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 ريــــــرف الفكــــــالتط

 تعريفه، أسبابه، مظاهره، آثاره وسبل القضاء عليه
 دادـإع 

 العصيمي قثالن عثدهللا تىث تدرأ/ 
 وشرفٛ خدوات ارشادٖٛ 

 )واجصتري تٕجٗٛ ٔارشاد تربٕٙ(

 ةــــدمــــمق

 ّقػػػ تتع أف قبػػ  حتػػ  البشػػ    المجتمػػ  تػػي    مػػػف مبكػػ  كقػػ  فػػ  الفكػػ    التطػػ ؼ بػػ  
 التطػ ؼ أسػبي  فػ  ألف الحييتيػة  كسيئلهي ف  أك الفك  ة منظكمتهي ف  سكاء االجتميعية الت كيبة
 كجػػ  علػػ  السػػيةجة البيئػػة فػػ  يتجسػػ  إنمػػي ك المعقػػ    اإلجتميعيػػة بيلت كيبػػة  هنػػي   لػػي  مػػي الفكػػ   
 إجتميعيػة ظػيه  ك إنمػي ك المجتمػ   ك الفػ   فػ  كحيلػة ال الفكػ    التط ؼ ُكج  كلطيلمي.  التح ي 
 ةلػػؾ يقتصػػ  لػػـ ك.  تأثي هػػي ك العكامػػ  هػػة  تفيعػ  حجػػـ ك نشػػكئهي  عكامػػ  حسػػ  كتضػػي  تتسػ 
 ألف األصػػع    جميػ  بيلفعػ  يشػػم  أك يشػم  يكػي  إنمػػي ك الحيػي   أصػع   مػػف معػينف صػعي  علػ 

 .صعي  أ  كعل  سبب  تحق  أينمي يتحق  الفك    التط ؼ
 الفكػ    التطػ ؼ يكجػ  فكمػي مقننػ   كاآلخػ  مكشػكؼ ميأحػ ه كجهػيف  الفكػ    للتط ؼ فإ
 تضػػي  الػػة  المقننػػ  الفكػػ    التطػػ ؼ هنػػيؾ كػػةلؾ تعقيػػ    كف  تشخيصػػ  يمكػػف الػػة  ك المكشػػكؼ

 ك كبيػػػ ا تػػػأثي ا فيتػػػ ؾ حضػػػي    بكجػػػ  ظهػػػ  ك علميػػػة  صػػػي ة اتخػػػة إةا سػػػيمي ال البكصػػػلة  معػػػ 
 مػػي ك الصػػحي   الػػنه  أنػػ  تصػػك  حػػ  إضػػهل  يصػػ   بمػػي ك كالمجتمعػػي   الشػػعك  فػػ  خطيػػ ا
 (ٕٕٓٓ  الحسيف  أسميء  ).الخطأ ك الشةكة هك ع ا 

 :أوال: جعريف الحطرف الفكري

 بيلضػػ ك   ينطػػك   مػػي   ؤيػػة نحػػك متضػػخمي   ميػػكال   بيعتبػػي   الفكػػ    التطػػ ؼ تع  ػػ  كػػفمُ 
 .اآلخ  لل أ   كنية نظ   عل 

ف اآل اء األخػ ى ك بعػ  هػةا الػ أى كيمث  التط ؼ الفك ى تعصػبي لػ أى معػيف  كف هيػ   مػ
فػػ  هػػة  الحيلػػة عػػف االعتػػ اؿ بػػ  الم ػػيال  فػػ  التشػػب  بهػػةا الػػ أى كاإلصػػ ا  عليػػ  أك األفكػػي  أك 
المعتقػ ا  ال ينيػة حتػ  لػك كينػ  خيطئػة أك نتيجػػة عػ ـ فهػـ أك كعػ  حقيقػ  بيلمضػمكف ال كحػػ  

لمتطػػػ ؼ لػػػـ يأخػػػة أك يخػػػ   كػػػنم  كاالجتمػػػيع  لتلػػػؾ المعتقػػػ ا  ال ينيػػػة كطيلمػػػي أف هػػػةا الفكػػػ  ا



تعريفه، أسبابه، مظاهره، آثاره وسبل القضاء  التطرف الفكري العصٗى٘ قبالُ عبداهلل بٍت بدرأ/ 
 عليه

 

 236 

فك ى إل  حي  الفعػ  أك السػلكؾ العنيػ  فػه يقػ  تحػ  طيئلػة القػينكف الجنػيئ  كهػةا يعنػ  انػ  لػـ 
شػػػػيعة الػػػػةع  كال عػػػػ   يأخػػػػة شػػػػك  اإلاػػػػ ا  أك اسػػػػتخ اـ القػػػػك  فػػػػ  نشػػػػ  كفػػػػ ب هػػػػة  األفكػػػػي  كا 

صػب  م تاػ  هػةا الفعػ  كاإلض ا  بمصيل  الكطف كمف ثـ يق  هةا الفعػ  تحػ  طيئلػة القػينكف كي
 (ٜٜٛٔأك السلكؾ مج مي كال خهؼ ف  ةلؾ .)اللكيح  

 الصػكا   جػي   عػف بػ  كالميػ  للعقػ   الخػيط  االستخ اـ هك المقصك  الفك    فيلتط ؼ
 الفكػػ   هػػ ك إلػ   ائمػػي   األعػ اء يسػػع  فلػةا بػػيآلخ  ف  كاإلضػػ ا  بػيلنف   الضػػ   عنػ  ينػػت  ممػي

 الع  ػػ  عبػ  الشػػي  العهمػة يقػػكؿ كشػ    أثػ   كعظػػـ بخطػ    تهـلمعػػ ف كةلػؾ كجهتػػ   عػف كصػ ف 
 مجمكعػػػة يعنػػػ  كهػػػك حػػػ ي   مصػػػطل   ( الفكػػػ    ال ػػػ ك)  إف: - تعػػػيل  هللا  حمػػػ  – بػػػي  بػػػف

 تتجػػ  حتػػ  عليهػػي  التػػأثي  أك أخػػ ى  أمػػة علػػ  لهسػػتيهء األمػػـ  مػػف أمػػة بهػػي تقػػكـ التػػ  الجهػػك 
   :الفك    ال  ك ألف   العسك   ال  ك مف أخط  كهك. معينة كجهة

 الم ػ ك   األمػة بػ  تحػ  فػه األم   بي ئ ف  الخفية المسي   كسلكؾ الس  ة  إل  ينحك
   :نتيجت  كتاكف  ل   ف  سة تق  حت  كجه   ف  كالكقكؼ لص    تستع  كال

 تحبػػػ   أف عػػػ كهي لهػػػي ي  ػػػ   مػػػي تحػػ  كاإلحسػػػي   الفكػػػ  م  ضػػػة تصػػػب  األمػػػة هػػة  أف
 معػػين  ك   ػ   شخصػيتهي ك ػةه  بػيألمـ  يفتػؾ  عضػػيؿ  اء كهػك. تا هػ  أف يمنهػ ي  ػ  مػي كتاػ  

 يصػػب  كلػػةلؾ عنػػ   تػػ     كال أصػيبهي  بمػػي تحػػ  ال بػػ   تبتلػػ  التػ  كاألمػػة فيهػػي  كالقػػك  األصػيلة
فهيمهػػػػي  صػػػػعبي   أمػػػػ ا   عهجهػػػي   المنػػػػيه  بكاسػػػػطة يقػػػػ  ال ػػػػ ك كهػػػةا  عسػػػػي ا   شػػػػيئي   ال شػػػػ  سػػػبي  كا 
 كف ؤ الشػ مػف ةلػؾ كهيػ  كالابيػ    الصػ ي   كالمؤلفػي  اإلعػهـ  ككسػيئ   العيمة ةكالثقيفي ال  اسية 
 يلقيػػػػػػ  بمػػػػػػي كالتعلػػػػػػ  عقيػػػػػػ تهي عػػػػػػف صػػػػػػ فهي ك ائهػػػػػػي مػػػػػػف العػػػػػػ ك ك  جػػػػػػك بػػػػػػيألمـ  تتصػػػػػػ  التػػػػػػ 
 (ٖٕٓٓ.)منصك  إليهي

