��د أس��باب اقت��صادیة،   ) ٨(فق��رات، وبع��د أس��باب سیاس��یة، ویتك��ون م��ن    
فق��رات، وبع��د  ) ٨(اجتماعی��ة، ویتك��ون م��ن  فق��رات، وبع��د أس��باب  ) ٧(ویتك��ون م��ن  

  . فقرة) ١٦(أسباب تربویة ونفسیة، ویتكون من 
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  أسباب العنف الدینيدالالت صدق وثبات استبانة 
  :للتحقق من صدق استبانة أسباب العنف الدیني تم استخراج مؤشرات الصدق اآلتیة

  أسباب العنف الديني استبانة -صدق البناء 

 تم تطبیقھ على عین�ة م�ن        أسباب العنف الدیني  ستبانة  للتحقق من صدق بناء ا    
مجتم��ع الدراس��ة وم��ن خ��ارج عین��ة الدراس��ة، اختی��رت ألغ��راض التحق��ق م��ن ص��دق    

ط��الب م��ن ) ٩( مكون��ة م��ن ب��صورتھا األص��لیةأس��باب العن��ف ال��دیني البن��اء اس��تبانة 
 ط�الب الدراس�ات العلی��ا لكلی�ة ال�شریعة م��ن خ�ارج عین�ة الدراس��ة، وباس�تخدام معام��ل       

ارتباط بیرسون تم استخراج قیم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة على الُبعد الذي تنتم�ي       
إلیھ، كما أستخرجت  قیم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلیة على المقی�اس، وج�دول         

  .یبین قیم معامل االرتباط) ٢(
 الدرجة على pearson correlation)(معامل ارتباط بیرسون ). ٢(جدول 

  بالدرجة على الُبعد الذي تنتمي إلیھ، وبالدرجة الكلیة على المقیاسالفقرة 
  :االرتباط مع

 البعد
رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

  المقیاس  البعد
 ٥٨٤. ٤٤٩. یمثل الفكر المتطرف السبب الرئیس في تشكیل العنف الدیني  ١
 ٦١٤. ٦٠١.  .یسھم الفراغ الفكري في میل األفراد نحو التطرف الدیني ٢
 ٧١٧. ٤١٩.  .تحفز النظرة األحادیة لقضایا التدین االعتداء على اآلخر المخالف ٤

٦ 
یسھم الفھم الضیق والحرفي للنصوص الدینیة في تكوین التعصب 

  الفكري
.٥٥٤. ٣٢٨ 

 ٨٦٢. ٧٩٦.  یؤدي الجھل بمقاصد الدین وسماحتھ إلى نبذ اآلخر المخالف ٧

٨ 
 لعلماء الدین وردھم على األفكار المتطرفة غیاب النقاش العلمي

 یرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب
.٦٠٦. ٢٦٢ 

٩ 
یسھم االستھزاء بالدین ورموزه وتشویھ صورتھ في إشاعة العنف 

  الدیني
.٣٧٦. ٦٨٩ 

١٠  
ینتج التعصب الطائفي والمذھبي صراعات تتخذ طابع العنف باسم 

  الدین
.٤٧١. ٧٩٦ 

  أسباب
   فكریة

١١ 
ظومة الدینیة المتكاملة فكرًا وسلوكًا إلى إیجاد یؤدي غیاب المن

  جماعات تدعي ذلك، وتمارس العنف باسم الدین
.٥٢٠ 

-
.٤٠٣ 

١  
تعمل سیاسات القمع المقصود لجماعة معینة على لجوئھا إلى 

  مسلكیات العنف الدیني
.٦٠٩. ٦٧٨ 

٢ 
اكم یعد فتور التعلق بالمجتمع جراء اختالل العالقة بین الح

  والمحكوم سبًبا محرًضا على العنف الدیني
.٩١٧. ٩٢١ 

٣ 
تسھم األحوال السیاسیة في البالد المستضعفة إلى شعور أفرادھا 

بالیأس؛ ما یدفعھم الستخدام العنف الدیني كأداة للتحسین من 
  .األوضاع

.٨٦٢. ٤٤١ 

أسباب 
 سیاسیة

٤ 
تؤدي الحروب واإلبادات الجماعیة ضد فئة محددة إلى فقد الثقة 

  لنخب السیاسیة وارتكابھا األعمال اإلرھابیة كردة فعل لذلكبا
.٧٣٩. ٩٢٢ 
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٥ 
یسھم فقدان األفراد الثقة بالحلول التي تطرحھا السیاسات القائمة 

  .ببلورة أفكار قد تخرج عن الدین، وتمارس أفعالھا باسمھ
.٤٤٤. ٣٣٧ 

٦ 
ى تسھم السیاسات التسلطیة في لجوء األفراد الستخدام أدوات أخر

  .للتعبیر والتغییر كارتكاب العنف الدیني
.٨٥٢. ٦٥٦ 

٧ 
یؤدي قصور المؤسسات السیاسیة في تكوین حصون رادعة ضد 

  الجماعات المتطرفة إلى إحیاء ممارساتھا العنیفة باسم الدین
.٨١٤. ٨٣٧ 

٨ 
یعد السكوت الدولي من الدول اآلمنة وعدم نصرتھا للدول 

  .ف الدینيالمستضعفة معززًا لشیوع العن
.٦٧٢. ٦٣٣ 

 ٧٠٢. ٣٢٥.  یسھم تفشي الفقر في االنحراف الفكري  ١
 ٦١٢. ٧٦٤. یعد استئثار فئة محدد بثروات البالد  كفیًال لممارسة العنف ضدھا ٣
 ٧٤٧. ٧٥٦.  .یسھم الفساد المالي في الدولة في االنخراط بالتیارات المتطرفة ٤

٥ 
دول الغنیة والدول الفقیرة في تبریر العنف تسھم الفجوة بین ال

 الدیني
.٨٢٣. ٨١٣ 

أسباب 
 اقتصادیة

 ٣٨٥. ٥٦٠.  .شیوع المحسوبیة والتعدي على الحقوق كفیل في حدوث المتطرف ٦
 ٧٥٨. ٤١٥. یؤدي غیاب العدالة االجتماعیة إلى ممارسة سلوكیات متطرفة  ١

