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مستخمص البحث :
يعبر االتزاف الفكري عف سبلمة منيج التفكير يصؿ مف خبللو اإلنساف لتكويف تصورات
عقمية يقينية  ،ومعارؼ أصيمة تمكنو مف تحقيؽ األمف والثبات العقدي والفكري  ،واف تحقيؽ
االتزاف الفكري لمطالب الجامعي ضرورة تربوية الستقامة منيجو الفكري وحمايتو مف االنحراؼ
الفكري ،ويتطمب تحقيقو متطمبات تربوية ذات أصالة مرجعية  ،ولذا تمثؿ ىدؼ البحث الحالي
استنباط المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية مف المنظور
اإلسبلمي  ،والمتمثمة في المتطمبات العقمية والعقدية  ،ولتحقيؽ ىذ اليدؼ استخدمت الباحثة
ال منيج االستنباطي التحميمي  ،وتوصؿ البحث لجممة مف النتائج مف أبرزىا  :إف مف أبرز
خصائص الفكر المتزف أنو فكر موضوعي ،برىاني ،وسطي  ،منيجي التفكير يقدـ النقؿ عمى
العقؿ ،ويؤمف بنسبية القدرات العقمية ،ويجمع بيف األصالة والمعاصرة  ،ويتسـ باالعتداؿ
واالستواء عمى الصراط المستقيـ .وتتمثؿ العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب
الجامعات السعودية في عوامؿ ذاتية تتصؿ بخصائص النمو العقمي ومطالبو ،وعوامؿ خارجية
تتصؿ بالبيئة الفكرية  ،ولقد أقرت منيجية التفكير السميـ في المنيج اإلسبلمي متطمبات عقمية
لتحقيؽ االتزاف الفكري كاف عمى رأسيا تزويد الطالب الجامعي بالمنيجية الصحيحة لفيـ
النصوص الشرعية ،وتنقية عقمو مف معطبلت االتزاف الفكري كمنيج التقميد األعمى ،ومنيج
الظف والتشكيؾ في الثوابت الدينية  ،واثار الشيوات ،واتباع خطوات الشيطاف  ،واف مف مظاىر
عدـ التوازف بيف مصادر االستقاء العممي والتي تؤثر سمباً عمى تحقيؽ االتزاف الفكري االرتكاز
عمى القرآف الكريـ وترؾ السنة النبوية ،وتقديـ العقؿ والحواس عمى الوحي ،ويتطمب االتزاف
الفكري بناء تصورات العقؿ وفؽ العمـ اليقيني باألدلة والبراىيف  ،واستناده عمى منيجية النقد
العممي التي تكفؿ تحقيؽ االتزاف بيف األصالة والمعاصرة ،واف حماية عقيدة الطالب الجامعي مف
مخالطة أىؿ الشبيات واالنحرافات العقدية والبدع متطمب عقدي لتحقيؽ االتزاف الفكري ،كما
توجد عبلقة طردية بيف قوة عقيدة التسميـ ألقدار ا﵀ الشرعية والكونية وبيف تحقيؽ االتزاف
الفكري ،واف اعتداؿ عقيدة الطالب الجامعي بيف الخوؼ والرجاء  ،وتحقيؽ اإليماف بالقدر خيره
وشره متطمب عقدي أساسي لبلتزاف الفكري .وفي ضوء النتائج السابؽ ذكرىا توصي الباحثة
الجامعات بتضميف المتطمبات العقمية والعقدية لتحقيؽ االتزاف الفكري في مقرر عممي يقدـ
لمطالب الجامعي في مختمؼ التخصصات كمتطمب عاـ أساسي ،واقامة ورش عمؿ وبرامج
تدريبية تزود الطالب الجامعي بالمنيجية اإلسبلمية في التعامؿ مع النصوص الشرعية ،
ومنيجية التفكير العممي البرىاني  ،ومنيجية النقد المعياري  ،والمنيجية الصحيحة في التعامؿ
مع فكر اآلخر.
الكممات المفتاحية  :المتطمبات التربوية  -االتزاف الفكري – التوازف الفكري – الطالب الجامعي.
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Abstract
The objective of this research was to develop educational
requirements to achieve Intellectual equilibrium for Saudi university
students from an Islamic perspective, which is the mental and doctrinal
requirements. To achieve this goal, the researcher used the analytical
