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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

بداية حدثنا عن أهمية رس��التكم حول »تنمية قدرات 
التفكير الناقد«؟

إن االنس���انية اليوم تقف على اعتاب عصر جديد 
مت تسميته بعصر ما بعد التصنيع، بحيث يجعل من 
خطوط االنتاج في املصانع اشياء عتيقة انتهى زمانها، 
لذا كان التركيز على تنمية امناط التفكير هو من اعظم 
ما مييز هذا العصر، لذا اهتم صاحب الرسالة مبوضوع 
التفكير الناقد والذي يجعل املتعلم قادرا على إصدار 
احلكم السليم على املواقف واالحداث التي تعرض عليه، 
فاإلنسان في حياته العصرية يواجه في كل يوم العديد 
من وسائل نقل املعلومات كاإلنترنت والقنوات الفضائية 
املتنوعة والتي حتوي ثقافات متنوعة وافكارا متناقضة 
ومزيجا من اخلير والشر، بل ال اكون متشائما عندما 
يظهر االعالم اليوم وعالم السماوات املفتوحة االطباق 
الشر في صورة اخلير، وتخدع االجيال والشعوب فيزين 
الباطل، ويلبس الباطل والفساد واالنحراف واخلالعة 

لباس احلق والفضيلة واالستقامة والنجومية.
كما ان العالم اليوم يتس���م مبا يسمى بالعوملة او 
الكنتكة او املاكدنة مبعنى ان يسير العالم كله في امناط 
سلوكية وطريقة أكله وشربه على النمط الغربي الذي 
يفرضه عبر االعالم، ناهيك عن اساليب الكالم وتقليعات 
امللبس وقصات الشعر، فاليوم شبابنا يرفع كل واحد 
منهم ستايله ويفتخر به بني زمالئه واصحابه ويرى 
انه قد حقق لنفسه مكانة جيدة عندما تشبه بفئة ما 
أو شخصية جنومية ما، لذا فنحن اليوم بأمس احلاجة 
لتربية ابنائنا على اكتس���اب مهارة )غربلة( االحداث 
واملواقف ونقد كل ما يدور حوله ايجابا او سلبا، حتى 
ال تقع االجيال فريس���ة سهلة ولقمة سائغة في أفواه 
من يريد ان يجر الشباب الى البعد عن دينه وعاداته 

وتقاليده التي متيزه عن غيره من مجتمعات العالم.

أنماط التفكير الحديثة

لذا كان لزاما على التربويني وساس���ة القطاعات 
التربوية التركيز على امناط التفكير احلديثة ومنها 

ما نحن بصدده التفكير الثاقب فالوطن العربي يواجه 
ازمة حقيقية تختلف من حيث الكم والكيف عن األزمة 
التي تعاني منها الدول املتقدمة في مجال التعليم فغياب 
الرؤية العلمية والنقدية وسيادة العقل الناقل الذي 
يعتمد على التحصيل الدراسي واألساليب التقليدية 
والتي تسمى بالتعليم البنكي حيث يركز على تقليل 
القدرة اإلبداعية لدى الطالب او إلغائها والتركيز على 
تكديس املعلومات واحلقائق والقوانني والتعريفات 
في اذهان الطالب واسترجاعها وقت االختبار )االيداع 

بدل اإلبداع( خاصة إذا علمنا 
ان ما يبقى في اذهان الطالب 
بعد االختب���ارات ال يتجاوز 
3-5% فقط من مجموع ما مت 
تخزينه وقت املذاكرة والدراسة 

لالمتحانات.
من جانب آخر فإن التفكير 
الناقد يس���هم عب���ر مجاالت 
إيجاد  ف���ي  الكثيرة  احلي���اة 
بيئة تسهم في فلترة األفكار 
والقيم والشبهات والتوجهات 
والدعاوى التي تعج بها اجهزة 
االعالم املتنوعة واخذ ما هو 

صالح منها ونبذ الفاسد.

مجاالت التفكير الناقد

ما املج��االت الت��ي ميكن ان يس��هم فيه��ا التفكير 
الناقد؟

من هذه املجاالت:
1� القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث 
إن هذه الش���عيرة الدينية هي ترجم���ة للفكر الناقد 

ألوضاع املجتمع.
2� هذا الفكر يسهم في دعم االستقاللية واالستطالع 
واالكتشاف وحب الفضول حتى يصل الفرد الى مرحلة 

االشباع.