٢  
ة ارتباط الفرد یؤدي انعدام الھویة وضعف االنتماء إلى زعزع

 بمجتمعھ
.٥٢٢. ٦٠٤ 

٣  
یعزز فقدان الفرد للتوافق االجتماعي وثقتھ باآلخرین البحث عن 

 .البدائل المتطرفة
.٥٣٠. ٩٤٢ 

٤  
یسھم غیاب القوانین الرادعة التي تحد من حریة امتالك األسلحة 

 .في الممارسات اإلرھابیة
.٥٦٦. ٣٨١ 

٦  
 في تعزیز ممارستھ بشتى یسھم الضخ اإلعالمي لبرامج العنف

 .أنواعھ
.٨٣٧. ٨٠٢ 

 ٤٨٧. ٥٦٩. .یعد التفكك األسري أحد محفزات السلوك العداوني  ٧

أسباب 
 اجتماعیة

٨  
یعد غیاب التكافل االجتماعي عن المنظومة المجتمعیة، محفز لنشر 

 .الفرقة بین أبناء المجتمع الواحد وتقسیمھ إلى طبقات متناحرة
.٧٠٢. ٧٢١ 

١  
یسھم قصور العملیة التربویة في تحقیق الفكر المعتدل إلى بروز 

 الفكر المتطرف والعنف الدیني
.٧٣٥. ٣٨٨ 

٢  
یسھم غیاب األھداف النبیلة لدى الفرد في انحرافھ الفكري 

 والسلوكي
.٥٦٠. ٧٠١ 

٣  
یسھم غیاب البرامج التربویة الھادفة للمستقبل في اندفاع الشباب 

 .نحو العنف
.٥٦٢. ٥٧٠ 

٤  
یعزز فقدان الفرد للتوافق النفسي وثقتھ بنفسھ البحث عن البدائل 

 .المتطرفة إلثبات ذاتھ
.٤٧١. ٨٦٣ 

٥  
یؤدي قصور المؤسسات التربویة في احتواء المشكالت االجتماعیة 
والفكریة إلى لجوء الفرد لوسائل أخرى للتعامل مع ھذه المشكالت، 

 .ومنھا العنف
.٧٣١. ٥٣٣ 

 ٧٢٢. ٣٤٠. .م عدم قبول اآلخر المخالف في بلورة لغة العنفیسھ  ٦

  أسباب 
تربویة 
 ونفسیة

٧  
یعزز افتقاد فئة الشباب للمثل العلیا في سلوك المجتمع إلى تكوین 

 .مشاعر اإلحباط التي تودي بھ إلى التطرف والعنف
.٤٤٨. ٨٢٩ 
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٨  
یسھم استخدام وسائل القھر والقمع في العملیة التربویة إلى تعزیز 

 .ثقافة العنف
.٨٢٨. ٦٢١ 

 ٦٧٢. ٥٣٨. .غیاب القدوة الصالحة للتدین المعتدل، یسھم في التشدد الدیني  ٩

١٠  
یعد انعدام التربیة اإلیمانیة التي تغرس في األفراد القیم اإلیجابیة 

 .سببًا في وجود العنف الدیني
.٧٣٠. ٧٤٢ 

١١  
یسھم غیاب الفرص إلبداء اآلراء واستخدام الحوار واإلقناع في 

 .لمؤسسات التربویة في انتھاج الفكر المتطرفا
.٦٥١. ٨٥٥ 

١٢  
یعد غیاب التوجیھ واإلرشاد الذي تتواله المؤسسات التربویة تجاه 

 .التحدیات الدینیة عامًال رئیسیًا في ظھور العنف الدیني
.٩١٠. ٧٦٠ 

١٣  
یسھم ضعف المناھج التعلیمیة وعجزھا عن تقدیم ثقافة فكریة 

 .العنف الدینيمتزنة في بروز 
.٣٢٣. ٦٥٥ 

١٤  
یعد قصور اھتمام المؤسسات التربویة بالتفكیر الناقد والحوار 

 .البناء لألجیال سبًبا من أسباب العنف الدیني
.٤٤٨. ٧٢٠ 

١٥  
یسھم قصور المناھج التعلیمیة في التطرق لظاھرة العنف الدیني 

 .وعالجھا في انتشارھا
.٣٥٦. ٤٩٣ 

١٦  
لدعوة األكفاء عن أداء دورھم بنشر العقیدة یسھم غیاب رجال ا

 .الصحیحة في ظھور دعاة التطرف الدیني واإلرھاب
.٣٧٩. ٥٣٢ 

  
  ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة *

  ٠٫٠١دال عند مستوى داللة ** 
أن قیم معامل االرتباط بین الدرجة ) ٢(یتضح من البیانات الواردة في الجدول  

، )٠٫٩٢٢ –٠٫٣٢٨(ي تنتمي إلیھ تراوح�ت ب�ین   على الفقرة والدرجة على البعد الذ    
كم��ا تراوح��ت ق��یم معام��ل االرتب��اط ب��ین الدرج��ة عل��ى الفق��رة والدرج��ة الكلی��ة عل��ى         

حیث انھ یشترط لقبول الفق�رة أن ال یق�ل معام�ل      ). ٠٫٩١٠ – ٠٫٣٢٣(المقیاس بین   
حی�ث ت�م ح�ذف    ). ٠٫٢٥(ارتباطھا م�ع الُبع�د ال�ذي تنتم�ي إلی�ھ، أو م�ع المقی�اس ع�ن               

م�ن مج�ال اس�باب فكری�ة، و         ) ٣،٥(عض الفقرات التي لم تحقق ش�رط القب�ول وھ�ي            ب
من مجال اسباب اقتصادیة، لیصبح المقیاس بصورتھ النھائیة مك�ون      ) ٢،٧(الفقرات  

فقرة، ومن ھذا المنطلق فإن قیم معامل االرتب�اط الت�ي           ) ٤٩(فقرة بدال من    ) ٤٥(من  
م��ي إلی��ھ الفق��رة أو م��ع المقی��اس تق��دم   ت��م الح��صول علیھ��ا س��واء م��ع الُبع��د ال��ذي تنت  

 تتمتع بصدق البن�اء بم�ا یب�رر اس�تخدامھ           أسباب العنف الدیني  مؤشرًا إلى أن استبانة     
  .في ھذه الدراسة

-INTER(باإلضافة إلى ما تقدم، تم حساب معامالت االرتباط البینیة 
CORRELATION ( ألبعاد مقیاس الدعم االجتماعي، وذلك باستخدام معامل

  ).٣(اط بیرسون، وذلك كما في الجدول ارتب
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  قیم معامالت االرتباط البینیة ألبعاد مقیاس اسباب العنف الدیني) ٣(جدول 

  اإلحصائي  العالقة
اسباب 
  فكریة 

اسباب 
  سیاسیة

اسباب 
  اقتصادیة 

اسباب 
  اجتماعیة 

اسباب 
تربویة 
 ونفسیة 

معامل 
  االرتباط

١    
  اسباب  

  فكریة
احتمالیة 

 الخطأ
     

 

معامل 
  االرتباط

.١ **٨٩٧   
 

  اسباب 
احتمالیة   سیاسیة

 الخطأ
.٠٠١    

 

