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 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،      
شريك له، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

 ، أما بعد:  هد أن حممداً عبده ورسولهوأش
أول خطيئة جاءت عرب تغيري فن أصل احنراف كل قضية يف العامل هو خلل يف املصطلح، إ       

 زن رن ٹٱٹٱُّٱ ،أهنا شجرة اخللد  وتزيف املصطلحات حني مسى الشيطان تلك الشجرة آلدم

 .بح حمبًبا للنفساه بغري امسه فأصاملصطلح ومس، زيَّف (1)َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
احلضاري صراع للمفاهيم أمهيتها وخطرها، فهي قاعدة املعرفة األساسية، وهي تقع اليوم يف قلب الو 

اهاتُ  ، حيث تكثُراألمموالفكري بني   ومناهج   وعقائد   أيديولوجيات   تتبّنَّ  اليت املختلفة الفكريَّة االّتِج
وعالقته )مفهوم التيارات الفكرية  لتحرير لورقةهذه ا كانتلذا  ؛ متفاوتًة، وتسمى مبسميات متعددة

فالناظر إىل التيارات الفكرية املعاصرة،  املنطلق لدراسة وفهم لتكون؛ (ابملصطلحات ذات الصلة
أحداث عاملنا املعاصر جيد أن للمفاهيم دور كبري يف إدارة جمرايت االحداث االجتماعية والفكرية 

 والسياسية واالقتصادية. 
 وضوع وأسباب اختياره:أمهية امل

قلة الدراسات يف مفهوم التيارات الفكرية، والذي يعد من أبرز املفاهيم املتداولة على الساحة  .1
 رية والسياسية يف الوقت املعاصر.الفك

 انبثقت الذي الصحيح سياقها يف ووضعها أمهية حترير املصطلحات وحتديد دالالت مضمونه، .2
 عنه.

يارات الفكرية، وتتبعها يف اجملتمع الغريب، واجملتمع االسالمي  أمهية دراسة أسباب نشأة الت .3
 كذلك.

 :أهداف املوضوع

 ونشأته.بيان مفهوم التيارات الفكرية  .1
 إيضاح املصطلحات ذات الصلة، والعالقة بينها وبني مفهوم التيارات.  .2
 إبراز آاثر مفهوم التيارات الفكرية على الفرد واجملتمع. .3

                                                           
 (.120سورة طه، اآلية ) (1)
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  فكرية.نقد مفهوم التيارات ال .4
 الدراسات السابقة:

دراسة علمية ملوضوع مفهوم التيارات الفكرية وبيان العالقة بينه  -فيما أعلم وهللا أعلم-ال يوجد      
وبني املصطلحات ذات الصلة  سوى ما وجدته مبثوث يف بطون الكتب اليت تناولت التيارات الفكرية 

لبحث، إال أنه خيتلف هذا البحث يف حماولة مجع بشكل عام ومشويل، وقد أفدت منها يف مراجع هذا ا
ته عرب أحداث التاريخ القدمي واملعاصر، واستنباط العالقة ما يتعلق هبذا املفهوم واالجتهاد يف تتبع نشأ

مث كان بيان آاثره من خالل أحداث التيارات الفكرية وما خلفته  بينه وبني املصطلحات ذات العالقة،
 ومنا احلاضر، وعلى أساس هذه اآلاثر كان نقد املفهوم.منذ بداية نشأهتا إىل ي

 منهج البحث: 

 سأستخدم يف هذه الدراسة املنهج التكاملي واملتضمن:
 يف بيان مفهوم التيارات الفكرية واملصطلحات ذات الصلة. تحليلياملنهج ال .1
 تمع اسإسالمي.املنهج التارخيي يف تتبع نشأة مفهوم التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب واجمل .2
املنهج االستقرائي االستنباطي يف الكشف عن أسباب قيام التيارات الفكرية يف اجملتمع  .3

 اسإسالمي واجملتمعات الغربية.
 املنهج الوصفي يف بيان آاثر مفهوم التيارات الفكرية. .4
 املنهج النقدي يف نقد مفهوم التيارات الفكرية. .5

 : ابآليت فسألتزم الفنية الناحية من أما
 ابلرسم اآلية كتابة مع اآلية، ورقم السورة اسم بذكر الكرمي القرآن يف مواضعها إىل اآلايت عزو .1

 .العثماين
 أو الصحيحني يف احلديث كان فإن األصلية، مصادرها من الواردة واآلاثر األحاديث ختريج .2

 غريمها يف نكا وإن واحلديث، الكتاب أو والباب، الكتاب بذكر منهما بتخرجيه اكتفي أحدمها
 .املعتمدة التخريج كتب من درجته بينت

 .مباشرة لكتبهم املنقولة وآرائهم العلماء نصوص عزو .3
 . البحث يف ذكرهم الواردالغربيني  ألعالمبعض ال : أكتفي ابلرتمجةالرتمجة .4
  :يلي ما االقتباس يف يراعى: االقتباس. 5
 يلي ما املنقولة النصوص اقتباس يف : 
 َّ   ............ُّ: مزهرين قوسني بني رآنيةالق اآلايت وضع -
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 : )......(.هاللني كبريين قوسني بني واآلاثر النبوية األحاديث وضع -
 .".......": مزدوجني صغريين قوسني بني ابلنص املنقولة األخرى النقول -
 يلي ما احلاشية يف االقتباس توثيق يف : 
 واجلزء واملؤلف الكتاب اسم بذكر: نصابل منه النقل حالة يف املصادر على اسإحالة تكون -

 (.انظر) بكلمة مسبوقاً  ذلك بذكر: ابملعّن النقل حال ويف والصفحة،
 . والصفحة السابق املرجع: كلمة بذكر يكتفى فاصل بدون املرجع على اسإحالة تكرار حال يف -
 املصادر قائمة يف هابذكر  يكتفى( اترخيها ،الطبعة رقم الناشر، مكانه،) ابملراجع املتعلقة املعلومات -

 .واملراجع
 .وحنوايً  وإمالئياً  لغوايً  املكتوب بصحة واالعتناء األلفاظ، بضبط العناية -
 .الصحيح مكاهنا يف ووضعها الرتقيم بعالمات العناية -
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 مفهوم التيارات الفكرية وعالقته ابملصطلحات ذات الصلة
 تقسيمات البحث:

 ، وخامتة، وفهارس.قدمة، ومخسة مطالبهذا البحث على ميشتمل      

 املقدمة, وفيها:
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره. 
 .أهداف املوضوع 
 .الدراسات السابقة 
 .منهج البحث 
 .تقسيمات البحث 

 املطلب األول: مفهوم التيارات الفكرية, وفيه:
 .أواًل: مفهوم التيار 
 .اثنياً: أنواع التيارات 
 ائصها.اثلثاً: طبيعة التيارات وخص 
 .رابعاً: مفهوم الفكر 
 .ًخامساً: مفهوم التيارات الفكرية مركبا 

 املطلب الثاين: املصطلحات ذات الصلة والعالقة بينها وبني مصطلح التيارات الفكرية, وفيه:
 .أواًل: مفهوم احلركة 
 .اثنياً: مفهوم التنظيم 
 .اثلثاً: مفهوم احلزب 
 .رابعاً: مفهوم اجلماعة 

  شأة مفهوم التيارات الفكرية, وفيه.املطلب الثالث: ن
 .أواًل: نشأة التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب 
 .اثنياً: أسباب قيام التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب 
 .اثلثاً: نشأة التيارات الفكرية يف اجملتمع اسإسالمي 
  .رابعاً: أسباب انتشار التيارات الفكرية يف اجملتمع اسإسالمي 
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 الرابع: آاثر مفهوم التيارات الفكرية.املطلب 
 املطلب اخلامس: نقد مفهوم التيارات الفكرية.

 اخلامتة.
 الفهارس, وتشتمل على:

 .فهرس اآلايت 
 .فهرس األحاديث 
 .فهرس األعالم 
 .فهرس املصادر واملراجع 
 .فهرس املوضوعات 

 
 هللا وأستغفر نفسي فمن وتقصري خطأ من كان وما، وحده هللا من فبتوفيق صواب من كان فما     
 .فأتقنه عمالً  وعمل احسنه واتبع القول قال ممن وإايكم جيعلين أن وجل عز املوىل سائلة، ذلك على
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 املطلب األول
 مفهوم التيارات الفكرية

 
 وفيه: 

 .أواًل: مفهوم التيار 
 .اثنياً: أنواع التيارات 
 .اثلثاً: طبيعة التيارات وخصائصها 
 .رابعاً: مفهوم الفكر 
 .ًخامساً: مفهوم التيارات الفكرية مركبا 
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 املطلب األول 

 مفهوم التيارات الفكرية

 انتج تالفواالخ التنوع وهذا طريقة التفكري، يف متنوعني ومتفاوتني البشرسبحانه وتعاىل  هللا جعل     
اختالف مدارك ومواقفهم. ف رؤاهم تتحد ومل اّتاهاهتم، تفاوتت عقوهلم وبتفاوت العقول؛ اختالف عن

ب حىت ضمن اجملتمع واملذاهوالثقافات، األفكار،  تنوع؛ نتج عنه الناس، وطباعهم، ومصاحلهم، وبيئاهتم
   .(1) َّ   جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ .الواحد

 ارتي  ال مفهومأواًل: 

فنجدها مرتبطة  أو الفكري ىل البعد الِسياسي( ونسبته إتِيار)فهوم العلمي لكلمة ظر للمنابل     
ومن هنا بدأ السؤال عن ما هلذه الكلمة  ،وغريها ، وتيار فكري،وتِيار وطين ،بكلمات مثل تِيار قومي

