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صكم لجهكدا التي بذلها في متابعة ذا الرسالة ،كما كأعرب عف امتناني لك ٌؿ مف كاف سببان في نجاح
ذا البرنامج.
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ممخص:


خاصة مع النجاحات الميدانية الكبيرة التي
نالت السمفية الجهادية في السنكات األخيرة شهرة كبيرة
ٌ
حققتها ،كالتي أثارت ا تماـ الباحثيف الذيف تناكلكا بالدراسة الجكانب المختمفة المتعمقة بالظا رة السمفية
أف الجهكد المبذكلة في فهـ كتحميؿ األصكؿ المؤسسة لمفكر السمفي الجهادم
الجهادية ،إال ٌ
كمرجعياتها ،باإلضافة إلى ظا رة العنؼ الذم تمارسه ذا الجماعات المنتمية لهذا التيار الفكرم ،ال
تزاؿ تحتاج إلى المزيد مف التفسير كالتحميؿ كالنقد .تهدؼ ذا الدراسة إلى البحث عف إمكانية كجكد
صمة بيف األصكؿ االعتقادية لدل السمفية الجهادية (العنؼ الثقافي) كالعنؼ بقسميه المفظي كالمادم
(العنؼ المباشر) ،كما كتهدؼ إلى معرفة إف كانت ذا األصكؿ تمثؿ امتدادان لمخطاب الديني لفرقة
بحد السيؼ .اعتمد ذا البحث عمى
الخكارج التي كانت تحمؿ مشركعان سياسيان تسعى إلى فرضه ٌ
المنهج التحميمي لتفسير كنقد األفكار األساسية المطركحة في المصادر األكلية لمسمفية الجهادية التي

لديها عبلقة مباشرة في قضايا شرعنة العنؼ أك ممارسته ،مع التركيز عمى أدبيات تنظيمي القاعدة
كالدكلة ككنهما أحدث كأشهر مف يمثؿ ذا الفكر.

يتناكؿ البحث في بداياته مفهكـ العنؼ كتفسيراته الفمسفية المختمفة ،مع اإلشارة إلى األفكار المتعددة
التي تشرح أسبابه ،كما كيتطرؽ إلى أ مية فهـ العنؼ مف زكاياا الثبلث :العنؼ المباشر ،كالعنؼ
البنيكم ،كالعنؼ الثقافي ،حيث يعتبر العنؼ الثقافي ك جك ر مكضكع ذا البحث .باإلضافة إلى
مفهكـ العنؼ ،شممت البدايات تعريؼ السمفية كأنكاعها كأ ـ الفركؽ فيما بينها.

تناكؿ الفصؿ األكؿ السمات االعتقادية لدل السمفية الجهادية التي تمثؿ البنية األساسية لمخطاب
تطرؽ الفصؿ الثاني كالثالث إلى بحث العنؼ المفظي كالمادم المذيف يتجمياف بفكرتي
العقدم ،بينما ٌ
التكفير كالجهاد .كقد ظهر مف خبلؿ الدراسة كجكد عبلقة مباشرة بيف العنؼ الثقافي المتمثؿ في
األصكؿ الفكرية لمسمفية الجهادية كالمرجعيات الفكرية مف جهة ،كالعنؼ المباشر الذم تحث عميه ذا
أف السمفية الجهادية عبارة عف
االعتقادات كتعظـ مف شأنه كتشرعنه مف الجهة األخرل ،كما كظهر ٌ
مشركع سياسي له أصكؿ تاريخية تقؼ بجذكر ا عند فرقة الخكارج.
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The Intellectual Roots of Violence in Jihadi Salafism and their Impact
Prepared by: Mohammad Mahmoud mohammad Sherbini
Supervisor: Dr. Mustafa Abu Sway
Abstract:
In recent years, Salafi Jihadism has gained a great reputation, especially with its great field
successes that have attracted the interest of researchers who studied the various aspects
related to the Salafi Jihadist phenomenon. However, efforts to understand the origins of
Salafi jihadist ideology, and the violence practiced by groups that belong to this intellectual
stream still need more interpretation, analysis and criticism. The purpose of this study is to
investigate the possible link between the ideological origins of Jihadi Salafism (cultural
violence) and violence in its verbal and physical forms (direct violence). It also aims to
find out if these origins represent an extension of the religious discourse of al-Khawārij
sect, which carried a political project sought to impose by the sword. This research adopts
the analytical method, which aims to provide interpretation and critique to the basic ideas
that have a direct relationship to the issues of legitimizing or practicing violence as they
are presented in the primary sources of Salafi Jihadism. It also focuses on of al-Qaeda and
ISIS literature as the most recent and famous representatives of this ideology.

