
خػى فُ مصاربة الجًػؼ 
 
الجٍازن الفظمُ وا

 الفنػي 



ؿجاذ العهػجٍر 
 
 ال

 العلّمُيارؽ ًاقم 
 لؾم الػلٍم الجػبٍِة والوفؾّة 



 ؿّنٍلٍزّة الجًػؼ
قناؿ

 
 ال

ؿباب
 
 ال

 المػالرات



 فم لغؼ الجًػؼ الفنػي  الَدغٍة 

هي المرجمػات، هو فُ ؿلبّة ؿمة الفنػي  الجًػؼ
 
 رفن غلَ مؤقػ ل

طػ،
آ
ن واغجكاد ال

 
هت بفنػؾ مػثبًة والصكّكة الصق با

 
 من ولّؽ فكى، ا

ن غّػؾ شق
 
و مػجكع لي ِنٍن ا

 
ي ا

 
ؿباب هاهت وإذا ِجبواى، را

 
 الجًػؼ ًغا ا

هػدػ الفنػي  الجًػؼ  موًلكات فإن ومجعاطلة مػكعة الفنػي 
 
 ثػكّعاً  ا

لػب
 
مو لنن فٌمًا، وا

 
ؿباب الػلمُ الجا

 
ة ل

 
 وهّف المجًػؼ، الفنػ هفا

زّاؿ غبػ ِوجكو
 
 اللغؼ ًغا فٌم إلَ ثكٍدها ربما ال



 و الفًى بػّعا
 
ًٍ الغلٍ واإلؿػاؼ ، ا

 غن الجٍؿى والغجعاؿ

 

  الجػػِف اللغٍي: 
 

 



 :اللًالح الزجماغُ 

 

 

 
ٍهّات  غػاؼ والجكالّع والؾل

 
ًٍ الظػوج غلَ المفاًّم وال

 الػامة

 



موُ والؾّاؿُ 
 
 :المفٌٍم ال

 
 
 

 ًٍ الظػوج غلَ الكاهٍن والعؿجٍر الؾائع

 



 

 Ideal Model : أهمية النموذج المثالي : 

 

ولكي نحكم على سلوك ما بأنه متطرف يجب أن يكون 

لدينا نموذج مثالي نحاكم إليه هذا السلوك ، وهذا ممكن 

في حالة المجتمعات التي استقرت على تركيبات 

راسخة في حياتها ، أما المجتمعات التي تمر  وديناميات

بتحوالت كثيرة في فترات زمنية وجيزة فإنها تعاني من 

غياب أو غموض النموذج المثالي للسلوك فيقع كثير 

تحت  من أفرادها أثناء حركتهم في المناطق الخطرة

ويوصمون ( جهال أو عمدا )  طائلة الفكر المتطرف

 بالتطرف 

 

 



 
ًمّة اإليار المػزػُ : 
 
 :ا
 

لّلة شكّكّة لّغة وزٍد هػورة ِؤهع وًغا  وثؾمس الٌٍِة ثؤهع ومكبٍلة وا 
ًعاؼ الممالس وثصكق والومٍ بالبكاء

 
 ما ًُ المّغة وًغى ، المرجمع لغالبّة وال

ن لبع  المػزػُ اإليار وًغا ، المػزػُ اإليار غلّي ًِلق  الصؾبان فُ ِوع وا 
طالؽ والكّم الػكّعة ودِوامّات ثػهّبات

 
 الغي المرجمع فُ والمػامالت وال

غماؽ فُ برغورى هاربا وِنٍن ، ِجبواى  لبع بو ِموع ل وًغا ، المرجمع ذلم ا 
ن ن المجًٍرة البفػِة الصّاة لصػهة مٍاهبا المػزػُ اإليار ًغا ِنٍن ا   ِوع وا 
 . البفػ مرمٍغات بالُ مع المظجلفة الػاللات اغجبارى فُ

 



 :لّمة الجكبو الزجماغُ : 
 

غػاؼ غلَ الظػوج ًو
 
شٍاؿ هو فُ ثًػفا ِػجبػ الزجماغّة ال

 
ن ًُ واإلزابة ؟ ال  بػن ًواؾ ا 

 المفات ًغى ثنٍن وربما ، إلض ... والظلم والجؼوِػ والغـ هالػقٍة الفاؿعة الزجماغّة المفات
 وهمداؿ مؾجغػبا ِنٍن غوٌا والظػوج الكاغعة ًُ فٌّا ثمبس الجُ العرزة إلَ ما مرجمع فُ موجفػة