 . معّن من

أي: الرايح، وقيل: شدة جراين املاء. ابّتاهات  حركة سطحية يف ماء احمليط، تتأثر: يف اللغةالت يار      
ويف علم الطبيعة التيار: سيَّال   تيار االمواج. ،تيار املاء ،فيه معّن القوة واالندفاع مثل تيار اهلواءأن 

وخص بعضهم به موج البحر وهو آذيُّه وموجه، ويروى:  .(2)كهرابئي جيري يف جسم موصل للكهرابء
 . (3)، والتِجرُي ابلكسر: التيهسريع اجل ْري ة :أي عرقاً تياراً ويقال قطع ، هغيضه وعداوت :حسيفتُه أي

فتنتقل عرب  ،الشمولية واجلماعية تكتسب صفة املندفعة كاملوج،ركة هو احليف االصطالح: التيار      
مامل يؤثر ابلتايل  ؛يف احلياة االجتماعية والسياسية وهلا أثر ،كثر من مكانأعرب حامليها اىل و  االشخاص

، والعلمانية ،والدميقراطية ،نظمة وقوانني مثل الرأمساليةأاجتماعًيا وسياسًيا ال يسمى تيارًا، وهو ما يصوغ 
 يف احلياة. اً وأتثريًا سياسي اً اجتماعي اكتسب زمخًا فكراًي وتطبيقاً ما  فالتيار ،وغريها

 .(4)ف ّتاه قضية أو هيئة واحدةأو املواق اآلراءستخدم مصطلح التيار للتعبري عن تعدد يو      

 
                                                           

 (.118سورة هود، اآلية )( 1)
 (، مادة )تري(. 1/95جم الوسيط، جممع اللغة العربية، )انظر: املع (2)
 انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )تري(. وانظر: القاموس احمليط، الفريوز آابدي، مادة )تري(. (3)
 ، سعيد برزين، ترمجة: عالء الرضائي.1997-1981التيارات السياسية يف إيران  (4)
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  أنواع الّتياراتاثنياً: 

 :أنِه ؛ مبعّن هو تدِفق للشحنات الكهرابئية يف األجسام صلبة كانت أم سائلة الّتيار الكهرابئي
أساس منطلق كلمة الِتيار حيث أخذ املعّن هو هذا املفهوم لعل و  ،تسري جمموعة هلدف معنِي 

 يارات خمتلفة. ابلعموم ليتفِصل معرِباً عن ت
 :وتقِسمت الِتيارات إىل تيارات  ،وقد ظهر عدد ضخم من الِتيارات السياسية الّتيار السياسي

فمن سار معهم وأيِدهم كان يف  ،أصغر وأكرب حيث مل يرتك السياسيون أمرًا إال جعلوا له أهالً 
  .وإال كان مع تِيار أخر ،تيارهم وركب مركبهم

  تاج حتعادًة ما  يوه ليست كثرية وال ابلقليلة، ارة عن تيارات رحبيةوهي عب :االقتصاديالّتيار
ومن أكثر الِتيارات اليت ظهرت ا. هلد لالنضمام واألفرا جارروجها تدفع التوخب ،لإلعالن

  .كثر يف اجملتمعحيث وجدت هلا مشجعني   ،تيار البورصة االقتصادوانتشرت يف عامل 
 :والتطورات احلاصلة خالل احلاضر  ة،تعِلق ابألمور التكنولوجيهو الِتيار امل الّتيار التكنولوجي

 وتعرب عن قدرة الفرد يف جماراة هذه التطِورات والتعامل معها.  ،واملستقبل
 :وهو طريقة وصف املشاعر بشكل متسلسل وعادًة ما يتم استخدام هذه  الّتيار الشعوري

 .(1)الِتيارات لتعبري عن الشخصِيات القصصية 
 وهو ما سأتناوله يف الصفحات القادمة من هذا البحث إن شاء هللا تعاىل. لفكري:التيار ا 

 وخصائصها التيارات طبيعةاثلثاً: 

 ؛عنها نشأ اليت اخلاصة الظروف يف منها واحد كل تميز، ويمعينة خصائص يفالتيارات  تشرتك     
والربامج، ومن هذه  التنافس على والقدرة والنفوذ التنظيم حيث من الذاتية خصوصيته له شكلت حيث

 اخلصائص ما أييت:

 قضية ّتاه املواقف أو راءاآل تعدد عن للتعبري التيار مصطلح يستخدم :الداخلية اخلصوصية  
  خارجه من واآلخر الرمسي احلكم جهاز داخل من أحدمها كان إذا أما، واحدة هيئة أو

                                                           
                                                                      انظر: موقع موضوع، على الرابط:  ((1

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89  

 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
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 .تيار مصطلح منهما أي على اسإطالق فيتعذر "املعارضة"
 ضعف أو قوة حالة يف النظام يكون عندما حيدث وفصائل تيارات ظهور إن :اخلارجي العامل 

 .املكاسب من ملزيد التصورات أو احللول جيادسإ التيارات فتنشأ
 شفافيته، يضعف مما جمتمعي عرف إىل وال قانونية شرعية إىل ال يستند ال التيار :الشفافية عدم 

 فإنه ؛عرفية أو ،قانونية شرعية له يصبح حبيث والتكامل النضج من لدرجة يصل حني ولذلك
أو تعريفه  التيار حتديد ميكن ال ولذلك؛ ضغط جمموعة أو سياسية جمموعة إىل تيار من يتحول

 فعاليته مع والتعامل بسهولة وتقديره تعريفه ميكن الذي السياسي احلزب عكس على بسهولة،
 .واضح بشكل

 التيار، أما  تشكيل عليها ينضوي واليت الرمسية احملافل ة األوىل هيفاحللق :تكاملية حلقات ثالثة
 .املتطورة مرحلته يف التيار عن تنبثق اليت الثالثة احللقةفهو  احلزبأما  التيار، احللقة الثانية فهي

 إبحدى عادة يرتبط الذي املركزي، التنظيم خاصية السياسي للتيار :التنظيمية اخلصائص 
 يف حمصور غالبا يكون ولذلك التيار أعضاء على املهنية اهلوية يعكس امم الدولة، مؤسسات

 .(1) حمافظة أو مدينة

  الفكر رابعاً: مفهوم

 -بل وخمتلفة-ينطوي مفهوم الفكر على شيء من الغموض، ألنه اسُتعمل يف معان  متنوعة      
لت فيه الفلسفات ثيح تراكمت مبرور الزمن حىت أصبح إطالقه دون حتديد  موقجًعا لجِلبس، والتيارات  أدخج

 نصرانية، مثل الغنوصية واهلرمسية وحنومها.اليهودية و الثقافات الو  ،وسيةاجملندية و اهلصول األاملنحرفة ذات 

 فيكون عقله، فيها أعمل اليت األمور حقائق اسإنسان هبا يدرك اليت الكيفية به يراد أن إما فالفكر    
 عقلية وملكات وقوى طاقات من هبا يلحق وما التفكري عملية يف اآللية أو األداة مبثابة عندئذ الفكر

  حول ورؤى وأحكام تصورات من" العملية تلك خالل من" ذلك عن نتج ما به يراد أن وإما ونفسية،

 

                                                           
زين، ترمجة: عالء الرضائي، موقع مركز اسإمارات ، سعيد بر 1997-1981انظر: التيارات السياسية يف إيران  ((1

                          م(، على الرابط: 2006/ أغسطس/ 31للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، اتريخ اسإضافة: )
 http://www.ecssr.com/ECSSR                         

 

http://www.ecssr.com/ECSSR
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 .(1)املطروحة القضااي

، والفاء والكاف والراء: تردِ  الفكر يف اللغة:      د القلب يف مصدر مشتق من الفعل الثالثي فك ر 
والفجْكُر: إْعمال اخلاطر يف  .(2)الشيء، يقال: تفكَّر، إذا ر دَّد  قلبه معتربًا، ورجل فجكِجرٌي: كثري الفكر

 . (3)الشَّيء، ومجعه أفكاراً، والِتفكُّر: التأمل

  . (4): هو إعمال العقل يف الشَّيء، وترتيب ما يعلم ليصل به إىل جمهولقيل أن الفكرو      
  :منها اآليت ،ُعرِجف  الفكر بتعريفات كثرية يف االصطالح: الفكر

مجلة النشاط الذهين من تفكري وإرادة ووجدان وعاطفة. وبوجه خاص هو ما يتم  هو" :الفكر بوجه عام
وال " .(5)وتنسيق"مبا فيه من حتليل وتركيب به التفكري من أفعال ذهنية. وهو أمسى صور العمل الذهين 

 . (6)" فيما ميكن أن حيصل له صورة يف القلبميكن أن يقال إال

ابلنظر  اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة يف اسإنسان، سواء أكان قلباً أو روحاً أو ذهناً " الفكر:و 
 . (7)"والتدبر لطلب املعاين اجملهولة من األمور املعلومة، أو الوصول إىل األحكام، أو النسب بني األشياء

 : عض املعاجم تعريف مادي إحلادي للفكر حتت مسمى )الفكر احلر( جاء فيهوقد ورد يف ب

هو النزعة يف التفكري اليت تبتعد عن املفهوم الديين لتفسري العامل ووضع قواعد األخالق يف " الفكر احلر:
 . (8)احلياة، مع االلتزام أصاًل برد القواعد األخالقية إىل ما ميليه العقل والتجارب"

 

 