معامل 
  االرتباط

.١ **٩١٠. **٨٤٤  
 

  اسباب
احتمالیة    اقتصادیة 

 الخطأ
.٠٠١. ٠٠٤   

 

معامل 
  االرتباط

.١ **٨٥٨. **٩٤٠. **٨٢٣ 
 

  اسباب
احتمالیة    اجتماعیة 

 الخطأ
.٠٠٣. ٠٠٠. ٠٠٦  

 

  اسباب 
  ةتربوی

   ونفسیة 

معامل 
  االرتباط

.٦٢١. **٨٣٦. *٧٤٤. *٧٠٦ 
١ 

 
احتمالیة 

 الخطأ
.٠٧٤. ٠٠٥. ٠٢٢. ٠٣٤ 

 

  ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة * 
  ٠٫٠١دال عند مستوى داللة ** 
  

أن قیم معامالت االرتباط البینیة بین المجاالت  تراوحت بین ) ٣(یالحظ من الجدول 
)٠٫٩٤٠ – ٠٫٦٢١ .(  

  باب العنف الدیني ثبات اسبانة اس
ومعامالت ) كرونباخ ألفا(تم استخراج معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

  .معامالت ثبات االعادة وقیم االتساق الداخلي) ٣(ثبات االعادة، ویوضح الجدول 
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لألبعاد ) كرونباخ ألفا(معامالت ثبات االعادة و االتساق الداخلي ). ٣(جدول 
 ليوالمقیاس الك

 ثبات االعادة  الُبعد
كرونباخ ألفا  

 ) االتساق الداخلي(
  ٠٫٧٤ ٤٣٣.  أسباب فكریة 
  ٠٫٨٧  ٦٦١.  أسباب سیاسیة
  ٠٫٨٤  ٤٤٩.  أسباب إقتصادیة

  ٠٫٨٥ ٤٧١.  أسباب إجتماعیة 
أسباب تربویة 

  ونفسیة 
.٠٫٩٢  ٦٦٢  

  ٠٫٩٤  ٠٫٦٧٢ المقیاس الكلي
  

 أن قیم�ة معام�ل االت�ساق ال�داخلي          )٣(یتضح من البیانات الواردة في الج�دول        
، كم�ا بلغ�ت قیم�ة ألف�ا للمقی�اس الكل�ي           )٠٫٩٢ – ٠٫٧٤(لألبع�اد ب�ین     ) كرونباخ ألف�ا  (
 – ٠٫٤٣٣(كم����ا وتراوح����ت ق����یم مع����امالت ثب����ات االع����ادة لالبع����اد ب����ین  ). ٠٫٩٤(

، وھ��ذه الق��یم )٠٫٦٧٢(، كم��ا وبلغ��ت قیم��ة معام��ل الثب��ات للمقی��اس الكل��ي    )٠٫٦٦٢
ن المقیاس یتمتع بمع�امالت ثب�ات كافی�ة ت�سمح باس�تخدامھ ألغ�راض            تعطي مؤشرًا بأ  

   .الدراسة
  أسباب العنف الدینيتصحیح استبانة 

فقرة ) ٤٦( بالصورة النھائیة، من أسباب العنف الدینيتتكون استبانة 
:  یلي كل فقرة تدریج خماسي على طریقة لیكرت وفق اآلتي.موزعة على أربعة أبعاد

، أوافق ) درجات٣(، غیر متأكد )درجتان(، ال أوافق )جة واحدةدر(أوافق بشدة ال 
وتتراوح الدرجة الكلیة على ).  درجات٥(، أوافق بشدة، وتعطى ) درجات٤(

درجة، وھي أدنى درجة یمكن أن یحصل علیھا المستجیب، ) ٤٦(المقیاس بین 
  . درجة، وھي أعلى درجة یمكن أن یحصل علیھا المستجیب) ٢٣٠(و

  الحلول المقترحة للعنف الدينيتبانة اس: ثانياً

والمكون�ة ب�صورتھا األص�لیة م�ن     أس�باب العن�ف ال�دیني       ُاستخدم في الدراسة اس�تبانة      
) ١١(بع�د المج�ال المعرف�ي، ویتك�ون م�ن      : فقرة موزعة على أربعة أبعاد، ھي ) ٣٤(

فقرات، وبعد المجال النفس حرك�ي،  ) ١٠(فقرة، وبعد المجال الوجداني، ویتكون من       
  .فقرات) ٩(یتكون من و

  الحلول المقترحة للعنف الدینيدالالت صدق وثبات استبانة 
للتحق��ق م��ن ص��دق اس��تبانة الحل��ول المقترح��ة للعن��ف ال��دیني ت��م اس��تخراج        

   :مؤشرات الصدق اآلتیة
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  الحلول المقترحة للعنف الدیني استبانة -صدق البناء 
 تم تطبیقھ عل�ى   الدینيالحلول المقترحة للعنفللتحقق من صدق بناء استبانة   

عینة من مجتمع الدراسة ومن خارج عین�ة الدراس�ة، اختی�رت ألغ�راض التحق�ق م�ن             
 مكون�ة م�ن     ب�صورتھا األص�لیة   الحل�ول المقترح�ة للعن�ف ال�دیني         صدق البناء اس�تبانة     

ط��الب م��ن ط��الب الدراس��ات العلی��ا لكلی��ة ال��شریعة م��ن خ��ارج عین��ة الدراس��ة،        ) ٩(
بیرسون تم استخراج قیم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة على وباستخدام معامل ارتباط 

الُبعد الذي تنتمي إلیھ، كما أستخرجت  قیم معامل ارتباط الفقرة بالدرج�ة الكلی�ة عل�ى                
  .یبین قیم معامل االرتباط) ٢(المقیاس، وجدول 

 الدرجة على pearson correlation)(معامل ارتباط بیرسون ). ٢(جدول 
  على الُبعد الذي تنتمي إلیھ، وبالدرجة الكلیة على المقیاسالفقرة بالدرجة 