The study tackles the concept of violence and its various philosophical interpretations. It
also refers to the various ideas that explain its causes. Moreover, it points to the importance
of understanding violence from its three angles: direct violence, structural violence and
cultural violence, where cultural violence is at the heart of this research. In addition to the
concept of violence, it studies the definition of Salafism, its types and the most important
differences between them.

The first chapter deals with the characteristics of the Salafi Jihadist Ideology, which
represents the basic structure of the doctrinal discourse, while the second and the third
chapters deal with the study of verbal and physical violence, that are manifested in the
ideas of takfīr and jihad. The study shows that there is a direct relationship between the
cultural violence represented by the intellectual origins of jihadist Salafism and the
intellectual authorities, and the direct violence that these beliefs encourage, glorifiy, and
legitimize. It also appears that Salafi Jihadism is a political project with historical origins
rooted in al-Khawārij sect.

د

المقدمة:
ّ
إف مقاكمة الجماعات المتطرفة التي تستبيح دما األبريا بشتى الحجج ،ال يمكف أف تنجح دكف فهـ
ٌ
عميؽ كحقيقي لؤلفكار التي تقكـ عميها ،كتحميؿ الدكافع العقدية التي تمثؿ الطاقة المحركة ألفراد ا،
باإلضافة إلى ما تفرزا ذا األفكار مف تكجهات عممية منتقاة ،ككيفية تفاعؿ ذا التكجهات العممية مع

الكاقع تحت غطا الشرعية كالقداسة .سأتطرؽ في ذا الدراسة إلى تحميؿ األصكؿ الفكرية التي يقكـ

الحث عميه أك
عميها فكر السمفية الجهادية كالتي لها عبلقة مباشرة بالدعكة إلى العنؼ المفظي كالمادم ك ٌ
شرعنته.

مشكمة الدراسة:
ناؾ العديد مف العكامؿ التي لها دكر في نشك ظا رة العنؼ البشرم ،قد تككف عكامؿ اجتماعية أك
سياسية ،اقتصادية أك نفسية ،كقد تككف عكامؿ فكرية أك أخرل مجتمعة مف ك ٌؿ أك بعض ما ذكر ،كقد
تناكؿ الباحثكف تمؾ الجكانب المختمفة بالتحميؿ كالتفسير ٌّ
كؿ بحسب جهة تخصصه ،حيث يغمب في
مكضكعنا تناكؿ الباحثيف له مف جهة المؤثرات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كدكر ا في نشك

إما لـ يتعمقكا
أما الباحثكف الذيف ٌ
تطرقكا لدراسة الجانب الفكرم فهـ ٌ
ذا الجماعات كتبنيها لمعنؼٌ ،
بالقدر الكافي في تحميؿ النقاط المفصمية المؤسسة لمفكر السمفي الجهادم ،أك انشغمكا في الدفاع عف
اإلسبلـ مما عمؽ بصكرته نتيجة ممارسة تمؾ األفعاؿ العنيفة ،لكف دفاعهـ كاف بعمكميات كادانات لـ

تبمغ درجة تفكيؾ الخطاب السمفي الجهادم ،أك كاف تحميبلن يشكبه الخجؿ ضمف المحاكالت الجيدة التي

قاـ بها بعض المنتمي ف لمتيارات السمفية األخرل ،كالتي اعتمدت بالغالب عمى النقاش الفقهي كتخطئة