                                                           
(، 46فهوم الفكر اسإسالمي وصلته ابلعقل والوحي، د. إسحاق السعدي، جملة حراء اسإلكرتونية، العدد )انظر: م  ((1

    http://www.hiramagazine.comه، على الرابط:  8/2/1437اتريخ الدخول: 
 ن زكراي، حتقيق عبدالسالم حممد هارون، مادة )فكر(.انظر: مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس ب (2)
  لسان العرب، العالمة ابن منظور، مادة )فكر(. (3)
 انظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مادة )فكر(.  (4)
 (.137املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، ص ) (5)
 قيق: صفوان عدانن داوودي، مادة )فكر(.مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، الراغب األصفهاين، حت  (6)
 (. 27األزمة الفكرية املعاصرة، طه جابر العلواين، ص ) (7)
 (.Throughمعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس، )مادة الفكر احلر (8)

 

http://www.hiramagazine.com/
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 التيارات الفكرية )مركباً( : مفهومخامساً 

هي حركات مما سبق من التعريف ابلتيارات، والفكر؛ ميكن االجتهاد يف القول أبن التيارات الفكرية      
وذلك هبدف  فكرية تنتهجها جمموعة من األفراد أو اجلماعات اليت تتبّن فكرًا معينًا أو اّتاها واحداً،

من حمددات سياسية واقتصادية واجتماعية، واستبداله بنظام جديد. قائم بكل ما يتضمنه تغيري نظام 
له دستوره ومبادئه وأهدافه وقوته  تنظيم  أو حزب  وليس للتيارات صفة الدميومة إال إذا حتولت إىل 

 وحضوره السياسي.
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 املطلب الثاين
 املصطلحات ذات الصلة والعالقة بينها

 
 وفيه: 

 .أواًل: مفهوم احلركة 
 .اثنياً: مفهوم التنظيم 
 .اثلثاً: مفهوم احلزب 
 .رابعاً: مفهوم اجلماعة 
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 املطلب الثاين

 املصطلحات ذات الصلة والعالقة بينها

 ركةاحلمفهوم أواًل: 

حلركي: ما ينسب للحركة، وبه وا. ، وح ر ك  إذا منع احلق الذي عليهضد السكون :احلركة يف اللغة     
  .(1)حراك

 .(2)انتقال اجلسم من مكان إىل آخر، أو انتقال أجزائه كما يف حركة الرحى ويف العرف العام:     

الذي يدفع طبقة من الطبقات أو فئة يف لغة السياسة هي التيار العام  يف االصطالح:احلركة      
أو  ،لتحسني حالتها االقتصادية ؛اجتماعية معينة إىل تنظيم صفوفها هبدف القيام بعمل موحد

شهر احلركات العاملية املعاصرة: احلركة العمالية، ، أو حتسينها مجيعاً، ومن أأو السياسية ،االجتماعية
 ة الطالبية. واحلركة الفالحية، واحلركة النسائية، واحلرك

عن  ، حتوالت مهمة يف السياسة أو املؤسسات االجتماعيةحتقيق ّتمع يسعى إىل  احلركة:وقيل أن 
 . (3)أو كما يف حالة احلركات الثورية ،طريق الوسائل السلمية

 العالقة بني احلركات والتيارات الفكرية

احلركة أخص من رؤى حوله فعند البعض لكن اختلفت ال ،احلركةهو  لتيارابلرجوع للتعريف اللغوي ا     
ن أول ما تبدأ ، وقال آخرو اً فيصبح حركةد آخرين أن التيار هو األساس مث يتحرك شيئًا يسري التيار، وعن

  ور على الساحة مث تتحول إىل تيار.احلركة يف الظه

نة، ختص جماال طار تنظيمي جملموعة من الناس حيملون فكرة معيإومسمى احلركة كما هو واقع هو       
و أ .عربية خالل الستيناتاحلركة الناصرية اليت انتشرت يف بعض الدول الك ،مثل مسألة سياسية .واحداً 

و مكافحة مظاهر أو احلفاظ على البيئة، أ، مثالً  جل ضمان حقوق االنسانأمن  تعمل يةعااجتممسألة 
بعد أن حاول  حياء اللغة العربيةإ على النهضة العربية اليت عملتمثل حركة أو مسألة ثقافية . العوملة

 . االستعمار الغريب طمسها ونشر اللهجة العامية حملها
                                                           

 الفريوز آابدي، مادة )حرك(. انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )حرك(. وانظر: القاموس احمليط، (1)
 (، مادة )حرك(. 1/175املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ) (2)
 (.274املعجم احلديث للتحليل السياسي، جيفر  روبرت، ترمجة: مسري عبد الرحيم، ص ) (3)
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 ،ميكن أن تكون نقابة ،اجملتمع يفتغيري  أو إصالح حتقيق إىل سياسياً  تسعى منظمة مجاعةواحلركة       
 ويعمل ،دستوري بشكل ةالسياس ميارس أو حىت حزابً سياسياً  ،أو تياراً عريضاً  ،سياسية أو مجاعة ضغط

، وقد تلجأ العديد من األحزاب إىل وصف نفسها أبهنا حركة لتوحي بتحررها احلركة أهداف حتقيق على
 احلركة عقيدة تبين ان القول وميكن، املفروض توافرها يف احلزب السياسي ود العقائدية واالنضباطيةمن القي

 حضوره احلركة الصطالح أن الواضح ومن ،اعضائها نيب العالقات اطار مبثابة مها نشاطها يف واملسامهة
 ،والسياسية ،الدعوية النشاطات خلدمة وتطويعه وأتطريه به واالعرتاف املعاصرة، اسإسالمية األوساط يف

 . (1)واجلهادية

 التنظيممفهوم اثنياً: 

ُف، والعادُة، والسريُة، يطلق لفظ النظام يف اللغة على عدة معان، منها اجلمُع، والتألي التنظيم يف اللغة:
 واهلدي والطريُق. فيقال: ليس هلم نظام أي: ليس هلم طريق يسريون عليه. واالنتظام االتساق. 

ويطلق النظام على األشياء املضموم بعضها إىل بعض، وكل خيط ينظم به لؤلؤ أو غريه فهو نظام،       
 .(2)نافر. ومجعه أنظمة وأانظيم ونظمويطلق على الشيء اجلامع لتلك األشياء برتابط ليس فيه ت

  ،جمموعة اجتماعية متتلك حدود قابلة للتمييز وثقافة فرعية مشرتكة": املنظمة م يف االصطالح:ينظتال
 .(3)"ما عن طريق اجلهد املشرتك ألعضائها لغرض السعي لتحقيق هدف اً أسست عمد

 ،املشرتكة واملبادئ ،املتماثلة والنظرة ،احدالو  االّتاه ذوي الناس من جمموعة هو :السياسي التنظيمأما 
 يسودوا وأن هبا، يؤمنون اليت األهداف لتحقيق وإصرار عمق وعن بوعي يسعون عليه، املتفق واهلدف
 وهم ذلك، سبيل يف ودؤوابً  يومياً  نشاطاً  وينشطوا يعملوا أن على فعالً  قادرون وهم ومبادئهم، بنظرهتم
 وأسلوهبم عالقاهتم دحتد جانبهم من مقبولة تنظيمية قواعد أو عدةلقا وفقا بعضا ببعضهم يرتبطون

  .(4)والنشاط العمل يف ووسائلهم

                                                           
 (.223-222/ 2موسوعة السياسة، د. عبد الوهاب الكيايل، ) (1)
ظور، مادة )نظم(. وانظر: القاموس احمليط، الفريوز آابدي، حتقيق: خليل مأمون شيحا، انظر: لسان العرب،  ابن من (2)

 مادة )نظم(. وانظر: خمتار الصحاح، الرازي، مادة )نظم(.
 (. 219املعجم احلديث للتحليل السياسي، ص ) (3)
 - 1910العدد  -ينية انظر: ما التنظيم السياسي أو احلزب السياسي؟، منصور اجلمري، صحيفة الوسط البحر  (4)

 هـ ، نقاًل عن: السلطة واحلزب، وليد نويهض.1428ذي القعدة  19م املوافق 2007نوفمرب  29اخلميس 
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 العالقة بني التنظيم والتيارات الفكرية

صفة الدميومة لذا قد يتحول إىل تنظيم، يسعى لتحقيق أهداف سياسية معينة وفق ليس له لتيار ا     
 لظروف ينشأ قد أو كاريزمية، شخصية حول السياسي التنظيمقد يتمحور االّتاه الفكري ألعضائه. و 

 أو املدى، بعيدة أيديولوجية مبادئ لتحقيق ينشأ قد أو ،كما يف التيار  ابنتهائها وينتهي واترخيية سياسية
 .املمكنة الظروف أحسن يف السلطة ممارسة أجل من يقوم قد

بينما ال يشكل ذلك عاماًل  ،طرة على العضوئيس وهو عامل السيعامل ر على  فكرة التنظيموتقوم      
يف بعض البلدان املتقدمة سياسياً  -رمبا كلياً –أساسيًا يف التيار، بل إن فكرة التيار ترفض عامل السيطرة 

أنه حيرض على العسكرة التنظيمية، وهي عسكرة رمبا يف خطورة عامل السيطرة وتكمن مثل أوراب الغربية. 
 غامرات غري حمسوبة يف عامل الصراع على احلكم.تقوم بعض األحزاب إىل م

 احلزبمفهوم اثلثاً: 

: واألحزاب .هواهم واحد، والصنف من الناس، ومجعه أحزاب مجاعة الناس، والطائفة احلزب يف اللغة:
ْزبُ  النيب حزب على وتظاهروا الكفار أتلَّبوا جنود  وكل رأْيجه. على الذين وُجْنُده أ ْصحابُه: الرجل . وحج

 أ ْحزااًب، وصاُروا ّت  مَّعوا: وحت  زَّبُوا بـ ْعًضا، بعُضهم ي لق   مل وإجن أ ْحزاٌب، فهم وأ ْعماهُلم قـُُلوهبُم ت شاك ل تْ  قوم
م مج  ع ُهم أ ي: أ ْحزاابً  ُفالنٌ  وح زَّب   كذلك، جعل هم: وح زَّهب 

(1).  