deductive method. The most results are that characteristics of balanced
thinking is being an objective, proof, intermediate, methodical bring
Qur’an and Sunna forward the mind, believes in the relativity of mental
abilities, combines originality and contemporary, moderate and level on
the straight path. The factors influencing the Intellectual equilibrium of
Saudi university students are subjective factors related to the
characteristics and demands of mental development, and external factors
related to the intellectual environment. The methodology of right
thinking in the Islamic curriculum has adopted mental requirements to
achieve Intellectual equilibrium. First was to provide the university
student with the correct methodology to understand Islamic texts, and to
purify his mind from the Intellectual equilibrium barriers as the blind
imitation, the doubt and questioning the religious constants, arousing
desires, and following the steps of Devil. One of the imbalances between
the sources of scientific recovery, which negatively affect the Intellectual
equilibrium, is the reliance on Holy Quran and ignorance of Prophet's
Sunnah, and bring the mind and senses forward to revelation. Intellectual
equilibrium requires building mind perceptions according to the certainty
science that based on evidence and methodology of scientific criticism
that ensures the balance between originality and contemporary.
Protecting the student's faith from contact with people of suspicion and
nodal deviations is a doctrinal requirement to achieve Intellectual
equilibrium. There is also a direct relationship between the power of the
doctrine of submission to God's legal and universal destiny and the
م0202  أبريل-  العدد الرابع- 63 اجمللد
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achievement of Intellectual equilibrium, and the balanced doctrine of the
university student between fear and hope, and the faith in good and evil
destiny is a fundamental requirement for Intellectual equilibrium. Then
the researcher recommends that to achieve Intellectual equilibrium,
universities should include the mental and doctrinal requirements in a
scientific course offered to the university student in various disciplines as
a basic general requirement. Also, to hold workshops and training
programs that provide the university student with the Islamic
methodology in dealing with Islamic texts, the methodology of scientific
and evident thinking, the methodology of normative criticism, and the
correct methodology in dealing with the others’ thoughts.
Key Words: Educational requirements,
Intellectual balance, University student
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مقدمة
إف الحمد ا﵀ نحمده ونستعينو ،ونستيديو ونعوذ با﵀ مف شرور أنفسنا مف ييده ا﵀ فبل
أما بعد...