 ثاويا: أسثاب الحطرف الفكري ودوافعه

 القػ ـ  منػة مكجػك   ه  ب  ةال اهن الظ كؼ كلي   ليس  ال ين  كالتط ؼ ال لك ظيه   إف
 كتػػػتهـ اإلجمػػػيع عػػػف تخػػػ   طكائػػػ  ع فػػػ  األ يػػػيف فكػػػ  معػػػيف بػػػ يف مختصػػػة ليسػػػ  أنهػػػي كمػػػي

 الع اء ل  كتنص  علي  تخ   ثـ كمف كال ن قة بيلاف  المجتم 
ف مػػف أبػػ   األسػػبي  التػػػ  أ   إلػػ  التطػػ ؼ الفكػػػ   كبعػػ   العػػيلـ اإلسػػػهم  اليػػكـ عػػف  ينػػػ   كا 

 كحضي ت  مي يل : ح اف  عف ثقيفت 
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   عنػػ  الثقػػيف  كالضػييع الفكػػ    لهنحػ اؼ األسيسػػية األسػبي  مػػف كهػك: بيإلسػػهـ الجهػ 
 التػػػ  كالعمليػػػة الفك  ػػة الحيجػػػة فقػػػ اف بيإلسػػهـ العػػػيـ الجهػػػ  هػػةا عػػػف ك نػػػت  المسػػلميف 

 اإلنسػػػيف  عػػػيلـ فػػػ  المسػػػتج   الحضػػػي  ة كالقضػػػييي  ياالمشػػػ معيلجػػػة خهلهػػػي مػػػف يمكػػػف
 إلػػ  أ ى كالػػة  ال مػػيف مػػف   حػػي المسػػلمكف  عيشػػ  الػػة  التخّلػػ  هػػك الجهػػ  هػػةا كسػػب 
 مػػف المسػػلـ المجتمػػ  يػػتمّكف كالتػػ  اإلسػػهمية  الشػػعك  لػػ ى اال تاػػي  نقطػػة فػػ  ضػػع 
  .كانح اؼ انكسي  ك كف  بثبي  المت ي ا  عيلـ ف  االنطهؽ مف خهلهي

  للفكػ  المعيصػ   الحيجػي  يسػ ّ  الػة  كهك:  كاإلنتي  اإلب اع عف كالتكّق  الفك    الف اغ 
 التػ  الميّ يػػػػػػة الفك  ػة التّيػي ا  كصػ ّ    كالمع فػة الثقيفػة بشػؤكف  االهتمػيـ كع ـ اإلنسين  

 شػكلهي علػ  كاإلبقػيء كاألصػكلية الفقهيػة لل  اسػي  التطػك   كعػ ـ اإلسهمية  البه  ه  
 مػف يسػتج  مػي إلػ  كمكضكعيتهي كبحكثهي كت   سهي    استهي ف  ينظ  أف  كف  التقلي   
 .العلمية كالحيي  كالثقيفة  للفك   ج ي   حيجي 

  ػي يجػ   اليػكـ الشػبي  حػيؿ إل  النيظ  إف: مكثكقة  ينية م جعيي  كجك  إل  االفتقي  تيئه 
 الخلػػك هػةا أ ى كقػ  إليهػي  ي جعػكا أف لهػـ يمكػػف  ينيػة م جعيػي  تملػؤ  ال فكػ    فػ اغ فػ 
 عػف للكاقػ  فهمهػـ يحّكمكف  الة  الجهلة بعب ب ك  إل   جعيي الم هة  مف السيحة ف 

 الهّ امػػة  أهػػ افهـ لتحقيػػ  الشػػبي  هػػؤالء تسػػخي  علػػ  كيعملػػكف  كجهلهػػـ  أهػػكائهـ ط  ػػ 
 متيهػي  فػ  الضػييع نحػك يجػ فهـ مي كهةا الشبي   لعقكؿ خيط  تأسي  ةلؾ عف فينت 

  .اليكـ منهي نعين  الت  الخطي   الت اعيي  هة  يكّل  كالة  الفك    التطّ ؼ

  يضػػّ ك  أف كيحػػيكلكف  المجتمػػ   يك هػػكف  يجعلهػػـ كهػػةا: المعيشػػة كصػػعكبة الشػػبي  فػػ اغ 
 أسػػػػيء مػػػػف كآ   إليهػػػػي  أحسػػػػف مػػػػف حػػػ  علػػػػ  مجبكلػػػػة النفػػػػك  ألف كةلػػػػؾ كسػػػػيلة  بػػػأ 
 ي االبتعػ إلػ  بػ  يػؤّ   مي كهك الشبي   لجي  اإلحبيط مف نكعي الف اغ هةا يكّل  كق  إليػػػػهي
 بػػػ ك  إلػػ  النهييػػة كفػػ  شػػ ء  بػػأ  الفػػ اغ هػػةا مػػ ء علػػ  كالعمػػ  الصػػكا   جػػيّ   عػػف
 .كأمتهي كمجتمعهي  نفسهي  عل  خط ا تعتب  الت  الضيّلة المنح فة الفئي  بعب

  بأكطػػػػينهـ الشػػػػبي  تعّلػػػػ  مػػػػف ي  ػػػػ  مػػػػي هنػػػػيؾ فلػػػػي : بأكطػػػػينهـ الشػػػػبي  تعّلػػػػ  ضػػػػع 
 قطػػػػػ  إلػػػػ  تػػػػػؤّ   كالتػػػػ  البحتػػػػػة  الميّ يػػػػة الحيػػػػػي  هػػػػك فقػػػػػ  فيػػػػ  يفّكػػػػػ كف  كمػػػػي كأمػػػػتهـ 

 الػػػػػػكطف يكػػػػػػكف  فػػػػػػه نهيئيػػػػػي  ك نقطػػػػػػ  بػػػػػػ  الػػػػػػكالء  ينعػػػػػ ـ كبيلتػػػػػػيل  بػػػػػػيلكطف  تعّلػػػػػ  أ 
 لهػػػػػةا آ   إلػػػػػ  كيصػػػػػ  األمػػػػػ  يتفػػػػػيقـ قػػػػػ  بػػػػػ  ال فيهػػػػػي  تقضػػػػػ  كحيػػػػػي  تسػػػػكف  أ ب إال
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 كآؿ كتطػػػػك     ت ييػػػػ   إلػػػػ  يػػػػؤّ   كاقػػػػ  أل  ك فػػػػب منػػػػ   االنتقػػػػيـ فػػػػ  ك هبػػػػة الػػػػكطف
 .السليمة الكطنية الت بية فق اف إل   اج  لؾة

 ثالثا: مظاهر الحطرف الفكري

 تتمثل مظاهر التطرف الفكري بالنقاط التالية:
    تضػػػل  المنح فػػػة الفك  ػػػة ال مػػػك  بعػػػب ك ال عمػػػيء اف: الخػػػ اع ك التضػػػلي  علػػػ  القػػػ 

 فػػ  يليػػةاالنفع الل ػػة بيسػػتعميؿ بهػػـ ت ػػ   ك العيمػػة مػػف الجهػػهء ك السػػف صػػ ي  كتخػػ ع
 خلػػػػ  علػػػػ  صػػػػ  هـ مػػػػف كبعلمػػػػكنهـ ي بػػػػكنهـ اف كيح صػػػػكف  ت ييػػػػ هـ ك علػػػػيهـ التػػػػأثي 
 قيبػػ  كهيػػ  المسػػلمي  مػػف الػػ عيـ هػػةا أك الشػػي  هػػةا يقكلػػ  مػػي بػػأف نفكسػػهـ فػػ  االقتنػػيع
 (ٕٕٓٓ)الظيه   .للنقيش