التفرق واالنقسام واالختالف  أووخالصة القول يف الداللة اللغوية لألحزاب هي التكتل والتجمع، 
 .دة والغلظةوالش

 منها:  ، أشار إليها ابن منظور يف اللسان،لكلمة احلزب يف القرآن عدة دالالت: شرعاحلزب يف ال

 مك لك اك  يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱداللة على األقوام الضالة من أتباع الرسل.  -
 .(2) َّ ىكيك

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱداللة على الذين رفضوا اسإسالم وتنكروا له.  -
 .(3) َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

 حن جن مم خم ٹٱٹٱُّٱ، داللة على األقوام الذين تكتلوا على حرب رسول هللا  -

                                                           
 انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )حزب(. (1)
 (.5سورة غافر، اآلية ) (2)
 (.36سورة الرعد، اآلية ) (3)
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 .(1) َّهب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن

 مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ. الشيطان واألهواء عامة داللة على أتباع -

 .(2) َّزب رب يئ ىئ نئ

 لك خك حك جك  مق حق مف ٹٱٹٱُّٱ. داللة فالح وجناح إذا نسبت إىل هللا سبحانه -
 .(3) َّ خل حل جل مك

واملتتبع لكلمة أحزاب يف القرآن يالحظ أهنا وردت بصيغة اجلمع مما يدل على التعدد، ولكنها      
، فطواها حتت كلمة حزب َّنئ مئ زئُّٱحني نسبت إىل الشيطان وردت بصيغة اسإفراد 

ألن احلق والباطل يف صراع  الجتماعها على حرب أنصار احلق دفاعًا عن مصاحلها ومطامعها؛
 . (4)مستمر منذ األزل وحىت تقوم الساعة

، أي االختالف أو خالف للتقاليد السياسيةاملرأي وال ،قدميا يعين الفرقة احلزب يف االصطالح:
 . انفصال قسم من اجملتمع يف بعض تصوراته السياسيةأو  ،املعارضة

كي حيقق مبادئه السياسية، فاحلزب هو أداء أي تنظيم سياسي يسعى للسلطة   وحديثاً: هو     
حزب الشعب، ة والطبقات احملكومة، مثل لتنظيم املمارسة السياسية واملشاركة بني الطبقات احلاكم

 . (5)احلزب الواحدو حزب هللا، و العمال، وحزب 
ية احلزب: "هو منظمة سياسية من الناخبني ورجال السياسة، يعملون جمتمعني، وفق خطة معينة بغو 

 .(6)الوصول إىل احلكم وتوجيه سياسة الدولة وإدارهتا"

  .(7)"منظمة بطريقة نشرها هبدف هبا مؤمن مجع عليها يلتقي يديولوجياإ هو" :احلزبو 

 اقتصادايً  معتقداً  كان سواء األيديولوجيا أو املعتقد :هي حزب ألي األساسية العناصر أنأي      
 والتنظيم. ،املادي العنصرو  ،البشري العنصرو  ، معاً  كلها أم اجتماعياً  أم دينياً  أم ثقافياً  أم

 
                                                           

 (. 22سورة األحزاب، اآلية ) (1)
 (.6آلية )سورة فاطر، ا (2)
 (.56سورة املائدة، اآلية ) (3)
 (. 15-14انظر: املذاهب واألفكار املعاصرة يف التصور اسإسالمي، حممد احلسن، ص ) (4)
 (.94انظر: املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، د. إمساعيل عبد الفتاح، ص ) (5)
 (.  23/118موسوعة عامل السياسة، أ. سعد مفرج وآخرون، ص ) (6)
 عامل السياسة، جان ماري رانكان، ترمجة حممد عرب صاصيال، نسخة إلكرتونية.  (7)
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 العالقة بني احلزب والتيارات الفكرية

التيار جمموعة من األفراد من ذوي مشارب خمتلفة، يتفقون يف الرأي حول قضية ميكن القول أبن      
مع اختالف و  لسعي له.و اأمعينة دون أن يدفعهم ذلك إىل اعتبار هذا االتفاق صاحل كربانمج للحكم 

أهنم  يرى املنتمني لهإىل حزب، التيار قد يتحول إاِل أنه املشارب واملذاهب والدايانت يف التيار 
أسس  لتيار مع الوقت ويبقى احلزب الذي سيحققون هدفًا معينًا عن طريق هذا احلزب، فيتالشى ا

زيب املكتوب، أو كثرة االجتماعات الربانمج احل بسبب ،عناصر احلزب قد تكون أكثر متحُوراليدوم. ف
والندوات وما شاهبها. ولعل احلزب قد اكتسب هذه السمة من بعض إحياءاته اللغوية؛ حيث فيه معّن 

  لتناصح.وا ،الشدة، والتعاضد

احلزب عبارة عن جمموعة من األفراد تتفق على منظومة من األفكار وتعتربها صاحلة كربانمج أما      
من خالل  هدافهألتحقيق  ه؛ابلعدد املتمحوجر حول فكر كما يهتم احلزب  ى له احلزب.للحكم الذي يسع

، و الوصول اىل زمام احلكمأنظمة احلكم، أاكتساب قوة سياسية يف الدولة، إما من خالل املشاركة يف 
نه سائر اسإصالحات األخرى من اقتصادية واجتماعية وغريها . وقد يتم ذلك بصورة الذي ُيضمِج

دستور  وله كماو بصورة غري دميوقراطية مثل القيام ابنقالب.  أقراطية عن طريق االنتخاابت العامة، دميو 
ويضع لنفسه برانجما رمسيا، يطرح فيه وجهات نظره ومواقفه حيال املسائل السياسية،  ،يتقيد به اعضاؤه

 .(1)فيه واالجتماعية، واالقتصادية، وغريها من املسائل اليت هتم اجملتمع الذي يعمل

 اجلماعةمفهوم رابعاً: 

  :خذت من عدة معانأُ  :اجلماعة يف اللغة

  وهو ضد التفرق، وضد الفرقة.  من االجتماع:     

 وهو اسم جلماعة من الناس، اجملتمعون على أمر  ما.  ومن اجلمع:     

 وهو االتفاق واسإحكام، يقال أمجع أهل العلم أي اتفقوا.  ومن اإلمجاع:     

                                                           
بني احلزب واجلماعة.. بعُض تساؤالت، حممد حممود صقر املصدر: من كتاب "العمُل احلزيبُّ يفج اسإْسالم، هل هو   (1)

ه(، موقع 20/2/1433 -م15/1/2012لجز ام.. وه ل هو حر ام؟" أليب احلسن حممد حممود صقر، اتريخ اسإضافة: )
 األلوكة.
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معها الناس من وطائفة، الناس من الكثري اسٌم للعددواجلماعة       واجلمُع كاملنع:  .واحد غرض جي 
قالوا وقد استعملوا ذلك يف غري الناس حىت  أتليف متفرق، ومُجِاع الناس: أخالطهم من قبائل شىت.

 .(1)وأمجع أمره أي جعله مجيعاً بعدما كان متفرقاً مجاعة الشجر ومجاعة النبات، 

العالقات اخلاصة ابملوقع أو اجلوار املشرتك للجماعة تعريف تقليدي حيصره يف  يف االصطالح:ماعة اجل
تعريف حديث حيمل أفكار التضامن واالرتباط بني أانس يتشاركون يف هلا و  .جملموعة من األشخاص

 .(2)اخلصائص أو اهلوايت االجتماعية نفسها

 اً ل املسائل الشرعية الواقفني موقفعلى قول واحد يف أصو مجاعة املسلمني اجملتمعني هي : وقيل     
 .(3)يقابلهم يف الوصف: أهل الفرقة، أو أصحاب الشذوذ ،من كربى القضااي اسإسالمية واحداً 

 القـوم لنفس امساً  صـار قد اجلماعة لفظ كان وإن الفرقة، وضدها االجتماع، هي اجلماعة: "وقيل     
جْلََماَعةا َعلَ ) :قال . (4)"اجملتمعني ُكْم َواْلُفْرَقةَ ْيُكْم ابا دا  , فَإان  , َوإاَّي  َن , وَ الش ْيطَاَن َمَع اْلَواحا ُهَو ما

جْلََماَعةا , َوَمْن َأرَاَد ُُبُْبَحَة اجلَْ االثْ نَ نْيا َأبْ َعدُ  : يعين معنيني، حيتمل ابجلماعة عليكم": قولهو . (5)(ن ةا فَ َعَلْيها ابا
 إمام على اجتمعوا إذا: الثاين آخر، قوالً  حيدث أن بعدهم ملن جيوز فال قول ىعل أمجعت إذا األمة أن
  .(6)"خلعه وال منازعته حتل فال

 إال والتنازع، التفرق مقابلة يف: أي اللغوي؛ ابملعّن الشرعية النصوص يف جاءت :الشرع يف اجلماعة     
 اجلماعة، ومالزمة االعتصام على احلثِ  يف الواردة واألحاديث اآلايت، من الشرعية النصوص جمموع أن

  .خاصاً  شرعياً  معّن املسلمني جلماعة جعلت الدين يف والتحزب واالختالف الُفرقة عن والنهي
  :أقوال على النصوص دالالت من املأخوذ املعّن حتديد يف والعلماء السلف أقوال تعددت وقد

