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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ :أسبابُ وعالجُ
 دراسة ميداىية-د .عـالء الديً حمند عـدوي**

أ.د .إبراٍيه "حمند خالد" برقاٌ*

تاريخ قبول البحث2281/4/81 :م

تاريخ وصول البحث2281/2/81 :م

ملخص

فأما النظرم :فقد اىتـ ببياف
تناكلت ىذه الدراسة مسألة الغمك في الديف في إطاريف :نظرم ،كاجرائيٌ ،
أما
البنية
ٌ
المفاىيمية لمصطمح الغمك ،كما تطرؽ لنشأة الغمك في الديف ،ككذلؾ مكقؼ اإلسالـ منو ،ك ٌ

اإلجرئي :فقد تناكؿ مكقؼ طمبة الجامعة األردنية مف ظاىرة الغمك في الديف مف حيث أسبابيا كعالجيا،
ا

ائية.
تـ إعدادىا كفؽ األصكؿ ،كتكزيعيا بصكرة عشك ٌ
كذلؾ باستخداـ االستبانة بكصفيا أداةن لمدراسة ،حيث ٌ
أف الغمك ظاىرة قديمة كجدت في فكر اإلنساف كاعتقاده،
كلقد تكصمت الدراسة في إطارىا النظرم إلى ٌ

أما اإلطار اإلجرائي مف ىذه
نتيجة سكء لمفيـ أك سكء لمقصد ،كيقؼ اإلسالـ منيا مكقؼ الرافض ليا ،ك ٌ
الدراسة فقد كانت نتائجو إيجابية ،حيث أظيرت ارتفاعا في نسبة النتائج في أسباب الغمك كسبؿ العالج؛
األمر الذم يعكس كعيا جيدا لدل مجتمع الدراسة.

المفتاحية :الغمك ،األسباب ،العالج.
الكممات
ّ

Abstract
This study investigates the issue of extremism in religion from two aspects, theoretical
and procedural. The theoretical aspect focuses on the conceptual context of the term
extremism, its emergence and Islam’s view about it. The procedural aspect studies the
University of Jordan students’ view about extremism in religion as for its causes and
solutions. This is done by using a questionnaire, as a tool for studying the subject.
The study reached the conclusion that the extremism phenomena is considered as an
old phenomena that can be found in the human thoughand beliefs, this is due to
misunderstanding or bad intention. Islam has rejected these phenomena. The procedural
approach to the subject has shown high percentage in understanding both causes and
solutions for the phenomena of extremism, this reflect a good awareness of the subject
amongst the study sample.

املكدمة.

رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى رسكلو األميف ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كبعد:
الحمد هلل ٌ
أىـ ىذه القضايا اإلرىاب ،األمر الذم يكجب التكقؼ عنده كالبحث
فيعيش العالـ اليكـ قضايا تتفاقـ شيئا فشيئا ،كلع ٌؿ ٌ

كيركج لو.
في أسبابو كعالجو ،كال ٌ
سيما ٌ
أف ىناؾ كثيريف ممف يدعمو ٌ
يعد الغمك في الديف خاصا بعصر دكف عصر ،أك ديف دكف ديف ،أك زماف دكف زماف ،أك مكاف دكف مكاف ،ففي
كال ٌ
* أستاذ ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
** أستاذ مشارؾ ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
تـ إعداد ىذا البحث بدعـ مف عمادة البحث العممي في الجامعة األردنية.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٙ
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ك ٌؿ زماف كمكاف يكجد مغالكف كيتجاكزكف الحدكد في األفكار كالسمككيات ،كىذا التجاكز يؤدم إلى العنؼ كاإلرىاب ،ككؿ
المدمرة لألفراد كالمجتمعات.
ذلؾ يعكد باآلثار
ٌ
السمبية ك ٌ
كقد ارتأينا في ىذا اإلطار بالذات أف نخص بالبحث "الغمك في الديف كمكقؼ اإلسالـ منو :أسبابو كعالجو" ،كيندرج

كيفية النأم بالناس عف الغمك كالتشدد
أىـ أسبابو ،كبياف ٌ
ىذا العمؿ في سياؽ إبراز مكقؼ اإلسالـ مف الغمك ،كالكقكؼ عمى ٌ
األردنية.
كالعنؼ كاإلرىاب ،كذلؾ مف خالؿ دراسة أسباب الغمك كطرؽ التكقي منو مف منظكر طمبة الجامعة
ٌ
مشكلة الدراسة.

ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ُ -ما المقصكد بالغمك لغة كاصطالحا؟
ِ -كيؼ نشأ الغمك في الديف؟
ّ -ما مكقؼ اإلسالـ مف الغمك في الديف؟

ْ -ما أسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟
ٓ -ما عالج الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟
ٔ -ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α≥َ.في أسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة
الجامعة األردنية تعزل لمتغيرات (الكمية ،المؤىؿ العممي)؟

ٕ -ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α≥َ.في عالج الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة
الجامعة األردنية تعزل لمتغيرات (الكمية ،المؤىؿ العممي)؟

أٍداف الدراسة.

تتمخص أىداؼ الدراسة في النقاط اآلتية:

ُ -تكضيح مصطمح الغمك لغة كاصطالحا.
ِ -بياف نشأة الغمك في الديف.

ّ -إبراز مكقؼ اإلسالـ مف الغمك في الديف.
ْ -دراسة أسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية.
ٓ -دراسة سبؿ العالج مف الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية.
ٔ -بياف الطريقة كاإلجراءات التي تمت بيا الدراسة.
ٕ -مناقشة نتائج الدراسة كتحميميا.

أٍنيّة الدراسة.

أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:
تتمثؿ ٌ
ُ -تكجيو "البنية المفاىيمية" لمصطمح الغمك نحك اتجاه أكثر إنصافا مما تعرضو الكثير مف كسائؿ اإلعالـ ،التي تدخؿ
مفيكـ التديف كالغمك داخؿ إطار كاحد.
ٖٙٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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عمميا في دراسة الغمك؛ كذلؾ بإجراء استبانة تكزع عمى فئة الشباب الجامعي ،ليشارككا مف خالليا
ِ -يقدـ البحث يبعدا ٌ
في تحديد أسباب الغمك في الديف كتقديـ االقتراحات التي تسيـ في عالجو.
ّ -الكقكؼ عمى ظاىرة الغمك عف طريؽ البحث في حقيقتيا كأسبابيا.
ْ -اإلسياـ في الحد مف الغمك مف خالؿ بياف طرؽ عالجيا.

ٓ -السعي إلى تقديـ رؤية معاصرة لمغمك تنسجـ مع تفشي ىذه الظاىرة كآثارىا الخطيرة عمى المجتمع.
ٔ -تعميؽ الكعي بمكقؼ اإلسالـ مف الغمك.

ميَجيّة الدراسة.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المناىج اآلتية:

ُ -المنيج الكصفي :كذلؾ بعرض المفاىيـ كاألفكار المتعمقة بعنكاف البحث ،ككذلؾ بياف مكقؼ اإلسالـ مف الغمك في الديف.
ِ -المنيج التاريخي :كذلؾ بالبحث عف نشأة الغمك في الديف مف ناحية تاريخية.

ّ -المنيج االستقرائي :كذلؾ بالبحث عف أسباب الغمك في الديف ككيفية عالجو عف طريؽ استقراء أىـ المراجع المتعمقة
بيذا الصدد ،باإلضافة إلى تكزيع استبانة تتناكؿ ىذا المكضكع.
ْ -المنيج التحميمي :كذلؾ بتحميؿ مخرجات االستبانة ،كبياف أىـ النتائج المستنبطة منيا.

حمددات الدراسة.

تتمثؿ محددات الدراسة فيما يأتي:

-

طمبة الجامعة األردنية لمعاـ الدراسي (ََُُِِٕٔ-ـ).

-

اإلجراءات التي اتبعيا الباحثاف في بناء أداة الدراسة.

الدراسات السابكة.

قضية الغمك في الديف مف القضايا التي لقيت اىتماما الفتا في الدراسة كالبحث؛ حيث تزخر المكتبة العر ٌبية بجممة
إف ٌ
ٌ
مف الكتب كالرسائؿ كاألبحاث المحكمة التي ناقشت ىذه المسألة ،كيمكف تصنيؼ تمؾ الجيكد عمى شكؿ مجمكعات؛

تسييال لعرض مضمكنيا ،ككذلؾ إبراز الجديد التي ستضيفو ىذه الدراسة.

صنفت الدراسات السابقة بناء عمى المنيج العممي الذم اعتمدتو ،كيمكف تقسيميا كاآلتي:
كلقد ي
النظرية ،كىي تنقسـ إلى ثالث مجمكعات:
ُ -الدراسات
ّ

أ-

مفاىيمية :كىي التي تعنى ببياف مفيكـ الغمك كعالقتو بمصطمحات أخرل .كمف جممة األبحاث التي اعتمدت
دارسة
ّ
ىذا المنيج:

بحث محكـ بعنكاف :اإلرىاب كالغمك :دراسة في المصطمحات كالمفاىيـ ،عبد الرحمف المكيحؽ ،السجؿ العممي لمؤتمر
ه

السعكدية ،المجمد ََُِْ ،ـ.
مكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب،
ٌ
الغالية في التاريخ اإلسالمي .ككثيرة جدا الدراسات التي
تاريخية :كىي التي تتناكؿ نشأة الغمك ،كتتبع الحركات
ب -دراسة
ٌ
ّ
اعتمدت ىذا المنيج ،منيا:
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 كتاب بعنكاف :حركات الغمك كالتطرؼ في اإلسالـ ،أحمد عبد القادر الشاذلي ،دكف طبعة ،الدار المصرٌية لمكتاب،مصر.
األردنية ،األردف،
جامعية بعنكاف :الغمك عند الشيعة (االثني عشرٌية) :أسبابو كمظاىره ،خالد حسف تكـ ،الجامعة
 رسالةٌ
ٌ
ََُِـ.
 بحث محكـ بعنكاف :تاريخ التطرؼ كالغمك الديني ،عمي بف عبد العزيز الشبؿ ،صكت األمة ،اليند ،المجمد َْ ،العددََِٖٓ ،ـ.
وصفية :كىي التي تيتـ بمقاالت الغمك كمكقؼ اإلسالـ منيا ،كمف جممة الدراسات التي سمكت ىذا المنيج:
ج -دراسة
ّ
الدكلية ،القاىرةََِْ ،ـ.
 كتاب بعنكاف :مقاالت الغمك الديني كالالديني ،محمد عمارة ،طُ ،مكتبة الشركؽٌ

 رسالة جامعية بعنكاف :اليدم النبكم في التعامؿ مع الغمك كالتطرؼ ،محمد أحمد إسماعيؿ ،جامعة آؿ البيت ،األردف،ََِٔـ.