   ئ الحقػػي كتشػكي  المفػػيهيـ قلػ  علػػ  بق  تػ   ائمػي   يتسػػـ المنحػ ؼ الفكػػ : الحقػيئ  تشػكي 
 بمعػػيف الالمػػي  كاسػػتعميؿ للكاقػ   منيقضػػة أك كيفيػػة هيػػ  كبػ اهيف أ لػػة كتقػػ يـ كطمسػهي 
 .كمختلفة متقلبة بمعيف أك مح    هي  ُمبهمة

  كاجتنػػػي  الشػػػي ع أكامػػػ  بيمتثػػػيؿ التاليػػػ  مػػػف الشػػػ ع  التصػػػك  يتحقػػػ : ال ييػػػي  تب  ػػػ 
 أ  بيسػتخ اـ أتبػيعهـ كأ لقػي تهـ النصػ  يقػ مكف  فتػ اهـ ةلػؾ خػهؼ فػ  لانهـ ك نكاهي  
 فػػ  جهػػي  انػػ  علػػ  الػػ ميء سػػفؾ لهػػـ يبػػ  كف  ك السػػلطة علػػ  الصػػ اع فػػ  متيحػػة كسػػيلة
 .كأع اضهـ  ميئهـ ليستحلكا الني  يكف كف  أك هللا سبي 

  إلػػ  فينظػ  متكا نػػة  هيػ  بنظػػ   كاألشػييء األمػػك  يعػيل  فينػػ  المنحػ ؼ: المختػػ  التبسػي 
 .كتسفي  بسطحية األح ا  عظيئـ ك  ى  كص امة ج ية نظ   األمك  تكاف 

  كأفكػػي هـ النػػي  آ اء تختلػػ  أف تعػػيل  هللا حكمػػة اقتضػػ : كالصػػ اع الخػػهؼ إلػػ  الميػػ 
 كال هبػي   كالميػكؿ األم جػة فػ  مختلفػيف أسيسػي خلقػكا أنهػـ ةلػؾ كسب  الحيي   أمك  ف 

 األبعػػي  بتعػػ   لـُيسػػ السػػػك   الفكػػ  إف. السػػليمة العقػػكؿ أصػػحي  إال اليػػ  كهي حقيقػػة كهػػة 
 خب اتػػػ  مػػػف كاإلفػػػي   العػػيلـ  علػػػ  كاالنفتػػػي  اآلخػػػ  ف مػػ  التكاصػػػ  علػػػ  كيعمػػػ  كالػػ ؤى 
 الخػػػهؼ إلػػ  المنحػػ ؼ الفكػػ  فيػػ  ينػػ ع الػػػة  الكقػػ  فػػ  تسػػفي   أك صػػ اع  كف  كأفكػػي  
 .خهؼ أ  طي  ظهك  عن  اآلخ  ف م  كالص اـ

 شػػػػيئي   يقػػػػكؿ ينشػػػػ كن  الػػػػة  كػػػػ هـف ك السػػػػنتهـ انهػػػػـ هػػػػةا: السػػػػلكك  – الفكػػػػ    التنػػػػيقب 
 .تميمي   منيقب ك مختل  آخ  شيئي   تقكؿ كافعيلهـ
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 ريـــــرف الفكـــــار الحطـــــراتعا: أث

 -: هي الفكري  للتطرف السلبية المحورية اآلثار أهممن 

 جعلػ  ك   تقػكيـ أحسػف فػ  اإلنسػيف تعػيل  هللا خل  لق  : نفسه المتطرف على الذاتي األثر :أوال
 ينب ػػ  الػػة  بيلعقػػ  ك بػػيإل ا   مخلكقيتػػ  علػػ  مينػػ   ك   اإل  اؾ ك الػػةهف سػػك ن  الخلقػػة ك ن سػػ
 الشػػػخ  يجعػػػ  الفكػػػ    التطػػػ ؼ أف فػػػ  شػػػؾ ال ك.  التفكيػػػ  فػػػ  اإلسػػػتقيمة الػػػ  يقػػػك   أف

 أف ينب ػ  مػي ك   عليػ  هػك مػي بػيف اإلنفصيـ فيح     بمكا  نهي مخه اإلستقيمة عف خي جي
 كمػي   النفسػ  الهشػعك  فػ  هيئصػة سػيئة نفسػية آثػي ا عليػ  يتػ ؾ الػة  األمػ    علي  يككف 
ع  ك اإلسػتقيمة أهػ  الػ  ك مجتمعػ  الػ  نظ تػ  تت يػ  ك   المجتمػ  بػيف ك بينػ  العهقػة يص ِّ
 تتصػػػػػػ  ال خيطئػػػػػػة شػػػػػػية  نظػػػػػػ   الكاقػػػػػػ  الػػػػػػ  ينظػػػػػػ  ك   القػػػػػػيـ ك المػػػػػػكا  ف عنػػػػػػ   تنقلػػػػػػ 

 (ٕٕٔٓ)القيس  . بيلمكضكعية

 فػػ  اإلنسػيف تجعػ  سػػقيمة حيلػة ك   الفكػ  بػػ  يصػي  مػ ب الفكػػ    فػيلتط ؼ يل بيلتػ ك
 العقليػة صػحت  علػ  المحيفظػة علػ  يعمػ  اإلنسػيف أف كمػي ك.  سػك ّ  هيػ  ك طبيعػ  هي  كض 

 الػػػ  ينظػػػ  أف يجػػػ  كػػػةلؾ   م ضػػػية حيلػػػة الجسػػػـ أك العقػػػ  اعػػػتهؿ أف يػػػ  ؾ ك   الجسػػػمية ك
 حيلػػػة فهػػػك   الفهػػػـ فػػػ  اإلعتػػػ اؿ ك الفكػػػ  فػػػ  اإلسػػػتقيمة عػػػف انح افػػػي بيعتبػػػي   الفكػػػ    التطػػػ ؼ
 التطػػ ؼ فػػ ف    ينيػػة  اكيػػة كمػػف. طبيعتػػ  عػػف اإلنسػػيف بهػػي يخػػ   ك   الفكػػ  فيهػػي يعتػػ ّ  م ضػػية
 فػػ  خلػه يػنعك  الػة  األمػ    الصػحي  الػ ين  المػػنه  عػف اإلنسػيف انحػ اؼ الػ  يػؤ   الفكػ   
 ك الحسػي  معػ ب فػ  يجعلػ  ك   جػ ّ  ك ع ّ  هللا ض    عف يسقط  السلكؾ ف  إثمي ك   العقي  
 (ٖٕٓٓ)منصك  . مبيني خس اني بةلؾ كف  ك   األخ ك   العقي 

 مظهػ  البشػ    السػلكؾ أف الػنف  علػـ فػ  ك اإلجتميع علـ ف  المق   مف: السلوكي األثر: ثانيا
   فكػػػ ال حػػػ ك  عنػػ  يقػػػ  لػػف الفكػػػ    التطػػػ ؼ أف ةلػػؾ معنػػػ  ك   للفكػػ  انعكػػػي  ك للثقيفػػة
نمػػػي  فػػػ  سػػػكية هيػػػ  م ضػػػية حيلػػػة الفكػػػ    التطػػػ ؼ كػػػيف إةا ك.  السػػػلكؾ علػػػ  سػػػينعك  كا 
 هػػػةا ك.  أيضػػػي سػػػك ّ  هيػػ  سػػػلككيي مظهػػػ ا   ػػ  بػػػه سػػػيككف  السػػلكك  انعكيسػػػ  فػػػ ف  الفكػػ 

