
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحو سيرهم في والمبدعون العلماء يختطه ونهج   العقالء، إليه يسعى هدف   الفكرية األطروحات في االتزان

 إلى المؤدية المتطرفة األفكار من المجتمع حماية إلى السبيل وهو السبل، وأفضل األخطاء بأقل المعرفة

 ال الرؤية هذه ألن أحادي؛ ُبعد ذات ةمتماسك كتلة بوصفه الفكر مع التعامل جًدا الصعب من أنه إال اإلرهاب،

ن  االتزان تحقيق النظرة هذه ظل في يمكن وال ومعطياته، أصحابه مع الحسن والتعامل الفكر إدارة من تمكِّ

 بمنهجية والتفكير الفكر يرتبط لم ما اكتسابها، من النشء وتمكين عليها التربية أو الفكرية األطروحات في

ن علمية م من تمكِّ ى فيه، االتزان فتعزز بمصادره التحكُّ  على تظهر ربما التي السلبية مخرجاته من الحذر وتتوخَّ

 جميًعا. المجتمع وعلى صاحبها

 لتحقيق مصادره؛ وتنمية تكوينه في تتكامل التي أبعاده عبر الفكر إلى النظر يمكن فإنه سبق، ما إلى استناًدا

 قيم مع تتوافق متزنة، وأطروحات ناضجة، وحوارات ثقافية، معطيات فتثمر الفكرية، األطروحات في االتزان

ق هويته، على وتحافظ المجتمع  جهة، من الواحد المجتمع أفراد بين االجتماعي والسلم التعايش وتحقِّ

ي العنيف التطرف أطروحات عن بعيًدا أخرى، جهة من األخرى والثقافات والمجتمعات  اإلرهاب إلى المؤدِّ

نة المصادر إلى التفكير تفكيك يمكن فإنه َثمَّ  ومن وسلوًكا، فكًرا  يعني وال منها، مصدر كلِّ  ووظيفة له، المكوِّ

 :هي المصادر وهذه والمكونات، المصادر هذه بين المنطقي والتداخل التكامل ةقيم من يقلل فصاًل  ذلك

ى التي المعرفية المصادر في األول المصدر يتجلى  التفكير يعتمد إذ وتجاربه؛ وخبراته معارفه الفرد منها يتلقَّ

 شيخ ذكر قدو واألشياء. الناس عن الذهنية الصور وبناء الشخصية تكوين في ُتسهم التي المدخالت على

ب والعقل، الحس، ثالثة: العلم طرق أن» تيمية ابن اإلسالم  يمكن ال ما األمور فمن كالخبر؛ منهما والمركَّ

 )الغريزة(، اإلنسان بها يولد التي وهي الفطرية: المعرفة وجهين: على تكون المعرفة ومصادر «.بالخبر إال علمه

 المكتسبة المعرفة هو: اآلخر والوجه يبتسم. وكيف يبكي كيف أو أمه ثدي من يرضع كيف الطفل معرفة مثل

 ألجيال بشرية بتجارب أو والمالحظة، المشاهدة أو باإلدراك إما الخارجية، بيئته من اإلنسان يكتسبها التي

 لطبيعة وفًقا الفكرية األطروحات في أثًرا ومصادرها المدخالت هذه لنوع يكون َثمَّ  ومن معاصرة، أو سابقة

اها التي المكتسبة المعرفة مصادر وتتنوع تكونت. التي الذهنية والصور الشخصية  المحيطين من الفرد يتلقَّ

 فلينظر   خليله، دين على )المرء الحديث: في صح وقد والتدريب، التعليم ومؤسسات واألصدقاء، كاألسرة، به

 من أو وتصرفاته، وسلوكه تفكيره وطريقة عاداته في وجليسه صديقه يشابه فالمرء يخالل(، َمن أحُدكم

 والمؤلفات والكتب واإلعالم االتصال وسائل وأهمها محيطه، خارج العالم عن الصورة له تنقل التي المصادر

ر ما وهو أنواعها، بمختلف  وتحديد والتداول، االستشهاد في واالنتقائية اآلخرين، مع التعاطي منهجية في ُيؤثِّ

 إلسالميا التحالف في اإلعالمي المجال السعودية/ العربية المملكة ممثل

 اإلرهاب لمحاربة العسكري

 الصبيحي سليمان بن محمد أ.د.

 الفكرية األطروحات في االتزان تحقيق مصادر



 

 

 على الحصول في المصادر انتقاء على الشديد الحرص يتطلب وهذا المسبقة، واألحكام الفكري االتجاه

 .الفكري االتزان إلى تفضي سليمة مدخالت على للمحافظة وأنواعها المعارف

ق ق الذي الثاني المصدر ويتعلَّ  فالحكم وطرقها؛ المعلومات جمع بأدوات الفكرية األطروحات في االتزان يحقِّ

 من الموضوع مع تتناسب المعلومات لجمع أدوات باستخدام عنه اضحو تصور   إلى يستند ما موضوع على

 استناًدا تناسبه؛ أداةً  شخص ولكلِّ  المناسبة، أدواته موضوع لكلِّ  إن إذ أخرى؛ جهة من الشخص ومع جهة،

ق معايير إلى  ،«تصوره عن فرع الشيء على الحكم»و عنه، تصور بناء من والهدف الموضوع، أهمية بدرجة تتعلَّ

 التي واآلراء لألفكار الصحيحة التصورات لبناء المناسبة المعلومات جمع أدوات اختيار ضرورة يعني ذاوه