 بحث محكـ بعنكاف :مكقؼ اإلسالـ مف الغمك ،عبد القادر بطار ،مجمة الفرقاف ،المغرب ،العدد َُِِٗٔ ،ـ.ائية) :كىي التي تيتـ بدراسة كاقع الغمك كالتطرؼ كآثاره عمى المجتمع كسبؿ عالجو ،كتعتمد
ِ -الدراسات
العممية (اإلجر ّ
ّ
ىذه الدراسات غالبا أساليب عمـ االجتماع في جمع المعمكمات كدراساتيا ،بحيث تستمد معمكماتيا مف الكاقع مباشرة عف

العممية كاالختبارات.
طريؽ إجراء االستبانات
ٌ

كمف جممة األبحاث التي اىتمت بيذا النكع مف الدراسات:

 كتاب بعنكاف :التطرؼ كاإلرىاب مف منظكر عمـ االجتماع ،حسيف عبد الحميد رشكاف ،دكف طبعة ،دار المعرفةالجامعية ،اإلسكندرٌيةُٕٗٗ ،ـ.
ٌ

 بحث محكـ بعنكاف :الغمك :األسباب كالعالج ،ناصر بف عبد الكريـ العقؿ ،السجؿ العممي لمؤتمر مكقؼ اإلسالـالسعكدية ،مجمد ََِّْ ،ـ.
مف اإلرىاب،
ٌ

مما يصعب حصره في ىذا المقاـ.
كغيرىا الكثير ٌ

اإلضافة في ىذه الدراسة.

يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ٌأنيا تشتمؿ عمى اإلطاريف :النظرم كاإلجرائي معا ،مع حفاظيا عمى
مما ٌ
المفاىيمية لمغمك ،كما يعرض مكج از تاريخيا
فأما اإلطار النظرم :فيناقش البنية
الكحدة
ٌ
ٌ
المكضكعية كاإليجاز في العرضٌ .
لنشأة الغمك ،كيشرح بكضكح مكقؼ اإلسالـ منو.

أما اإلطار اإلجرائي :مف ىذه الدراسة فيك خاص ببياف أسباب الغمك كسبؿ عالجو بمنيج استقرائي؛ حيث ستتـ دراسة
كٌ
األردنية عف أسئمة ىذه الدراسة  ...مف خالؿ تعبئة استبانة تبرز آراءىـ
ىذيف المحكريف في إطار أجكبة طالب الجامعة
ٌ
ثـ سيتـ تحميؿ ىذه االستبانة لمكقكؼ عمى ىذه اآلراء كمناقشتيا.
في أسباب ىذه الظاىرة ككيفية عالجياٌ ،

خطة الدراسة.

العممية أف نتبع المخطط اآلتي:
لمحاكلة اإلحاطة بمختمؼ جكانب ىذا المكضكع ،اقتضت المنيجية
ٌ
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المقدمة.

المبحث األول :اإلطار النظري :مفيوم الغمو ،ونشأتو ،وموقف اإلسالم منو.
المطمب األول :التعريؼ بالغمك لغة كاصطالحا.

المطمب الثاني :نشأة الغمك في الديف.

المطمب الثالث :مكقؼ اإلسالـ مف الغمك في الديف.

المبحث الثاني :اإلطار اإلجرائي :دراسة أسباب الغمو وطرق عالجو من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية.
المطمب األول :الطريقة كاإلجراءات.

المطمب الثاني :نتائج الدراسة كمناقشتيا.

النتائج والتوصيات.

املبحث األول:

اإلطار اليظري :مفَوو الغلو ،وىشأتُ ،وموقف اإلسالو ميُ.
املطلب األول :التعريف بالغلو لغة واصطالحا.

يعد مصطمح الغمك مف المصطمحات التي تمقى ركاجا في كسائط اإلعالـ المتعددة؛ لذا تبدك الحاجة ماسة إلى ضبطو،

يتـ ذلؾ إال ببياف تعريفو.
كال ٌ
ألنو يعبر عف المعنى
كمف خالؿ ىذا المبحث سكؼ نقؼ عمى تعريؼ الغمك لغة؛ حيث ال غنى لمباحث عف معرفتو؛ ٌ
األصيؿ الذم كضعت ألجمو الكممة؛ األمر الذم يفتح أماـ الباحث آفاقا جديدة في فيـ المصطمح كما يحممو مف دالالت ،مف
خالؿ رسـ حدكد جامعة مانعة تمنح تمييز ىذا المصطمح عف غيره مف المصطمحات األخرل المرادفة لو.
أوال :تعريف الغمو لغة.

صحيح في األمر
اشتقت كممة الغمك في المغة العر ٌبية مف الجذر المغكم (غمك/م)" ،كالغيف كالالـ كالحرؼ المعتؿ أص هؿ
ه
ُّ
كمجاكزًة قى ٍدر"(ُ).
يدؿ عمى ارتفاع
ى
أف "غال في الديف غمكا مف باب قعد ،أم :تصمب كشدد حتى جاكز الحد"(ِ).
كقد جاء في المصباح المنير ٌ
أما في القامكس المحيط فقكلنا" :غال في األمر غمكا :جاكز حده"(ّ).
كٌ

أف معنى الغمك في المغة يد ٌؿ عمى معاف تتمحكر حكؿ المبالغة ،كمجاكزة االعتداؿ في الشيء إلى
كىكذا ،يتضح لنا ٌ
طرفو ،كحده ،كجانبو ،كناحيتو ،كحرفو ،كمنتياه.
ثانياً :تعريف الغمو اصطالحاً.

بأنو" :المبالغة في الشيء كالتشديد فيو بتجاكز
لقد تعددت تعريفات العمماء قديما كحديثا لمغمك ،فقد عرفو ابف حجر ٌ
(ْ)
بأنو" :المبالغة في األمر كمجاكزة الحد فيو إلى حيز اإلسراؼ"(ٓ) .في حيف ٌبيف ابف
الحد"  .كذىب الشاطبي إلى تعريفو ٌ
أف الغمك في الديف بمعنى" :أف يظير المتديف ما يفكت الحد الذم حدد لو الديف"(ٔ).
عاشكر ٌ
أف الغمك ىك مغاالة،
كبالتأمؿ في التعريفات السابقة لمغمك نجد ٌأنيا غير منفكة عف تعريفو المغكم ،كما ٌأنيا أجمعت عمى ٌ
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بعد
كمبالغة ،كافراط ،كتفريط ،كمجاكزة الحد ،كعدـ التكسط ،كمجانبة االعتداؿ في األفكار ،كالمعتقدات ،كفي ىذا كمو ه
الكسطية كاالعتداؿ.
عف االلتزاـ بمنيج اإلسالـ القائـ عمى
ٌ

بأنو :عبارة عف "صفة يخمي ٌقية سيئة تيخرج المعتقدات أك األفكار أك اآلراء عف حد االعتداؿ إلى
كيمكننا تعريؼ الغمك ٌ
العممية المتشددة أك المتساىمة".
درجة اإلفراط كالتفريط ،كيترتب عمييا األحكاـ
ٌ

الخمقية ىي" :ىيئة لمنفس راسخة تصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة كيسر
فإف المراد مف الصفة
ٌ
كتكضيحا ليذا التعريؼٌ ،
(ٕ)
كعدت ىيئة راسخة في النفس ككنيا تمثؿ ذلؾ الجانب المعنكم في القمب.
مف غير حاجة إلى فكر كركية"  ،ي

ككانت صفة الغمك سيئة مذمكمة؛ لما اشتمؿ عميو مف و
النبكية الشريفة،
معاف حذرت منيا النصكص القرآنية الكريمة ك ٌ
لما كانت
كنيت عنيا في ك ٌؿ أمر مف أمكر الديف :كاإلفراط ،كالتشدد ،كعدـ االعتداؿ؛ كلذلؾ ٌ
فإف الييئة الراسخة في النفس ٌ

"تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة عقال كشرعا بسيكلة سميت الييئة خمقا حسنا ،كاف كاف الصادر منيا األفعاؿ القبيحة سميت
الييئة خمقان سيئان"(ٖ).

عائد إلى تعمقو بالجانب العقدم أك الجانب الفكرم دكف
أما حصر مفيكـ الغمك بالمعتقدات أك األفكار أك اآلراء ،فذلؾ ه
كٌ
أما عندما يتحكؿ إلى أنماط عنيفة مف السمكؾ ،كاستخداـ غير مشركع لمقكة لفرض
السمكؾ العممي؛ إذ ٌ
إف الغمك يتعمؽ بالفكر ،ك ٌ
الرأم ،كقمع اآلخر ،فيك عندئذ يتحكؿ إلى إرىاب.

كعد الغمك خركجا عف حد االعتداؿ إلى درجتي اإلفراط أك التفريط؛ لمجاكزتو الحد المتمثؿ في اإلفراط أك التفريط البعيد
ٌ
عف القصد أك االعتداؿ ،كالمرء مطالب بالتكسط بينيما ،فكال الطرفيف مذمكـ.

كمما يضرب مثال في ذـ الغمك "التكقي ترؾ اإلفراط في التكقي(ٗ) ،ك"الحسنة بيف السيئتيف" ،ك"خير األمكر أكسطيا"،

ك"ال تكف رطبا فتعصر كال يابسا فتكسر"(َُ) .كالفضيمة كسط بيف الرذيمتيف كما قاؿ الشاعر في ىذا المعنى:
عمي ػ ػ ػػؾ بأكس ػ ػ ػػاط األم ػ ػ ػػكر فإني ػ ػ ػػا

كقاؿ آخر:

ػعبا
نج ػػاة كال تركػ ػػب ذل ػ ػكنال كال صػ ػ ن
(ُُ)

طا
ػذىبف فػ ػ ػ ػػي األمػ ػ ػ ػػكر فرطػ ػ ػ ػػا
ػألف إف س ػ ػػألت ش ػ ػػط ن
ال تس ػ ػ ٌ
ال تػ ػ ػ ػ ٌ
يقدـ أحكاما متشددة أك
أما قكلنا" :كتترتب عمييا األحكاـ
العممية المتشددة أك المتساىمة"؛ فمككف الغمك فك ار سمبيا ٌ
ٌ
كٌ
متساىمة تظير آثارىا كاضحة في السمكؾ اإلنساني.