 سػػيككف    المجتمػػ  ك المحػػي  فػػ  السػػلبية ت اعييتػػ  الػػ  مضػػيفي المَ ِضػػ  السػػلكك  المظهػػ 
 فػػ  ك.  مضػػيعفيتهي علػػ  ينفػػت  ك   التػػ اعيي   ائػػ   يكسػػ  الػػة   اإلنتشػػي ك للعػػ كى  قػػيبه
 . المجتم  عل  كبي  خط  ةلؾ
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 تشػػكي  فػػ  األسػػي  هػػ  المعيي  ػػة العنيصػػ  إف. المجتمعااي األماان علااى الساالبي األثاار: ثالثااا
  ك ا تلعػػ  كمػي المعيي  ػػة العنيصػ  ك.  مسػتق   بحيلػػة اسػتم ا  ت  فػػ  ك   اإلجتمػيع  النظػيـ
 المعػػييي  كينػػ  إةا فيمػػي السػػلب  بكجههػػي سػػلبيي  ك ا تلعػػ  كػػةلؾ   اإليجػػيب  بكجههػػي يإيجيبيػػ
 ألنػ  المجتمعػ  بػيألمف ك اإلجتمػيع  بيلنظيـ يخ  الفك    التط ؼ ك. متكا نة هي  أك سلبية
 ك   التفكيػ  فػ  اإلسػتقيمة ك الفهػـ فػ  اإلعتػ اؿ عػف انح افػ  بحكػـ سػلبية معييي  ال  يستن 
  ك هػي السػلبية المعػييي  تلعػ  حي  تخ  ب  أث  ل  فيككف    أيضي السلبية عييي الم يحم  هك
 األسػي  هػ  التػ  اإليجيبية المعيي  ة العنيص  عل  خط ا يشك  ك   اإلجتميع  النظيـ ف 
 . كاقع  مجتمع  أمف ف  ك   مستق  اجتميع  نظيـ ف 

 ط  قػ  الفكػ    التطػ ؼ يشػ  حينمػي.: اإلجتماعياة و الفكرياة المنظوماة علاى السلبي األثر: رابعا
 المجتمػ  فػ  تيػي  شػك  تأخػة قػ  مجتمعية حيلة ال  ف  ية حيلة مف يتحكؿ ك   المجتم  ف 
 علػ  التشػكيش ك   األك اؽ خلػ  فػ  سػلبيي  ك ا يلعػ  ف نػ    شػيا  مػي أك تنظػيـ أك ف قة أك

 تتحػكؿ قػ  إشػكيلية يسػب  مػي هػةا ك   المعػييي  ك القػيـ نسػ  ضػ   ك التضلي  ك   الحقيئ 
 لمػػػي ضػػ بة يكجػػ  ك   ثقيفيػػة أك سييسػػية أك  ينيػػة فتنػػة تاػػكف   بمػػي   المجتمػػ  فػػ  فتنػػة الػػ 

 (ٕٕٓٓ)الحسيف  . الجميعة منهجية أ  بيإلثنكميثك كلكج  اإلجتميع علـ ف  يسم 

  سػػلني أ سػػلني لقػػ : )  تعػػيل  قػػيؿ:.  ينيػػة نظػػ  كجهػػة مػػف الفكػػ    للتطػػ ؼ السػػلب  األثػػ  :خامسااا
 أعظػػػػـ ك أجمػػػ  مػػػي( .  بيلقسػػػػ  النػػػي  ليقػػػكـ الميػػػ اف ك الاتػػػػي  معهػػػـ أن لنػػػي ك بيلبينػػػي 
 ال سػػ  إ سػػيؿ مػػف الهػػ ؼ أف تبػػيِّف فهػ    الا  مػػة اآليػػة لهػػة  الت بػػك   ك الفلسػػف  المعطػ 

 المجتمػػ  يكػػكف  أف أ    بيلقسػػ  النػػي  قيػػيـ هػػك القػػيـ ك المعػػييي  كضػػ  ك الاتػػ  إنػ اؿ ك
 ك العػ ؿ قػيـ خػهؿ مػف إال بيلقسػ  النػي  يقػكـ ال ك   اإلسػتقيمة ك ؿالعػ  مجتمػ  البشػ   
 مػف ك.  المسػتقيـ بيلصػ اط ةلػؾ عػف الاػ  ـ القػ آف يعبِّػ  ك   الع ؿ سلكؾ ك الع ؿ ش  عة
 خطيػػ  انحػػ اؼ هػػك المسػػتقيـ الصػػ اط عػػف التطػػ ؼ أف ُنػػ  ؾ الحقيقػػة لهػػة  إ  اانػػي خػػهؿ
 هػك الػ نيي فػ  للبشػ  ة السػميء كضػعت  الػة  الهػ ؼ ف ف   اآلخ   ك ال نيي ال  خط   يتج 
 ك القسػػػ  ك العػػػ ؿ عػػف خػػػ ك  المسػػػتقيـ الصػػ اط عػػػف اإلنحػػػ اؼ ك   بيلقسػػ  النػػػي  قيػػيـ

 اآلخػ   سػعي   الػ  المكِصػ  فػ ف أخ كيػي ك   بيلقسػ  النػي  قيػيـ عػف إعيقة ك   ب  إخهؿ
 الشػقيء الػ  بيإلنسػيف يهػك   ضػهؿ عنػ  فػيلتط ؼ   المسػتقيـ الص اط سلكؾ هك نعيمهي ك
 . العةا  ك
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 تعػػػيل  هللا أ ا هػػػي التػػػ  الكسػػػطية عػػػف انحػػػ اؼ هػػػك ك   للعػػػ ؿ النقػػػيب هػػػك التطػػػ ؼ إف
 التػػػ  البكصػػلة فهمػػي   النبكيػػة السػػنة ك الاتػػػي  ببينػػي  بػػيإللت اـ إال تتحقػػ  ال هػػ  ك   للمسػػلميف
 عػػف اإلنسػػيف يحػػ ؼ تطػػ ؼ فهػػك عنهػػي شػػ ّ  مػػي ك   المسػػتقيـ الصػػ اط علػػ  المسػػلـ ح كػػة تضػػب 
 . القكيـ الص اط

 . الفكػػػ    للتطػػػ ؼ السػػػلبية اآلثػػػي  لنػػػي تلخػػػ  التػػػ  ال ئيسػػػة المحػػػيك  مػػػف جملػػػة هػػػة 

 ك األبحػي  تكضػ  أف ك   لمعيلجتػ  المجتم  ينهب أف ب  ال خطي  انح اؼ الفك    التط ؼ إف
 فيهػػػي يتحػػػ ؾ - إسػػػهمية كأمػػػة نحػػػف ك.  المج يػػػة العػػػه  سػػػب  تبػػػيِّف التػػػ  النيضػػػجة ال  اسػػػي 
 الػة  الكبيػ  المػ ب هػةا معيلجة ال  ميّسة بحيجة - العكام  مف مجمكعة بفع  الفك    التط ؼ
 (ٜ٘ٛٔ) اج    .سمعتهي يشك  ك األمة مسسي   يعي  ك   ال اخ  مف اإلسهم  الجسـ ينخ 

 سادسا: سثل عالج الحطرف الفكري

  لهػةا الشػبي  لػ ى االنتمػيء ت سػي  علػ  كالعمػ : كتكا نػ  كاعت الػ  اإلسهـ كسطية إظهي 
شػعي هـ الػ يف   كعػػ ـ الحػ   المػنه  علػ  الثبػػي  يعنػ  كهػةا الكسػطية  بهػػة  بػيالعت ا  كا 
 كالتطػػػػّ ؼ ال لػػػػك محي بػػػػة ط  ػػػػ  عػػػػف إال اإلظهػػػػي  هػػػػةا يكػػػػكف  كلػػػػف ةلػػػػؾ  عػػػػف التحػػػػّكؿ