يكجه
الفهـ الخاص لمسمفية الجهادية لمنصكص الشرعية ،كأقكاؿ المرجعيات العممية التي يعتمدكنها ،فمـ ٌ
ألنها ذات المرجعيات المككنة لئلطار الفكرم كالخطاب العقدم لدل السمفييف
النقد لممرجعيات السمفية ٌ
كافة ،كاختبلفهـ ينحصر في تنزيؿ ذا األفكار عمى الكاقع ككيفية التفاعؿ معه ،لذلؾ برزت أ مية
التعمؽ في األفكار المؤسسة لظا رة العنؼ ذا ،بعيدان عف الجدؿ الفقهي أك المغكم ما أمكف ،بهدؼ

الكصكؿ إلى تحميؿ كاضح كنقد صريح لؤلصكؿ المؤسسة لمعنؼ عند السمفية الجهادية كاآلثار الناتجة

عف ذا األصكؿ مف العنؼ المفظي كالمادم.
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أهمية الدراسة:
أف ذا الدراسة المتخصصة حكؿ عبلقة األصكؿ الفكرية لدل السمفية الجهادية بالعنؼ ستككف
أعتقد ٌ
مهمة لمباحثيف ،كذلؾ لعدـ كجكد دراسات سابقة مستقمة تحت ذا العنكاف في حدكد اطبلعي ،كسيككف
ٌ
ذا البحث بمثابة إضافة عممية يمكف تكظيفها عمميان في اتجا يف ،األكؿ التكعية كالتحصيف الفكرم
ألفراد المجتمع مف خطر االنجراؼ ك ار الشعارات الجذابة كالكقكع في مصيدة األفكار كالمسمكيات

المنحرفة لهذا الجماعات ،كالثاني بياف مكامف األخطا كالعمؿ في الفكر كما ينتج عنه مف عمؿ ،مما

يدعـ الجهكد الرامية إلنقاذ مف يمكف انقاذا مف المؤيديف لهذا الجماعات.

أف معظـ الدراسات التي اطمعت عميها لـ تقـ بتحميؿ األصكؿ المؤسسة لمخطاب السمفي الجهادم
كما ٌ
معيف ،أك ما يمكف اعتبارا نقد سمفي-سمفي ال يتكجه
سكل تمؾ األبحاث التي تخصصت في جانب ٌ
أف باقي الدراسات لـ تهدؼ إلى بحث الرابط بيف
بالنقد ألسس كمرجعيات "السمفية" ،باإلضافة إلى ٌ
تميز
العنؼ المفظي كالمادم مف جهة ،كالعنؼ الثقافي المتمثؿ بهذا األصكؿ الفكرية ،كمف نا يظهر ٌ
ذا البحث عف باقي األبحاث السابقة ،ك ٌأنه إضافة عممية مهمة كضركرية.

أهداف الدراسة:
يمكف تمخيص األ داؼ المتكخاة مف ذا الدراسة بما يمي:
معرفة األصكؿ االعتقادية التي يقكـ عميها الفكر السمفي الجهادم.
معرفة عبلقة ذا األصكؿ الفكرية بالعنؼ المفظي كالمادم الذم تمارسه ذا الجماعات.

فرضية البحث:
تقكـ ذا الدراسة عمى الفرضيات التالية:
الحث عمى استخداـ العنؼ
أف األصكؿ االعتقادية التي تتبنا ا السمفية الجهادية لها عبلقة مباشرة في
ٌ
ٌ
المفظي كالمادم تجاا المخالفيف.
أف السمفية الجهادية تحمؿ مشركعان سياسيان تسعى مف ك ار ا الكصكؿ إلى السمطة عبر استخداـ العنؼ
ٌ
"المشرعف" ضد خصكمها.
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أف السمفية الجهادية امتداد تاريخي لفرقة الخكارج.
ٌ
الدراسات السابقة:
ناؾ بعض الدراسات الجيدة التي تناكلت الجانب االعتقادم عند السمفية الجهادية ،كأحيانان كانت تأخذ