املطلب الثاىي :ىشأة الغلو يف الديً.

تعد ظاىرة الغمك في الديف ظاىرة قديمة قدـ األدياف نفسيا ،كقد أسيـ الغمك في فيـ الديف أك في تطبيقو في خمؽ
ٌ
اجتماعية جمبت معيا العديد مف اآلثار الخطيرة عمى المجتمعات ،كىي ظاىرة فكرٌية تتنامى حيف تتكافر
أزمة فكرٌية كأخرل
ٌ

أف ىذا المكقؼ لـ يمنع
أف اإلسالـ يقؼ مكقؼ الرفض مف الغمك ،كما سنرل في المطمب القادـٌ ،إال ٌ
الظركؼ لذلؾ ،كرغـ ٌ
مف تفشي الغمك بأشكالو في األمة.

النبي  ،حيث أظيرت مجمكعة مف األحاديث
كقد ظيرت أكلى صكر الغمك في الديف مرتبطة بالعبادة كالعمؿ في عيد ٌ
النبكية تكجيو النبي  التربكم باالبتعاد عف ىذا المظير مف الغمك ،منيا :ما ركاه البخارم في صحيحو عف ابف عباس ،قاؿ:
ٌ
َّ
ً َّ
ىبٍيىنا َّ
كـ.
النبً ُّي  ىي ٍخ ي
بً ،إ ىذا يى ىك بًىريج وؿ قىائًوـ ،فى ىسأى ىؿ ىعٍنوي فىقىاليكا :أيىبك إً ٍس ىرًائي ىؿ ،ىن ىذ ىر أ ٍ
طي
كـ ىكالى ىي ٍق يع ىد ،ىكالى ىي ٍستىظؿ ،ىكالى ىيتى ىكم ىـ ،ىكىي ي
صى
ىف ىيقي ى
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ً
َّ
ً َّ
فىقىا ىؿ َّ
ص ٍك ىموي»(ُِ).
النبً ُّي  « :يم ٍرهي ىف ٍمىيتى ىكم ٍـ ىكٍلىي ٍستىظؿ ىكٍلىي ٍق يع ٍد ،ىكٍلييت َّـ ى
كبعد كفاة النبي  ظير الغمك بقسميو :االعتقادم كالعممي مف خالؿ فرؽ كمذاىب كطكائؼ ،كلعؿ ظيكره بصكرة كاضحة
كاف بعد الفتنة التي أعقبت مقتؿ الخميفة الراشدم الثالث عثماف بف عفاف .
األمة ضمف اتجاىيف :األكؿ :ظير نتيجة سكء لمفيـ ،كالثاني :نتيجة
كيمكف تصنيؼ الغالة الذيف ظيركا في تاريخ ٌ
سكء لمقصد.
أما االتجاه األكؿ :فتمثمو فرقة الخكارج كمف انتيج نيجيا ،كىي فرقة دينية سياسية استدلت عمى آرائيا العقدية بظكاىر
ٌ
نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية دكف عمـ صحيح أك فيـ دقيؽ ليا.
كقد ظير الخكارج عقب حادثة التحكيـ التي جرت بيف عمي كمعاكية -رضي اهلل عنيما .-كلقد ذىب ىؤالء إلى تكفير

عمي كعثماف -رضي اهلل عنيما -كالحكميف كأصحاب الجمؿ ككؿ مف رضي بتحكيـ الحكميف(ُّ) .منطمقيف في ذلؾ مف
فيميـ الضيؽ لقكلو تعالى :وم ْن لَم ي ْح ُكم ِبما أَ ْن َز َل المَّ ُو فَأُوَل ِئ َك ُىم ا ْل َك ِ
ون[المائدة.]ْْ :
افُر َ
ََ ْ َ ْ َ
ُ
كعدكا دار غيرىـ مف المسمميف دار حرب ،فاستحمكا قتاليـ
كلقد آثر الخكارج طريؽ القمع كاإلرىاب في فرض آرائيـٌ ،
كسبييـ(ُْ) .كما ذىبكا إلى تكفير مرتكب الذنب ،كاستدلكا عمى ذلؾ بظكاىر عدد مف اآليات ،منيا قكلو -سبحانوَ :-وِلمَّ ِو
ِ
ِ
الن ِ ِ
َعمَى َّ
ين[آؿ عمراف" ،]ٕٗ :فجعؿ تارؾ الحج
استَ َ
سِب ًيال َو َم ْن َكفََر فَِإ َّن المَّ َو َغِن ٌّي َع ِن ا ْل َعالَ ِم َ
اس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
طاعَ إِلَ ْيو َ
كافرا ،كترؾ الحج ذنب ،فكؿ مرتكب لمذنب كافر"(ُٓ).

كلقد أخذ الخكارج باالضطراب كالتفكؾ كاالنقساـ؛ الفتقادىـ إلى معايير صحيحة كأسس سميمة في الفيـ كاالستنباط،
مما أفضى بيـ ىذا الحاؿ إلى انشقاقيـ إلى فرؽ متعددة ،كقد كصؿ األمر عند بعضيا إلى خركجيا عف اإلسالـ بإنكارىا ما
الميمكنية ،كما أشار إلى ذلؾ البغدادم في كتابو "الفرؽ بيف الفرؽ"(ُٔ).
ىك معمكـ مف الديف بالضركرة ،كاليزيدية ،ك
ٌ

األمة نتيجة مجمكعة مف األفكار "الغالية" لعبد اهلل ابف
أما االتجاه الثاني :فتمثمو فرؽ الباطنية التي ظيرت في تاريخ ٌ
كٌ
حب آؿ
سبأ ،كىك حبر ييكدم تظاىر باعتناؽ اإلسالـ ،كىي أفكار
يقية تحمؿ صبغة بارزة مف ٌ
ييكدية كثنية فارسية إغر ٌ
ٌ
األلكىية،
البيت كتقديسيـ ،كمف جممتيا :فكرة النكر المحمدم ،كعصمة األئمة كتقديسيـ ،كالغيبة كالرجعة ،كالحمكؿ ،كتجسيد
ٌ
كالتأكيؿ كالتشبيو ،كغير ذلؾ مف األفكار كالعقائد(ُٕ).

كاإلسماعيمية(ُٖ) ،التي انشقت بدكرىا إلى عدد كبير مف الفرؽ الغالية،
كقد تبنت فرؽ باطنية أفكار ابف سبأ كمبادئو
ٌ

أىميا :القرامطة ،كالحشاشكف ،كاخكاف الصفا ،كالدركز ،كالنصيرية ،كغيرىـ.

كقد جمعت بيف الفرؽ الباطنية خصائص معينة أىميا :القكؿ بتجسد اإللو ،كاالعتقاد بالطقكس كاألسرار ،كبالعدد

سبعة ،باعتبار ٌأنو يمثؿ آخر الفيكضات أك القكل السبعة كالمتمثمة بالككاكب السبعة التي تدبر العالـ كتؤثر فيو(ُٗ).
كالى جانب العقائد المنحرفة ،فقد مارست بعض الفرؽ الباطنية سياسة اإلرىاب في الماضي إلحداث حالة مف اليمع

اإلسالمي ،حيث يركم التاريخ قصصا فظيعة عف طائفة "الحشاشيف"(َِ) ،كقد كاف االغتياؿ
كالخكؼ في قمب المجتمع
ٌ
مف األسمحة الرىيبة التي استخدميا ىؤالء لتنفيذ أغراضيـ ،كالتخمص مف خصكميـ(ُِ) ،حيث كانكا يتناكلكف الحشيش
عند قتميـ المخالفيف ليـ بدـ بارد.
كىذه بعض الممحات كالنماذج عف تاريخ آفة الغمك في الفكر اإلسالمي ،كقد امتدت ىذه الظاىرة إلى يكمنا ىذا ،كلئف

أف اآلثار الناجمة عف أفكارىـ ،كأعماليـ ،كتصرفاتيـ ،كالضجي ػ ػج
كانت محدكدة في عدد مف االتجاىات كالجماعات "بيد ٌ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٚ
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلعالمي حكليا ،جعميا بالفعؿ تصبح ظاىرة مثيرة ،كأزمة خطيرة ،تمس ديننا ،كقيمنا ،كحياتنا ،كمستقبؿ أكطاننا"(ِِ).
البد لنا قبؿ مناقشة أسباب ىذه اآلفة كسبؿ عالجيا أف نتكقؼ عند مكقؼ اإلسالـ منيا ،كىذا ىك محكر حديثنا في
ك ٌ
المطمب اآلتي.

املطلب الثالث :موقف اإلسالو ميُ.

اإلسالمي عالقة اإلنساف بجكانب الحياة المختمفة جميعيا ،كما يضبط قطاعات المجتمع كمساقاتو
الديف
يستكعب ٌ
ٌ
المتنكعة ،كتتميز ىذه المنظكمة بجممة مف الخصائص المتداخمة ،أىميا :التكازف ،كالكسطية ،كاالعتداؿ.

كالكسطية ليست مجرد "مصطمح" ،بؿ ىك أصؿ مف أصكؿ الديف ،كقاعدة شريفة مف قكاعده .قاؿ تعالىَ :وَك َذِل َك َج َع ْم َنا ُك ْم
اء َعمَى َّ
الن ِ
ش ِييداً[البقرة.]ُّْ :
ون َّ
أ َّ
سو ُل َعمَ ْي ُك ْم َ
سطًا لِتَ ُكوُنوا ُ
اس َوَي ُك َ
الر ُ
ش َي َد َ
ُم ًة َو َ

كتمقي كممة الكسط بظالليا عمى عدد مف القيـ أىميا العدؿ ،حيث يقكؿ ابف فارس في تعريؼ الجذر الثالثي (كسط):
ُّ
العدؿ ك ِّ
النصؼ"(ِّ) .كفي ىذا المعنى يقكؿ زىير بف أبي سممى:
"ىك ه
بناء صحيح يدؿ عمى ى
ىـ كسط يرضى األناـ بحكميـ إذا نزلت إحدل الميالي بمعظـ(ِْ).
أمة كسطا؛ لذلؾ كانت ىي أزكى األمـ كأفضميا
فقد ٌ
األمة أف جعميا شاىدة عمى األمـ لما كانت ٌ
امتف اهلل عمى ىذه ٌ
كأتقاىا كأنقاىا.