 مػػػف عليػػػ  يت تػػػ  لمػػػي كةلػػػؾ انتشػػػي    مػػػف كالحػػػ  عليػػػ   القضػػػيء علػػػ  كالعمػػػ  الممقػػك  
  .الفك    االنح اؼ أب  هي جسيمة  اعيي ت

  األفكػػي  بهػػة  تبصػػي هـ مػػف بػػ  فػػه: ضػػّ هي الشػػبي  كتحصػػيف المنح فػػة  األفكػػي  مع فػػة 
 كال بيػ   ك بسػ عة ينتقػ  الهػّ اـ الفك  ألف بهي  فيتأّث كف  م خ فة منّمقة إليهـ كصكلهي قب 

 عقػكؿ إلػ  الػ خكؿ مػف األفكػي  هػة  بمنػ  لي  فيلح  ةلؾ  بع  الني  عف لحجب  مجيؿ
 الشػبي  تبصػي  فػ  الحػ  يكػكف  إنمػي لمع فتهػي  اللهفة مف م    ف  يجعلهـ فهةا الشبي  
 مػػيك .معهػػي يتعػيملكف  يػػ ك ةلػؾ بعػػ  فيع فػكف  إلػيهـ  تصػػ  عنػ مي األفكػػي  هػة  بػينح اؼ
 ببيػػػيف السػػػب  فأهميػػػة هنػػػي كمػػػف إليػػػ   سػػػب  لمػػػف محػػػ  كالفكػػػ  القلػػػ  أف نعلػػػـ أف يجػػػ 
 أفكػػي  فمػػثه هللا  بػػ ةف المنحػػ ؼ الفكػػ  مػػف الشػػبي  يحمػػ  بػػأف فيػػ ك الفكػػ  هػػةا طػػك  خ
( الجليػة الاكاشػ )  يسػم  تػي ك  كا  بسػب  كةلؾ التفجي   إل  قي   الت  التافي  أه 
 مػي بػأف العليػي فػ  التفجيػ  بعمليػة قػيـ مػف اعتػ ؼ كقػ  السػعك ية  ال كلػة فيػ  يكّفػ   الػة 
 ال أنػ  إال الاتػي  هػةا خطػك   ك هػـ المنح فة  الاتي  هةا بأفكي  أّث  لت نتيجة يفك اقت ف 
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 العلمػػ  النقػػ  أمػػيـ تصػػم  ال أنهػػي مػػ  شػػبهيت   كمنيقشػػة أفكػػي    لػػ حب تحػػّ ؾ أ  يكجػػ 
 .المكثكقة الش عية المصي   مف الكاض  بيل لي  الم ّعـ

   االعكجػػي  كتقػػكيـ:  الكاحػػ المجتمػػ   اخػػ  ال شػػي  الحػػ  للحػػكا  الايملػػة الف صػػة إتيحػػة 
 هيػػػ  سػػػّ  ة بط  قػػة األفكػػػي  هػػة  تػػػ اكؿ هػػػك التحػػيك  بػػػ ي  ألف كةلػػؾ كاإلقنػػػيع  بيلحجػػة
 إقنػػػيع فػػػ  جّمػػػة فكائػػػ  ةك شػػػؾ بػػػه كالحػػػكا  نػػػيج   هيػػػ  عػػػه  شػػػؾ بػػػه كهػػػك مكّجهػػػة 
 هللا ّ ـكػػػ)  علػػػ  اإلمػػػيـ هػػػك فهػػػي فيهػػػي  تعػػػيش التػػػ  الفسػػػي  بػػػؤ   مػػػف إخ اجهػػػي ثػػػـ العقػػػكؿ
 كيقػػي ع إلقنػػيعهـ  كسػػيلة الحػػكا  بيسػػتخ اـ فيقػػكـ الخػػكا   إلػػ  عبػػي  بػػيبف عػػ يب( كجهػػ 
 الم احػ  فػ  كلنػي الثلثػيف  مػنهـ اقتن  حت  عقكلهـ  ق   عل  ك خيطبهـ بيلحّجة  حجتهـ
 علػ  العمػ  - .العصػ  خػكا   مػ  التعيمػ  ف  من  نستفي    سي معهـ اإلميـ اتبعهي الت 

 مسػػؤكلية ليسػػ  المجتمػػ  إصػػه  مسػػئكلية إف: الجهػػك   بتاػػيت عهجػػ  قبػػ  منػػ  الكقييػػة
 كمػ ّبيف   يػف علمػيء مػف المجتم   أف ا   ك مسؤكلية ه  ب  خيصة  كالمكّجهيف العلميء
 مكّجهػػػػػػة ليسػػػػػػ  اإلصػػػػػػه  مهّمػػػػػػة أف مػػػػػيك...  كهيػػػػػػ هـ ي يمييفاػػػػػػأ كمػػػػػػكّظفيف  أسػػػػػيتة 

 فللمنحػػػػ ؼ  يف كالفيسػػػػ للخيػػػػ  يف كالمنحػػػػ فيف  للصػػػػيلحيف هػػػػ  بػػػػ  خيصػػػػة  للمنحػػػػ فيف
 كالبػ  ... كهكػةا التػأث   كعػ ـ التػأثي  علػ  كالحػ  التشػجي  كللصػيل  كالتقػكيـ  اإلصػه 

 لهػػةا كالصػػه  الخيػػ  يحبػػكف  الػػةيف  كػػ مػػف الصػػي قة النيػػي  كتػػكّف  الجهػػك  تاػػيت  مػػف
 (ٜٚٛٔ محجك   عبي  ).المسلـ المجتم 

  ف الشػػبي  علػػ  خيصػػة: تمػ المج علػػ  السػػلبية كآثػػي   المػنه  هػػةا خطػػك   مػػف التحػةي  كا 
 شػبهت   تنػيم  فػ ف المنه   هةا خطكا  كضك  مف ال هـ فعل  البعي   الم ى عل  يفك

 .السي  للتأثي  ي شحهي االنتقيئية  كآلييت  األهكائية  كتفسي ات  كتلبيسيت 

  ـياالحػ أف شػؾ ال: معػ  كاالنفتيحية الشفيفية عف يعّب  الشع  م  مصيلحة مش كع تبّن 
 كاالنفتػي  العكلمػة عصػ  ظػ  فػ  خيّصة  ك  أ  ل  يفّع  كال المجتم  عف ينع ؿ ميعن 
 مػف سػيجنيهي التػ  الجسػيمة كاآلثػي  األبعي  ي  ؾ ال ـاحي شؾ به هك العيلـ يعيش  الة 
 النهػكب علػ  العمػ   كف  تحػكؿ قػ  كتأّ مػي  اجتميعّيػة تػ اعيي  حػ ك  كهػك ةلؾ  ك اء

 حّلػػ  إف كمػػي .كتطّك هػػي  قّيهػػي يكفػػ  بمػػي مكتسػػبيتهي علػػ  الحفػػي  علػػ  كالعمػػ  بيألّمػػة 
 نظمهػػي فػػ  إصػػهحّية بمشػػ كعي  تقػػكـ الع بّيػػة الػػ كؿ هيلػػ   احػػ  حتػػ  الج يػػ   األلفّيػػة
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 اإلصػهح  المشػ كع بت شػيف البحػ  ف مملاػة علػ  هػة  الت يي    ي  هب  كق  السييسّية 
 عملّيػة أجػ  مػف الشػع  مػ  لحةالمصػي عقػ  فػ  بيػ ك بشػك  سػيهـ كالػة  الملػؾ  لجهلة
 الظػػػػػيه   استشػػػػ اء تػػػػػأّخ  فػػػػ  الابيػػػػ  الفضػػػػػ  لػػػػ  آاف كالػػػػة  بيألمػػػػػّة  كالنهػػػػكب البنػػػػيء