  :االرتباط مع
 البعد

رقم 
 الفقرة

  الفقرات 
  المقیاس  البعد

١  
  تسھم زیادة الوعي في فھم مقاصد الدین 

 بالحد من العنف الدیني
.٥٢٨. ٦٦٤ 

٢ 
   المجتمعیسھم تحقیق األمن الفكري في

  )٥( بالحد من العنف الدیني
.٣٤٢. ١٢٣ 

٣ 
  یسھم تصحیح المفھوم المغلوط عن 

  الجھاد في الحد من العنف الدیني
.٤٠١. ٢٩٤ 

٤ 
  تولي مھام إصدار الفتاوى الدینیة

   وتفسیر النصوص الدینیة ألھل العلم واالختصاص
   یحد من الفكر المتطرف

.٦٧٠. ٦٠٧ 

٥ 
  علماء الدین علىیسھم تأھیل الدعاة و

   الرفق واللین في النصح في توضیح
  صورة الدین الصحیحة

.٥٠٠. ٤٣٧ 

٦ 
  یعزز قیام العلماء والدعاة بإصدار الفتاوى

  . الدینیة البعیدة عن المغاالة في نبذ العنف الدیني
.٩٠٠. ٦٤٥ 

٧ 
  التیارات) أو دحض أفكار(مناقشة زیف 

  .ھا المتشددة باسم الدین یحد من انتشار
.٨٩٢. ٧١٢ 

٨ 
  تأطیر المنظومة الفكریة للفرد بالمسؤولیة

 . المجتمعیة واإلنسانیة تحد من العنف الدیني
.٨١٢. ٨٠٧ 

تأطیر 
المنتظومة 
  الفكریة 
للفرد 

  والمجتمع 

٩ 
  یؤدي تعزیز المثل العلیا في الفكر والسلوك

  )٣١. ( إلى تجنب ممارسة السلوكیات المتطرفة
.١٩٢. ٨٣٢ 

١  
  یسھم منح األفراد حقوقھم السیاسیة في الحد

  . من انسیاقھم وراء التیارات المتشددة
.٧٠٢. ٢٧٣ 

٢ 
  التمكین لمؤسسة القضاء في إقامة الحق دون تمییز

  . أو محاباة بین الناس یحد من العنف الدیني
.٧٥٦. ٨٤٠ 

٣ 
  تقریب الفجوة بین دخل األفراد في الدولة یقلل

 . وراء الفكر المتطرف من االنسیاق
.٨٨٣. ٧٠٤ 

العمل 
المؤسسي 
وباألخص 
التربوي 

تجاه الفرد 
 مع والمجت

٤ 
  محاربة الفساد اإلداري یحد من انتشار 

  .العنف الدیني
.٧٤٩. ٦٥٨ 
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٥ 
  توفیر وسائل االستقرار األسري تحد 

  .من ممارسة العنف بشتى صوره
.٧٠٠. ٧١٦ 

٦ 
  المساءلة القانونیة لمشاھد العنف 

  .في الوسائط االجتماعیة تحد من ممارستھ
.٢٦٠. ٧٥٥ 

٧ 
  یسھم تفعیل الدور التوعوي للمؤسسات القانونیة

  . والدینیة في الحد من بواعث العنف الدیني
.٧٨٠. ٩٥١ 

٨ 
  یسھم وضع قیود مشددة تضبط حریة اقتناء
  األسلحة واستخدامھا في الحد من انتشار ا

  )٢٩. (لعنف الدیني
.٠٩١. ٨٦٧ 

٩ 
  یؤدي قیام المؤسسات التربویة بدورھا في

سالة الدین السمحة إلى الحد من العنف توضیح ر
  .الدیني

.٧٥٦. ٦٩٠ 

١٠  
  بناء الجیل المنتمي لإلنسانیة عامل رئیس

  . في مقاومة العنف الدیني
.٦٠٠. ٧٠٣ 

١  
  الفرد یحدتفعیل المنظومة األخالقیة عند 

  . من العنف الدیني
.٧٩٨. ٤٩٦ 

٢ 
  یؤدي تفعیل مبدأ العدالة االجتماعیة إلى البعد 

  .عن ممارسات العنف المختلفة
.٧٢٤. ٨٠٧ 

٣ 
  یسھم تفعیل مبدأ تكافؤ الفرص في الحد

  من ظاھرة العنف الدیني
.٧٦٥. ٨١٦ 

٤ 
  یسھم تعزیز قیم الوسطیة في الحد

  )١٥.( من العنف الدیني
-.٤١٤. ٠٦٣ 

٥ 
  یؤدي تعزیز معاني التسامح إلى

 .  إیجابیة سلوك الفرد وبعده عن العنف الدیني
.٨٠٨. ٣١٠ 

٦ 
  تعزیز مبدأ احترام الرأي والرأي المخالف

  . یحد من التطرف الفكري
.٧٦٥. ٤٨٢ 

٧  
  یؤدي تعزیز قیم السالم واألمن إلى نبذ 

  العنف والغلو
.٩٦١. ٨٤٣ 

٨  
  كرامة اإلنسانیة لآلخر المختلف یسھم احترام ال

 .عنك في الحد من العنف الدیني
.٧٥٥. ٧٣٢ 

القیم������������ي  
بتفعی�����������ل (

: ق������������������یم
العدال����������ة، 
وتك������������افؤ 
الف��������رص، 
واحت���������رام 
الكرام����������ة  
اإلن����سانیة، 
والت�����سامح 

)والوسطیة
( 

 

٩  
  تعمل قیم التكافل والتعاون االجتماعي 

  على معالجة المجتمع من األمراض االجتماعیة؛ 
 .ومن أھمھا العنف الدیني

.٦٠٠. ٧١٤ 

١  
  التداعي الدولي لبناء مراكز الحوار الدیني

 باعھا یحد من العنف الدیني والثقافي بین ات
.٩١٧. ٤٤١ 

٢  
  التداعي الدولي بمنظماتھ الحقوقیة واألمنیة 

  والسیاسیة إلقامة العدالة االجتماعیة ومأسستھا
 . یسھم في الحد من العنف الدیني

.٨٩١. ٧٧٥ 

٣  
  المحاربة الدولیة للظلم بشتى صنوفھ یحد

 . من العنف الدیني
.٧١٥. ٨١٥ 

 الدولي 

 ٦٧٠. ٨٧٧.   الفعلي لنصرة المستضعفینالتحرك الدولي  ٤
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  یحد من العنف الدیني

٥  
یسھم تنظیم مؤتمرات دولیة لمكافحة الظواھر 

 .اإلجرامیة في الحد من العنف الدیني
.٤٩٥. ٨٨٩ 

٦  
یحد التوزیع العادل للثروة العالمیة من الفكر 

 .المتطرف
.٨٠٤. ٨٨٢ 

  
  ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة *

  ٠٫٠١ى داللة دال عند مستو** 
أن قیم معامل االرتباط بین ) ٢(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

 –٠٫٢٧٣(الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد الذي تنتمي إلیھ تراوحت بین 
، كما تراوحت قیم معامل االرتباط بین الدرجة على الفقرة والدرجة الكلیة ) ٠٫٩٥١

حیث انھ یشترط لقبول الفقرة أن ال یقل . )٠٫٩٦١ – ٠٫٢٦٠(على المقیاس بین 
حیث تم ). ٠٫٢٥(معامل ارتباطھا مع الُبعد الذي تنتمي إلیھ، أو مع المقیاس عن 