اإلسالمية عف حد الكسطية في الفكر كاالعتقاد؛ نتيجة إفراطيا في استخداـ
كلقد خرجت بعض الفرؽ كالتيارات
ٌ
العقؿ ،أك التفريط فيو .كلقد أشار اإلماـ الغزالي إلى كسطية اإلسالـ في االعتقاد عندما ألؼ كتابا أسماه االقتصاد في
أف كسطية اإلسال ـ مبنية عمى التكفيؽ بيف العقؿ كالنقؿ ،كاصفا حاؿ الفرؽ الغالية بقكلو" :فميؿ أكلئؾ
االعتقاد ،مبينا ٌ
إلى التفريط ،كميؿ ىؤالء إلى اإلفراط ،ككالىما بعيد عف الحزـ كاالحتياط ،بؿ الكاجب المحتكـ في قكاعد االعتقاد مالزمة
االقتصاد ،كاالعتماد عمى الصراط المستقيـ؛ فكال طرفي قصد األمكر ذميـ"(ِٓ).

أساسية تحقؽ التكامؿ مع الشريعة ،كالبحث العقمي كما ينتج عنو مف عمكـ ال يتعارض
فالعقؿ في اإلسالـ أداة معرفية
ٌ
مع النقؿ ،كلقد قدـ ابف رشد كصفا يبرز مف خاللو عمؽ العالقة التي تجمع بيف المصدريف بقكلو" :فالحكمة ىي صاحبة
الشريعة ،كاألخت الرضيعة  ...كىما المصطحبتاف بالطبع ،المتحابتاف بالجكىر كالغريزة"(ِٔ).

كعد
حد تحريـ ما ىك مباحٌ ،
كفي مجاؿ الممارسة كالسمكؾ ،فقد نيى القرآف الكريـ عف التعنت كالتشديد عمى النفس إلى ٌ
ِ
ين،
ذلؾ
َح َّل المَّ ُو لَ ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن المَّ َو َال ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْعتَِد َ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا َال تُ َحِّرُموا طَِّي َبات َما أ َ
اعتداء ،قاؿ تعالى :يا أَي َ
ن
ين َ
أف الشريعة
َو ُكمُوا ِم َّما َرَزقَ ُك ُم المَّ ُو َح َالًال طَِّي ًبا َواتَّقُوا المَّ َو الَِّذي أَْنتُ ْم ِب ِو ُم ْؤ ِم ُن َ
ون[المائدة .]ٖٖ-ٖٕ :كما نبو القرآف الكريـ عمى ٌ
سَر[البقرة .]ُٖٓ :كقاؿ تعالى:
سَر َوَال ُي ِر ُ
مية قائمة عمى اليسر كرفع الحرج ،قاؿ تعالىُ  :ي ِر ُ
اإلسال ٌ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ
يد المَّ ُو لِ َي ْج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َرج[المائدة.]ٔ :
َ ما ُي ِر ُ

ككما تجمت كسطية اإلسالـ في الفكر كاالعتقاد ،كفي التطبيؽ كالسمكؾ ،فقد تجمت في الدعكة كالخطاب ،كفي التعامؿ
يل رِّب َك ِبا ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
مع اآلخر ،قاؿ تعالىْ  :ادعُ إلى َ ِ
س ُن[النحؿ .]ُِٓ :كقاؿ
س َن ِة َو َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ظة ا ْل َح َ
سِب َ
ِّين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َي ِ
ين لَ ْم ُي َق ِاتمُو ُك ْم ِفي الد ِ
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِي ْم إِ َّن المَّ َو
ارُك ْم أ ْ
َن تََبُّر ُ
سبحانوَ :-ال َي ْن َيا ُك ُم المَّ ُو َع ِن الَِّذ َين[الممتحنة.]ٖ :
ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
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and Adawi: ????? ?? ????? ????? ??????? ???: ?????? ?????? - ????? ???????- Extremism is Religion and Islam’s View about it: Causes and Solutions (Field

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراٍيه برقاٌ وعالء الديً عدوي

فؽ في ً
ك ٌأما أحاديث النبي  فيي زاخرة بالدعكة إلى الرفؽ كالميف كاليسر ،منيا قكلو " :إ ٌف اهللى يي ُّ
األمر كمٌو"(ِٕ).
حب الر ى
كقكلو  :ى"يسيِّركا ىكالى تي ىعسيِّركا ،ىكىب ِّشيركا ،ىكالى تيىنفِّيركا"(ِٖ) .كما كرد نيي صريح عف الغمك في حديث ابف عباس  حيث قاؿ :قاؿ
ىىمى ىؾ ىم ٍف ًقٍبىم يك يـ اٍل يغميُّك ًفي ِّ
"كايَّا يك ٍـ كاٍل يغميَّك ًفي ِّ
الد ً
الد ً
يف"(ِٗ).
يف ،فىًإَّن ىما أ ٍ
لي رسكؿ اهلل  فذكر حديثا في حصى الرمي كفيو :ىً ى
لذا ،يعد الغمك كما يترتب عميو في بعض األحياف مف إرىاب ظاىرة سمبية سيئة ال تمت إلى اإلسالـ بصمة ،كىي
األمة(َّ) .فالغمك كالتطرؼ يقعاف في مقابؿ
مظير مف مظاىر "مجانبة" الكسطية التي تعد خاصية متميزة نعت اهلل بيا ىذه ٌ
التكسط كاالعتداؿ.

أف الغمك ال يظير في فيـ الديف كفي تطبيقو فقط ،بؿ يظير في فكر اإلنساف كفي فمسفتو ،فقد
كمف الجدير بالذكرٌ ،
انقسمت مذاىب الفمسفة ما بيف اتجاه مادم يقدـ المنفعة عمى القيمة ،كاتجاه ركحي يقدـ الذكؽ كالقيـ عمى منفعة اإلنساف

أما اإلسالـ فقد جمع بيف االتجاىيف ،كارتأل لإلنساف أف يعيش بفكر متكازف ،يجمع بيف المنفعة كالقيمة ،كالمادة
كحاجاتو ،ك ٌ
كالركح ،كعالـ الغيب كالشيادة.
كىذا ىك منيج اإلسالـ الذم كضع ضمف خطتو كأىدافو محاربة الغمك بكؿ أشكالو ،معتب ار الغمك مف اآلفات التي

تصيب المجتمعات كتسبب في دمارىا ،كبخاصة إذا ذىب المغالكف إلى فرض أفكارىـ بالقكة باستخداـ العنؼ كاإلرىاب سبيال
إلى ذلؾ.

كعمى مستكل خطكرة ىذه القضية ينبغي أف تككف الجيكد الساعية لحؿ ىذه اآلفة الفكرية ،كذلؾ بالتعرؼ عمى أسباب

ألىمية ىذا المكضكع أفردنا المبحث الثاني لإلطار اإلجرائي ،كذلؾ مف خالؿ دراسة
تفشي ىذه الظاىرة كسبؿ عالجيا .ك ٌ
مكقؼ طمبة الجامعة األردنية مف ىذه الظاىرة :أسبابيا كسبؿ عالجيا.
املبحث الثاىي:

اإلطار اإلجرائي :دراسة أسباب الغلو وطرق عالجُ مً ميظور طلبة اجلامعة األردىية.
املطلب األول :الطريكة واإلجراءات.
أوال :مجتمع الدراسة وعينتيا.

يتككف مجتمػع الد ارسػة مػف طمبػة الجامعػة األردنيػة لمعػاـ الجػامعي (ََُُِِٕٔ-ـ) ،كالبػال عػددىـ (ّْٗ)ِْ4

طالبػان كطالبػػة ،مػػكزعيف إلػػى (ِِٗ )ٔ4طالبػػا كطالبػػة فػػي مرحمػػة الد ارسػػات العميػػا ،ك(ُْٕ )ّٔ4طالبػا كطالبػػة مػػف مرحمػػة

أما عينة الدراسة فتككنت مف (َٖٔ) طالب مكزعيف إلى (ِٕٓ) طالبا كطالبػة مػف كميتػي الشػريعة كالحقػكؽ،
البكالكريكس .ك ٌ
ك(َُّ) مف الطمبة مف كميات أخرل ،ك(َٓ) طالبػا كطالبػة مػف الد ارسػات العميػا ،كيشػكمكف مػا نسػبتو (ْ )%ُ4مػف مجتمػع
الدراسة.
تـ اختيار ما نسبتو (ِْ )%مف عينة الدراسة مف كميتي الشريعة كالحقكؽ؛ نظ ار الحتكاؾ طالبيا مع ظاىرة
كلقد ٌ
الغمك بصكرة أكبر مف طمبة الكميات األخرل ،كلممقارنة بيف مكقؼ طالب كميتي الشريعة كالحقكؽ كطمبة الكميات األخرل

مف حيث التقارب أك التباعد في نظرتيـ ليذه الظاىرة.
ثانيا :أداة الدراسة.

األكلية مف (ّٗ) فقرة )ِٖ( :فقرة عف أسباب الغمك ،ك(ُُ)
قاـ الباحثاف بتطكير أداة الدراسة ،كقد تككنت بصكرتيا
ٌ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٚ

9

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 2, Art. 17

الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقرة عف طرؽ عالجو ،كذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى األبحاث كالمؤتمرات ذات الصمة بالمكضكع ،منيا:
-

السعكدية،
الغمو :األسباب والعالج ،ناصر بف عبد الكريـ العقؿ ،السجؿ العممي لمؤتمر مكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب،
ٌ

-

العممية ،السكداف،
أمة اإلسالـ
ٌ
الغمو والتطرف الديني :األسباب وسبل العالج ،عبد الرحيـ عمر محيي الديف ،مجمة ٌ
العدد َُُُِِ ،ـ.

-

اإلسالمية،
الغمو في الدين :المفيوم ،المظاىر ،األسباب ،العالج ،عميكاف اسعيد ،مجمة جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ
ٌ

-

العقدية) ،عبد القادر بف محمد عطا صكفي،
الغمو في الدين ومجاوزة الوسطية :األسباب والمظاىر (نماذج من المسائل
ّ

-

مجمد ََِّْ ،ـ.

الجزائر ،العدد َََِِٔ ،ـ.

المية بالمدينة المنكرةََِٗ ،ـ.
مؤتمر اإلرىاب بيف تطرؼ الفكر كفكر التطرؼ ،الجامعة اإلس ٌ
أسباب اإلرىاب والعنف والتطرف ،صالح بػف غػانـ السػدالف ،السػجؿ العممػي لمػؤتمر مكقػؼ اإلسػالـ مػف اإلرىػاب،
السعكدية ،المجمد ََِّْ ،ـ.
ٌ

ثالثا :صدق األداة.

األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف ،كعددىـ (ٓ) مف ذكم
لمتأكد مف صدؽ المحتكل لألداة ،فقد ٌتـ عرضيا بصكرتيا
ٌ
االختصاص في مجاؿ العقيدة كالفكر اإلسالمي ،كطمب منيـ الحكـ عمى فقرات األداة مف حيث الدقة ،كسالمة الصياغة

أم تعديالت ضركرٌية ،مف حيث اإلضافة أك التعديؿ أك الحذؼ.
المغكية،
ٌ
كصالحية الفقرة ،ك ٌ
تـ
تـ اختيار الفقرات التي أجمع معظـ المحكميف عمييا ،كما ٌ
كبعد استرجاع االستبانات ،كم ارجعة آراء المحكميف ٌ
األخذ باقتراح دمج بعض الفقرات المتعمقة بمادة أسباب الغمك ،ككذلؾ تمت بناء عمى ىذه االقتراحات إضافة بعض الفقرات
النيائية
عمى مادة عالج الغمك؛ حفاظا عمى التكازف بيف فقرات األسباب كالعالج ،كبذلؾ أصبحت فقرات األداة في صكرتيا
ٌ

(ّٔ) فقرة )َِ( :فقرة في أسباب الغمك )ُٔ( ،فقرة في عالج الغمك.
رابعا :ثبات األداة.

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ،تـ استخداـ طريقة االختبار كاعادة االختبار ) ،)test – retestإذ تـ بتطبيؽ األداة عمى

الدراسة بفاصؿ زمني مدتو أسبكعاف بيف مرتي التطبيؽ كتـ حساب معامؿ
عينة ٌ
عينة استطالعية مككنة مف (َّ) مف خارج ٌ
الثٌبات باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ،كما استخدمت طريقة االتساؽ الداخمي كركنباخ ألفا )،(Cronbach Alpha
كالجدكؿ (ُ) يبيف معامالت ثبات االستبانة عمى النحك اآلتي:

جدول رقم (ٔ)
معامالت ثبات أداة أسباب الغمو ،وعالجو
الرقم

المجال

معامل ارتباط بيرسون

كرونباخ ألفا

ُ

أسباب الغمك

َٖٓ.

َْٖ.

ِ

عالج الغمك

َْٖ.

ََٗ.

الدرجة الكمية

َٕٖ.

ٖٗٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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and Adawi: ????? ?? ????? ????? ??????? ???: ?????? ?????? - ????? ???????- Extremism is Religion and Islam’s View about it: Causes and Solutions (Field

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراٍيه برقاٌ وعالء الديً عدوي

يمحظ مف الجدكؿ رقـ (ُ) معامالت ثبات أداة أسباب الغمك ،كعالجو ،ككاف معامؿ ارتباط بيرسكف ألفا (ٖ،)َٕ.
لمدرجة الكمية كمعامؿ كركنباخ ألفا بم بيف (َٗ ،)َ.ْٖ-َ.كتعد ىذه القيـ مقبكلة ألغراض الدراسة الحالية.
خامساً :إجراءات الدراسة.

بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا ،كتحديد عينة الدراسة ،كأخذ المكافقات الرسمية لتطبيؽ األداة ،قاـ

كمكضكعية ،كذلؾ بكضع إشارة (√) في
الباحثاف بتكزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة ،كطمب منيـ تعبئتيا بدقة
ٌ
كتـ استرجاع االستبانات ،كقد صممت اإلجابة عف الفقرات كفؽ السمـ الخماسي؛ بإعطاء كزف
المكاف المناسب لكؿ فقرةٌ ،

تـ تحديد ٓ( :درجات) لإلجابة بدرجة كبيرة جدا ،ك(ْ درجات) لإلجابة بدرجة كبيرة ،ك(ّ درجات)
متدرج لمبدائؿ ،حيث ٌ
لإلجابة بدرجة متكسطة ،ك(درجتيف) لإلجابة بدرجة قميمة ،ك(درجة) لإلجابة بدرجة قميمة جدا .كما تـ تقسيـ درجة
المكثكقية عمى كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة إلى ثالث درجات( :مرتفعة ،كمتكسطة ،كمنخفضة) ،كذلؾ باالعتماد عمى
ٌ
فئات األداة ،كعددىا أربع فئات ىي ،)ٓ-ْ( ،)ّ4ٗٗ-ّ( ،)ِ4ٗٗ-ِ( ،)ُ4ٗٗ-ُ( :كذلؾ بتقسيـ عدد الفئات عمى عدد
الدرجات الثالث ،كىي تمثؿ( :مرتفعة ،كمتكسطة ،كمنخفضة) ،كبالعممية الحسابية )ُ4ّّ =ّ÷ْ( :تككف الدرجات الثالث

عمى النحك اآلتي :الدرجة المنخفضة مف - ُ( :إلى أقؿ مف ّّ ،)ِ4كالدرجة المتكسطة مف - ِ4ّّ( :إلى أقؿ مف ٔٔ،)ّ4
كالدرجة المرتفعة مف (ٔٔ.)ٓ-ّ4
سادساً :متغيرات الدراسة.
-

تضمنت الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية:

المتغيرات المستقمة :المستكل الدراسي (بكالكريكس ،كدراسات عميا) ،كالتخصص (الشريعة أك الحقكؽ ،كتخصصات
أخرل).

-

األردنية.
المتغير التابع :أسباب الغمك في الديف ،كسبؿ عالجو مف كجية نظر طمبة الجامعة
ٌ

اإلحصائية.
سابعاً :المعالجة
ّ

الحسابية كاالنحرافات المعيارٌية ،كالرتبة كالمستكل؛ لإلجابة عف
تـ استخداـ المتكسطات
ٌ
بغية تحقيؽ أىداؼ الدراسةٌ ،
السؤاليف :الرابع كالخامس ،كاالختبار التائي ()T- test؛ لإلجابة عف السؤاليف :السادس كالسابع .كما تـ استخداـ معامؿ
ارتباط بيرسكف ،كمعادلة كركنباخ ألفا )(Cronbach Alpha؛ لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة.

املطلب الثاىي :ىتائج الدراسة ومياقشتَا.
أوالً :نتائج الدراسة.

يتضمف ىذا الجزء مف البحث عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمتيا ،كعمى

النحك اآلتي:

السؤال الرابع :ما أسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألسباب الغمك في الديف مف كجية نظر

طمبة الجامعة األردنية بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة ،كيظير الجدكؿ (ِ) ذلؾ.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٚ
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول (ٕ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ألسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية مرتبة تنازلياً
الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الرتبة

المستوى

مرتفع

الحسابي

المعياري

ّْْ.

َٖٓ.

ُ

ّْٓ.

َٖٖ.

ِ

مرتفع

ُٗ

التأثر السمبي باألقراف كاألصدقاء.

ِْٗ.

َّٖ.

ّ

مرتفع

ّ

التعصب لمرأم كعدـ تقبؿ الرأم اآلخر.

ُْٕ.

ََُ.

ْ

مرتفع

ُْٕ.

َٓٗ.

ْ

مرتفع

ُُ

عدـ اإلحاطة بأدكات فيـ النصكص الشرعية.

َْٕ.

َٖٗ.

ٔ

مرتفع

َِ

التديف المفاجئ دكف عمـ بعد التكبة مف االنحرافات.

َْْ.

َّٗ.

ٕ

مرتفع

ُٓ

الخكض في فرعيات الديف كترؾ األصكؿ.

َُْ.

َُِ.

ٖ

مرتفع

ّٗٗ.

َُّ.

ٗ

مرتفع

ُٖ

الغمك.
عدـ معرفة الناس بالضكابط المانعة مف الكقكع في ٌ

َّٗ.

َٕٖ.

َُ

مرتفع

ُ

الغمك.
قصكر دكر األسرة في التنشئة عمى االعتداؿ كالتحذير مف ٌ

ّٖٗ.

َٖٗ.

ُُ

مرتفع

ْ

ميسرة لمطمبة.
افتقار المناىج المدرسية إلى تحديد مفيكـ الغمك بصكرة ٌ

ّٖٖ.

َٔٗ.

ُِ

مرتفع

ُٕ

االنبيار بعمىـ مف الدعاة كاتخاذه قدكة كالتعصب لفكره.

ّٖٔ.

َُٕ.

ُّ

مرتفع

ٗ

الغمك كبياف مخاطره.
قصكر دكر اإلعالـ في تحذير الناس مف ٌ

ّٖٓ.

َِٗ.

ُْ

مرتفع

ُٔ

ضعؼ دكر المؤسسات الحككمية كاألىمية بالقياـ بمراجعات تثقيفية فكرية.

ّٖٓ.

َٗٗ.

ُْ

مرتفع

ٓ

ككيفية التعامؿ معو.
الغمك كخطكرتو ٌ
عدـ تركيز المساقات الجامعية عمى بياف مفيكـ ٌ

ّٖٕ.

َٓٗ.

ُٔ

مرتفع

ِ

الغمك كعكاقبو.
قصكر دكر المسجد (كخطب الجمعة كدركس الكعظ) في بياف مفيكـ ٌ

ّٕٔ.

ََُ.

ُٕ

مرتفع

ّٗٔ.

ُُِ.

ُٖ

متكسط

ُْ

الغمك.
قصكر دكر القدكة الحسنة في التحذير مف ٌ

ّّٔ.

ُُّ.

ُٗ

متكسط

ُّ

عدـ انضباط الفتكل كالمراجع الدينية.

ّْٗ.

ُُّ.

َِ

متكسط

ٖ٘.ٜ

٘ٗٓ.

ُِ
َُ

ٔ

ٕ

ٖ

االنفتاح السمبي عمى كسائؿ االتصاؿ المختمفة الذم يتيح لمجميع نشر أفكارىـ ،مما
جعميا تربة خصبة لممغاليف في الديف؛ مف أجؿ نشر فكرىـ المتطرؼ.
سكء الفيـ لمنصكص الشرعية كاالنتقائية في التعامؿ معيا ،كالتمسؾ بظكاىر النصكص
كاألخذ بيا دكف كعي.

غياب الكعي الديني السميـ لدل بعض الدعاة غير المؤىميف لمتعامؿ مع متطمبات
العصر كمعارفو.

األكضاع االقتصادية المتردية التي تجعؿ مف العاطميف عف العمؿ ىدفان سيالن أك

الغمك.
تربة خصبة لتبني ٌ

قصكر دكر العمماء كالمربيف مف ذكم الكفاءة العممية كالخمقية في تكضيح األفكار

اإلسالمية الصحيحة.