ن َثمَّ  ومن للفرد، اإلدراك وقوى العمرية للفئات وفًقا تتفاوت زنة ناضجة فكرية أطروحات إنتاج من التمكُّ  ومتَّ

سم  .المبتسرة لرؤىوا المندفعة األحكام عن وتبتعد واإلقناع، بالموضوعية تتَّ

 فإن هذا، وعلى لها، واالستجابة رموزها بفكِّ  المعلومات تعالج التي التفكير بمهارات الثالث المصدر ويتصل

 بالحفظ تبدأ رئيسة ذهنية عمليات لست المرحلة هذه في تخضع واألفكار واآلراء المعلوماتية المدخالت

ل والتجريب. بالتطبيق وتنتهي والنقد، والتركيب، والتحليل، الفهم، َثمَّ  ومن واالسترجاع،  التفكير مهارة وتمثِّ

 المنطقية القواعد من مجموعة صوغ في التفكير عليها يعتمد التي المهارة بوصفها المهارات هذه أسَّ  الناقد

 في وتوظيفه المحتوى إلنتاج وذلك بها؛ المرتبطة المعطيات ودراسة الفرضيات، تحليل على تساعد التي

 وحلِّ  والبحث، والتقييم، واالستنتاج، والمالحظة، والوصف، التذكر، بين طبيعتها في تباينت مخرجات

ب ما وهو المشكالت.  ُيسهم بما وتوظيفها، إتقانها على المستمر والتدرب التفكير بمهارات خاصة عنايةً  يتطلَّ

اها التي المعرفية المعطيات مع التعامل حسن في  معلوماتية لمعالجة ختلفةالم المصادر من الفرد يتلقَّ

ي وموضوعية رصينة  . والقرار والمشورة بالرأي االتزان إلى تؤدِّ

 طبيعة إن إذ والنتيجة؛ السبب باعتبارين: إليه وينظر صاحبه، ونمط التفكير بطبيعة الرابع المصدر ويختصُّ 

نة للمصادر نتيجة تكون قد التفكير  السبب هي الشخصية بنمط رةالمتأث التفكير طبيعة تكون وقد له، المكوِّ

ر  التي العقالنية التفكير طبيعة عن التحدث يمكن المقام هذا وفي الفكرية، األطروحات اتزان مدى في المؤثِّ

 الثواب إلى تستند التي العاطفية التفكير وطبيعة واالستشهادات، البراهين إلى وتلقيها طرحها في تستند

 وطبيعة ورفًضا، قبواًل  الفكرية المعطيات مع التعامل في المشاعري المنحى ذات بالمداخل وتتأثر والعقاب،

 متعددة تفكيرية أنماط وهي المنقادة. الشخصية واالنطباعات األهواء إلى تستند التي االندفاعي التفكير

يز منها، اعوجَّ  ما لتصحيح ودراسةً  فهًما تتطلب سم منتظم فكري نهج إلى وصواًل  استقام، ما وتعزِّ  النضجب يتَّ

ي سم أطروحات إلنتاج والتأمل والتأنِّ  .والموضوعية باالتزان تتَّ

 يعتنقها التي الجغرافية أو العرقية أو الشخصية أو المذهبية واالنتماءات بالمنطلقات الخامس المصدر ويرتبط

 بالغالب قتداءباال أبًدا مولع المغلوب» مقدمته: في خلدون ابن قال إليها. متحيًزا تفكيره تجعل بصورة الفرد

 وقناعاته، ورؤيته تفكيره نمط في تظهر االنتماءات وهذه ،«وعوائده أحواله وسائر ونحلته وزيه شعاره في

 ضعف َثمَّ  ومن التفكير، ونمط الفكرية االنتماءات بين الفصل صعوبة من الرغم وعلى وقراراته. سلوكه وربما

ن  الهدف هو الحقَّ  أن تأكيد المهم من يبقى السلبية، اساتهاانعك من والتقليل العالقة، هذه إدارة من التمكُّ

 التعصب عن والبعد الحق، عن الباحث بعين إليها والنظر اآلخرين أطروحات واحترام فكري، حوار لكلِّ  النهائي

 إلدارة السبيل هو االنتماءات تلك لمخالفته الصحيح الدليل وتجاهل االنتمائية، تقديس على المبني للرأي

ق بما الفكرية األطروحات في والموضوعية الحياد وتعزيز االنتماءات هذه زان يحقِّ  .فيها االتِّ



 

 

ا جهًدا تتطلب وغيرها المصادر هذه ا تربويًّ ا وتعليميًّ ا بها للعناية وتدريبيًّ ا معرفيًّ ا. وقيميًّ  الحاج ابن قال ومهاريًّ

 وهو وصورة، نقش كلِّ  من خالية نفيسة جوهرة   الطاهر وقلبه والديه، عند أمانة   الصبي أن اعلم» المالكي:

د فإن   إليه، به يمال ما لكلِّ  وقابل   نقش، لكلِّ  قابل   مه الخيرَ  ُعوِّ  األسرة عاتق على يقع وهذا «.عليه نشأ وُعلِّ

ن بما أنواعها، بمختلف المعرفة ومراكز النشء، على سلطة له وَمن  المفضي المتزن التفكير من الفرد يمكِّ

ق السائدة، وثقافته المجتمع قيم الحسبان في يأخذ وحضاري وفكري ثقافي نتاجإ إلى  الوقت في- ويحقِّ

لم واالستقرار التعايش ومجتمعه لصاحبه -ذاته ي الذي االجتماعي والسِّ  والتنمية التطور تحقيق إلى يؤدِّ

 المستدامة. المجتمعية