 .اسإسالم أهل من األعظم السواد أهنا :أحدها

 .واجملتهدين العلماء أئمة مجاعة :والثاين

                                                           
 انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )مجع(. وانظر: القاموس احمليط، الفريوز آابدي، مادة )مجع(.   (1)
                                         انظر: مركز الدراسات والبحوث يف القيم، على الرابط:   (2)
 http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C 
 (.     206-93/205انظر: جملة البحوث اسإسالمية. )   (3)
 (.3/157جمموع فتاوى شيخ اسإسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد، )  (4)
 (، وقال حديث حسن صحيح غريب.  2091) رواه الرتمذي، كتاب الفنت، رقم احلديث   (5)
 (.9/10عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي، ابن العريب املالكي، )  (6)

 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C


22 
 

 .اخلصوص وجه على  الصحابة :والثالث

 .أمر على أمجعوا إذا اسإسالم أهل مجاعة :والرابع

 .(1)أمري على اجتمعوا إذا املسلمني مجاعة :واخلامس

 أفراد من بفرد أو معناها، ببعض اجلماعة فسر قول صاحب فكل التنوع ال التضاد؛ اختالف من أغلبهاو 
  .(2)األلفاظ تفسري يف للسلف معروفة عادة وهذه وإحاطة، حصراً  ال متثيالً  دلوهلا،م

 ، ومها: اآلخر منهما كل يكمل أما يف السنة النبوية فإن ملفهوم اجلماعة معنيني     

 يسوغ ال مما والعمل، والقول االعتقاد من ، وصحابته  هللا رسول عليه كان ما أهنا :األول املعىن
 .خيالفه أن املسلمني من ألحد

 منه يُر مل ما األمر، منازعته وحرمة ابملعروف، وطاعته شرعي، خليفة على االجتماع أهنا :الثاين واملعىن
 :أمرين إىل ترجع اجلماعة أن: وحاصلها .البواح الكفر

 وحيرم اجلماعة، هذه لزوم فيجب الشرع؛ مقتضى على أمري على اجتمعوا الذين هم اجلماعة أن :أحدمها
 .أمريها وعلى عليها اخلروج

  .(3)االبتداع وترك االتباع من السنة أهل عليه ما اجلماعة أن :الثاين

 ومن مجاعتهم، لزم فقد املسلمني مجاعة به تقول مبا قال من: "-هللا رمحه- الشافعي اسإمام قال     
  .(4)"بلزومها أمر اليت مجاعتهم خالف فقد املسلمني مجاعة به تقول ما خالف

 أهل من كان واسإمجاع، والسنة ابلكتاب قال فمن: "-هللا رمحه- تيمية ابن اسإسالم شيخ وقال     
 .(5)"واجلماعة السنة

 رسوله وسنة هللا بكتاب املتمسكون واجلماعة السنة أهل: "تفسريه يف -هللا رمحه- كثري ابن وقال     
، بعنيوالتا الصحابة من األول الصدر عليه كان ومبا ، (6)"وحديثه الدهر قدمي يف املسلمني وأئمة. 

                                                           
 وما بعدها(. 2/260انظر: االعتصام، الشاطيب، )  (1)
 (.2/699الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: علي بن حممد الدخيل هللا، )  (2)
(. وانظر: مجاعة املسلمني، صالح الصاوي، 31نظر: موقف ابن تيمية، عبد الرمحن بن صاحل احملمود، )صا (3)

 (.21)ص
 (.475الرسالة، الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )ص  (4)
 (.3/346جمموعة الفتاوى، ابن تيمية، )  (5)
 (.3/434أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري الدمشقي، )تفسري القرآن العظيم،   (6)
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 مستندها هلا ألقاب وكلها املنصورة، الطائفة أو الناجية، الفرقة أو السنة، أهل اجلماعة على يطلق وقد
 .الشرعي

 ابلتيارات الفكرية. ماعةعالقة اجل

د تتحد فيما بينها سعياً تشرتك يف هدف واحاليت طياف والتوجهات واألداين يضم التيار خمتلف األ     
حمل أفكار التضامن واالرتباط بني أانس يتشاركون يف أما اجلماعة فت. لتحقيقه، وقد تفرتق بعد إجنازه

 اهلم حيملون الذين من جمموعة مثالً  اسإسالمية اجلماعةف ،اخلصائص أو اهلوايت االجتماعية نفسها
 .إخل... سياسية ،جهادية ،دعوية: عهانو  كان أايِ  اسإسالمية ابلقضااي وينشغلون اسإسالمي

 أسرع، كما أن التيار اجلماعة من أهدافه حتقيق على ودأابً  وترابطًا تنظيًما أكثر وقد يكون التيار     
نه الذي ،السياسي النظام لفرض للحكم الوصول حماولة خالل من اسإصالح لتحقيق عجلة  سائر ُيضمِج

 أن اجلماعة ترى قد حني فعلى اجلماعة؛ من وغريها عيةواجتما اقتصادية من األخرى اسإصالحات
 .(1)أعلى من كان لو أحق أو أيسر أو أجدى أنه التيار يرى أسفل من يكون التغيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

بني "احلزب" و"اجلماعة".. بعُض تساؤالت، حممد حممود صقر، من كتاب "العمُل احلزيبُّ يفج اسإْسالم، هل هو   (1)
 ه(، موقع20/2/1433 -م 15/1/2012لجز ام.. وه ل هو حر ام؟" أليب احلسن حممد حممود صقر. اتريخ اسإضافة: )

 األلوكة. 
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 املطلب الثالث
 نشأة مفهوم التيارات الفكرية

 
  وفيه:   

 .أوالً: نشأة التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب 
 .اثنياً: أسباب قيام التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب 
 اً: نشأة التيارات الفكرية يف اجملتمع اإلسالمي.اثلث 
  :ًأسباب انتشار التيارات الفكرية يف اجملتمع اإلسالمي. رابعا 
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 املطلب الثالث

 التيارات الفكريةمفهوم نشأة 

أو توجه اّتاه  ا كلمةة فيقابله(، أما يف العربيTrendكلمة التيار مأخوذة من الكلمة اسإجنليزية )     
أو حركة. لذلك مل تكن هذه الكلمة ذات انتشار أو تداول يذكر يف األوساط الفكرية يف الفرتة ما قبل 

 القرن املاضي. 

وبعد البحث يف العديد من املصادر وجدت أن من الُكِتاب من مل يفرق بني بني لفظة التيارات      
ومل يتحدد التاريخ احلقيقي هلذا املفهوم . (1)ده تدل على مسمى واحدواالّتاهات واملذاهب وكانت عن

وإدراجه ضمن املصطلحات الفكرية؛ ابعتباره وافدًا غربيًا مع بدء االختالط الثقايف بني املسلمني 
والغرب، إما عن طريق االستعمار، أو االستشراق، أو البعثات العلمية، أو الرتمجة، أو التالقح 

 التطور والتكنولوجيا. صح التعبري بني اجملتمعات الغربية واسإسالمية مع عصراالجتماعي إن 

يف حماولة برز اّتاهني يف الفكر اسإسالمي، ، النصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي فيف     
التقريب بني اسإسالم حماولة ر طبيعي؛ األول يف التباع الغرب فيما وصل إليه من حضارة صناعية وفك

واملسيحية، والثاين ملقاومة هذا التقريب والدعوة إىل احتفاظ املسلمني إبسالمهم، ومتاسك اجلماعة 
 اسإسالمية واستقالهلا. 

وابنتهاء القرن التاسع عشر مت تبلور هذين االّتاهني، وأصبح لكل منهما أتباع وأنصار. ويف القرن      
 م "االّتاه اسإصالحي" أو اّتاه ّتديد املفاهيم الدينية.عرف األول ابسم "التجديد"، والثاين ابسالعشرين 

  سار يف طريق خدمة املستعمر تقليداً للدراسات اسإسالمية يف تفكري وهذا االّتاه  التجديد:اجتاه
املستشرقني الغربيني، اليت قامت بوحي من الكنيسة الكاثوليكية؛ لالنتقاص من تعاليم اسإسالم 

 وإهدار قيم تعاليمه.
 بده، ويف اهلند قام هبا ابشرها يف مصر تالميذ الشيخ حممد ع جتديد املفاهيم الدينية: اجتاه

 .(2)ابكستان حممد إقبالفيلسوف 

ومن دراسة التاريخ الفكري الغريب واسإسالمي ميكن القول أن بداية نشأة مفهوم التيار الفعلية كانت    
اّتاهني أساسيني مها أول ما نشأ من االّتاهات  مع تكون االّتاهات الفكرية، واليت ميكن تصنيفها إىل

                                                           
 (.8-6انظر: التيارات الفكرية دراسة وحتليل، أ.د. أمحد السايح، أ.د. سامي عفيفي حجازي، ص )  ((1
 (. 12-11انظر: الفكر اسإسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب، د. حممد البهي، ص )  ((2
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 ومها:حىت يومنا هذا،  أو التياراتالفكرية مث تفرعت عنها العديد من االّتاهات 

 .االّتاه العلماين يف الغرب 
 يف اجملتمع اسإسالمي. االّتاه العقالين 

 لغريبايف اجملتمع  ةالفكري نشأة التياراتأواًل: 

ن الوسطى أوضاعًا اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية، وعلمية سيئة، عاشت أوراب يف القرو      
 صالحيات وهلمبة الدولة الطاغية إذ كانوا مبثا ؛وشدة قبضتهم على أتباعهم الكنيسةرجال  سلطةبرزت و 

وينال  (1)، أما من خالفهم أو حاول اخلروج عن قبضتهم كان يُرمى ابهلرطقةال حدود هلا دينية وسياسية
 عشر اخلامس القرن جاء أن إىلأببشع الطرق.  لقتلابلسجن والتعذيب أو ابعقااًب صارمًا ابحلرق أو 