تأطیر من مجال ) ٢،٩(حذف بعض الفقرات التي لم تحقق شرط القبول وھي 
العمل المؤسسي من مجال ) ٨(، و الفقرة المنظومة الفكریة للفرد والمجتمع 

: بتفعیل قیم( القیميمن مجال ) ٤(، والفقرة تربوي تجاه الفرد والمجتمعوباألخص ال
لیصبح ) العدالة، وتكافؤ الفرص، واحترام الكرامة اإلنسانیة، والتسامح والوسطیة

فقرة ، ومن ھذا ) ٣٤(فقرة بدال من ) ٣٠(المقیاس بصورتھ النھائیة مكون من 
ل علیھا سواء مع الُبعد الذي تنتمي المنطلق فإن قیم معامل االرتباط التي تم الحصو

دور أعضاء الھیئة التدریسیة إلیھ الفقرة أو مع المقیاس تقدم مؤشرًا إلى أن استبانة 
 تتمتع بصدق البناء بما في تنمیة مخرجات التعلیم في الجامعات األردنیة الحكومیة

 .یبرر استخدامھ في ھذه الدراسة
-INTER(ت االرتباط البینیة باإلضافة إلى ما تقدم، تم حساب معامال

CORRELATION ( ألبعاد مقیاس الدعم االجتماعي، وذلك باستخدام معامل
  ).٣(ارتباط بیرسون، وذلك كما في الجدول 
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  قیم معامالت االرتباط البینیة ألبعاد مقیاس الحلول المقترحة للعنف الدیني) ٣(جدول 

  اإلحصائي  العالقة
  تأطیر المنظومة 

  الفكریة
  والمجتمعللفرد 

  العمل المؤسسي
   وباالخص

  التربوي تجاه
   الفرد والمجتمع

  الدولي  القیمي

  تأطیر المنظومة     ١  معامل االرتباط
  الفكریة

  للفرد والمجتمع 
      احتمالیة الخطأ

  العمل المؤسسي   ١ **٨٢٥.  معامل االرتباط
   وباالخص

  التربوي تجاه الفرد
   والمجتمع

    ٠٠٦. احتمالیة الخطأ

  ١ **٩١٤. *٧١٥.  معامل االرتباط
  القیمي

   ٠٠١. ٠٣٠. احتمالیة الخطأ
 ١ *٧٩٢. **٩٣٧. **٨٠٩.  معامل االرتباط

  الدولي
  ٠١١. ٠٠٠. ٠٠٨. احتمالیة الخطأ

  
  ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة * 

  ٠٫٠١دال عند مستوى داللة ** 
  

ینیة بین المجاالت  أن قیم معامالت االرتباط الب) ٣(یالحظ من الجدول 
 ). ٠٫٩١٤ – ٠٫٧١٥(تراوحت بین 

  ثبات استبانة الحلول المقترحة للعنف الدیني
معامالت ) كرونباخ ألفا(كما تم استخراج معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

  . معامالت ثبات االعادة وقیم االتساق الداخلي) ٣(ثبات االعادة، ویوضح الجدول 
لألبعاد ) كرونباخ ألفا(مالت ثبات االعادة واالتساق الداخلي معا). ٣(جدول 

 والمقیاس الكلي

 الُبعد
كرونباخ ألفا    ثبات االعادة 

االتساق (
 ) الداخلي

  تأطیر المنظومة الفكریة
   للفرد والمجتمع

.٠٫٨٢  ٦٢٣  

  العمل المؤسسي وباالخص 
  التربوي تجاه الفرد والمجتمع

.٠٫٨٩  ٦٩٥  

  ٠٫٨٤  ٦١٧.  القیمي

  ٠٫٩٢  ٤٩٣.  الدولي
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  ٠٫٩٣  ٠٫٦٧٣ المقیاس الكلي
  

أن ق�یم معام�ل االت�ساق ال�داخلي      ) ٣(یتضح م�ن البیان�ات ال�واردة ف�ي الج�دول            
، كما بلغت قیمة ألف�ا للمقی�اس   )٠٫٩٢ – ٠٫٨٢(لألبعاد تراوحت بین   ) كرونباخ ألفا (

 – ٠٫٤٩٣(كم��ا وتراوح��ت ق��یم معم��الت ثب��ات االع��ادة لالبع��اد ب��ین   ). ٠٫٩٣(الكل��ي 
، وھذه القیم تعطي مؤشرًا ب�أن المقی�اس یتمت�ع           )٠٫٦٧٣(وللمقیاس الكلي   ) ٠٫٦٩٥

   .بمعامالت ثبات كافیة تسمح باستخدامھ ألغراض الدراسة
  الحلول المقترحة للعنف الدینيتصحیح استبانة 

) ٣٠( بالصورة النھائیة، من الحلول المقترحة للعنف الدینيتتكون استبانة 
 یلي كل فقرة تدریج خماسي على طریقة لیكرت وفق . أربعة أبعادموزعة علىفقرة 
، ) درجات٣(، غیر متأكد )درجتان(، ال أوافق )درجة واحدة(أوافق بشدة ال : اآلتي

وتتراوح الدرجة الكلیة على ).  درجات٥(، أوافق بشدة، وتعطى ) درجات٤(أوافق 
لیھا المستجیب، درجة، وھي أدنى درجة یمكن أن یحصل ع) ٣٠(المقیاس بین 

  . درجة، وھي أعلى درجة یمكن أن یحصل علیھا المستجیب) ١٥٠(و
  

 المعالجات اإلحصائیة
  : لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائیة اآلتیة

         لإلجاب��ة ع��ن ال��سؤال األول ت��م ح��ساب المتوس��طات الح��سابیة واالنحراف��ات
ل��ى مج��االت مقی��اس أداة اس��باب العن��ف  المعیاری��ة الس��تجابات أف��راد العین��ة ع

أسباب فكریة، أسباب سیاسیة، أسباب اقت�صادیة، أس�باب اجتماعی�ة،           (الدیني  
 ).أسباب تربویة ونفسیة

      تم حساب المتوسطات الح�سابیة واالنحراف�ات     لإلجابة عن السؤال الثاني تم
قترح�ة  المعیاریة الستجابات أفراد العینة على مجاالت مقیاس أداة الحل�ول الم          

-تأطیر المنظومة الفكریة للف�رد والمجتم�ع، العم�ل المؤس�سي     (للعنف الدیني   
العدال��ة، : بتفعی��ل ق��یم (  تج��اه الف��رد والمجتم��ع، القیم��ي  -وب��األخص الترب��وي 

،  )وتك����افؤ الف����رص، واحت����رام الكرام����ة اإلن����سانیة، والت����سامح والوس����طیة   
 ).والدولي
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  نتائج الدراسة
عرف الى أھم أسباب العنف الدیني وما ھي أفضل ھدفت الدراسة الحالیة إلى الت