مضؿ لو ومف يضمؿ فبل ىادي لو

لقد سمؾ المنيج اإلسبلمي في تربية اإلنساف مسمؾ االتزاف في تنمية كافة جوانبو ،وفي
إقرار كافة التشريعات التربوية دوف اختبلؿ في تقدير األولويات ،ودوف إفراط وال تفريط في
التشريع أو التطبيؽ واالمتثاؿ ،وكفمت لو التوزاف في إشباع حاجاتو الروحية والعقمية والغريزية.
فقد أقر المنيج اإلسبلمي منيجية االتزاف في كافة مياديف التربية غارساً في الشخصية اإلنسانية
أىمية االرتكاز عمى ىذا النيج المتوازف لتحقيؽ اليداية والفبلح في الداريف  ،وممغياً لكؿ

نيج يورث الضبلؿ والبدع والفتف التي تفرؽ الكياف اإلنساني وال تجمعو .قاؿ تعالى :
اب َولَ ْم ٌَجْ َع ْل لَ ُه عِ َوجً ا ﴿ ﴾١قَيّْما لِي ْن ِذر بأْسا َش ِد ً ِ
ّلِل الهذِي أَ ْن َز َل َعلَى َع ْب ِد ِه ْال ِك َت َ
﴿ ْال َح ْم ُد ِ ه ِ
يدا م ْف لَ ُد ْنوُ
ً ُ َ َ ً
الصالِح ِ
ويب ّْشر ا ْلمؤ ِمنِ َِّ
ات أ َّ
َج ًار َح َسًنا﴾(القرآف الكريـ ،الكيؼ . )ٕ-ٔ ،
َف لَيُ ْـ أ ْ
وف َّ َ
يف َي ْع َممُ َ
يف الذ َ
َ َُ َ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
اع ِاِلختَِل ِل فًِ
قاؿ( الشوكانيَ ) ٔٗٔٗ :ول ْم ٌَجْ َع ْل ل ُه عِ َوجا أيْ  :ش ٌْئا م َِن الع َِو ِج ِبن ْو ٍع ِمنْ أن َو ِ
صالِ ِح ْال ِع َبا ِد ال ِّدٌ ِن هٌ ِة َوال ُّد ْن ٌَ ِو هٌةِ ،أَ ِو
الله ْفظِ َو ْال َمعْ َنىَ ...و ْال َق ٌِّ ُمْ :المُسْ َتقٌِ ُم الهذِي َِل َم ٌْ َل فٌِهِ ،أَ ِو ْال َق ٌِّ ُم ِب َم َ
او هٌ ِة ُم َه ٌْ ِم ًنا َعلَ ٌْ َهاَ ،و َعلَى ْاْلَ هو ِل ٌَ ُكونُ َتأْكٌِ ًدا لِ َما دَ هل َعلَ ٌْ ِه َن ْف ًُ
ْال َق ٌِّ ُم َعلَى َما َق ْبلَ ُه م َِن ْال ُك ُت ِ
ب ال هس َم ِ
ْالع َِوجَ ،فرُبه مُسْ َتقٌِم فًِ ه
الظاه ِِر َِل ٌَ ْخلُو َعنْ أَ ْد َنى عِ َو ٍج فًِ ْال َحقٌِ َق ِة " (جٖ ،ص، )ٖٜٔ
ٍ
ِ
فالمنيج اإلسبلمي منيج االتزاف واالستقامة الذي العوج فيو مطمقاً.
واف مف أوجو االتزاف في المنيج االسبلمي االتزاف الفكري الذي يعد مقوـ ميـ مف
مقومات العقؿ اإلنساني  ،ومقوـ لمحفاظ عمى أمف الفرد والمجتمع مف االنحراؼ واالضطراب
الفكري  ،ومؤش اًر مف مؤشرات سبلمة المنيجية العقمية لمتفكير ؛ كما أنو مؤشر يعكس سبلمة
التنمية الفكرية التي يتبلقاىا المتربي في المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية؛ ولذا نجد أف

المنيج اإلسبلمي يحرص عمى تحقيؽ االتزاف الفكري و يحمي العقؿ مف االضطراب واالنحراؼ
الفكري الذي ينتج عنو االنحراؼ العقدي والسموكي  ،فكمما كاف المنيج التربوي أصيبلً في ارتكازه
عمى المنيج اإلسبلمي كمما كاف قاد اًر عمى تحقيؽ االتزاف الفكري  "،وتوازف اإلسبلـ ىو التوسط
بيف طرفي الغمو والتفريط الذي لـ يسمـ منيا منيج بشري صرؼ أو منيج ديني دخمو تحريؼ

البشر" ( عتيبة  ،ٖٔٗ٘ ،صٖٓٔ)
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د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمقد اعتنى المنيج اإلسبلمي بحفظ الفكر اإلنساني وتنمية قدراتو العقمية واستثمار مياراتو

وحماية قواه مف كؿ مفسد مادي ومعنوي؛ لكونو عماد التكميؼ  ،ومدار استقامة اإلنساف عمى

الطريؽ المستقيـ  ،ولكي يكفؿ الديف اإلسبلمي لئلنساف استقامة عقمو خاطبو بالعمـ اليقيني
الخالي مف التناقضات والمحاالت العقمية ،ووزنو بميزاف اإليماف والتصورات العقمية والمفاىيـ
الشرعية األصيمة  ،ووضح لو النيج الذي ينتيجو لطمب العمـ  ،وشرع لو ضوابط تضبط عممو

في كؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة ؛ ىادفاً تحقيؽ االتزاف الفكري لو وحمايتو مف التخبط
والعشوائية واالنحراؼ واالضطراب الفكري الذي يؤثر عمى استقامتو في كافة جوانب حياتو .قاؿ
تعالى َ ﴿ :وأَنه َه َذا صِ َراطِ ً مُسْ َتقٌِمًا َفا هت ِبعُوهُ َو َِل َت هت ِبعُوا ال ُّس ُب َل َف َت َفره قَ ِب ُك ْم َعنْ َس ِبٌ ِل ِه َذ ِل ُك ْم
ون( ﴾٣٥١القرآف الكريـ  ،األنعاـ .)ٖٔ٘ ،فمكي يكفؿ المنيج اإلسبلمي
َوصها ُك ْم ِب ِه لَ َعله ُك ْم َت هتقُ َ
تحقيؽ االتزاف الفكري لمعباد عمى الصراط المستقيـ شرع عدة متطمبات تربوية منيا ما يتصؿ