يتـ نقاشها بعمؽ خبلؿ البحث لكف دكف شمكؿ لتمؾ األصكؿ الفكرية المؤسسة لمعنؼ
مسألة محددة ٌ
أذكر مف أ مها:
كنيس ،عمي (2017ـ) :التكفير عند قادة القاعدة كمنظريهـ ،ط ،1مركز ثبات لمبحكث كالدراسات،

المممكة العربية السعكدية .رغـ كثرة االستدالالت كالنقاشات البحثية المفيدة ،إال ٌأنه يبقى ضمف دائرة
المرجعية السمفية كلذلؾ لـ يكجه النقد لبعض األسس التي تعتمد عميها السمفية فكريان كتعريؼ اإليماف،
كلـ يقـ بنقد الغمك بالتكفير كفتاكل العنؼ عند عمما الدعكة الك ابية.

بهمكؿ ،نسيـ (2013ـ) :العقيدة السمفية القتالية الجهادية ،ط ،1دار الركافد الثقافية-ناشركف ،بيركت.
تناكؿ مكاضيع متناثرة حكؿ بكاعث الجهاد السمفي القتالي الستعادة الخبلفة ،كدفاعهـ عف تهمة

اتهامهـ "بخكارج العصر" ،بينما لـ يتطرؽ إلى مكضكع األصكؿ االعتقادية إال بشكؿ عابر ،فكاف أ ٌـ
ما ناقشه في ذا المجاؿ مسألة الكال كالب ار لكف دكف تعمؽ في تحميؿ أسسها كنقد مآالتها في

الخطاب السمفي الجهادم.

العكني ،حاتـ (2015ـ) :تكفير أ ؿ الشهادتيف ،مكانعه كمناطاته (دراسة تأصيمية) ،ط ،1مركز نما

الدراسات ،بيركت ،كالعكني ،حاتـ (2016ـ) :الكال كالب ار بيف الغمك كالجفا  ،ط  ،1أركقة
لمبحكث ك ٌ
النشر ،األردف .استطاع الباحث مف خبللهما نقاش اتيف المسألتيف حكؿ التكفير كالكال
لمدراسات ك ٌ

فحرر
كالب ار بعمؽ ،كما
كتطرؽ فيهما إلى اآلثار العممية المترتبة عمى سك الفهـ كالتطبيؽ لهماٌ ،
ٌ
خبلؿ بحثه مكاطف الخمؿ كأخطا األحكاـ المبنية عمى الفهـ المنحرؼ لهاتيف المسألتيف.

نسيرة ،اني (2015ـ) :متا ة الحاكمية ،أخطا الجهادييف في فهـ ابف تيمية ،ط ،1مركز دراسات

قدـ المؤلؼ في ذا الكتاب أبحاثان غنية تتعمؽ بمرجعية ابف تيمية عند السمفية
الكحدة العربية ،بيركتٌ .
الجهادية ،كقضايا تقسيـ التكحيد كالتكفير كالجهاد بيف فهـ ذا الجماعات كما يراا ك فهمان صحيحان
ألفكار ابف تيمية.

شيا ،ط ،1مركز
فكاز (2016ـ) :داعش إلى أيف؟ جهاديك ما بعد القاعدة ،ترجمة محمد ٌ
جرجسٌ ،
دراسات الكحدة العربية ،بيركت .بحث المؤلؼ في ذا الكتاب خط سير التنظيـ تاريخيان كألقى الضك

عمى الخطة االستراتيجية المعركفة باسـ خط سير التنظيـ تاريخيان كألقى الضك عمى الخطة

االستراتيجية المعركفة باسـ إدارة التكحش.
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از د ،عبد األمير كاظـ (2016ـ) :إشكالية فهـ النٌصكص المرجعيٌة لدل األصكليات اإلسبلمية
المعاصرة ،ط  ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت .غطى الباحث في كتابه مسائؿ التكحيد كالكال
كالب ار كالحاكمية مف ناحية إشكالية طبيعة الفهـ ،فقاـ بتحميمها كنقد ا.