3� اشعار املتعلم مبس���ؤوليته عن افكاره وآرائه 
ومعتقداته وتنمية نقده لنفس���ه ب���دال من التبرير 

واالسقاط على الغير.
4� تهذيب السلوك وحسن التعامل مع الناس، بعيدا 

عن السطحية والضحالة في التفكير.
5� مس���اعدة النشء على التميي���ز بني الصحيح 
والزائف، وتكوين الش���خصية الواعية واإليجابية، 
ملواجهة خطر االنفتاح العاملي، ولكي يتسطيع الفرد 
ان يحدد موقعه ب���ني تلك التيارات اجلارفة واالفكار 
املتالطم���ة فيس���اعد التفكير 
الناقد الفرد على ان يزن االمور 
ويفاضل بينها ويستطيع اتخاذ 
الق���رارات املناس���بة وتقومي 
احلجج واملواق���ف مبا يعود 

عليه باخلير.
الناقد  التفكير  6� اسلوب 
اليه االسالم  هو توجه يدعو 
ويح���ث عليه وذلك من خالل 
النب���وي:  »ال يكن  التوجيه 
احدكم إمعة يقول ان احس���ن 
الناس احس���نت وان اساءوا 
أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس ان حتسنوا وان 
اساءوا ان جتتنبوا إساءتهم« 

او كما قال ژ.

بيئتنا العربية

أين التفكير الناقد في بيئتنا العربية خاصة؟
لقد عاش���ت مجتمعات العالم الثالث االس���تعمار 
لزمن طويل، االمر الذي ادى الى تبعيتها واعتمادها 
على النقل والتقليد فانعكس على العملية التربوية 
وفي الكتاب الش���هير »تربية املقهورين« قال املؤلف 
ان االمم املقهورة - وهي املستعمرة من قبل أو التي 
تش���عر بالتبعية للغير - تعتمد في انظمة تعليمها 

على ما يلي:
1� معلم يقوم بالتلقني ومتعلمون يتلقون ما يقوله 

املعلم.
2� معل���م يفك���ر ومتعلم���ون يس���تمعون وال 

يفكرون.
3� معلم يعرف كل شيء ومتعلم ال يعرف شيئا.

4� معلم هو قوام العملية التعليمية واملتعلم هو 
نتاجها.

وقد قام الباحث في هذه الدراس���ة بتفعيل ابعاد 
التفكير الناقد اخلمس���ة وه���ي: كيفية التعرف على 
املسلمات واالس���تنتاج واالستنباط وتقومي احلجج 
من خالل احلوار واملناقش���ة للمشاكل االسرية التي 
تتجدد بتجدد الزمان واملكان، فكل مجتمع له مشاكله 
اخلاصة به، لذا مت استخدام استراتيجية حل املشكالت 
بخطواتها املتعارف عليها ف���ي كيفية التعرف على 
املشكالت االسرية التي تواجه الطالب من خالل عالقاتهم 
االسرية مع الوالدين واالخوان وكيفية التوصل الى 
احللول املناس���بة للمشكالت احلياتية من خالل هذه 

االبعاد اخلاصة بالتفكير الناقد.

توصيات

م��ا ابرز النتائ��ج والتوصيات الت��ي خرجتم بها من 
الرسالة؟

لعل أهم ما توصلت إليه الدراسة هو ما يلي:
1� ان املناهج بأسلوبها التقليدي ال تساهم ابدا في 
تنمية مهارات التفكير الناقد، بل انها تولد طبقة من 
الطالب ال هم لهم اال احلفظ واس���ترجاع املعلومات 

فحسب.
2� ان احلوار واملناقشة اجلماعية مع افراد االسرة 
او في حجرة الدراسة يسهم بشكل ما في تنمية ابعاد 

التفكير الناقد اخلمسة.
3� التوصية لوزارة التربية باعتماد اساليب حديثة 
بخالف االس���اليب التقليدية التي تعتمد على احلفظ 

وتكثيف وحشو املناهج باملعارف الكثيرة.

للشريعة اإلسالمية الغراء فضل السبق على جميع 
املواثي���ق واإلعالنات واالتفاقي���ات الدولية في تناولها 
حلقوق اإلنس���ان وتأصيلها لتلك احلقوق منذ أكثر من 
أربعة عشر قرنا من الزمان، وما جاء به اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية الالحقة، ومن قبلها 
ميثاق األمم املتحدة، ما هو إال ترديد لبعض ما تضمنته 

الشريعة اإلسالمية الغراء.
فقد قال اهلل تعال���ى في كتابه )ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في الب���ر والبحر ورزقناه���م من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقن���ا تفضيال(، وحقوق 
اإلنسان كما جاء بها اإلسالم في كتاب اهلل تعالى وسنة 
نبيه ژ املطهرة، حقوق أصلي���ة ثابتة، ال تقبل حذفا 
وال تعديال وال نسخا وال تعطيال، بل إنها حقوق ملزمة 
للجميع، فليس من حق أي بشر كائنا من كان أن يعطلها، 
أو يتعدى عليها، وال تسقط بإرادة األفراد بالتنازل عنها، 