بالتنمية العقيدة الصحيحة واكتساب التصورات العقمية األصيمة  ،ومنيا ما يتصؿ بالمنيجية

العقمية لمتفكير ؛ ىادفاً اتفاؽ الفكر واتساقو مع المقاصد الشرعية فيماً وقوالً وعمبلً  ،وتحقيؽ
األمف العقدي والفكري لمفرد والمجتمع  ،وتضيؽ دائرة الخبلؼ الفكري  ،وتحصيف األمة
اإلسبلمية مف االختراؽ الفكري مف قبؿ الحضارات الفكرية المعارضة لممنيج اإلسبلمي  ،مما
يكفؿ الحفاظ عمى وحدة األمة المتحصمة مف وحدة الفكر المتحصؿ لو مف االتزاف الفكري ألفراده

؛ ولذلؾ فإف مف الضروري عناية التربية بتحقيؽ متطمبات االتزاف الفكري لدى المتربيف .

مشكمة البحث :
إف تحقيؽ االتزاف الفكري لئلنساف متطمب تربوي ركيز في مختمؼ مراحؿ حياتو إال أف

لكؿ مرحمة متطمبات تربوية تختمؼ عف غيرىا تبعاً لمتطور والنماء الحاصؿ في القدرات العقمية ،
وتبعاً لبساطة المعرفة أو تعقدىا في كؿ مرحمة مف مراحؿ االنساف  ،وتبعاً التساع معارؼ العقؿ

وتعدد مصادر االستقاء المعرفي لديو ،وتبعاً لتبايف التحديات التربوية التي تواجو التربية بشكؿ
عاـ وتواجو المربي والمتربي بشكؿ خاص  ،والتي تجعؿ المتربي أشد حيرة واضطراب مما

يفرض عميو طمب االتزاف الفكري.

وفي الحقيقة إف أشد المراحؿ التعميمية احتياجاً لتحقيؽ االتزاف الفكري ىي مرحمة
الجامعة  ،فالطالب الجامعي يفتقر لبلتزاف الفكري؛ لكونو يواجو نشاطاً فكرياً متنامياً بشكؿ سريع
ومتتابع تفرضو عميو خصائصو العقمية وتفرضو عميو العوامؿ الثقافية والعممية والتقنية المحيطة

بو؛ لذا فإف االىتماـ باستنباط المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري مف المنظور اإلسبلمي
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطبلب الجامعات السعودية يعد حاجة تربوية ماسة ؛ تبعاً الىتماـ المنيج اإلسبلمي وشدة
عنايتو بمرحمة الشباب ؛ لكوف ىذه المرحمة ىي المرحمة التي تييء اإلنساف لمرحمة الرشد
فصبلحو في المستقبؿ مترتب عمى سبلمة تنميتو العقدية والفكرية واألخبلقية والسموكية في ىذه

المرحمة اليامة وا لحرجة مف حياتو التي تسيطر فييا عميو ممذاتو وتثور شيواتو ،ويتسع انفتاحو

الفكري عمى الثقافات األخرى؛ لذا أثنى ا﵀ عمى أصحاب الكيؼ مخب اًر أنيـ مع ريعاف شبابيـ
َى ْـ بِا ْل َح ّْ
ؽ
﴿ن ْح ُف َنقُ ُّ
ص َعمَْي َ
إال أنيـ كانوا عمى اإليماف واليدى والثبات العقدي .قاؿ تعالىَ :
ؾ َنَبأ ُ
ِ ِ
اى ْـ ُى ًدىٖٔ﴾ (القرآف الكريـ ،الكيؼ ، )ٖٔ،كما أف ا﵀ أعظـ الثواب
آمُنوا بِ َرّْب ِي ْـ َوِزْدَن ُ
إَّنيُ ْـ فتَْيةٌ َ
لمشاب الذي ينشأ في طاعتو ؛ لكونو يجاىد نفسو عمى طاعة ا﵀ في مرحمة تكوف شيواتو