 لّغّػ الػػبّة الرؼِػة فُ الراًلُ المرجمع إلَ وؿلم غلّي هللا للَ هللا رؿٍؿ زاء غوعما ذلم غلَ
غػافي مفاًّمي غػاؼ لّم مع الرغري  اطجالفي رغم مجًػفا ِنن لم الفاؿعة وا   الراًلُ المرجمع وا 
فوو والمػّار . الٍلت ذلم فُ الؾائعة

 
هي ؿلٍؾ غلَ للصنم ال

 
م مجًػؼ با خػ ًٍ ل ا   الؾلٍؾ ذلم ا 

ِوا المرجمع غلَ بو وشعى الفػد غلَ لّؽ  والؾلٍؾ المصّس الؾلٍؾ بّن الفػؽ  لوا ٍِهس وًغا . ا 
وؿ المجًػؼ

 
ما ، وِبوُ وِؾجمػ غّػى بي وِملس الفظك بي ِملس فال  شّاة ٌِعم فاهي الداهُ ا 

ن ومع . المرجمع وشّاة الفظك هي إل الٍشّع المػّار ًٍ لّؽ الزجماغُ الجكبو ا   هبّػة درزة غلَ ا 
ًمّة من

 
شّان غالب فُ ال

 
 . ال



قناؿ الجًػؼ  
 
 :ا
  ن ِمنن الجًػؼ ي فُ ٍِزع ا   

 الؾّاؿُ الجًػؼ ًواؾ فمدال الصّاة مرالت من مراؿ ا
لمَ ) و الّمّن ا  لمَ ا   والجًػؼ  ، ثػهماهُ هٍردي غػبُ الػػلُ والجًػؼ ( الّؾار ا 

ٍخ ” الزجماغُ  ٌٍِدي مؾّصُ مؾلم ” العِوُ والجًػؼ  ، فكػاء ، وؿًَ يبكة ، قّ
ِا ، إلض ...  بٍذي طغى الغي الفنو هان وا 

 
هي إل الجًػؼ ِا  خالخة إلَ ثكؾّمي ِمنن ا 

هٍاع و موفػدة ثٍزع ا   : مرجمػة ا 

 



ول 
 
 :الجًػؼ المػػفُ : ا
 

 و
 
فنار مػّوة ، ول ِكبو الموالفة ا

 
و ا
 
ن ِوغلق الفظك غلَ فنػة ا

 
وًٍ ا

ا من الدٍابت المًلكة ، وًٍ  ( دوغمايّكّة)  إغادة الوظػ فٌّا ، وِػجبًػ
فنار 

 
و ال

 
فُ ًغى الصالة ل ِلغُ وظّفة غكلي فكى فُ ثمصّك ًغى الفنػة ا

ن ِعطو مراؿ 
 
ي ا

 
طػ مظالف ، ول ِؾمس لٌغا الػا

آ
ي ا

 
ي را

 
بو إهي ِلغُ ا

و ِجكبلي 
 
و ِوالفي ا

 
ن ِجفٌمي ا

 
يػفُ  المَ الَفّغًب .وغّي فوال غن ا

 ......الفٌم وِبجػع غن الجٍؿى

 



 :الجًػؼ الٍزعاهُ : خاهًّا 
 
 

وًٍ قػٍر شماؿُ ياغ هصٍ قُء مػّن ِرػو الفظك موعفػا فُ اثراى مػّن دون ثبمػ 
و غّػى ، وربما ِوعم بػع ذلم شّن ثظف شعة 

 
وربما ِعفػي ًغا الهفػاؿ إلَ ثعمّػ هفؾي ا

و الػافن ) ًغا الهفػاؿ 
 
 ....النػى  اوالصب ( .المؤِع ا

شّان ل ِصعث ًغا وإهما ِظو الفظك ِفصن هفؾي 
 
و ) وِػٍد إلَ رقعى ، وفُ بػن ال

 
ا

ِة لصظة ( ِفصوي المرجمع 
 
 .بفصوات وزعاهّة ًائلة ثٌعد بالهفرار فُ ا

 
 



ن ًغى 
 
ٍهّات ظاًػِة مػّوة بما ِظػج غن الصعود المكبٍلة وها وًٍ المغالة فُ ؿل

ٌا الفظك بفنو همًُ وًُ طالّة من  ٍهّات ًعؼ فُ شع ذاثٌا ولغلم ِنًػ الؾل
طػِن غلَ . المػوَ وفالعة للٌعؼ 