وال بإرادة املجتمعات، وال السلطات التي حتكمه.
أما فيما يتعلق بالقيم���ة القانونية لإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنس���ان، فهي ليست إال مجرد تصريح صادر 
عن األمم املتحدة غير ملزم للدول أو احلكومات، فحقوق 
اإلنسان في املواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام 
أدبية، أما في اإلسالم فحقوق اإلنسان عبارة عن فرائض 
حتميها عقوبات جزائية، فللس���لطة العامة في اإلسالم 
حق اإلجبار على تنفيذ هذه الفرائض، خالفا ملفهوم هذه 
احلقوق في املواثيق الدولية، والتي تعتبرها حقا شخصيا 

مما ال ميكن اإلجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه.
إن كرامة اإلنسان حق من حقوقه التي كفلها اإلسالم 
لإلنسانية عامة، وواجب من الواجبات الشرعية امللزمة، 
والتي يسأل عنها احلاكم واحملكوم، ال تخضع الجتهادات 
اجلماعة فتختلف من زمان إلى زمان، أو من مكان إلى 
مكان، بل حقوق ثابتة وليس فضال مينحه املجتمع 
لإلنسان، بل الفرد نفسه ملزم بتحقيق هذه 
احلقوق التي حتقق له الكرامة الذاتية، 
فأمره اهلل س���بحانه باالبتعاد عما 
ميتهنها بذل وخضوع، وعبودية 
لغير اهلل تعالى، وهو الشرك 
باهلل بأحد األنداد أو األصنام، 
وكذلك فليس له أن يقتل 

نفسه باالنتحار، وال أن يتعاطى املخدرات، واملسكرات 
املذهبة للعقل الذي هو ميزة اإلنسان عن احليوان.

وأورد هنا أهم أحكام اإلسالم في حقوق اإلنسان، وهو 
حق احلياة والسالمة في البدن والعقل والعرض والنسل 
واملال، وإن مما يدل على كرامة اإلنسان في اإلسالم، هو 
تسخير الكون برمته لإلنسان، قال تعالى )هو الذي خلق 
لكم ما في األرض جميعا(، وأن االعتداء على اإلنس���ان 
الواحد يس���اوي االعتداء على البشرية قاطبة، كما قال 
تعالى )من أجل ذلك كتبنا على بني إس���رائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فس���اد في األرض فكأمنا قتل 
الناس جميعا(، وعدم التهور في إلقاء النفس بالتهلكة، 
كما في قوله تعالى )وال تلق���وا بأيديكم إلى التهلكة(، 
فجاءت الشريعة اإلسالمية بكل ما فيه حماية لإلنسان 
وحفظ نفسه، فاإلنسان محترم في حياته وبعد مماته، 
فال يجوز التمثيل بجثته ولو في احلرب، حتى القتال لم 
يشرع إال من أجل إحقاق احلق، والدفاع عنه، ورد الباطل 
والفساد ودرء شره عن الناس، وذلك بعد اإلنذار واإلعالن، 
مع وجود القيود الصارمة على العمليات احلربية، من 
حترمي قتل غير احملاربني من النس���اء واألطفال وكبار 

السن والرهبان.
وما القصاص إال دفاع عن اإلنسان وحياته، فبالقصاص 
حتيا النفوس، كما قال اهلل تعالى )ولكم في القصاص 
حياة يا أولى األلب���اب(، كما أوجب حلمايتها تناول ما 
يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، 
وجاءت الشريعة باحلفاظ على النسل واألنساب، فحثت 
على إيجاد النفوس وبقاء النوع على الوجه األكمل عبر 
الزواج والتناسل، وأوجبت حفظ العرض بوسائل كثيرة، 
كغ���ض البصر، وحفظ الفرج، وحترمي الزنا، واملعاقبة 
عليه بأشد العقوبات، وفرض حد القذف، وكذلك حفظ 
املال ال���ذي هو عصب احلياة فأوجب���ت للحفاظ عليه 
الس���عي في طلب الرزق، وأباحت املعامالت واملبادالت 
والتجارات، وللحفاظ على املال حرمت الشريعة السرقة 
والغش واخليانة والربا بكل صوره، وأكل أموال الناس 
بالباطل وعاقبت على ذل���ك، وكذلك احلفاظ على عقله 
بتحرمي اخلمر واملخدرات، وما يذهب العقل، حرصا على 
سالمة بدنه، وعقله، وعدم السخرية منه، أو شتمه، أو 

مناداته بلقب ال يحبه.