وممذاتو في أوجو قوتيا فيضبطيا وفؽ منيج ا﵀ ويستثمر كؿ قوتو مف أجؿ ا﵀  .قاؿ رسوؿ ا﵀
ِ ِ ّْ ِ
ِ ُّ
ِ َّ
َّ
ِ َّ ِ َّ ِ ُّ ِ
اـ ا ْل َع ِاد ُؿَ ،و َش ّّ
اب َن َشأَ
صمى ا﵀ُ َعمَْيو َو َسم َـَ :
َ
"س ْب َعةٌ ُيظميُ ُـ ا﵀ُ في ظمو َي ْوَـ َال ظؿ إال ظموُْ :اإل َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اجتَ َم َعا َعمَْيو َوتَفََّرقَا َعمَْيوَ ،وَرُج ٌؿ
ادة ا﵀َ ،وَر ُج ٌؿ َق ْمُبوُ ُم َعم ٌ
بِ ِعَب َ
ؽ في ا ْل َم َسا ِجدَ ،وَر ُج َبل ِف تَ َحابَّا في ا﵀ ْ
ات م ْن ِ
ص ٍب و َجم ٍ
اىا َحتَّى َال
اؿ ،فَقَ َ
ص َدقَ ٍة فَأ ْ
ص َّد َ
َخ ُ
اؿ :إِّْني أ َ
َخفَ َ
ؽ بِ َ
اؼ ا﵀ََ ،وَرُج ٌؿ تَ َ
َد َعتْوُ ْ
َ َ
ام َأرَةٌ َذ ُ َ
ِ
تَعمَـ ي ِم ُينو ما تُْنِف ُ ِ
ت َع ْيَناهُ"(مسمـ ،د.ت،جٕ،ص٘ٔ.) ٚ
اض ْ
ؽ ش َمالُوَُ ،وَر ُج ٌؿ َذ َك َر ا﵀َ َخالًيا ،فَفَ َ
َْ َ ُ َ
وحينما كاف الشباب قوة األمة اإلسبلمية وأقوى الموارد لمنيوض بيا عمد أعداء اإلسبلـ

ليدـ قوة الشباب  ،ببث األفكار الضالة والمنحرفة والتصورات الفاسدة والمفاىيـ الزائفة التي

تتعارض مع المفاىيـ والمبادئ اإلسبلمية بيدؼ إضعاؼ اتزانيـ الفكري و إقصائيـ عف المنيج
اإلسبلمي الذي تكفؿ ليـ بتحقيقو  ،ويؤكد ذلؾ (العمار )ٖٜٔٗ ،حيث يذكر" :قد عرؼ أعداء

الوطف قيمة الشباب ومكانتيـ وأثرىـ وتأثيرىـ في مجتمعاتيـ فأقبموا عمييـ بقضيـ وقضيضيـ

لفتنتيـ ولبث الفتف واألىواء والشبيات والشيوات" (ٕٔٗٓ).

كما أشار ( العمار  )ٖٜٔٗ ،أف الدور التربوي األقوى لحماية وحفظ الشباب مف ىذا

الخطر الجسيـ يقع عمى كاىؿ الجامعات حيث يقوؿ  " :وقد أدرؾ القائموف عمى التعميـ العالي

في ببلدنا أىمية الجامعات وأثرىا في حفظ عقوؿ طبلبيا  ،وحمايتيا مف كؿ ما يضرىا ويشينيا

مف األفكار المنحرفة واآلراء المضممة فأشاروا الى ذلؾ وأكدوا عميو في أكثر مف موضع مف

البلئحة الموحدة لمتعميـ العالي " ( ٕٕٗٓ)  ،وىذا يؤكد أىمية الدور التربوي لمجامعات في
االىتماـ بحفظ عقوؿ الطبلب ومساعدتيـ لموصوؿ لبلتزاف الفكري وفؽ متطمبات تربوية أصيمة

تسيـ في حماية المتربيف مف االنحراؼ الفكري ومختمؼ المشاكؿ الفكرية التي تيدد أمف الفرد

والمجتمع وتفقده اتزانو .