 (3)كالفن بعده جاء ، مث(2)فارتفعت املناداة بفصل الدين عن الدولة والذي قادها مارتن لوثر امليالدي؛
عن العلم؛ ألن الكنيسة  أبن للعقل ميدانه وهبذا عزل الدين  (4)االّتاه، كما اندى ديكارت نفس على

إىل احلرية وكانت نتيجة ذلك ثورات حتررية مثل  (5)كانت تقف ضد العلم، كذلك دعا جان جاك روسو
   .(6)ثورة الفرسان يف إسبانيا، وثورة الفالحني يف أملانيا، والثورة الفرنسية

                                                           
ن ينسبون إليه هذه التسمية والستباحة دمه. معناها عندهم الكذب والفجور واخلروج عن الدين، واملراد هبا الفتك مب ((1

 (.56/ 1انظر: املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها، د. غالب بن علي عواجي، ص )
، درس القانون يف جامعة إرفوت. فقريةأبملانيا، عاش حياة تعيسة  م(1483ولد عام ) صاحب حركة اسإصالح   ((2

ولكن رأيه يف  ؛عني أستاذاً لكرسي الالهوت يف جامعة وتنربجمث بع طائفة القديس أوجستني وأصبح راهباً، دخل ديرا يت
 ذلك فاعترب األملانية إىل اليواننية من املقدس للكتاب جديدة برتمجة قامصكوك الغفران جعلت منه مارقاً من املسيحية، 

 م(. 1546ة )، مات سناألملاين األدب اتريخ يف األساس حجر العمل
ولد كالفن يف نويون بفرنسا، وكان والده حمامًيا لكنيسة الرومان الكاثوليك، درس اللغتني اسإغريقية والالتينية يف  ((3

جامعة ابريس. وكان من آاثر التعليم الذي تلقاه اتِجقاد جذوة التحرر الفكري فيه والنظر يف النواحي اسإنسانية للنهضة 
 الفن أفكار مارتن لوثر حول الكنيسة والعبادة. األوروبية، وقد تبّن ك

م(، بفرنسا، يلقب بـ"أبو الفلسفة احلديثة"، كان من الشخصيات الرئيسية يف اتريخ 1596رينيه ديكارت  ولد عام ) (4)
 الثورة العلمية. وهو الشخصية الرئيسية ملذهب العقالنية يف القرن السابع عشر امليالدي، كما كان ضليعًا يف علم

 الرايضيات، فضاًل عن الفلسفة، وهو صاحب املقولة الشهرية: "أان أفكر، إذن أان موجود'".
م( من أصل بروتستانيت فرنسي، ساعدت فلسفة روسو يف 1712ُولد روسو يف مدينة جنيف بسويسرا، سنة )  ((5

 .التعليم واألدب والسياسة تشكيل األحداث السياسية، اليت أدت إىل قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله يف

م(، واليت وضع هلا شعاراً مثلثًا هو )احلرية، املساواة، واسإخاء(. انظر: املذاهب 1789وهي من صنع اليهود عام )  ((6
(. وانظر: املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف 132-131والتيارات املعاصرة، حممود بن إبراهيم اخلطيب، ص )

 (.66-65/ 1لم منها، د. غالب بن علي عواجي، ص )اجملتمعات وموقف املس
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إال -ثوليكية لنهضة العلوم لكنيسة الكايف مواجهة حتدايت ا عوةدالعلمانية ك ونتيجة لذلك ظهرت     
  .(1)ومن هنا كان الفصل بني الدين والدولة -اهنا مل تكن تعرف مبفهوم التيار

بعد فصل الدين عن الدولة وعن مجيع مناحي احلياة؛ برزت على الساحة الفكرية الغربية عدة      
وغريها، واجلامع بني والليربالية، والعصرانية، والوجودية، الدميوقراطية، والرأمسالية، )تيارات(، كاّتاهات 

 هذه التيارات أهنا نشأت يف حمضن واحد، ومتفرعة عن نبع واحد.

مصر وتركيا ولبنان وسوراي مث تونس، وحلقتها العراق يف هناية البالد العربية يف  انتقلت إىلها بعد     
لتيار فقد انتقلت إليها العلمانية يف ثرت هبذا ا، أما بقية الدول العربية اليت أتالقرن التاسع عشر امليالدي

 . (2)القرن العشرين، كما سأبينه الحقاً 

 الغريباجملتمع  يف الفكرية التيارات قيام أسباباثنياً: 

   لقيام التيارات الفكرية يف اجملتمع الغريب السابق وصفه أسباب حسية ومعنوية من أبرزها ما أييت: 

من قهر وظلم  ما يعيشونه يف ظل حكامهم ورجال دينهمني مقارنة الغربيون يف تلك الفرتة ب -
، وبني األوضاع اليت كان يعيشها املسلمون من تطور وعلم وحضارة، مما زاد شعورهم وختلف

  . به يعاملون كانوا الذي الفاحش الغنبو  لتخلفاب
 جديدة ومفاهيم نظرايت لقيام ؛منها واالستفادة اليواننية الفلسفات حياءإب الغرب مفكرو قيام -

 يسدوا أن أرادوا اليت األفكار من وغريها ،الرأمسالية والعلمانية ،كالدميقراطية ،هبا الناس سإغراء
 .الكنيسة عن عدهمبُ  فراغ هبا

 يف السائدة املفاهيم كل لتغيري الغريب العامل عامة يف الفنت سإاثرة املؤامرات وحبكهم اليهود مكائد -
 . (3)لليهودومؤذايً  معاداي كان ما كل وحتطيم ،الوقت ذلك

 اإلسالمي يف اجملتمعنشأة التيارات الفكرية اثلثاً: 

  :منها، فّتاهاتمتعددة اال ةتيارات فكرينشأت يف اجملتمع اسإسالمي      

تدعو إىل العودة لينابيع و زعمت أهنا استقت ما هي عليه من اسإسالم وأصوله فكرية تيارات  -
 اسإسالم األوىل.

                                                           
 (.36-35انظر: التيارات الوافدة، أنور اجلندي، ص )  ((1
 (.53انظر: موسوعة الفرق واملذاهب واألداين املعاصرة، ممدوح احلريب، ص )  ((2
 (.66ن علي عواجي، ص )انظر: املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها، د. غالب ب  ((3
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 تدعو الحتذاء الغرب وتتبع خطاه.و  نة تعمل خارج نطاق الديتيارات فكري -
تيارات أخرى تدعو إىل إسالمية متطورة يفسر فيها اسإسالم تفسرياً يطابق احلضارة الغربية،  -

  ويربر أمناطها وتقاليدها. 

العقل م أول ما ظهرت صورة التيارات الفكرية يف العامل اسإسالمي كانت يف االّتاه العقلي الذي يقد     
مما جعل من الصعب اخرتاق  يف جو يهيمن عليه اسإميان ابلوحي الذي ال يقبل التشكيك، ،على النقل
القرن الثاين اهلجري، حيث نشطت املعتزلة يف  على يد املعتزلة يف النصف الثاين من ظهر. (1)هذا اسإميان

شيوخ املعتزلة كتب الفالسفة طالع بعد ذلك حيث هذه الفرتة، وتوسع زعماؤها يف البحث والتدقيق، 
  .(2)مناهجها مبناهج الكالم حني انتشرت أايم املأمون فخلطت

يهودية، ونصرانية،  كثرة األداين واملذاهب يف البالد اسإسالمية املفتوحة، من  ذلكولعل السبب يف      
والسنة،  ثل يف الكتابوجموسية، وزرادشتية، ومسنية، إىل غري ذلك من الطوائف اليت ال تؤمن ابلنقل املتم

مما كان له األثر يف إاثرة بعض املسائل البدعية، ومنها بدعة تقدمي العقل على النقل، أو مناقشة 
الفلسفات من األداين األخرى مع عدم العلم الشرعي العاصم من االحنراف، فأدى ذلك إىل  أصحاب

أن هللا عامل بال ": أبو اهلذيل العالفول ومن ذلك ق الباطلة أثناء اجلدل معهم. التزامهم ببعض الِلوازم
 ويعترب أن الرواية ريبة واحلجة يف املقاييس "،، وقادر بال قدرة، قدرته هو ذاتهعلمه هو ذاته علم، وأن

قد طالع  ": وقال عن النظِام .(4)ة"من الفالسف يوإمنا اقتبس هذا الرأ" :عنهشهرستاين يقول ال .(3)العقلية
 .(5)"فة، وخلط كالمهم بكالم املعتزلةسكثريًا من كتب الفال

األصل،  العقل هو ، وجعلواوحتكيمه يف أمور العقيدة الغيبيةيف العقل يف غلوهم  وقد ابلغ املعتزلة     
م هب حبكم العقل ردوه أو حرفوه، فأدى ماهنفأي حديث خيالف ما تقرر يف أذه؛ والنقل هو الفرع التابع له

يب ذلك: قال الشاط ومن أمثلة رواايهتا.والطعن يف  النبوية الصحيحة ثري من األحاديثذلك إىل رد ك
خمالفة للمعقول، أهنا ردهم لألحاديث اليت جرت غري موافقة ألغراضهم ومذاهبهم، ويدعون "رمحه هللا: 

عز  وغري جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها، كاملنكرين لعذاب القرب، والصراط، وامليزان، ورؤية هللا