الدرجة الكمية

مرتفع

ٖٚٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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and Adawi: ????? ?? ????? ????? ??????? ???: ?????? ?????? - ????? ???????- Extremism is Religion and Islam’s View about it: Causes and Solutions (Field

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراٍيه برقاٌ وعالء الديً عدوي

يمحظ مف الجدكؿ (ِ) أف أسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية جاءت مرتفعة ،إذ بم المتكسط
الحسابي (ٓٗ )ّ.كانحراؼ معيارم (ْٓ ،)َ.كجاءت الفقرات في المستكييف المرتفع كالمتكسط ،إذ تراكحت المتكسطات
الحسابية بيف (ّْ ،)ّ.ْٗ -ْ.كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (ُِ) التي تنص عمى "االنفتاح السمبي عمى كسائؿ االتصاؿ
المختمفة الذم يتيح لمجميع نشر أفكارىـ ،مما جعميا تربة خصبة لممغاليف في الديف مف أجؿ نشر فكرىـ المتطرؼ"،

بمتكسط حسابي (ّْ )ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٓ )َ.كبمستكل مرتفع ،كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة (َُ) التي تنص
عمى "سكء الفيـ لمنصكص الشرعية كاالنتقائية في التعامؿ معيا كالتمسؾ بظكاىر النصكص كاألخذ بيا دكف كعي" بمتكسط
حسابي (ّٓ )ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٖ )َ.كبمستكل مرتفع ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة (ُْ) التي تنص عمى"
الغمك " بمتكسط حسابي (ّٔ )ّ.كانحراؼ معيارم (ُّ ،)ُ.كبمستكل متكسط،
قصكر دكر القدكة الحسنة في التحذير مف ٌ
كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (ُّ) التي تنص عمى" عدـ انضباط الفتكل كالمراجع الدينية" بمتكسط حسابي (ْٗ)ّ.
كانحراؼ معيارم (ُّ )ُ.كبمستكل متكسط.
السؤال الخامس :ما عالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالج الغمك في الديف مف كجية

نظر طمبة الجامعة األردنية بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة ،كيظير الجدكؿ (ّ) ذلؾ.
الجدول (ٖ)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لعالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ّ

نشر العمـ الشرعي الصحيح.

ْْٕ.

َْٖ.

ُ

ْ

تكعية الشباب مف قبؿ األئمة كاألساتذة كاألسرة.

ِْٕ.

َْٖ.

ِ

مرتفع

ُ

تكعية المجتمع بضركرة الرجكع إلى أىؿ التخصص بأمكر الديف.

ْٓٔ.

َٖٓ.

ّ

مرتفع

ٓ

احتكاء الشباب مف قبؿ الجامعات كالمراكز التعميمية اليادفة.

ْْٖ.

َٖٔ.

ْ

مرتفع

َُ

الغمك كالتطرؼ.
عدـ االنجرار كراء األفكار التي تغذم ٌ

ْْٔ.

َٖٔ.

ٓ

مرتفع

ُّ

ترسيخ أسمكب الحكار لدل الشباب كتقبؿ كجكد اآلخر.

ْْٔ.

َٕٔ.

ٓ

مرتفع

ٕ

الرٌد عمييا.
الغمك كتفنيدىا ك ٌ
مناقشة األفكار كالشبيات التي يتذرع بيا أىؿ ٌ

ِْْ.

َٕٓ.

ٕ

مرتفع

ُٓ

االبتعاد عف أسمكب التمقيف في المناىج المدرسية كالمقررات الجامعية.

ِْْ.

َُٖ.

ٕ

مرتفع

ٗ

تنقية أجيزة اإلعالـ مف المخالفات العقدية كالشرعية كاألخالقية.

ُْْ.

َٖٔ.

ٗ

مرتفع

ُُ

المتردية.
معالجة األكضاع االجتماعية
ٌ

ّْٔ.

َِٕ.

َُ

مرتفع

ٔ

تفعيؿ دكر ك ازرة األكقاؼ مف خالؿ المسجد كاألنشطة الدينية المختمفة.

ّْٓ.

َٖٔ.

ُُ

مرتفع

ٖ

الدعاة مف عرض الصكرة الصحيحة لإلسالـ.
الدعكية التي تمكف ٌ
إيجاد القنكات العممية ك ٌ

ِّْ.

َِٕ.

ُِ

مرتفع

الفقرة

الرقم

الرتبة

المستوى
مرتفع

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٚٚ
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُٔ

تضميف أدب الخالؼ الديني كالفكرم في المناىج المدرسية كالمقررات الجامعية.

ُّْ.

َٖٗ.

ُّ

مرتفع

ُِ

الغمك.
تكجيو كسائؿ اإلعالـ لمحاربة ظاىرة ٌ

َّْ.

َٕٔ.

ُْ

مرتفع

ُْ

اعادة النظر في المناىج المدرسية كالمقررات الجامعية.

ِْٖ.

َٓٗ.

ُٓ

مرتفع

ِ

محاربة التعصب المذىبي الضيؽ.

ِْْ.

َٓٗ.

ُٔ

مرتفع

ٖٗٗ.

ٖٗٓ.

الدرجة الكمية

مرتفع

يمحظ مف الجدكؿ (ّ) أف عالج الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية جاء مرتفعان ،إذ بم المتكسط

الحسابي (ّْ )ْ.كانحراؼ معيارم (ّْ ،)َ.كجاءت الفقرات جميعيا في المستكل المرتفع ،إذ تراكحت المتكسطات
الحسابية بيف (ْٕ ،)ْ.ِْ-ْ.كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (ّ) التي تنص عمى "نشر العمـ الشرعي الصحيح"،

بمتكسط حسابي (ْٕ )ْ.كانحراؼ معيارم (ْٖ ،)َ.كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة (ْ) التي تنص عمى "تكعية الشباب
مف قبؿ األئمة كاألساتذة كاألسرة" بمتكسط حسابي (ِٕ )ْ.كانحراؼ معيارم (ْٖ ،)َ.كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة
(ُْ) التي تنص عمى "إعادة النظر في المناىج المدرسية كالمقررات الجامعية" بمتكسط حسابي (ِٖ )ْ.كانحراؼ معيارم
(ٓٗ ،)َ.كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (ِ) التي تنص عمى "محاربة التعصب المذىبي الضيؽ" بمتكسط حسابي (ِْ)ْ.
كانحراؼ معيارم (ٓٗ.)َ.
السؤال السادس :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )α≥ٓ.في أسباب الغمو في الدين من
وجية نظر طمبة الجامعة األردنية تعزى لمتغيرات (الكمية ،المؤىل العممي)؟
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:

ُ)

متغير الكمية.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،

تبعا لمتغير الكمية ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( ،)t-testكيظير الجدكؿ (ْ) ذلؾ.
الجدول (ٗ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الكمية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
ََٓ.
َّٕ.

الكمية

العدد

الشريعة /الحقكؽ

َّٕ

َّْ.

كميات أخرل

َُّ

ّٖٖ.

قيمة ت
ُّْٕ.

مستوى
الداللة
ََََ.

تشير النتائج في الجدكؿ (ْ) إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك في الديف مف
كجية نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير الكمية ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة ،إذ بمغت (ُّٕ )ْ.كبمستكل داللة
(َََ ،)َ.حيث جاء الفرؽ لصالح كمية (الشريعة /الحقكؽ) عند مقارنتيا مع (كميات أخرل) بدليؿ ارتفاع متكسطيـ الحسابي.

ٖٚٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراٍيه برقاٌ وعالء الديً عدوي

ِ)

متغير المستوى الدراسي.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألسباب الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،

تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( ،)t-testكيظير الجدكؿ (ٓ) ذلؾ.
الجدول (٘)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير المستوى الدراسي
المتوسط

االنحراف

المستوى

الحسابي

المعياري

بكالكريكس

ٖٓٓ

ّٓٗ.

َّْ.

دراسات عميا

َٓ

َْْ.

َٖٓ.

الدراسي

العدد

قيمة ت
ُْٖٗ.

مستوى
الداللة
َُّٕ.

تشير النتائج في الجدكؿ (ٓ) إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك في
الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة ،إذ بمغت (ْٖٗ)ُ.
كبمستكل داللة (ُّٕ.)َ.

السؤال السابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )α≥ٓ.في عالج الغمو في الدين من وجية
نظر طمبة الجامعة األردنية تعزى لمتغيرات (الكمية ،المؤىل العممي)؟
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:

ُ)

متغير الكمية:

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالج الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،

تبعا لمتغير الكمية ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( ،)t-testكيظير الجدكؿ (ٔ) ذلؾ.
الجدول ()ٙ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الكمية
المتوسط

االنحراف
َْٕ.
َّٖ.

الكمية

العدد

الشريعة/الحقكؽ

َّٕ

ْْٔ.

كميات أخرل

َُّ

َْْ.

الحسابي

المعياري

قيمة ت
ُٖٕٔ.

مستوى
الداللة

ََٕٓ.

تشير النتائج في الجدكؿ (ٔ) إلى عدـ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.لعالج الغمك في الديف مف
كجية نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير الكمية ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة ،إذ بمغت (ٖٕٔ )ُ.كبمستكل داللة
(َٕٓ.)َ.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٚ
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ)

متغير المستوى الدراسي.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالج الغمك في الديف مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،

تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( ،)t-testكيظير الجدكؿ (ٕ) ذلؾ.
الجدول ()ٚ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير المستوى الدراسي
المستوى
الدراسي
بكالكريكس
دراسات عميا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٖٓٓ

ّْْ.

َّْ.

َٓ

ْْٓ.

َّٔ.

العدد

قيمة ت
َِٓٓ.

مستوى
الداللة
َٕٗٗ.

تشير النتائج في الجدكؿ (ٕ) إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.لعالج الغمك في الديف
مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة ،إذ بمغت (ِٓٓ)َ.
كبمستكل داللة (ٕٗٗ.)َ.
ثانيا :مناقشة النتائج.