7

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واف مف مظاىر فقداف االتزاف الفكري التي انتشرت بيف بعض مف طبلب الجامعات

التشدد الديني والتأثر الفكري باألفكار الضالة واالبتعاد عف منيج الوسطية واالعتداؿ ،مما يؤكد

الحاجة الماسة لمعناية بتحقيؽ االتزاف الفكري وفؽ متطمبات تربوية عقمية وعقدية .حيث يشير

(قطراف " )ٔٗٗٓ ،أف مصطمح التوازف الفكري مف المصطمحات المعاصرة ، ...وظير تداولو
بشكؿ كبير مع نشأة األفكار المغالية والمنحرفة  ،وىو حالة مف االنسجاـ والتوافؽ التاـ بيف كؿ
فئات المجتمع تجاه قضياه الكبرى يشعر المراقب بتوجو المجتمع بكؿ فئاتو نحو غاية سامية

ويصعب اختراقو مف قبؿ الخصوـ" (صٕ. )٘ٙفمف مظاىر عدـ االتزاف الفكري الغمو والتطرؼ
في الديف الذي نتج عنو وقوع الجياؿ مف حدثاء السف في مصيدة اإلرىاب والعدواف وقتؿ

األبرياء بدعوى نصرة الديف ،ولقد نبو النبي صمى ا﵀ عميو أمتو أف مف صفات الخوارج في آخر
الزماف الجيؿ وحداثة السف فقاؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ" :سي ْخرج ِفي ِ
آخ ِر َّ
الزَم ِ
اث
َح َد ُ
اف قَ ْوٌـ أ ْ
ََ ُ ُ
ِ
َح َبلِـ ،يقُولُ ِ
ِ
ِ
َسَن ِ
وف
اء ْاأل ْ
آف َال ُي َجاوُز َحَناج َرُى ْـَ ،ي ْم ُرقُ َ
وف ا ْلقُ ْر َ
وف م ْف َخ ْي ِر قَ ْو ِؿ ا ْلَب ِريَّةَ ،ي ْق َرُء َ
َ َ
ْاأل ْ
افُ ،سفَيَ ُ
الرِمي ِ
ِم َف ّْ
الد ِ
َج ًرا ،لِ َم ْف قَتَمَيُ ْـ ِع ْن َد
َّي ُـ ِم َف َّ
يف َك َما َي ْم ُر ُ
وى ْـ ،فَِإ َّف ِفي قَ ْتمِ ِي ْـ أ ْ
وى ْـ فَا ْقتُمُ ُ
َّة ،فَِإ َذا لَِقيتُ ُم ُ
ؽ الس ْ
ِ
ِ
ام ِة " ( مسمـ  ،د.ت ،جٕ ،ص ، )ٚٗٙفحداثة السف مع الجيؿ عامؿ لموقوع في
ا﵀ َي ْوَـ ا ْلقَي َ
الضبلؿ واالنحراؼ العقدي والفكري  ،ولؤلسؼ فإف مجتمعنا اإلسبلمي عانى مف وقوع الشباب
في مصيدة اإلرىاب الناتج عف تبنييـ لمذىب الغمو والتطرؼ في الديف ،وعدـ فيميـ الجيد

لممقاصد الشرعية مف التشريعات اإلسبلمية كشريعة الجياد  ،وضعؼ إدراكيـ لممفاىيـ اإلسبلمية
وعمى رأسيا مفيوـ تكفير المعيف  ،حيث ذكر (اليوسؼ " : )ٖٜٔٗ ،وقد كاف ىذا ىو الحاؿ
الغالب عمى جممة مف شبابنا الذيف وقعوا في األحداث اإلرىابية  ،فقد غمب عمييـ حداثة السف ،

حيث كانت أعمار أغمبيتيـ مف السابعة عشر لمثبلثيف " (صٕٕ٘ٓ)  ،فالجيؿ بالديف اإلسبلمي
وفقداف المنيجية الصحيحة لمتفكير يورث الغمو ومجاوزة الحد الشرعي في العقائد والعبادات ،