                                                           
 (.175انظر: السلفية وقضااي العصر، د. عبدالرمحن الزنيدي، ص )  ((1
 (.1/30انظر: امللل والنحل للشهرستاين، حتقيق حممد سعيد كيالين، ص )  ((2
 (.234انظر: فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، القاضي عبد اجلبار، ص )  ((3
 (. 50-1/49) امللل والنحل، للشهرستاين، ص  ((4
 (.54-1/53، )رجع السابق نفسهامل ( (5
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يف اآلخرة، وكذلك حديث الذابب وقتله، وأن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء، وأنه يقدم  وجل
األئمة على عدالتهم  من اتفق ويف لتابعني ورمبا قدحوا يف الرواة من الصحابة وا... الداء الذي فيه

إىل  هبت طائفة منهموإمامتهم. وقد جعلوا القول إبثبات الصراط وامليزان واحلوض قواًل مبا ال يعقل، وذ
 . (1)"لى ما استحسنته عقوهلم يف القرآننفي أخبار اآلحاد مجلة، واالقتصار ع

 اإلسالمي اجملتمع يف الفكرية التيارات انتشار أسبابرابعاً: 

ت املقدسات والنصوص لعدة أتثر املسلمون ابلتيارات الفكرية اليت غزت البالد والعباد، وحارب     
 ا ما أييت: أسباب، ومن أبرزه

 مب زب ٹٱٹٱُّٱاليت شهد هللا تعاىل عليها،  ، وبكماله ومشوليتهبدينهماملسلمني  بعض جهل  -

 لتفريطهم إما إىل يعود اجلهل هذاوسبب  ؛(2) َّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 .ذلك غريو  الختالطهم وإما لرتبيتهم وإما وإمهاهلم

 أخالقي دمار من حتمله وما، قاءوش بؤس من الضالة املذاهب تلك حتمله ما حبقيقة جهلهم  -
  .وديين واجتماعي واقتصادي

 ورغبتهم ،والفضائل احلسنة والعادات واألخالق القيم كل من والتحلل االنفالت يف هؤالء رغبة  -
 .عريف أو شرعي مانع أي طريقهم يف يقف أن دون الغربية الطريقة على العيش يف

 أبنواع دينهم من وإخراجهم املسلمني عقائد إفساد على عزمهم وقوة اسإسالم أعداء نشاط  -
 .واملغرايت الدعاايت

 اسإسالمية حياهتم من وتنفريهم ،املسلمني قلوب إىل الغربية احلياة وحتبيب املالية املساعدات بذل  -
 ووصمهم ابلتخلف واجلمود.  ، املسلمني وحكاموعلمائه  اسإسالم ضد الدعاايت وبث

 - القليل إال – الدراسات كل أقصيت حيث التعليمية اهجهممن يف املسلمني بلدان بعض أتخر -
 وافقهم ومن ،واملستشرقني املنصرين من عمالئه أيدي على الغرب له يبيته مبا املسلم رتبصِ  اليت
 .اسإسالم أو العروبة يدعي ممن

 الذي النفسي الضعفالضغوط الشديدة على املستضعفني من املسلمني يف بعض البلدان،   -
 جلرب وحماكاته الغالب تقليد يف املغلوب ورغبة ،الغربية احلضارة بربيق وانبهارهم سلمنيامل أصاب

                                                           
 (.232-1/231االعتصام، ) ( (1
 (.3سورة املائدة، آية ) ( (2
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  .(1)أمامه ضعف من به حيس ما
واالستعمار  .الفكر االستشراقيلعدة أسباب أمهها:  العلماين إىل البالد اسإسالميةالتيار انتقال   -

بـُْعد و  .م يف أغلب بالد اسإسالماليد احلكالذي ترك وراءه ثلة من املفسدين يتحكمون يف مق
؛ حيث اختفت يف أغلب بالد اسإسالم تلك املمانعة احلضارية اسإسالم الصحيحاملسلمني عن 

التنصري عن طريق مدارسه اليت أنشأت و   .سإسالم يف صد كل األفكار الدخيلةاليت يتميز هبا ا
االبتعاث الذي جعل سالم. و بعيدًا عن مبادئ اسإجياًل كاماًل على الفكر الغريب العلماين، 

كما   .كافية محاية فكرية ودينيةالكثري من الطلبة علمانيني بعد أن أرسلوا إىل بالد الغرب دون 
 األثر الكبري يف نشر العلمانية -اأو اليت تنسب نفسها لإلسالم زورً -كان للطوائف غري املسلمة 

 .(2)يةبالد اسإسالماليف 

 

 

 

                                                           
انظر: املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها، د. غالب بن علي عواجي، ص    ((1
(1/67-70.) 

          واجهة التيارات االستشراقية والعلمانية العربية، على الرابط: ملخص حبث: القيم اسإسالمية يف م انظر: ((2
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs  

 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs
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 املطلب الرابع
 آاثر مفهوم التيارات الفكرية
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 ب الرابعاملطل

 آاثر مفهوم التيارات الفكرية

هذه  مرور الوقت وسراين فكرية زادت خطورهتا معأمور  ةلقد ترتب على مفهوم التيارات الفكري     
 اآلاثر ما أييت:  يف اجملتمعات فعم البالء، ومن أبرز تلكالتيارات 

ستجدة، املوبني القضااي يف الدين لخلط بني الثوابت إن املفهوم الغامض للتيارات فتح اجملال ل -
 هلذه التيارات يف الغالب خمتلفي األداين والطوائف والقوميات. وابألخص أن املنتمني

، وما يتبعه من لتيار أو احلزب الذي ميثلهالتعصب لأحيا هذا املفهوم بعض املفاهيم اجلاهلية ك  -
  مفاهيم توحي ابلعصبية والتنابز وتتبع العثرات.

 اآلخرين رمي وتسمع ترى وهلذا والتنظيمي؛ الثقايف االستعالء عقدة التياراتمفهوم ورث ي -
 مفاهيم من يفرزه وما الفكري التعصب بسبب الدعوة؛ فقه من واخللو األفق وضيق ابلسطحية

 .الداخلي وصِفها األمة وحدة يف تضرب
 يوجد ما بقدر حتيا فهذه ؛منشئوه هبا فِكر للجماعة وأطر وختطيط فكر على مفهوم التيار مبين -

 .؛ فليس للتيارات صفة الدميومة كما سبق ذكرههبا القناعات مبوت ومتوت، هبا قناعات من
حدة؛ لكل من ينتسب له من كل األداين السماوية والوضعية، بل وحىت املالمشولية هذا املفهوم  -

 نسانية.اسإ املذاهب بني والتقارب التسامح بدعوى والبدع، األهواء أهل من النُّفرة حاجز أذاب
، وهذا اضطراب يف تعدد يف املناهج الفكرية له التعدد يف التكوين البنيوي للتيار هو يف احلقيقة -

ن إاثرة فساد احلياة االجتماعية، م؛ مما ترتب عليه األمة اسإسالميةاحلياة الفكرية يف وسط 
 . (1)لنبوةعلى أنقاض اهنيار وحدة األمة يف منهجها الفكري على منهاج ا الشغب واالضطراب

 
 
 

                                                           
 (. 117-114إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اسإسالمية، بكر بن عبدهللا أبو زيد، ص )انظر: حكم االنتماء  ((1
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 املطلب اخلامس
 نقد مفهوم التيارات الفكرية
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 املطلب اخلامس

 نقد مفهوم التيارات الفكرية

على يد ابنائه  إن هذا املفهوم أصل منشأه يف الغرب العلماين، ولكنه انتقل إىل العامل اسإسالمي      
ليت تنبع من ودون حتديد هلذا املصطلح، ودون السرب يف أغواره ا ،ملعّن هذا املفهوم لألسف، دون إدراك  

وما يرتتب عليه من خلط بني مغلفة، ونقلها إىل اجملتمع العريب املسلم، جذور فكرية وفلسفية غربية 
املختلفة، والطوائف اليت ال متت لألداين وال للمجتمع لطاحل من عقائد األداين احملرفة الصاحل وا

تمع اسإسالمي ختتلف عن تلك اليت حيث ان املرجعية الفكرية يف اجمل اسإسالمي بتقاليده وأعرافه بصلة.
 يف البالد الغربية. 

الثقافة اليت نشأ فيها والنسق الفكري الذي األخذ بعني االعتبار ، جيب حترير وتفكيك املفهوميف       
 ومصطلحاهتا مفرداهتا مع تنقل للتعبري كوسيلة واللغة. ، ومدى تطابق املفهوم يف واقع جمتمعهبهيرتبط 
 والعقدية القيمية املنظومة وخفية، ظاهرة دالالت من حتمله ما خالل من االجتماعية، فاهيمابمل املتعلقة
 تقييم عن تعرب والسياسية االجتماعية املفاهيم من الكثري أن إىل إضافة هذا ،اخلاصة ابألمة واملعرفية
 لبقي أورواب يف لنهضةا فكر ويسود ينتصر مل فلو خالهلا، وتبلورت نشأت اليت اخلاصة التارخيية التجربة

 مسلمات من( والتنوير والنهضة الظالم عصور) التارخيية العصور ت حقبةأصبح ملا وابلتايل هرطقة، امسه
 . للعامل التارخيي التطور معيار األوروبية التجربة من ّتعل اليت احلديثة املفاهيم

 منظومة من املنبثقة  فاهيمامل علتج اليت األسباب أهم من الغربية الفكرية للمفاهيم االستسالمو      
 املعاصر العريب تستخدم يف الواقع التارخيية، ّتربته وعن األورويب الواقع عن املعربة الغربية، والقيم الثقافة
؛ فبالرغم من االختالف بني الغرب والعامل العريب واحدة داللةمعّن  لتنقل ترتادف أن ميكن أهنا لدرجة

 تفصل واضحة حدود وال هلا ضابط ال مرتادفة دالالت حيمل مبعّن ملفاهيما هذه واسإسالمي، فتجتمع
 .بينها فيما
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 اخلامتة

ملصطلحات ذات الصلة به، يتضح بيان عالقته ابوبعد هذا التعريف مبفهوم التيارات الفكرية و      
أحياانً أخرى، حبسب املنهج واالّتاه الذي  ، واالفرتاق واالختالف بينهاالتداخل أحياانً بني املصطلحات

اهاتُ  حيث تكثُر ،ألمهيتها يف البناء املعريف للباحث ؛؛ ومن هنا تربز أمهية حتريرهاتتبعه  الفكريَّة االّتِج
، يصعب فهمها والتمييز بني متفاوتةً  ومناهج   وعقائد   أيديولوجيات   تتبّنَّ  اليتو  واملتفقة أحياانً، املختلفة

 .بال دراسة املصطلحاتمناهجها 

ويف اخلتام: هذا ما مت مجعه وإعداده، واالجتهاد فيه، فما كان من صواب فبتوفيق من هللا وحده،      
 وما كان من خطأ وتقصري فمن نفسي وأستغفر هللا على ذلك. 