ف كهػػك البحػػ  ف  مملاػػة إلػػ  ككصػػكلهي  أّنػػ  إال األكلػػ   بيل  جػػة سييسػػ  مشػػ كع يفكػػ كا 
 عنيصػػػػ  بػػػػيف العهقػػػػي  فػػػػ  كالتأّ مػػػػي  االجتميعّيػػػػة  األ مػػػػي  مػػػػف ثيػػػػ ك علػػػػ  قضػػػػ 
 التحػػ ي  مسػػي   فػػ  متقّ مػػة خطػػك ( الػػكطن  العمػػ  ميثػػيؽ)  مشػػ كع يفكػػ لقػػ  .المجتمػػ 
 التطػػّك  مػػف م  ػػ  نحػػك الشػػع  تطّلعػػي  يلّبػػ  بمػػي كالمؤسسػػي  كالػػنظـ  لل كلػػة  السييسػػ 
  .الحضي    كالتقّ ـ

 دور الجاوة السلىكي والىجداوي في مىاجهة الحطرف الفكريساتعا:  

حػػػػكا  حقيقيػػػػة لتفكيػػػؾ البنيػػػػة األي يكلكجيػػػػة للفكػػػػ  يهػػػتـ الجينػػػػ  السػػػػلكك  بكضػػػ  آليػػػػي  
المتطػػ ؼ  ككضػػ  بنيػػة ت بكيػػة كاضػػحة المعػػيلـ لؤلجيػػيؿ القي مػػة ت كػػ  علػػ  الع الػػة االجتميعيػػة  

 كالحكا   كالتكاص . كلتحقي  هةا ال  ب يقت   مي يل :
 اخػػػ   تػػ     المهػػي ا  الجميعيػػػة التػػ  تهػػػ ؼ إلػػ  تنميػػة القػػػ    علػػ  إ ا   الحػػػكا   كالعمػػ  -ٔ

ف  ػػػ  مثػػػ  مهػػػي ا  مشػػػي كة المجمكعػػػة فػػػ  األفكػػػي   كاأل كا   كمهػػػي ا  اإلنصػػػي  الجيػػػ   
 كالمنيقشة.

ت     المهي ا  الكج انية الت  ته ؼ إل  تنميػة المشػيع  اإليجيبيػة بػيف أعضػيء المجمكعػة   -ٕ
فظػ  كالمشي كة الكج انية مثػ  مهػي ا  تشػجي  اآلخػ  ف علػ  المشػي كة  كاسػتخ اـ التػ عيـ الل

 كالسلكك  لآلخ  ف  كمهي ا  نق  األفكي  كلي  األشخي .

ت     مهي ا  المهمة كته ؼ إل  فهـ مهي ا  آلية العم  مث  طلػ  المسػيع   مػف اآلخػ  ف  -ٖ
 أثنيء العم   كمهي ا  ع ب الايفية المثل  لتنفية المهمة عل  بقية أعضيء المجمكعة.

 ت     الشبي  عل  المهي ا  التيلية: -ٗ
 التشيك  كالتعيكف كمهي ا  االتصيؿ كاإلنصي . مهي ا  (أ 

 ت     الشبي  عل  استخ اـ التفكي  النيق  ف  مكاجهة التيي ا  الفك  ة المختلفة. (  

 ت     الشبي  عل    اسة الظكاه  ال يمضة قب  قبكلهي. (  

 تحلي  الحقيئ  كاآل اء كاالستنتي . (  
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 ح  المشكه  كاتخية الق ا  المنيس . (ق 
الكجػػ ان  إلػػ  محي بػػة الػػنه  االنفعػػيل  العػػيطف  فػػ  الخطػػي  الػػ ين   كمػي يهػػ ؼ الجينػػ 

منعي  لتعظػيـ مفػ  ا  الا اهيػة  كالػب ب بػيف المتجػي ليف مػف خػهؿ تعظػيـ قػيـ الكسػطية كاالبتعػي  
 -عف ال لك ف  الحكا  كلتحقي  ةلؾ يقت   اتبيع الخطكا  التيلية:

ة كمسػألة كمػي فػ   عػك  ال سػكؿ )علػ  التعبي  عف كسطية اإلسػهـ  كلطػ  تنيكلػ  لاػ  قضػي -ٔ
حيػ  « يحصيهـ ع  ا   كيقتلهـ بػ  ا   كال ي ػي   مػنهـ أحػ ا  »الايف  ف المعين يف المقيتليف بأف 

يجػ  شػ   هػة  الػ عك  بأنهػي كينػ  علػ  الاػيف  ف المعينػ يف المقػيتليف  كلاػف هللا لػـ ينهنػي بػػ  
 لـ يظيه كا أح ا  عل  المسلميف.أم ني بيلب  كالقس  للةيف لـ يقيتلكني ف  ال يف  ك 

ـْ َأفْ  ـْ ِمػْف ِ َيػيِ ُك ـْ ُيْخِ ُجػكُك يِف َكَلػ ـْ ِفػ  الػ ِّ ـْ ُيَقػيِتُلكُك ـُ هنُ َعػِف النػِةيَف َلػ  قيؿ تعيل : )ال َيْنَهػيُا
ـْ ِإفن هنَ ُيِحبه اْلُمْقِسِطيَف( )الممتحنة: ـْ َكُتْقِسُطكا ِإَلْيِه  (.َٛتَب الكُه

حػػكا  البنػػيء فػػ  معيلجػػة التطػػ ؼ  كاالتجيهػػي  التعصػػبية السػػلبية فػػ  ضػػكء الثقػػة اسػػتخ اـ ال -ٕ
 بيف المتحيك  ف  كع ـ معيملة الطيل  المشيه  بأن  م اف ب  متهـ.

النص  كاإل شي  مف أاث  الط ؽ استخ امي لتقلي  التط ؼ الفك   كيعتمػ  علػ  تنشػي  بعػب  -ٖ
ة فػػػ  نفػػػك  األشػػػخي  حتػػػ  يتقبلػػػكا ت ييػػػ  االعتقػػػي ا  كالقػػػيـ اإليجيبيػػػة  كالمشػػػيع  الطبيػػػ

سػػلككهـ  كيعتمػػ  أيضػػي  علػػ  التنػػيقب بػػيف األفكػػي  التػػ  تكجػػ  لػػ ى المتعصػػ  األمػػ  الػػة  
 يخفب القل   كالتكت  كبيلتيل  التعص .

تعػ ي  القكالػ  النمطيػػة كاالعتقػي ا  الخيطئػة التػػ  تمثػ  جػكه  االتجيهػػي  التعصػبية السػػلبية  -ٗ
ك تشػكي  المع فػة بيسػتخ اـ المػ خ  الت كيبػ  الػة  يعمػ  علػ  هػ ـ كالت  تنطك  علػ  خطػأ أ

 هة  المعي ؼ المشكهة كبنيء الكقيئ  الحقيقية عل  أنقيضهي بيستخ اـ األسيلي  اآلتية:
 المنحن  المع ف  الة  يق ـ المعلكمي  مف خهؿ المحيض ا  كالات . (أ 

 ت  تع ب لهة  الخب ا .منحن  الخب ا  كالمعلكمي  مف خهؿ األفهـ كالمس حيي  ال (  

منحنػػ  الت يػػ  الػػكاقع  لظػػ كؼ المجتمػػ  مػػف خػػهؿ إجػػ اء المسػػك   كال  اسػػي  المي انيػػة  (  
 للتع ؼ عل  احتييجي  المجتم  الفعلية.