واف الطريؽ لتحقيؽ االتزاف الفكري إتباع المنيج الوسطي اإلسبلمي قاؿ تعالى :
الن ِ
اء َعمَى َّ
يدا ﴾
وف َّ
ؾ َج َع ْمَنا ُك ْـ أ َّ
﴿و َك َذلِ َ
الر ُسو ُؿ َعمَْي ُك ْـ َش ِي ً
ُمةً َو َسطًا لِتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
ونوا ُشيَ َد َ
َ
( القرآف الكريـ  ،البقرة ، )ٖٔٗ،كما وضح النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ أف الغمو سبب ليبلؾ
َّاس" :قَا َؿ لِي رسو ُؿ المَّ ِو صمَّى ا﵀ عمَْي ِو وسمَّـ َغ َداةَ ا ْلعقَب ِة و ُىو عمَى ر ِ
األمـ  .قَا َؿ ْاب ُف َعب ٍ
احمَتِ ِو:
َ
َُ
ََ َ َ َ َ
ُ َ َََ
ِ
ٍ
َى ِ
ض ْعتُي َّف ِفي َي ِد ِه ،قَا َؿ :بِأَمثَ ِ
اؿ
ط لِيَ ،فمَقَ ْ
ات ،ا ْلقُ ْ
طُ
صَيات ُى َّف َح َ
ت لَوُ َح َ
ْ
صى ا ْل َخ ْذؼَ ،فمَ َّما َو َ ُ
اف قَْبمَ ُك ُـ ا ْل ُغمُُّو ِفي ّْ
َى ُؤَال ِء ،وِايَّا ُك ْـ وا ْل ُغمَُّو ِفي ّْ
الد ِ
الد ِ
يف"(النسائي ،ٔٗٓٙ،ج٘،
َىمَ َ
يف ،فَِإَّن َما أ ْ
ؾ َم ْف َك َ
َ
َ
ص ، ) ٕٙٛفبل بد مف العناية بغرس مفاىيـ الديف اإلسبلمي وتوضيح اليدى النبوي في تطبيقيا
ومقاصد الشريعة مف اعتبار التشريعات؛ كي يتحقؽ لممتربي االتزاف الفكري ويكوف في حصانة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكرية مف االنحراؼ واالضطراب الفكري  .ولذلؾ أوصى (اليوسؼ  " )ٖٜٔٗ ،إف الحاجة
ممحة وضرورية لمعالجة الغمو بمختمؼ اتجاىاتو واالنحرافات الفكرية ،وأثرىا في التكفير وااللحاد
في المجتمع السعودي وذلؾ مف خبلؿ طرح برامج وخطط عممية رصينة عبر الجامعات

والمؤسسات التربوية " (.)ٕٕٜٓ

واضافة لما سبؽ فإف اضطراب اليوية اإلسبلمية لدى بعض الطبلب تأكد عمى ضرورة
العناية بتحديد المتطمبات التربوية التي تسيـ في تحقيؽ االتزاف الفكري حيث أشار

(عبد المعطي ،وقناوي  ،د .ت) "إف مف يعانوف تشتت اليوية يميموف إلى وجود فراغ في الفكر
واأليديولوجية"(جٔ ،ص  ،)ٖٔٛواف الفراغ في الفكر ال يعني خوائو مف األفكار بؿ يعني فقدانو
لممنيجية الصحيحة في التفكير وفقدانو لممعارؼ اليقينية والتصورات الصحيحة التي تحقؽ لو
االستقرار الفكري.
كما أف مف مظاىر عدـ االتزاف الفكري ظيور اإللحاد في أوساط بعض الشباب حيث
أشارت نتائج الدراسة االستطبلعية التي طبقتيا الباحثة ( العبد الكريـ ،ٖٜٔٗ ،ص )ٕٔٗٚ
عمى ٓ ٔٚطالبة جامعية بيدؼ الكشؼ عف درجة مبلحظتيف النتشار اإللحاد في الواقع
الحقيقي أو االفتراضي  ،حيث أجاب ٖٔ %أنيف يبلحظف ذلؾ بدرجة كبيرة  ،وأجاب ٕٗ%

أنيف يبلحظف ذلؾ بدرجة متوسطة ،وأجاب ٖٔ %أنيف يبلحظف ذلؾ بدرجة ضعيفة ،بينما
ترى ٗ %أف ذلؾ بدرجة ال تذكر  ،وفي ضوء األسباب السابؽ بينيا جاءت عناية البحث
الحالي باستنباط المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية مف
المنظور اإلسبلمي .