الحلول المقترحة للعنف الدیني من وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة 
الشریعة، وفیما یلي عرض النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل االجابة عن اسئلة 

 . الدراسة بنتائج التحلیل االحصائي
یني من وجھة نظر طلبة الدراسات العلی�ا ف�ي كلی�ة    ما أسباب العنف الد: ولالسؤال األ 

  الشریعة بجامعة الیرموك على المجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة؟ 
لإلجابة عن ھذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة 

عة بجامعة من وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة الشریألسباب العنف الدیني 
، مع مراعاة ترتیب األبعاد الیرموك على المجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة

 ).١(تنازلًیا، وذلك كما في الجدول 
من ألسباب العنف الدیني المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ): ١(جدول 

 على وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك
  . مرتبة تنازلًیاالمجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة

 الرتبة
رقم 

  لمجالا
  البعد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى

 مرتفع ٥٢٠. ٤٫٠٩  أسباب تربویة ونفسیة  ٥ ١
 مرتفع ٤٩٢. ٤٫٠٥  أسباب اجتماعیة  ٤ ٢
 مرتفع ٤٢٩. ٣٫٩٤  أسباب فكریة ١ ٣
 مرتفع ٦٣٢. ٣٫٩٣  أسباب سیاسیة ٢  ٤
 مرتفع ٦٦٠. ٣٫٨٥  أسباب اقتصادیة ٣  ٥

 مرتفع ٠٫٤٥٩ ٣٫٩٧                 المقیاس الكلي

، أن مستوى مقیاس أسباب العنف الدیني ككل قد كان )١(یالحظ من الجدول 
أسباب بعد : ، حیث جاءت أبعاد مقیاس العنف الدیني وفًقا للترتیب التالي)مرتفع(

في المرتبة الثانیة، تاله أسباب اجتماعیة ي المرتبة األولى، تاله بعد  فتربویة ونفسیة
في المرتبة الرابعة، أسباب سیاسیة ، وتاله بعد في المرتبة الثالثةأسباب فكریة بعد 

  . في المرتبة الخامسةأسباب اقتصادیة وأخیرًا، تاله بعد 
بویة النفسیة الى وتعزو الباحثة بان أھم أسباب العنف الدیني ھي االسباب التر

ان القصور في العملیة التربویة یؤدي الى عدم تحقیق الفكر المعتدلمما یسبب في 
بروز الفكر المتطرف والعنف الدیني، كما ان غیاب البرامج التربویة الھادفة 
للمستقبل مما یؤدي الى اندفاع الشباب الى العنف، باالضافة الى أن فقدان الفرد الى 

وفقدان الثقة بالنفس یؤدي بھ للبحث عن البدائل المتطرفة كالعنف التوافق النفسي 
الدیني الثبات ذاتھ، كما ان افتقاد فئة الشباب للمثل العلیا في سلوك المجتمع إلى 
تكوین مشاعر اإلحباط التي تودي بھ إلى التطرف والعنف، كما ان غیاب الفرص 

سات التربویة في انتھاج الفكر إلبداء اآلراء واستخدام الحوار واإلقناع في المؤس
المتطرف، كما انھ من أھم االسباب المسببھ للعنف الدیني غیاب التوجیھ واإلرشاد 
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الذي تتواله المؤسسات التربویة تجاه التحدیات الدینیة و غیاب رجال الدعوة األكفاء 
عن أداء دورھم بنشر العقیدة الصحیحة في ظھور دعاة التطرف الدیني واإلرھاب 

 . مًال رئیسیًا في ظھور العنف الدینيعا
م��ا الحل��ول المقترح��ة لظ��اھرة العن��ف ال��دیني م��ن وجھ��ة نظ��ر طلب��ة     : ال��سؤال الث��اني

الدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة الیرموك المجال الكلي لالستبانة والمج�االت   
  الفرعیة؟ 

رافات المعیاریة لإلجابة عن ھذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنح
من وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة للحلول المقترحة لظاھرة العنف الدیني 

، مع الشریعة بجامعة الیرموك على المجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة
 ).٨(مراعاة ترتیب األبعاد تنازلًیا، وذلك كما في الجدول 

للحلول المقترحة لظاھرة افات المعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنحر): ٨(جدول 
من وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا في كلیة الشریعة العنف الدیني 

 مرتبة بجامعة الیرموك على المجال الكلي لالستبانة والمجاالت الفرعیة
  .تنازلًیا

 الرتبة
رقم 

  لمجالا
  البعد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى

نظومة تأطیر الم ١ ١
  الفكریة للفرد والمجتمع

 مرتفع ٤٦٨. ٤٫٣٨

 مرتفع ٤٨٤. ٤٫٣٦  القیمي ٣ ٢
العمل المؤسسي  ٢ ٣

وباألخص التربوي 
  تجاه الفرد والمجتمع

 مرتفع ٥٠٣. ٤٫٢٩

 مرتفع ٦٨٩. ٤٫٠١  الدولي  ٤  ٤
  مرتفع ٤٦٧. ٤٫٢٦                 المقیاس الكلي

الحلول المقترحة لظاھرة العنف ، أن مستوى مقیاس )٨(یالحظ من الجدول 
، حیث جاءت أبعاد مقیاس الحلول المقترحة لظاھرة العنف )مرتفع(الدیني قد كان 

في المرتبة تأطیر المنظومة الفكریة للفرد والمجتمع بعد : الدیني وفًقا للترتیب التالي
خص العمل المؤسسي باألفي المرتبة الثانیة، تاله بعد  األولى، تاله البعد القیمي

، واخیرا، تاله البعد الدولي في  في المرتبة الثالثةالتربوي تجاه الفرد والمجتمع
  . المرتبة الرابعة

ان من أھم الحلول المقترحة لظاھرة العنف الدیني تمثلت بتأطیر المنظومة الفكریة 
للفرد والمجتمع بناءا على رأي عینة الدراسة وترى الباحثة ان ذلك سیتحقق من 

ة الوعي في فھم مقاصد الدین بالحد من العنف الدیني، و تحقیق األمن زیادخالل 
الفكري في المجتمع بالحد من العنف الدیني، تصحیح المفھوم المغلوط عن الجھاد 
في الحد من العنف الدیني، و تولي مھام إصدار الفتاوى الدینیة وتفسیر النصوص 

طرف، و تأھیل الدعاة وعلماء الدینیة ألھل العلم واالختصاص یحد من الفكر المت
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الدین على الرفق واللین في النصح في توضیح صورة الدین الصحیحة، و قیام 
العلماء والدعاة بإصدار الفتاوى الدینیة البعیدة عن المغاالة في نبذ العنف الدیني، و 