 استخ اـ المنيقشة كال  امي كاالجتميعي . (  
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 ي ية.المؤتم ا  الف  ية الت  تسم  بيلمقيبه  العهجية كاإل ش (ق 

 لحرتىية في مىاجهة الحطرف الفكريالمىهجية ا ثامىا: دور

ػػػي فػػػ  تقػػػكيـ العقػػػكؿ كتكجيههػػػي نحػػػك الصػػػكا   كال شػػػؾ أف  إف للفكػػػ  الت بػػػك   ك  ا عظيم 
   اكيػػة تجػػ  لهػػـ جهػػك  كػػينػػ  كمػػي  الػػ  مكفكلػػة بحمييػػة الت بػػك يف  ففػػ  كحمييػػة عقػػكؿ الشػػبي  

ػػي مػف بنػػي  كحمػ ي  األمػػة  كهػي نحػػف نػػ ى مشػكك   يبػػةلكنهي مػ  الػػنشء حتػ  يخّ جػػكا لنػي جػػيه عظيم 
ا مػػػػػػف ةلػػػػػػػؾ لمكاجهػػػػػػة تحػػػػػػػّ يي   جهػػػػػػك هـ المبةكلػػػػػػػة فػػػػػػ  ت بيػػػػػػػة الػػػػػػنشء  كنطلػػػػػػػ  مػػػػػػنهـ م  ػػػػػػػ  

 (ٜٜٛٔ.)الايهن  العص 
كتقػػػ  المسػػػئكلية فػػػ  األكؿ كاألخيػػػ  علػػػ  مؤسسػػػي  ال كلػػػة فػػػ  تسػػػخي  اإلمكينػػػي  التػػػ  

ـ تكجيهػ  نحػك الفكػ  يحتيجهي الت بك كف لبةؿ جهك هـ ف  تحصيف الشبي  مف الفك  المنح ؼ  ثػ
الة  يخ ـ  ينػ  كأمتػ   بػ ال مػف اعتنػيؽ هػة  األفكػي  الهّ امػة التػ  تػ ّم  مسػتقب  الشػبي  كتػك   
ب  إل  الهيكية السحيقة  ثـ إن  مػف األمػك  التػ  ال خػهؼ فيهػي أف الجهػك  التػ  يبػةلهي الت بك ػكف 

أفػ ا  المجتمػ  بشػت  أطييفػ  أف فيلة بيلكقيية مف استش اء هةا الم ب العضػيؿ  فحػ   بنػي نحػف ك
نض  أي يني ف  أي يهـ  كنبي ؾ لهـ جهػك هـ بيلػ عـ السػخ  فػ  جميػ  مػي يحتيجكنػ   فكثيػ  مػنهـ 
يحتػػي  لهػػةا الػػ عـ  كلػػف يتػػأّت  هػػةا ةلػػؾ حتػػ  يتكّلػػ  شػػعك  لػػ ى جميػػ  القػػيطنيف فػػ   كؿ الخلػػي  

ا  بػػػػأف هػػػػة  النعمػػػػة نعمػػػػة األمػػػػف هػػػػ  حيجػػػػة الجميػػػػ   كمػػػػف هنػػػػي تتكّلػػػػ   المسػػػػئكلية علػػػػيهـ أفػػػػ ا  
كجميعػػػي   كمؤّسسػػػي  ببػػػةؿ أقصػػػ  جهػػػك هـ مػػػف أجػػػ  إحػػػهؿ األمػػػف  كمػػػف ثػػػـ عػػػك   النهضػػػة 

إف الشخصػػيي  الت بكيػػة هػػ  شخصػػيي   .للػػبه   كالتػػ  تعػػك  علػػ  الجميػػ  بػػيلنف  كالخيػػ  العمػػيـ
   مػف هيػ هـ فػ  ةا  ق    عل  استق اء كاقعهي  ك  اسة مشيآل  االجتميعية كتاك نيتهي  كهػـ األقػ

  لنػي ضػ ك   القيػيـ بجميػ  مػي يمكننػي مػف خهلػ  مسػيع تهـ  كبػةؿ أقصػ  كالتعيم  معهي  كهةا يؤ 
  كالظػكاه  االجتميعيػة  كبعػ  ةلػػؾ االجهػك  التػ  تجعلهػـ يفّعلػكف نظ  ػيتهـ فػ    اسػة هػة  المشػي

جيػ  الت بػك  السػليـ سنجن  ثمػ   هػةا التعػيكف لػي  فػ  التقػكيـ لعقػكؿ النيشػئة فحسػ   بػ  فػ  التك 
ػي  كالػة  يجعلهػـ عنيصػػ  فّعيلػ  فػ  مجتمعػيتهـ  ك نّمػػ   ك  البػةؿ كالعطػيء علػ  الػػ كاـ  لهػـ أيض 

 .(ٜٚٛٔ.)هبي   عن هـ لت ا  هةا الكطف العظيـ
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  ةــــــــــــاوـــاسحث
 وطريقة جعامل المجحمع مع المحطّرف. مظاهر الحطّرف الفكريّ 

 عيّىة مه طلثة الجامعات.
ّٗٛ:  ٕراحمل ّٔه: البٗاٌات األٔل  األ
 الجن :  -ٔ

 . ةك  . أنث 
 ميعّية: الحيلة االجت -ٕ

 .  أع  . مت ّك 
 مع : التخّص  الجي -ٖ

 .الالّيي  اإلنسينّية  .الالّيي  العلمّية         .الفنكف 
 الكظيفة:  -ٗ

 .حككمة   .خيّصة 
ّٙ يف اجملتىع اجلاو  .ع٘احملٕر الجاٌ٘: وظاِر التطّرف الفكر

عػػّ  فػػ  القضػػيء عليػػ  أك هػػة  االسػػتبينة تقػػي  ر مظػػيه  التطػػّ ؼ الفكػػ ّ  كالػػ ك  المجتم
 ت ةيت ر.

( تحػػػػ  أحػػػػ  الخيػػػػػي ا  ×لػػػػةا أ جػػػػك التاػػػػّ ـ بتعبئتهػػػػي بكػػػػّ  مكضػػػػكعّية بكضػػػػ  عهمػػػػة )
 المط كحة  علم ي أّف مي ي   ف  هة  االستبينة سيككف أله اب البح  العلمّ  فق .

وٕافل  ــــرٚالِفــــكــ   الرقي
غري  حماٖد وٕافل بشّدٚ

 وٕافل
غري  وٕافل 
 بشّدٚ

ّٙ وٕٗه وتضّخي ٌاتج وَ اشتخداً خاط١ لمعكن ال  1 التطّرف الفكر
      عالقٛ لْ بالشعٕر.

ّٙ ٔاقعـٛ عمـٜ العكـن ٌفصـْ ال عمـٜ اأبـدأ أٔ        2 أضرار التطّرف الفكر
      الفكرٚ ٔحدِىا.

ّٙ.ُٖخكي عمٜ اأتطّرف فكرًّا ب 3       أٌْ إٌصاُ غري شٕ

ّٙ الفـرد إجمل اجملتىـع إال وـَ خـاله        4 ال تتعّدٝ آثار التطـّرف الفكـر
      الصمٕك اإٔصٕف بالتطّرف.

      ٍٖبت التطّرف يف حمٗط الٕع٘ كىا ٍٖبت يف حمٗط اجلّن. 5

ال ٖبكٜ التطرف الفكرٙ يف حدٔد الفكر أبدا ٔال بد لـْ أُ ٖججـي    6
      إجمل شمٕك.

ّٗٛ ٌٔادرا وا تكُٕ ٌفصّٗٛ. 7 ّٙ جمتىع       دٔافع التطّرف الفكر

ّ٘ دافـع ضــعٗط لمىتطـّرف فكرًّــا أوـاً الــدافع      8 الـدافع االجتىــاع
      الدٖيّن.