Maher, Shiraz (2017): Salafi-Jihadism the History of an Idea, 2nd Ed., Penguin Books,

 ،UK.أشار إلى أ مية دراسة األصكؿ التي تقكـ عميها السمفية الجهادية ،فبحث قضايا التكحيد،
كالتكفير ،كالكال كالب ار  ،كالحاكمية ،ك ك الجهد الكحيد في حدكد اطبلعي الذم حاكؿ فيه الباحث تقديـ

دراسة شاممة لؤلصكؿ االعتقادية كالمقكالت التأسيسية التي ينبني عميها الخطاب السمفي الجهادم .لـ
يكف دؼ الباحث ربط ذا األصكؿ الفكرية بآثار ا العنيفة ،إنما ما أرادا ك إزالة الغمكض عنها

كفهمها مف نصكص منظريها.

Khosrokhavar, Farhad (2011): Jihadist Ideology, the Anthropological Perspective, Aarhus

 ،Universiy, Denmark, Center for Studies in Islamism and Radicalisationعمى تحميؿ عقيدة

تـ
الطائفة المنصكرة كما أسماا الهرمنطيقا الضمنية عند السمفية الجهادية في فهـ النٌصكص ،كما كا ٌ
الباحث في تسميط الضك عمى أ ـ منظرم ذا التيار كأبرز أفكار ـ.
منهج البحث:
ذا البحث يعتمد عمى المنهج التحميمي حيث يتـ تفسير كنقد األفكار المطركحة في المصادر األكلية
األساسية كالتي لها عبلقة متينة في تشكيؿ ظا رة العنؼ عند السمفية الجهادية ،سكا أكانت مف
المتبناة مف قبؿ
مصادر المرجعيات التاريخية الرافدة لهذا الفكر ،أك تمؾ التي تمثٌؿ المكاقؼ المعاصرة
ٌ

السمفية الجهادية ،كذلؾ عبر البحث في ثنايا ذا األفكار عف الركابط المشتركة فيما بينها ،كأسبابها

تـ التركيز في الغالب عمى أدبيات تنظيـ القاعدة
قكتها كضعفها ،كتناقضها أك تناسبها ،ك ٌ
كعممها ،كنقاط ٌ
كتنظيـ الدكلة ،أكالن :لكجكد كـ ائؿ مف األدبيات المتنكعة فيما يتعمؽ بالفكر السمفي الجهادم ككؿ،

بد مف تحديد نطاؽ البحث كي ال تتشتت الجهكد بيف االختبلفات الفرعية كالتطكرات التاريخية،
فبل ٌ
ألنهما التنظيماف الفاعبلف في زمننا الحاضر ،ك ما كريثا الجماعات السمفية الجهادية السابقة،
كثانيانٌ :
فيمكف أف نتعامؿ مع خطابهما كممثؿ في مجممه لمسمفية الجهادية.
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تمهيد حول مفهوم العنف والسمفية الجهادية:
مهما اختمفت اآل ار في تفسير العنؼ كأسبابه كدكافعه ،إال ٌأنه يبقى ظا رة اجتماعية تجد تفسير ا في
النفكس البشرية عند البحث عف الدكافع التي تتجمى في قابمية اإلنساف الستخداـ القكة ضد اآلخر .ذا

القكة التي يستخدمها الفرد أك الجماعة ،قد تككف قكة منظمة ضمف محددات دينية أك كضعية
أك أخبلقية أك عرفية ،فمف استخدـ القكة ضمف ذا المحددات اعتبر فعمه مشركعان مف كجهة نظر
فإف فعمه خارهج
جمهكر البيئة التي تنتمي لتمؾ المحددات ،كمف استخدـ القكة خارجان عف ذا المحددات ٌ
يتـ التحاكـ
عف المشركعية .ك كذا يصبح تصنيؼ العنؼ مف حيث مشركعيته تابعان لممرجعيات التي ٌ

بأف العنؼ ما ك إال استخداـ لمقكة ضد اآلخريف بقصد السيطرة عميهـ كمحاكلة
لها .كيمكف القكؿ ٌ
1
قاصر عمى العنؼ الجسدم.
لكف ذا التعريؼ يبقى
ان
إخضاعهـ ٌ

تعريف العنف:

مف الناحية المغكية يدكر المعنى حكؿ و
و
الض ٌـ،
فعؿ
لمرفؽ ،فقد جا في مختار الصحاح :العنؼ ب ٌ
نقيض ٌ
2
التكصؿ إلى المطمكب 3.مف جهة
بأنه :التشديد في
ٌ
عرفه العسكرم في كتاب الفركؽ ٌ
ٌ
الرفؽ ،ك ٌ
ضد ٌ

يعرؼ الحيدرم العنؼ تعريفان إجرائيان عمى ٌأنه " االستخداـ غير المشركع لمقكة المادية بأساليب
أخرل ٌ
4
عرفه كيتمر عمى ٌأنه" :إيذا
متعددة إللحاؽ األذل باألشخاص كالجماعات كتدمير الممتمكات" ،بينما تي ٌ
أك تدمير الجسد أك العبلقة يقكـ به شخص تجاا آخر أك جماعة تجاا أخرل" ،5لكف ال بد مف تحديد

مفهكـ العنؼ بدقة حتى نستطيع فصمه عف باقي أشكاؿ الضغط كاإلكراا.
يعرؼ العنؼ في قامكس كامبردج الفمسفي عمى ٌأنه استخداـ القكة لمتسبب بأذل مادم أك عاطفي أك
عقمي ،باستخداـ القكة الفعمية أك النفسية ،حيث يتـ تكجيه العنؼ المادم ضد األشخاص جماعات أك

1

انظر :الحيدرم ،إب ار يـ (2015ـ) :سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ط ،1دار الساقي ،بيركت ،ص .88

 2انظر :الرازم ،محمد بف أبي بكر (1999ـ) :مختار الصحاح ،ط ،5تحقيؽ يكسؼ الشي محمد ،المكتبة العصرية،
بيركت ،ص
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انظر :العسكرم ،أبك بلؿ (1994ـ) :كتاب الفركؽ ،ط ،1دار جركس برس ،طرابمس الشرؽ ،ص .148
الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .19

كيتمر ،بارب ار (2007ـ) :األنماط الثقافية لمعنؼ ،ترجمة ممدكح عمراف ،عالـ المعرفة ،عدد رقـ  ،337الككيت ،ص

.88

5

فرادل ،كالحيكانات ،كالممتمكات 1،كفي مكسكعة الالند الفمسفية يع ٌرؼ العنؼ عمى ٌأنه" :االستعماؿ غير
2
أف العنؼ " ك
المشركع أك عمى األقؿ غير القانكني لمقكة"  ،بينما ذكر صميبا في المعجـ الفمسفي ٌ

استخداـ القكة استخدامان غير مشركع ،أك غير مطاب و
ؽ لمقانكف" 3كيعني بالقكة نا "القهر المادم
4
أف العنؼ
الصحة ٌ
كالخارجي ،أك الضركرة التي ال تستطيع اإلرادة مقاكمتها"  ،كما اعتبرت منظمة ٌ
النفس أك الفرد أك الجماعات أك
ما ك إال استخداـ العنؼ البدني كالقكة ،سكا بالتهديد أك الفعؿ ،ضد ٌ

5
السياؽ ذ ب خب ار
المجتمع ،تؤدم أك يتكقع أف تؤدم إلى إصابة أك مكت أك ضرر نفسي ،كفي نفس ٌ
كنظيـ تهسبب دما انر
ٌ
أف العنؼ "يتألٌؼ مف أفعاؿ كمفردات كاتجا ات كتراكيب ي
النزاعات إلى ٌ
الناس مف الكصكؿ إلمكانياتهـ اإلنسانية
فيزيائيان/جسديان ،كنفسيان كاجتماعيان أك بيئيان ،ك/أك يمنع ٌ

الكاممة".