 
 جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل ٱ

 ، ومن تبعهم مِنا إىل يوم الدينبعنيوصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه، والتا
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  الفهارس
 

 وتشتمل على:

 .فهرس اآلَّيت 
 .فهرس األحاديث 
 .فهرس األعالم 
 .فهرس املصادر واملراجع 
 فهرس املوضوعات. 
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 (1)فهرس اآلَّيت

 الصفحة اآلية                    السورة                                                       اآلية      

 مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ  

 29              (3)               املائدة                                                                       َّ يترث ىت نت

 جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱٱٱٱ  

  19              (56)              املائدة                                                                َّ خل حل

 10    (         118)    هود              َّ   جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  

 ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  ٌّ ٍّ َُّّ  

 18             (36)     رعد         ال                                 َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 4             (  120)              طه      َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ 

 جه هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱ 

 مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه

  18             (22)            األحزاب                                                                  َّهب 

 مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ  

 19               (6)               فاطر                                     َّزب رب يئ ىئ نئ

 ُّحم جم هل مل خل حل جل   

 36     ( 182-181-180)  الصافات              َّٱجه هن من خن حن جن مم خم

 18                (5)      ر        غاف    َّىكيك مك لك اك  يق ىق يفُّٱ  

 

 

                                                           
 وهي مرتبة على حسب ورودها يف املصحف الشريف.  ((1
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 فهرس األحاديث

 الصفحة                                                               احلديث                 
 ( ُكْم و اْلُفْرق ة ، ف إج جلْ م اع ةج، و إجايَّ دج،ع ل ْيُكْم ابج  نَّ الشَّْيط ان  م ع  اْلو احج

جلْ م اع ةج    21                                  (و ُهو  مجن  االثـْنـ نْيج أ بـْع ُد، و م ْن أ ر اد  حُبُْبح ة  اجلْ نَّةج فـ ع ل ْيهج ابج
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 فهرس األعالم

 الصفحة                                                 العلم الغريب                               
                    (27)                                                  جان جاك روسو 
                   (26)                                                           ديكارت 
             (26)                                                                   كالفن 
                     (26)                                                       مارتن لوثر 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.  .1
-ه1414اسإسالمي، الطبعة الرابعة، ) األزمة الفكرية املعاصرة، طه جابر العلواين، املعهد العاملي للفكر .2

 م(.  1994
  . املكتبة التجارية الكربىاجلزء الثاين، ، الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمياالعتصام،  .3
بني احلزب واجلماعة.. بعُض تساؤالت، حممد حممود صقر املصدر: من كتاب "العمُل احلزيبُّ يفج اسإْسالم،  .4

 -م 15/1/2012) حر ام؟" أليب احلسن حممد حممود صقر، اتريخ اسإضافة: هل هو لجز ام.. وه ل هو
 ، موقع األلوكة.ه(20/2/1433

 دار الفكر، بريوت،اجلزء الثالث،  ،ابن كثري الدمشقي أبو الفداء إمساعيل بن عمرتفسري القرآن العظيم،  .5
 (.هـ1401)

ة: عالء الرضائي، مركز الدراسات سعيد برزين، ترمجم(، 1997-1981) التيارات السياسية يف إيران .6
 والبحوث االسرتاتيجية، الطبعة األوىل.

التيارات الفكرية دراسة وحتليل، أ.د. أمحد السايح، أ.د. سامي عفيفي حجازي، مكتبة الثقافة الدينية،  .7
 م(.2005-ه1425القاهرة، الطبعة األوىل،)

 .م(1994-ه1414بعة األوىل، )التيارات الوافدة، أنور اجلندي، دار الصحوة، القاهرة، الط .8
: د. بشار حتقيقاجلامع الكبري "سنن الرتمذي"، اسإمام احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن س ْورة الرتمذي،  .9

 م(.1996عواد معروف، دار الغرب اسإسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، )
 ه(. 1413ة، الطبعة األوىل، )الصاوي، دار الصفوة، القاهر  مجاعة املسلمني، صالح .10
 (.117-114)حزاب واجلماعات اسإسالمية، بكر بن عبدهللا أبو زيد، ص حكم االنتماء إىل الفرق واأل .11

 م(.2006-ه1426دار احلرمني، القاهرة، الطبعة األوىل، )
-هـ1358)، حتقيق: أمحد حممد شاكر، القاهرة، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الرسالة، .12

 (.م1939
 .ه(1418 العصر، د. عبدالرمحن الزنيدي، دار أشبيليا، الرايض، الطبعة األوىل، )السلفية وقضااي .13
، حتقيق: علي بن حممد الدخيل هللا، دار العاصمة، اجلوزية ابن قيم ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة .14

 م(.1998-ه1418الطبعة الثالثة، ) الرايض،
، اجلزء التاسع، أبو بكر حممد بن عبد هللا املالكي ، ابن العريبعارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي .15

 نسخة إلكرتونية.
جان ماري رانكان، ترمجة حممد عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،  ،علم السياسة .16

 بريوت.
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 ، نسخة إلكرتونية.فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، القاضي عبد اجلبار، طبعة الدار التونسية .17
القاهرة، الطبعة الرابعة،  ،المي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب، د. حممد البهي، مكتبة وهبةالفكر اسإس .18

 مل يذكر التاريخ.
رتبه ووثقه: خليل مأمون شيحة، دار املعرفة، الفريوز آابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب القاموس احمليط،  .19

 م(.2008-ه1429بريوت، الطبعة الثالثة، )
سإسالمية يف مواجهة التيارات االستشراقية والعلمانية العربية، على الرابط:  القيم ا  .20

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs 
 م(.2003-ه1423، دار احلديث، القاهرة، )ابن منظورلعالمة اسإمام السان العرب،  .21
 (،1910) العدد، ما التنظيم السياسي أو احلزب السياسي؟، منصور اجلمري، صحيفة الوسط البحرينية .22

 ه(. 1428/ذي القعدة/19 -م2007/ نوفمرب/ 29) اخلميس
 وين.اجلزء الثالث والتسعون، على موقعها اسإلكرت  ،جملة البحوث اسإسالمية .23
جمموع فتاوى شيخ اسإسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد  .24

 بن قاسم وابنه حممد، دار الرمحة، القاهرة.
 خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، نسخة إلكرتونية. .25
ف املسلم منها، د. غالب بن علي عواجي، املكتبة املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموق .26

 . م(2006-ه1427العصرية الذهبية، جدة، الطبعة األوىل، )
املذاهب واألفكار املعاصرة يف التصور اسإسالمي، حممد احلسن، دار البشري للثقافة والعلوم اسإسالمية،  .27

 م(.1998طنطا، الطبعة الرابعة، )
ود بن إبراهيم اخلطيب، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة األوىل، املذاهب والتيارات املعاصرة، حمم .28

 . م(2004)
     http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C مركز الدراسات والبحوث يف القيم، على الرابط: .29

روبرت، ترمجة: مسري عبد الرحيم، الدار العربية للموسوعات،  ، جيفراملعجم احلديث للتحليل السياسي .30
 م(.1999بريوت، الطبعة األوىل، )

 .م(1983-ه1403املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، القاهرة، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، ) .31
، مل يذكر مكتبة لبنان، بريوت معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس، .32

 .التاريخ
 ، الطبعة الثالثة، بدون اتريخ. اجلزء األولاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  .33

 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54768/#ixzz3rPb3WgAs
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C
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 .معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر .34
حتقيق: صفوان عدانن داوودي، دار العلم بدمشق، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، الراغب األصفهاين،  .35

 م(.1992-ه1412والدار الشامية ببريوت، الطبعة األوىل، )
 .ه(1402امللل والنحل للشهرستاين، حتقيق حممد سعيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، ) .36
 م(.1994املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ) موسوعة السياسة، د. عبد الوهاب الكيايل، .37
مصر، الطبعة -موسوعة الفرق واملذاهب واألداين املعاصرة، ممدوح احلريب، ألفا للنشر والتوزيع،  اجليزة .38

 م(.2010األوىل، )
املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، د. إمساعيل عبد الفتاح، مركز اسإسكندرية للكتاب،  .39

 م(.2005)
 م(.2006(، بريوت، )23زء )موسوعة عامل السياسة، أ. سعد مفرج وآخرون، اجل .40
-ه1415الطبعة األوىل، ) مكتبة الرشد، الرايض، ،احملمود عبد الرمحن بن صاحلموقف ابن تيمية،  .41

  م(.1995
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