ٔ)

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع :ما أسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟

أف أسباب الغمك مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية جاءت مرتفعة ،كقد تعزل ىذه النتيجة إلى تركيز
أظيرت النتائج ٌ
اإلعالـ عمى ىذه الظاىرة ،ككذلؾ انعكاس آثار الغمك بصكرة سمبية عمى المجتمعات ،كما يؤكد طمبة الجامعات تمؾ الجيكد

العممية.
المبذكلة مف أجؿ اجتثاث ىذه الظاىرة مف خالؿ المؤتمرات كالندكات التي تعقد في الجامعات كالمراكز الثقافية ك ٌ

كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (ُِ) التي تنص عمى "االنفتاح السمبي عمى كسػائؿ االتصػاؿ المختمفػة الػذم يتػيح

لمجميع نشر أفكارىـ ،مما جعميا تربة خصبة لممغاليف فػي الػديف؛ مػف أجػؿ نشػر فكػرىـ المتطػرؼ" ،كيمكػف تفسػير ذلػؾ؛ بسػيكلة

أف
التكاصػػؿ كالتقػػارب التػػي تتيحيػػا كسػػائؿ االتصػػاؿ المختمفػػة مػػع األفكػػار كالتكجيػػات المنحرفػػة كمػػف جممتيػػا الفكػػر الغػػالي ،كمػػا ٌ
التقػػدـ التقنػػي كالفنػػي اليائػػؿ كالمتسػػارع لكسػػائؿ االتصػػاؿ يصػػعب م ػف ميمػػة السػػيطرة عمييػػا كضػػبطيا ،كعػػدـ كجػػكد الرقابػػة
الكافية عمييا .ىذا ،كيعكد تأثير كسائؿ االتصاؿ عمى المتمقي إلى كجكد فراغ فكرم عند األفػراد كبخاصػة الشػباب مػف جيػة،
كانعداـ التحصيف ضد الغمك مف جية أخرل.
كما جاءت في الرتبة الثانية الفقرة (َُ) التي تنص عمى "سكء الفيـ لمنصكص الشرعية كاالنتقائية في التعامؿ معيا
كالتمسؾ بظكاىر النصكص كاألخذ بيا دكف كعي" ،كتعزل ىذه النتيجة إلى ارتفاع نسبة الجيؿ في الديف ،كالبعد عف الفيـ
اإلسالمية ،كعدـ احتراـ أىؿ التخصص ،كالرجكع إلييـ في فيـ النصكص.
العميؽ لمشريعة
ٌ

كيعمؿ
الغمك" ي
كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة (ُْ) التي تنص عمى "قصكر دكر القدكة الحسنة في التحذير مف ٌ
عينة الدراسة ،لجيكد العمماء في التحذير مف الغمك عبر الكتب
مجيء ىذه الفقرة في ىذه المرتبة بمالحظة طالب الجامعةٌ ،
ٖٓٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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كالمجالت كالمؤتمرات ككسائؿ االتصاؿ.
كما جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (ُّ) التي تنص عمى "عدـ انضباط الفتكل كالمراجع الدينية" كتعزل ىذه النتيجة

جعية الدينية في الفتاكل ،كباألخص دائرة اإلفتاء
أف انضباط المنيج كفيـ مقاصد الشريعة تعكد إلى ثقة ىؤالء الطالب بالمر ٌ
إلى ٌ
األردنية ،كأصحاب االختصاص مف المؤىميف لمفتكل.
ٌ
ٕ)

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس :ما عالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية؟

بأف انتشار ظاىرة الغمك بشكؿ كاضح
جاءت الفقرات المتعمقة بعالج الغمك جميعيا في المستكل المرتفع ،كيعمؿ ذلؾ؛ ٌ
السمبية عمى
ٌأدل إلى استجابة مجتمع الدراسة كبالمستكل المرتفع نفسو بضركرة عالج ىذه الظاىرة ،لخطكرتيا ،كانعاكساتيا
ٌ
المجتمع.

أف مف
كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (ّ) التي تنص عمى "نشر العمـ الشرعي الصحيح" ،كتعزل ىذه النتيجة إلى ٌ
أبرز أسباب الغمك –كما سبؽ بيانو في جدكؿ أسباب الغمك -يكمف في استخداـ كسائؿ االتصاؿ لنشر األفكار الغالية،
باإلضافة إلى سكء الفيـ لمنصكص الشرعية ،كعميو يككف نشر العمـ الشرعي الصحيح كالمنضبط بضكابط الشرع ،كالمستمد
النبكية الصحيحة مف أفضؿ سبؿ الكقاية مف الغمك.
مف القرآف الكريـ كالسنة
ٌ

كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة (ْ) التي تنص عمى "تكعية الشباب مف قبؿ األئمة كاألساتذة كاألسرة" ،كتأتي ىذه الفقرة

األساسية عند األفراد ،كىي :األسرة،
إف نشر العمـ الصحيح ال يتـ إال بمصادر التمقي كالتأثير
ٌ
متممة لمفقرة السابقة ،حيث ٌ
كالمدرسيف في المدارس كالجامعات ،كاألئمة كالكعاظ في المساجد .باإلضافة إلى ما تعانيو فئة الشباب مف فراغ فكرم؛ األمر
الذم يستمزـ تكعيتيـ كاستثمار طاقاتيـ بك ٌؿ ما ىك مفيد كنافع كىادؼ.

كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة (ُْ) التي تنص عمى "إعادة النظر في المناىج المدرسية كالمقررات الجامعية"
تعد سببا مف أسباب ظيكر الغمك
أف المناىج المدرسية كالمقررات
الجامعية ٌ
ٌ
أف الشباب ال يركف ٌ
كتعزل ىذه النتيجة إلى ٌ
حتى يككف إعادة النظر فييا عالجا ليذه الظاىرة ،كلع ٌؿ انخفاض رتبة ىذه الفقرة لدل مجتمع الدراسة ،ككف ىذه المناىج
الجامعية قد تضمنت التحذير مف ظاىرة الغمك كالتأكيد عمى كسطية اإلسالـ كاعتدالو.
المدرسية كالمقررات
ٌ
ٌ

بأف ظاىرة
كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة (ِ) التي تنص عمى "محاربة التعصب المذىبي الضيؽ" كيمكف تعميؿ ذلؾ ٌ
التعصب لممذىب تعد أحد صكر الغمك ،لكنيا ليست ممحكظة بصكرة كاضحة لدل مجتمع الدراسة.

ٖ)

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ)α≥ٓ.

في أسباب الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية تعزى لمتغيرات (الكمية ،المؤىل العممي)؟
ُ -متغير الكمية.

تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك في الديف مف كجية نظر

طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير الكمية ،حيث جاء الفرؽ لصالح كمية (الشريعة/الحقكؽ) عند مقارنتيا مع (كميات أخرل)

أف ىذه الظاىرة تخص طمبة كمية الشريعة كالحقكؽ بصكرة أكبر مف طمبة الكميات األخرل،
كتعزل ىذه النتيجة؛ باعتبار ٌ
أف مناقشة الفكر الديني ىك مف اختصاص طمبة الشريعة ،األمر الذم يدعكىـ إلى متابعة ما يستجد مف قضايا تتعمؽ
كما ٌ
بظاىرة الغمك.
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ -متغير المستوى الدراسي.

تشير النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك في الديف مف كجية

أف الكعي بظاىرة الغمك يشمؿ جميع
نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،كتعزل ىذه النتيجة إلى ٌ
أف نسبة طمبة الدراسات العميا
المستكيات
ٌ
أف مكقؼ طمبة الجامعة منيا متقارب إلى حد كبير ،باإلضافة إلى ٌ
العممية ،كما ٌ
أم فركقات تذكر.
منخفضة بالمقارنة مع عدد طمبة البكالكريكس ،لذا لـ تظير ٌ
ٗ)

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ)α≥ٓ.

في عالج الغمو في الدين من وجية نظر طمبة الجامعة األردنية تعزى لمتغيرات (الكمية ،المؤىل العممي)؟

ُ -متغير الكمية.

تشير النتائج إلى عدـ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.لعالج الغمك في الديف مف كجية نظر
أف كعي طمبة الجامعة و
عاؿ
طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير الكمية ،كيمكف إرجاع ىذه النتيجة إلى أسباب عدة أىمياٌ :
أف مستكل العالج كاحد.
في محاربة ظاىرة الغمك كعالجيا ،كما ٌ
ِ -متغير المستوى الدراسي.

تشير النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.لعالج الغمك في الديف مف كجية نظر

تتـ فييا معالجة الغمك في الديف متشابية
طمبة الجامعة األردنية ،تبعا لمتغير المستكل الدراسي ،كيعمؿ ذلؾ ٌ
بأف الكسائؿ التي ٌ
أماـ طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا لذلؾ كاف مستكل التقييـ متقاربا.
اخلامتة.
النتائج.

تكصمنا مف خالؿ ىذا البحث إلى جممة مف النتائج ،أىميا:

أوالً :النتائج المتعمقة باإلطار النظري.

ُ -تعد ظاىرة الغمك قديمة في تاريخ البشرية ،كقد ظير الغمك بقسميو العممي كاالعتقادم في تاريخ األمة بعد فتنة عثماف
 في إطار فرؽ كمذاىب غالية نتيجة سكء لمفيـ كالخكارج ،أك سكء لمقصد كالباطنية كمف انتيج نيجيـ.

اإلسالمية زاخرة في الدعكة
ِ -يتميز اإلسالـ بجممة مف الخصائص مف أبرزىا الكسطية كاالعتداؿ ،كمصادر الشريعة
ٌ
إلى اليسر كرفع الحرج ،كيعد الغمك ظاىرة مرفكضة في ديف اإلسالـ بكؿ أشكالو كصكره.
ثانياً :النتائج المتعمقة باإلطار اإلجرائي.

إف نتائج أسباب الغمك كعالجو مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية جاءت مرتفعة ،كقد ٌتـ تفسير ىذه النتيجة بمجمكعة
ٌُ -
مف األسباب أىميا :ارتفاع نسبة الكعي لدل طمبة الجامعة األردنية بيذه الظاىرة.
ِ -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية ،تبعنا
لمتغير الكمية ،لصالح طمبة كميتي الشريعة كالحقكؽ.

ّ -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.ألسباب الغمك مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
تبعا لمتغير المستكل الدراسي.
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ْ -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (َٓ )α≥َ.لعالج الغمك مف كجية نظر طمبة الجامعة األردنية،
تبعا لمتغير الكمية ،كالمستكل الدراسي.
التوصيات.

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ،فإننا نكصي باآلتي:

ُ -ضركرة االستمرار في محاربة الغمك مف خالؿ التكعية المستمرة لدل الشباب بخطكرة ىذه الظاىرة كاألسباب المفضية
ليا ،كمعالجتيا كبخاصة بنشر العمـ الشرعي الصحيح.