ّٙ ِ٘ حاالت ٖصٕقّا الشباب. 9       وعظي حاالت التطّرف الفكر
ّ٘ عــَ  ــًٕ اجملتىــع    10 ّٙ وٍفــر لمتفرٖــي الشــباب      التطــّرف الفكــر
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وٕافل  ــــرٚالِفــــكــ   الرقي
غري  حماٖد وٕافل بشّدٚ

 وٕافل
غري  وٕافل 
 بشّدٚ

ّٗٛ ٔاالجتىاعّٗٛ ٔالصٗاشّٗٛ.الد ٍٖ 

ٔررٚ ٖصـعمت يٗٗـسٓ     11 ّٙ أًٔلا بعباٞٚ وضّممٛ حمـا ٖظّر التطّرف الفكر
      فّٗا.

      حيأه اأتطّرف فكرًّا أُ ٖتكّىص دًٔرا إصالحًّا داًٟىا. 12
      األفكار التطرفٗٛ لٗصت وؤثرٚ دُٔ جصد اأتطرف الرٙ حيىمّا. 13
      اأتطّرفٛ ال تٕصط إطالقا بالصٕاب ٔاحلكٗكٛ.األفكار  14

ٛ اليت حيكي بّا عمٜ اأتطّرف ِ٘ وعاٖري  عاٟىٛ  15 ّٗ اأعاٖري اجملتىع
      غري وٍصفٛ.

ٖعترب اأتّطرف يف تطّرفْ الفكّرٙ جاٌٗا عمٜ اآلخر ٔضخّٗٛ لـْ يف   16
      الٕقت ٌفصْ.

ّٗـٛ    ٖظّر اأتطّرف لآلخر وَ خاله التغرٖر ب 17 اشـتخداً لغـٛ اٌفعال
ّٔجٛ ألفكارٓ.       ور

ٖظّــر اأتطــّرف لآلخــر وــَ خــاله افتكــارٓ لهدلــٛ ٔاشــتٍادٓ إجمل     18
      حكاٟل وشِّٕٛ.

      ٖظّر اأتطّرف لآلخر وَ خاله الصداً اأتكرر وع اأخالط. 19
      ٖفشن اأتطّرف يف ختسَٖ أفكارٓ لٕقت طٕٖن عَ اآلخر. 20
ّٗٛ.األثر ا 21 ّٙ أشّد خطًرا وَ اآلثار اجملتىع ّ٘ لمتطّرف الفكر       لرات

ّٙ يفّمــط يف الفكـــر اعــتالال جِٕرًّـــا ٖصـــكطْ     22 التطــّرف الفكـــر
      اأتطّرف عمٜ حٗاتْ كّمّا.

ّٕه إجمل     23 ّٙ ٖصـبض عرضــٛ لالٌتشـار  يــرد أُ ٖتخــ التطـّرف الفكــر
      شمٕك يف إطار اجملتىع.

ّٕه     ٖؤثر التطّرف الف 24 ّٗـٛ فكـط إحتا لـ ّٙ عمٜ اأٍظٕوـٛ االجتىاع كر
ّٙ وعرٔف يف اجملتىع.       إجمل تٗار فكر

      ال حيىن التطّرف طابعا جدّٖا بغري ارتكازٓ عمٜ الدَٖ. 25

ّٗا ٖعــا  بالطبٗــمت   26 ّٙ ورضــا ٌفصــ ميكــَ أُ ٖكــُٕ التطــّرف الفكــّر
      ٔالدٔاٞ.

ّٗٛ الكضاٞ عم 27 ّٙ يف لـن   ٖتخّىن الجبُٕٖٕ وصؤٔل ٜ التطّرف الفكـر
      غٗاب دٔر الدٔلٛ.

ّٙ وــَ عكــٕه    28 أفضــن احلمــٕه الــيت تٍّفــر القــتالا التطــّرف الفكــر
      الشباب تبدأ وَ اأدرشٛ.

ــٛ        29 ــع الدٔل ــٕاب احلــٕار و ــتض أب ــٕار ٔف ــٛ ح ّٙ أزو ــر التطــّرف الفك
      ٔاجملتىع ِٕ حّن ومسرً.

ّٙ ٖتّي يف ب٠ٗ 30       ٛ التطّرف ٌفصّا.عالج التطّرف الفكر
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 عـــراجــــادر والمــــــالمص

  (  المػػػػ خ  الميسػػػػ  إلػػػػ  الصػػػػحة النفسػػػػية كالعػػػػه   ٕٕٓٓالحسػػػػيف  أسػػػػميء عبػػػػ  الع  ػػػػ :)
 النفس . ال  يب:  ا  عيلـ الات . 

  ( ك  الت بيػػػة اإلسػػػهمية فػػػ  اإل هػػػي .  ٕٕٓٓالظػػػيه    خيلػػػ  بػػػف صػػػيل  بػػػف نػػػيهب  :)
 ك  . ال  يب:  ا  عيلـ الات .  سيلة  كتك ا  منش

  ( مشػػكلة ال لػػك فػػ  الػػ يف فػػ  العصػػ  الحيضػػ .  ٜٜٛٔاللكيحػػ   عبػػ  الػػ حمف بػػف معػػه :)
 الج ء الثين . ال  يب: جيمعة اإلميـ دمحم بف سعك  اإلسهمية.

  (  سػلكؾ اإلنسػيف بػيف الج  مػة العػ كاف  ٖٕٓٓمنصك   سي  أحم  كالش بين    ك  ػي أحمػ )
 قيه  :  ا  الفك  الع ب .اإل هي . ال

  (   أصكؿ علـ النف . اإلسكن   ة:  ا  المعي ؼ.  ٜ٘ٛٔ اج   أحم  ع :) 
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 ـ.ٕٔٓٓ-هػٕٔٗٔ  ٘ٔقط   دمحم  منه  الت بية اإلسهمية   ا  الش كؽ  القيه    ط 

  ك  مؤسسػػي  الت بيػػة اإلسػػهمية فػ  عػػه  الفػػ اغ الفكػػ     سػػيلة ميجسػػتي    القيسػ    عػػيء 
 ـ.ٕٕٔٓكلية الش  عة  جيمعة الي مكؾ  

    ـ) .ط(.ٜٜٛٔالايهن   ميج  ع سيف  أه اؼ الت بية اإلسهمية  مؤسسة ال ّ يف  بي ك 

 مػػػػة(  ك ا   المػػػيلا   عبػػػػ  الػػػػ حمف بػػػػف عبػػػػ   بػػػ  هللا  مهػػػػي ا  الت بيػػػػة اإلسػػػػهمية )كتػػػػي  األ
 هػ.ٕٙٗٔ  ٙٓٔاألكقيؼ  قط   الع   

   )ـ.ٜٜٛٔمجم  الل ة الع بية  المعجـ الكسي   اسطنبكؿ  ) .ط 
 ٔمحجػػػك   عبػػػي   نحػػػك مػػػنه  إسػػػهم  فػػػ  الت بيػػػة كالتعلػػػيـ   ا  ابػػػف كثيػػػ   بيػػػ ك   ط  

 ـ.ٜٚٛٔ-ٛٓٗٔ

   /بيػػ ك  الع بيػػة  النهضػػة  ا  المعيصػػ   االجتمػػيع علػػـ جػػيب   دمحم سػػيمية    ٜٜٔٛ-
 .لبنيف  ٜٓٗٔ

   /الجػػيمع  المكتػػ  األحػػ ا   جنػػك  أسػػبي  لاتػػي  كتعليػػ  ت جمػػة هبػػي    دمحم سػػهمة دمحم 
 .ٕ٘ٛ    ٜٚٛٔ الح ي  
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