آ
مػ غوع الفظك ذاثي بو ِصاوؿ إرغام ال

 
ول ِجٍلف ال

طػِن إلرغامٌم غلَ 
آ
 إلَ الػعوان غلَ ال

 
و لؾػًا ، وربما ِلرا

 
الجكّع بما ِفػلي ًٍ لٌػًا ا

 ثوفّغ ما ِػِع
 

ٍهُ : خالدًا   :الجًػؼ الؾل



ؿباب الجًػؼ 
 
   :ا

:  أسباب بيولوجية : أوالً  

 BIOLOGICAL CAUSES 

والعوامل  الكروموسوميمثل االختالل 

التركيبية الوراثية والعيوب الخلقية 

   إلخ... المخية  واالصابات

 

 
 



 

 
ؿباب هفؾّة ازجماغّة : خاهًّا 
 
 SOCIAL CAUSES -PSYCHO  : ا

  :مدو 
و هالًما فُ ؿن مبنػ 

 
بٍِن ا

 
شع ال

 
 الصػمان من رغاِة ا

 الصػمان الزجماغُ

 لعمة هفؾّة قعِعة طالة فُ الًفٍلة 

لػان
 
 الػاللة الموًػبة بال

و فُ 
 
و فُ المعرؿة ا

 
ؿػة ا

 
و بّن الًفو ورمٍز الؾلًة فُ ال

 
اهًػاب الػاللة بّن الًفو ووالعى ا

ي رمؼ للؾلًة غلَ المؾجٍى 
 
المؾرع ، وِومٍ ًغا المػاع وِنبػ وِمبس الفظك فُ لػاع مع ا

و العِوُ 
 
و الؾّاؿُ ا

 
ِة ؿلًة . الزجماغُ ا

 
وًغا ِفؾػ لوا رفن الفباب المجًػؼ الهوٍاء ثصت ا

و 
 
شجَ ولٍ هاهت رقّعة ، فٌم ِفولٍن ثنٍِن مرمٍغات ممن ًم فُ مدو ؿوٌم دون ولاِة ا

غلَ 
 
 .ثٍزّي من ممعر ا

  
 



ؿباب ازجماغّة خكافّة : خالدًا    CULTURAL CAUSES-SOCIO: ا 
 

 
 
ن ثعغم  :اهظفاض المؾجٍى الزجماغُ واللجمادي  -ا

 
ؿػة الفكّػة ل ثؾجًّع ا

 
ن ال

 
ل

زمات 
 
ن ثؼودًم بمٌارات الجنّف طالة فُ ولت ال

 
فػادًا وا

 
 .ا

 

و الجنوٍلٍزّة الؾػِػة  -ب
 
و الدكافّة ا

 
ففُ مػاشو الجغّػات  :الجغّػات الزجماغّة ا

 .الؾػِػة ِظجو الجٍازن وثجعاطو الكّم والمفاًّم وِنػدػ الجًػؼ 

 



ؿباب : رابػاً   RELIGIOUS CAUSES : دِوّة ا 

 ، وللق شّػة فُ ثعغي للفظك مؼدوزة رؿالة ِػًُ مما ، المػلوة والكّم الؾائعة الكّم بّن الٌٍة اثؾاع -ا  
هػدػ ِمبس وبالجالُ ، شٍلي من ممعالّة فُ ِفم ِرػلي وًغا و الًفو ِجػلم فمدال . هصًٍم غعواهّة ا   ا 

و المعرؿة فُ المػاًق ن المؾرع ا  ن شػام النغب ا  ن شػام الػقٍة وا  ن  شػام الظلم وا  ن شػام الظمػ وا   وا 
ن شػام الؾفٍر  قّاء ًغى من هػدّػا ِرع ذلم ومع ، شػام الػبا وا 

 
 لػاع داطلي فّصعث مرجمػي فُ ؿائعة ال

 . ِؾجػِس شجَ المػلوة الكّم غلَ الظػوج مظاًػ بجصًّم موي الجظلك ِصاوؿ مؤلم
و الكّم ثؾفّي طالؿ من العِوّة المفاغػ اؿجفؼاز -ب طالؽ ا 

 
و ال و المػجكعات ا  و بالكٍؿ الفػائػ ا   مع بالفػو ا 

 . ذلم غلَ للػد الفػلة إغًاء غعم
 رغباثي غلَ للجغلب ًائال زٌعا ِبغؿ فٌٍ العِوُ اللجؼام يػِق الفاب ِبعا   شّن : الؾكٍط دواغُ مكاومة -ج

  ولنوي ( والػعوان الروؽ طالة ) العاطلّة
 
ن ِفازا

 
 الػغبات ًغى إِكاظ ثصاوؿ المرجمع فُ مدّػات خمة با

طاللّة غّػ الػغبات ًٍة فُ الؾكٍط باشجماؿ الفاب ذلم ِفػػ وًوا ، ملس بفنو
 
 من المػاع فّصٍؿ ، ال

هٌم اغجبار غلَ المرجمع رمٍز  مع فّفجبم المدّػة الػٍامو مع لػاع إلَ هفؾي داطو  . لي ِصعث غما مؾئٍلّن ا 