بقلم: د.محمد النجدي

 »الرحيق المختوم« في السيرة النبويةحقوق اإلنسان الحقة في اإلسالم

نحن اليوم بأمس احلاجة لتربية أوالدنا على اكتس��اب مهارة »غربلة« األحداث واملواقف، ونقد كل ما يدور حولهم إيجابا أو س��لبا، حتى ال يقعوا 
فريس��ة س��هلة ولقمة س��ائغة في أفواه من يريد أن يجرهم إلى البعد عن دينهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم التي متيزهم عن غيرهم من مجتمعات 
العالم، هذا ما أكده د.ناصر نزال الس��هو في لقائه مع »األنباء«. وأوضح الس��هو أن التركيز على تنمية أمناط التفكير احلديثة هو من أعظم ما مييز 
عصرنا احلديث، والتي من أبرزها ما يس��مى »بالتفكير الناقد«، الفتا إلى أن الوطن العربي يعاني غياب الرؤية العلمية والنقدية وس��يادة العقل الناقل 
الذي يعتمد على تكديس املعلومات واحلقائق والقوانني والتعريفات في أذهان الطالب واس��ترجاعها وقت االختبار والتي ال يتبقى منها أكثر من %5، 
في حني يقلل القدرة اإلبداعية لديهم، وأضاف أن مناهج التربية بأسلوبها التقليدي ال تساهم أبدا في تنمية مهارات التفكير الناقد، بل إنها تنتج نسخة 

متطابقة من الطالب ال هم لهم سوى احلفظ ومجرد استرجاع املعلومة. 
وبني الس��هو في رس��الته لنيل درجة الدكتوراه »أثر استخدام برنامج ملناقشة القضايا األسرية في تنمية قدرات التفكير الناقد لدى طالب املرحلة 

الثانوية« أن التفكير الناقد يجعل املتعلم قادرا على إصدار احلكم السليم على املواقف واألحداث التي تعرض عليه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السهو : التفكير الناقد ُيمّكن المتعلم من إصدار الحكم السليم 
على المواقف واألحداث التي تعرض عليه

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

لقد حظيت سيرة صاحب الرسالة العظمى ژ 
العلماء واحملدث����ني والكتاب واملؤرخني،  باهتمام 
املتقدم����ني منه����م واملتأخري����ن، فمنه����م من عني 
باستخالص دالئل اإلعجاز واخلصائص النبوية، 
ومنهم من صمد إلى اإلبان����ة عن أحداث الغزوات 
وتفاصيل املعارك، ومنهم من أفاض في ذكر فقهها 
واستخالص أحكامها وعبرها، ومنهم من استجلى 
مواقف عظمة هذه النفس الزكية، وممن أسهم في 
هذا املضمار ونهل من هذا املعني الصافي الش����يخ 
صفي الرحمن املباركف����وري عبر كتابه »الرحيق 
املخت����وم«، الذي قدمه في مس����ابقة رابطة العالم 
اإلس����المي في السيرة النبوية الشريفة التي أعلن 
عنها في املؤمتر الذي عقد في باكستان عام 1396ه�، 
وحاز البحث املركز األول في املسابقة التي قدم فيها 

أكثر من 170 بحثا.
ومن أكثر ما ميز هذا الكتاب عما سواه هو مراعاة 
رواية ما صح وثبت إسناده ما أمكن إلى ذلك سبيال، 
كذلك فإن الكتاب قد صنف بطريقة سهلة واستخدم 
فيها مصطلحات عصرية بعيدا عن التعقيد، ووفق 
مؤلفه كثيرا في اختيار عناوين فصوله وأبوابه، حقا 
فإن القارئ له للوهلة األولى يجد تعلقا به واجنذابا 
إلي����ه ال ميكنه من االنصراف عنه حتى ينتهي من 
قراءته كله. يقول فضيلة الشيخ املباركفوري عن 
كتاب����ه »وقد قدر اهلل لهذا الكتاب من القبول ما لم 
أك����ن أرجوه وقت الكتابة، فقد نال املركز األول في 
املسابقة، وأقبل عليه اخلاصة والعامة إقباال يغتبط 
عليه«. واليوم نقدم لكم برنامج »الرحيق املختوم« 
في السيرة النبوية، البرنامج الذي اعتمد على هذا 
كتاب القيم، حيث يتيح البرنامج عملية التصفح 
بني احملطات التاريخية للسيرة النبوية، إضافة إلى 

إمكانية عملية البحث ونسخ النص منه.

كيفية تشغيل البرنامج

حمل البرنامج من الرابط التالي:
http://www.almeshkat.net/books/archive/«

»books/serah_setup.exe
علما أن البرنامج مجان����ي وال يتجاوز حجمه 

1.3 ميجا بايت.

»http://www.almeshkat.net/books/archive/books/serah_setup.exe«

ناشد التربويين وساسة القطاعات التربوية التركيز على أنماط التفكير الحديثة

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

الوط�ن العربي يعاني 
العلمية  الرؤية  غياب 
وس�يادة  والنقدي�ة 
العق�ل الناق�ل الذي 
يقلل القدرة اإلبداعية