6

إف ما يمكف استخبلصه مف التعريفات السابقة لمفهكـ العنؼ بأنٌه سمكؾ يتسـ بالشدة ،كاستخداـ القكة
ٌ
الفعمية لمتسبب باألذل الجسدم كاإلضرار المادم أك النفسي كالمعنكم ،كاإلسا ة المفظية كالتهديد ضد
شخص أك جماعة (العنؼ المفظي) ،مرك انر بإيقاع األذل الجسدم (العنؼ المادم) .يؤكد بعض

بأف "العنؼ المفظي ك األكثر شيكعان في مجتمعاتنا مف كؿ أشكاؿ العنؼ .فهك إسا ة لفظية
الباحثيف ٌ
غير مادية" 7،يتكلد عف قناعات تشكمت عبر ركافد الكعي المختمفة أك نتيجة حالة نفسية معينة،

فيظهر ذا العنؼ باستخداـ األلفاظ المغكية تجاا اآلخريف .ال يهدؼ البحث إلى استق ار المقاربات

المختمفة المفسرة لمعنؼ كأسبابه لكف سنحاكؿ استعراض أ ٌـ تمؾ المقاربات الفمسفية مف أجؿ الكصكؿ
تص و
أرضيةن لتحميؿ العنؼ السمفي الجهادم.
كر كاضح يشكؿ
ٌ
إلى ٌ
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تفسير العنف في الفمسفة القديمة:
أف الفبلسفة اإلغريؽ كغير ـ لـ يتعرضكا إلى مفهكـ العنؼ بصكرة مباشرة ،إذ ناد انر ما كاف العنؼ
مع ٌ
تحميؿ أك در و
و
اسة خاصة 1،فمثبلن "حكارات أفبلطكف تدكر حكؿ العدالة كالمساكاة كالفضيمة
مكضع

تصكر أفبلطكف لمكجكد الفطرم
كالسعادة كالعمـ كلـ يفكر فيه كمفهكـ أك كظا رة" 2،إال ٌأنه يمكننا فهـ
ٌ
النفس البشرية عندما قاؿ" :في ٍّ
منا نكع مف الرغبات الفظيعة كالمتكحشة كالهكجا  ،ك ي
كؿ ٌ
لمعنؼ في ٌ
الناس الذيف يبدكف عمى قدر كبير مف االعتداؿ" 3،كاستنتج
رغبات نجد ا حتى في الصفكة القميمة مف ٌ
سجية فطرٌية فيها ،أك إذا أحببت ،كجكد جزو مف االنفعاؿ الغاضب
في مكضع آخر "كجكد
ٌ

(العدكاني)"4،فهك يدرؾ بجبل فطرية الجز الغضبي في النفس البشرية كالتي يمكف أف تتحكؿ إلى
كتهكر ،كما يضمف الحصكؿ عمى الصفة األكلى ك التعميـ كالتربية.
شجاعة أك إلى خشكنة ٌ

تصكرا لكجكد نكازع العنؼ في عمؽ النفس البشرية،
ال يبدك أف أرسطك يختمؼ مع أفبلطكف في
ٌ
لمنفس يحدث بها غمياف دـ القمب شهكةن لبلنتقاـ" 5يدفع اإلنساف بقكته
فالغضب الذم ك"حركة ٌ
أف
أف بعض الباحثيف يعتقد ٌ
لمتصرؼ بعدكانية ،ما لـ يقـ اإلنساف بالسيطرة عمى سمككه .كمع ذا ،إال ٌ
ألف جك را إخضاع
ناؾ اتفاقان بيف أفبلطكف كأرسطك حكؿ الطٌغياف مف حيث ككنه عنفان خالصان ٌ

الناس ألجؿ تحقيؽ مصالح معينة.
ٌ

6

لكف منبعها كاحد
الشر كالخير يتناحراف في النفس البشريةٌ ،
مف جهة أخرل يرل الفارابي (ت950ـ) ٌ
أف ٌ
النزكع اإلنساني بأف يطمب الشي أك يهرب منه ،كيشتاقه أك
ك ك القكل النزكعية "التي يككف بها ٌ
يكر ه ،كيؤثرا أك يتجنبه ،كبها يككف البغضة كالمحبة كالصداقة كالعداكة كالخكؼ كاألمف كالغضب

النفس" 7،كما أعطى الفارابي أ مية كبيرة إلى أثر البيئة في
كالرضا كالقسكة كالرحمة كسائر عكارض ٌ
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