ِ -التأكيد عمى رقابة كسائؿ االتصاؿ الحديثة في تأثيرىا عمى تفشي ىذه الظاىرة.
ّ -إقامػة النػػدكات كالمحاضػرات فػػي الجامعػػات لتكعيػػة الطمبػػة بمقاصػد اإلسػػالـ ،كمناقشػػة األفكػػار الغاليػػة المتفشػػية فػػي
المجتمعات.

ْ -ترشيد الخطاب الديني مف خالؿ المنابر المسجدية كالدركس الكعظية ،كأف يتكلى ذلؾ العقالء كالحكماء كالمنصفكف.
ٓ -التأكيد عمى تعزيز الحكار كالتعددية كاالنفتاح عمى الثقافات األخرل؛ مما يخفؼ مف حدة ظاىرة الغمك.
العممية كالنفسية
ٔ -إعادة تأىيؿ أئمة المساجد كالكعاظ في اإلطاريف :الفكرم كاالجتماعي ،كتدريبيـ في الجكانب المعرفية ك ٌ
االجتماعية؛ األمر الذم يساعد عمى تنمية قدرتيـ في التأثير عمى اآلخريف ،كتغيير قناعاتيـ تجاه الغمك.
ك
ٌ

اهلوامش.
(ُ) ابف فارس (ت ّٓٗق) ،أحمد ،معجم مقاييس المغة( ،د.ط) ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكرُٕٗٗ ،ـ ،جْ،
صّٕٖ.

(ِ) الفيكمي (ت نحك َٕٕق) ،أحمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العالمية ،بيركت( ،د.ط) ،جِ ،صِْٓ.

(ّ) الفيركزآبادم (ت ُٕٖق) ،محمد (مجد الديف) ،القاموس المحيط ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة
الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت( ،طٖ)ََِٓ ،ـ ،صُُّٖ.

(ْ) ابف حجر (ت ِٖٓق) ،أحمد بف عمي ،فتح الباري ،رقـ كتبو كأحاديثو :فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة ،بيركت( ،د.ط)،
ُّٕٗق ،جُّ ،صِٖٕ.

(ٓ) الشاطبي (ت َٕٗق) ،إبراىيـ بف مكسى ،االعتصام ،تحقيؽ :سميـ بف عيد الياللي ،دار ابف عفاف ،السعكدية( ،طُ)ُِٗٗ ،ـ،
جُ ،صِّٗ.

(ٔ) ابف عاشكر (ت ُّّٗق) ،محمد الطاىر ،تفسير التحرير والتنوير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنسُْٖٗ ،ـ( ،د.ط) ،جٔ ،صُٓ.
(ٕ) الجرجاني (ت ُٖٔق) ،عمي بف محمد ،التعريفات ،تحقيؽ :جماعة مف العمماء بإشراؼ :الناشر ،دار الكتب العممية ،بيركت،
(طُ)ُّٖٗ ،ـ ،صَُُ.

(ٖ) المرجع السابق ،صَُُ.

العممية ،بيركتُٖٕٗ ،ـ( ،طِ) ،جِ،
(ٗ) الزمخشرم (ت ّٖٓق) ،محمكد (جار اهلل) ،المستقصى في أمثال العرب ،دار الكتب
ٌ
صّْٗ.
(َُ) البكرم (ت ْٕٖق) ،عبد اهلل (أبك عبيد) ،فصل المقال في شرح كتاب األمثال ،تحقيؽ :إحساف عباس كعبد المجيد
عابديف) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طّ)ُّٖٗ ،ـ ،صُّٕ.
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الغلو يف الديً وموقف اإلسالو ميُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُُ) الجاحظ (ت ِٓٓق) ،عمرك بف بحر ،البيان والتبيين ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركتُِّْ ،ق( ،د.ط) ،جُ ،صُِّ.

(ُِ) البخارم (ت ِٔٓق) ،محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخاري ،كتاب :األيماف كالنذكر ،باب :النذر فيما ال يممؾ كفي المعصية،
طُ ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاةُِِْ ،ق ،ح َْٕٔ ،جٖ ،صُّْ.

اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طُ)ُْٖٗ ،ـ ،صٗٗ.
(ُّ) ينظر :عبد الحميد ،عرفاف ،دراسات في الفرق والعقائد
ّ
(ُْ) ينظر :المرجع السابق ،صَُِ.

اإلسالمية ،دكف طبعة ،دار الفكر العربي ،صٔٔ.
(ُٓ) أبك زىرة ،محمد ،تاريخ المذاىب
ّ
(ُٔ) ينظر :البغدادم (ت ِْٗق) ،عبد القاىر ،الفرق بين الفرق ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت( ،طِ)ُٕٕٗ ،ـ ،صِّٔ.ِْٔ-

(ُٕ) ينظر :الخطيب ،محمد ،الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي :عقائدىا وحكم اإلسالم فييا ،دكف دار نشر( ،طّ)،
َُِْـ ،صُٖ .كينظر :المرجع السابق نفسو ،صُٗ.

اإلسماعيمية :فرقة باطنية ظيرت إثر انقساـ الشيعة بعد كفاة جعفر الصادؽ  إلى فرقتيف :األكلى :تمؾ التي نادت بإمامة
(ُٖ)
ٌ
أما الفرقة الثانية :فيي التي نادت بإمامة
مكسى الكاظـ ،كسمسمكا اإلمامة في األكبر ٌ
سنان في عقبو ،كىؤالء ىـ االثنا عشرٌيةٌ ،
أف محمد بف إسماعيؿ ىك
اإلسماعيمية .كيرل
إسماعيؿ بف جعفر ،كىؤالء ىـ
ٌ
ٌ
أف أدكار اإلمامة سبعة سبعة ،ك ٌ
اإلسماعيمية ٌ

محمد  .ينظر :الغزالي (ت َٓٓق) ،محمد بف محمد ،فضائح الباطنية ،تحقيؽ :عبد الرحمف بدكم،
اإلماـ السابع بعد ٌ
الباطنية في التاريخ وأصوليم وأفكارىم،
مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الككيت( ،د.ط) ،صُٔ .كينظر :جمي ،أحمد محمد،
ّ
دار الكتاب الجامعي ،العيف – اإلمارات( ،طُ)ََُِ ،ـ ،صّٓ.

(ُٗ) ينظر :الخطيب ،الحركات الباطنية ،صِْ.ّْ-

(َِ) الحشاشكف :طائفة إسماعيمية فاطمية ن ازرية مشرقية ،انشقت عف الفاطمييف؛ لتدعك إلى إمامة نزار بف المستنصر باهلل كمف
مركز لنشر دعكتو كترسيخ أركاف دكلتو .كقد
جاء ًمف نسمو .أسسيا الحسف بف الصباح الذم اتخذ مف قمعة آلمكت في فارس نا
تميزت ىذه الطائفة باحتراؼ القتؿ كاالغتياؿ ألىداؼ سياسية كدينية متعصبة .ككممة الحشاشيف ) )Assassinدخمت

بأشكاؿ مختمفة في االستخداـ األكركبي بمعنى القتؿ خمسة أك غد انر أك بمعنى القاتؿ المحترؼ المأجكر .ينظر :الندكة
العالمية لمشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة ،دار الندكة العالمية لمطباعة

كالنشر كالتكزيع( ،طْ)َُِْ ،ق ،جُ ،صَّْ.

(ُِ) ينظر :الصالبي ،عمي محمد ،دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغمغل الباطني والغزو الصميبي ،مؤسسة
اق أر لمنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة( ،طُ)ََِٔ ،ـ ،صَٗٓ.

(ِِ) البعداني ،فؤاد ،االفتراق بين وسطية اإلسالم وظاىرة الغمو الديني ،مؤتمر التطرؼ كاإلرىاب بيف تطرؼ الفكر كفكر التطرؼ،
اإلسالمية ،المدينة المنكرةََِٗ ،ـ.َْٖ ،
المحكر الثاني ،الجامعة
ٌ

(ِّ) ابف فارس (ت ّٓٗق) ،معجم مقاييس المغة ،جٔ ،صَُٖ.

العممية ،بيركت،
(ِْ) الزمخشرم (ت ّٖٓق) ،جار اهلل محمكد ،أساس البالغة ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب
ٌ
(طُ)ُٖٗٗ ،ـ ،جِ ،صّّّ.
العممية ،بيركت( ،طُ)ََِْ ،ـ ،صٗ.
(ِٓ) الغزالي (ت َٓٓق) ،محمد بف محمد ،االقتصاد في االعتقاد ،دار الكتب
ٌ
(ِٔ) ابف رشد (ت ٓٗٓق) ،محمد (أبك الكليد) ،فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،تحقيؽ :محمد عمارة ،المؤسسة
العر ٌبية لمدراسات كالنشر ،بيركت( ،طّ)ُٖٗٔ ،ـ ،صٕٔ.
(ِٕ) البخارم (ت ِٔٓق) ،صحيح البخاري ،كتاب :األدب ،باب :الرفؽ في األمر كمو ،حَِْٔ ،جٖ ،صُِ.

(ِٖ) المرجع السابق نفسو ،كتاب العمـ ،باب ما كاف النبي  يتخكليـ بالمكعظة كالعمـ كي ال ينفركا ،حٗٔ ،جُ ،صِٓ.
ٖٗٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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and Adawi: ????? ?? ????? ????? ??????? ???: ?????? ?????? - ????? ???????- Extremism is Religion and Islam’s View about it: Causes and Solutions (Field

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراٍيه برقاٌ وعالء الديً عدوي
(ِٗ) النسائي (َّّق) ،أحمد بف شعيب ،السنن الكبرى ،كتاب :المناسؾ ،باب :التقاط الحصى ،تحقيؽ :حسف عبد المنعـ شمبي،
مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طُ)ََُِ ،ـ ،حَْْٗ ،جْ ،صُٖٕ.

كقد أخرجو النسائي أيضان في :السنن الكبرى ،حَُْٓ ،جْ ،صُٕٗ .كفي السنن الصغرى ،حَّٕٓ ،جٓ ،صِٖٔ؛

حَّٗٓ ،جٓ ،صِٗٔ .كقد ذكره األلباني في السمسمة الصحيحة ،حُِّٖ ،جّ ،صّٕٓ.

(َّ) ينظر :عزكزم ،حسف بف إدريس ،قضايا اإلرىاب والعنف والتطرف في ميزان القرآن والسنة ،السجؿ العممي لمؤتمر مكقؼ
اإلسالـ مف اإلرىاب ،الرياضََِْ ،ـ ،مجمدْ ،صٓٗ.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٛ
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