  . تعزیز المثل العلیا في الفكر والسلوك إلى تجنب ممارسة السلوكیات المتطرفة
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 : المصادر والمراجعقائمة

أبو انغیر، نذیر، ظ�اھرة العن�ف الج�امعي ودور الجامع�ات ف�ي الح�د م�ن انت�شار م�ن                     -
وجھة نظر أع�ضاء ھیئ�ة الت�دریس ف�ي الجامع�ات األردنی�ة، مجل�ة  دراس�ات العل�وم                 

  .م٢٠١٦، ٤٣، المجلد ١التربویة، العدد

، ١ق���اھرة، طالبخ��اري، أب��و عب��داهللا محم��د، ص��حیح البخ��اري، دار اب��ن الھی��ثم، ال         -
  .م٢٠٠٤

بن��ي عط��ا، س��ھاد عب��د اهللا، دور معل��م التربی��ة اإلس��المیة ف��ي ن��شر ق��یم الوس��طیة          -
  .م٢٠١٢، ٦ومقاومة التطرف والعنف، مجلة الدراسات األمنیة، العدد

األس��باب والع��الج، دار المعرف��ة الجامعی��ة،    : بی��ومي، محم��د أحم��د، ظ��اھرة العن��ف    -
  .م٢٠٠٤اإلسكندریة، دط، 

الع��دوان والعن��ف والتط��رف، المجل��ة العربی��ة للدراس��ات األمنی��ة،     التی��ر، م��صطفى،   -
١٩٩٣.  

: ابن تیمیھ، تقي الدین، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجح�یم، تحقی�ق             -
 . م١٩٩٩، ٧ناصر عبد الكریم العقل، بیروت ، دار عالم الكتب، ط

ف واإلرھاب، الجحني، علي بن فایز، دور األجھزة األمنیة في التعامل مع التطر -
 كرسي األمیر نایف –" المفاھیم والتحدیات, المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري

  .ھـ١٤٣٠بن عبد العزیز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود، 

حسین، أحمد ضیاء الدین، العن�ف الطالب�ي ف�ي الم�دارس والوقای�ة من�ھ م�ن منظ�ور               -
، ٣، الع���دد٤س��ات اإلس���المیة، المجل��د  ترب��وي إس��المي، المجل���ة األردنی��ة ف���ي الدرا   

 .م٢٠٠٨

الح���سین، أس���ماء بن���ت عب���د العزی���ز، أس���باب اإلرھ���اب والعن���ف والتط���رف دراس���ة  -
 :م٣١/٨/٢٠١٦تحلیلی�������ة، عل�������ى ش�������بكة االنترن�������ت، ت�������اریخ ال�������دخول  

www.assakina.com/files/books/book١٩.pdf.  

لتط���رف الحوش���ان، برك���ة، وظیف���ة األس���رة والمدرس���ة ف���ي تح���صین أبنائھ���ا ض���د ا  -
واإلرھاب وتعزیز االنتماء الوطني، الم�ؤتمر ال�وطني األول لألم�ن الفك�ري المف�اھیم             

 كرسي األمی�ر ن�ایف ب�ن عب�د العزی�ز لدراس�ات األم�ن الفك�ري بجامع�ة                   –والتحدیات  
  .ھـ١٤٣٠الملك سعود، 

الخلف، سعود بن عبد العزیز، دراسات في األدیان الیھودیة والن�صرانیة، الری�اض،              -
  .م٢٠٠٤، ٤اء السلف، طمكتبة أضو

، ١الددا، علي، موقف اإلسالم من العن�ف واإلرھ�اب ال�دولي، دار البدای�ة، عم�ان، ط                  -
 .م٢٠١٠

س���عر س���عید، دار : دینی���سوف، نظری���ة العن���ف ف���ي ال���صراع اإلی���دیولوجي، ترجم���ة -
  .دمشق، دمشق، دت

دار ، ) ال�دین والعن�ف  - العنف االجتماعي-العنف السیاسي( ذبیان، ندا، العنف المقنع  -
  .م٢٠١٣رسالن، دمشق، 
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عب��د ال��سالم محم��د ب��ن  : ال��رازي، أحم��د ب��ن ف��ارس، معج��م مق��اییس اللغ��ة، تحقی��ق    -
 .م١٩٧٩ط، .ھارون، بیروت ، دار الفكر، د

رزق، حنان عبد الحلیم، التربی�ة اإلس�المیة ف�ي مواجھ�ة التط�رف ال�دیني واإلرھ�اب               -
 مجل���ة كلی���ة  دراس���ة میدانی���ة، جامع���ة المن���صورة،-ل���دى بع���ض ال���شباب الج���امعي

  .م٢٠٠٦، ٦١التربیة، العدد

رش���وان، ح���سین، التط���رف واإلرھ���اب م���ن منظ���ور عل���م االجتم���اع، دار المعرف���ة     -
 .م١٩٩٧الجامعیة، اإلسكندریة، دط، 

الج��ذور واألس��باب، مجل��ة ش��ؤون إس��تراتیجیة،     : الزمی��ع، عل��ي، التط��رف ال��دیني    -
 .م٢٠٠٣

 محم�د كام�ل ق�رة     -رن�ؤط ش�عیب األ  : السجستاني، أب�و داود، س�نن أب�ي داود، تحقی�ق           -
 .م٢٠٠٦، ١بللي، دم، دار الرسالة العالمیة، ط

السدالن، صالح بن غانم، أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف، على شبكة االنترنت،  -
 islam.http: //d١ : م٣٠/٨/٢٠١٦تاریخ الدخول 

nouse.com/data/ar/in-books/single/ar-the-causes-of-
terrorism-violence-and-extremism.pdf  

سلمان، نصر، أھم الوسائل العالجیة لظاھرتي الغلو والتطرف، مجلة جامع�ة األمی�ر          -
 .م٢٠٠٣، ١عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، العدد

جذور العنف الدیني، مجلة الدراس�ات  : السید، رضوان، اإلسالم في زمن االنشقاقات  -
 .م٢٠١٦، ١٠٦الفلسطینیة، العدد 

ر العنف الدیني في دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي، مجل�ة     السید، عطا، خریطة انتشا  -
  .م٢٠٠٥، ٤١شؤون خلیجیة، العدد

عب�د  : ابن سیده، أبو الح�سن عل�ي ب�ن إس�ماعیل، المحك�م والمح�یط األعظ�م، تحقی�ق             -
 .م٢٠٠٠، ١الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

لم�ؤتمر اإلس�المي   شاھین، عمر أحمد، من أسباب اإلرھاب الم�شكالت االجتماعی�ة، ا       -
  .م٢٠١٥رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، –العالمي مكافحة اإلرھاب 