 



 مجًػؼ فنػِا ؟؟ اهاًو 
 

 ؿ هفؾم ًغا الؾؤاؿ ؟ انًو ثؾجًّع
 
 ثؾا

 مؾجػع إلزابة هفؾم غن ؿؤاؿ مدو ًغا ؟؟ اهتًو 

ًو ثؾجًّع ثراوز ثًػفم ؟ وهّف ؟ 



  Oliver leaman  امّػهُمفنػ 



   الدِانفّلؾٍؼ فُ 
  الؿالممؤلفات هػدّػة غن 



       المعاصر االسالمالخالفات في 



 االسالميةمقدمة للفلسفة التقليدية 



 االسالمعلم الجمال في 



 والطاءفُ مؤثمػ الفلؾفة للؾالم 
   2010ثػهّا /  اولٍداغزامػة 



 :للػالج ثٍلّات 
ولً   ن لبو غالزي ومصاولة والٍزعاهُ الفنػي  للجًػؼ المبنػ الهػجفاؼ مصاولة : ا   إلَ ِجصٍؿ ا 

ٍهُ ثًػؼ  . الكاهٍن يائلة ثصت لاشبي ٍِلع ؿل
يباء العراؿة ًغى فُ وِفجػؾ ، شعة غلَ بالجًػؼ ثٍلف شالة هو دراؿة : خاهّاً   هفؾٍّن ا 

طمائٍّن
 . دِن وغلماء وازجماغٍّن هفؾٍّن وا 

فػاؿ ردود شمػ ومصاولة المجًػؼ مع الجػامو فُ الجػمّم غن البػع : خالداً 
 
 موي ِمعر من ثراى ال

 . الٍلت مع المواد والجًػؼ الجًػؼ دائػة ثجؾع ل شجَ المجًػؼ الؾلٍؾ
هّع : رابػاً 

 
ًمّة غلَ الجا  الجًػؼ دوافع الغجبار فُ ِوع الغي الصٍار ذلم ، الػالزُ الصٍار ا 
ؿبابي   المجًػؼ الؾلٍؾ غلَ المجػثبة الروائّة المؾئٍلّة ِلغُ ل الٍلت ذات وفُ ، غالزي ويػؽ  وا 

 طلو اهػجفاؼ طالؿ من للجًػؼ ػةػازال والجغغِة المغلكة العوائػ لًع فُ ِورس ربما الصٍار وًغا .
و مػػفُ و وزعاهُ ا  ٍهُ ا  و ثمصّصي ِمنن ؿل خواء لبو غالزي ا   . الػكٍبة ثٍلّع وبػع وا 



 الجًػؼ مدّػات ثظفن الجُ بالمٍرة المرجمػات ثوظّم : طامؾاً 
دهَ إلَ والػوف

 
 المؾجٍى غلَ الظلم موع طالؿ من وذلم ، مؾجٍى ا

 الفٍاشـ ثففُ وموع ، الػعؿ وإرؿاء ، والزجماغُ الفػدي
 ، الفؾاد ومصاربة الزجماغُ الجنافو لٍاغع وإرؿاء ، والمونػات

 هافة ثمدو الجَ والفنػِة الؾّاؿّة للجػعدِة شكّكّة فػص وإغًاء
و اؿجبػاد دون المرجمع فَ المٍزٍدة الجّارات

 
و ولم ا

 
 . إلغاء ا



 
 ِؾمٍ الغي اإلِمان ثكٍِة يػِق غن اإلهؾان بػوح ِػثكُ الغي العِوُ الٍغُ بح : ؿادؿاً 
ا بالوفؽ  من ِظفف وغولُ هفؾُ اؿجػطاء من ثٌّؤى وما والمالة ، والرؼاء بالصؾاب وِغهًػ
 وما والمٍم ، الزجماغُ المػاع شعة وثظفّف الوفؽ لجؼهّة هٍؿّلة والؼهاة الجٍثػ شعة

 من وِػؿظي بي ٍِلُ وما والصذ ، الػعواهّة اإلهؾان هؼغات غلَ الؾًّػة لٍة من ِموصي
طٍة مػاهُ

 
 . ووشعثٌا اإلهؾاهّة ال

 
دب ثعرِؽ : ؿابػاً 

 
 . العراؿّة المواًذ همن واإلزجماغَ والؾّاؿَ والفنػى  العِوَ الظالؼ ا