ال��شریفین، عم��اد عب��داهللا، العن��ف المجتمع��ي و دور األس��رة الم��سلمة ف��ي تح��صین      -
  .م٢٠١٤، ٥٨األبناء منھ، مجلة البحوث األمنیة، العدد 

 األس����باب -رال����شیباني، رض����وان أحم����د، العن����ف واإلرھ����اب ف����ي عالمن����ا المعاص���� -
  .م٢٠٠٧، ٢والمعالجات، مجلة الباحث الجامعي، العدد

) التط�رف ال�دیني   (أبو طال�ب، عب�د الھ�ادي، ق�راءات ف�ي مف�اھیم األص�ولیة والجم�ود                 -
  .م١٩٩٤والعنف واإلرھاب والسلفیة، مجلة األكادیمیة، 

ع���امر، ع���صام، األص���ولیة والعن���ف واإلرھ���اب، نھ���ضة م���صر للطباع���ة، الق���اھرة،   -
 .م٢٠٠٠

  .م٢٠٠٨الحي، رمزي، التربیة وظاھرة اإلرھاب، مكتبة األنجلو، القاھرة، عبد  -
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عب��د ال��رحمن، عواط��ف، الم��واد الدینی��ة ف��ي ال��صحافة الم��صریة وعالقتھ��ا بأح��داث     -
  .م١٩٨٥، ١العنف الدیني في السبعینات، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد

 في مواجھ�ة ظ�اھرة التط�رف ف�ي         عبد العزیز، نفیسة إبراھیم، األمن الفكري ودوره       -
 –" مف�اھیم وتح�دیات  "المجتمعات اإلسالمیة، المؤتمر الوطني األول لألمن الفك�ري        

كرسي األمیر نایف ب�ن عب�د العزی�ز لدراس�ات األم�ن الفك�ري، جامع�ة المل�ك س�عود،                  
  .ھـ١٤٣٠

دراسة نف�سیة اجتماعی�ة، دار   : عبد المختار، محمد، االغتراب والتطرف نحو العنف     -
  .م١٩٩٩ب، القاھرة، غری

دوافع��ھ وآث��اره وعالج��ھ م��ن منظ��ور : الع��رود، محم��د عب��د ال��سالم، العن��ف األس��ري  -
  .م٢٠٠٥تربوي إسالمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، 

، ١عم��ر، أحم��د مخت��ار، معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، ع��الم الكت��ب، بی��روت، ط       -
  .م٢٠٠٨

مھ���دي : ی���ل ب���ن أحم���د، كت���اب الع���ین، تحقی���ق الفراھی���دي، أب���و عب���د ال���رحمن الخل  -
  .المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، القاھرة، دت

فرح�ان، أحم��د محم�د، دور الف��ساد الم��الي واإلداري ف�ي تفعی��ل ظ�اھرة اإلرھ��اب ف��ي      -
رابطة الع�الم  –المجتمع دراسة تحلیلیة، المؤتمر اإلسالمي العالمي مكافحة اإلرھاب     

  .م٢٠١٥كة المكرمة،اإلسالمي، م

الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعق�وب، الق�اموس المح�یط، مؤس�سة الرس�الة،           -
 .م٢٠٠٥، ١، ج٨بیروت، ط

م��ن ق��وة الفك��رة إل��ى فك��رة الق��وة، مجل��ة ص��وت        : ق��بالن، عل��ي، التط��رف ال��دیني    -
  .م٢٠١٥الجامعة، 

ر ال�وطني  القحطاني، مسفر بن علي، التطرف الفكري وأزمة الوعي الدیني، الم�ؤتم           -
 كرس��ي األمی��ر ن��ایف ب��ن عب��د العزی��ز     –" مف��اھیم وتح��دیات "األول لألم��ن الفك��ري 

  .لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود

الق��ضاة، محم��د ع��دنان، مفھوم��ا الت��سامح والعن��ف ف��ي التربی��ة اإلس��المیة، رس��الة       -
  .م٢٠٠٩ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك كلیة الشریعة، 

أس��باب وحل��ول، مجل��ة   : العن��ف الطالب��ي ف��ي الجامع��ات األردنی��ة   قطی��شات، ن��ارك،   -
 .م٢٠١١البحث العلمي، 

قلعج��ي، محم��د رواس، معج��م لغ��ة الفقھ��اء، دار إحی��اء النف��ائس للطباع��ة والن��شر        -
 .م١٩٨٨، ٢والتوزیع، ط

اللویحق، عبدالرحمن بن معال، مشكلة الغلو في الدین في الع�صر الحاض�ر األس�باب               -
  .م١٩٩٩، ٢وت، مؤسسة الرسالة، طاآلثار العالج، بیر

اللیث، الریح حمد النیل، ضعف المناھج التعلیمی�ة ف�ي تق�دیم ثقاف�ة متزن�ة، الم�ؤتمر                   -
 رابط���ة الع���الم اإلس���المي، مك���ة المكرم���ة، –اإلس���المي الع���المي مكافح���ة اإلرھ���اب 

  .م٢٠١٥



 - ٦٧٤ -

، محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، دم    : ابن ماجھ، أبو عبداهللا محمد، سنن ابن ماجھ، تحقیق  -
  .دار إحیاء الكتب العربیة، دط، دت

: رابط��ة الع��الم اإلس��المي، بی��ان مك��ة المكرم��ة ب��شأن    –المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي    -
التفجی��رات والتھدی��دات اإلرھابی��ة أس��بابھا آثارھ��ا حكمھ��ا ال��شرعي وس��ائل الوقای��ة    

  .م٢٠٠٢منھا، الدورة السابعة عشرة للمجمع، 

 .م٢٠٠٤، ٤م، مكتبة الشروق الدولیة، ط.مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، د -

محم��د، محم��د عل��ي، ال��شباب العرب��ي والتغی��ر االجتم��اعي، دار النھ��ضة العربی��ة،          -
 . م١٩٨٥بیروت، دط، 

، ١٣، المجل�د ٢مرسي، كمال، سیكولوجیة العدوان، مجلة العل�وم االجتماعی�ة، الع�دد          -
 .م١٩٨٥

: ب�ي، بی�روت، تحقی�ق   مسلم، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار إحیاء الت�راث العر           -
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دط، دت

 .ه١٤١٤، ٣ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -

م��صطفى عب��د الق��ادر، : النی��سابوري، الح��اكم، الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین، تحقی��ق  -
  .م١٩٩٠، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط-بیروت

واألسباب وسبل العالج، موق�ع حمل�ة ال�سكنیة،         المفھوم  : الھواري، محمد، اإلرھاب   -
  .م٢٠٠٩
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