أسئمة البحث  :يتمثؿ السؤاؿ الرئيس لمبحث في :
ما المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية مف
المنظور اإلسبلمي؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية :
سٔ :ما خصائص االتزاف الفكري مف المنظور اإلسبلمي ؟
سٕ :ما العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات ؟
سٖ :ما المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية ذات الصمة
بالجانب العقمي مف المنظور اإلسبلمي؟

9

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سٗ :ما المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية ذات الصمة
بالجانب العقدي مف المنظور اإلسبلمي؟

أىداف البحث :يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمبحث في :
توضيح المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية مف
المنظور اإلسبلمي .

ويتفرع منو األىداف الفرعية التالية :
ٔ -بياف خصائص االتزاف الفكري مف المنظور اإلسبلمي .

ٕ -بياف العوامؿ المؤثرة عمى تحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات .

ٖ -توضيح المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية ذات
الصمة بالجانب العقمي مف المنظور اإلسبلمي.

ٗ -توضيح المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية ذات
الصمة بالجانب العقدي مف المنظور اإلسبلمي.

أىمية البحث:

األىمية النظرية :
إف االتزاف الفكري مقوـ ميـ مف مقومات الشخصية اإلنسانية يكفؿ ليا االتزاف العقدي

واألخبلقي والسموكي ويحقؽ ليا االستقرار النفسي  ،واف المرحمة العمرية لمطالب الجامعي مرحمة

تتطمب متطمبات تربوية أصيمة في منيجيتيا نوعاً وكماً ؛ كي تكفؿ تحقيؽ االتزاف الفكري لو
،فإف احتياجو لو في ىذه المرحمة يزداد تأكيداً عف أي مرحمة أخرى؛ تبعاً لمنضج العقمي والنمو
المتزايد لمقدرات العقمية الذي يبمغ ذروتو  ،ولكونيا مرحمة تسبؽ مرحمة الرشد في اإلنساف فيي

مرحمة ميمة ل مغاية  ،كما أف التحديات التربوية التي فرضيا العصر الحالي مف االنفتاح الثقافي
عمى األفكار الدخيمة وسرعة انتقاليا لممتربي وقوة تأثيرىا في الطالب الجامعي ؛ جعمت البعض
عرضو لبلضطراب الفكري والميؿ عف جادة الصواب ؛ لذا فإف المسؤولية التربوية تحتـ عمى

التربية متط مبات تربوية تكفؿ تحقيؽ رؤية إسبلمية واضحة المعالـ لمتصورات الفكرية ،ومنيجية
عقمية لمتفكير يتبعيا العقؿ في طريقو لموصوؿ ليذه التصورات ؛ مما يكفؿ لو االستقامة

واالعتداؿ عمى الطريؽ المستقيـ ويحميو مف األفكار الضالة والمنحرفة  ،ويفي لو بمطالب

نشاطو الفكري ويحسف توجييو لما يحقؽ لو االتزاف الفكري .
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األىمية التطبيقية :
ٔ -تكسب المربيف والمتربيف معرفة بسمات وخصائص االتزاف الفكري مما يسيـ في توجيو
عنايتيـ بتنميتيا .
ٕ -تزود المربيف بالمتطمبات التربوية البلزمة لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات
السعودية  ،ىذه المتطمبات التي تمتاز باألصالة تبعاً ألصالة المصدر المستنبطة منو .
منيج البحث  :استخدمت الباحثة لتحقيؽ ىدؼ البحث المنيج االستنباطي التحميمي الذي
عرفو (عناية  )ٕٔٗٛ ،واضعاً لو مجموعة مف الركائز المنيجية بأنو  " :منيج أسموبو الشرح
والنظر ،والتفكر  ،والتأمؿ والتحميؿ  ،وىو منيج يستند إلى األسموب التحميمي  ،السردي ،
الشرحي ،االسترسالي  ،وىو منيج سنده االستدالؿ بالعقؿ  ،والتأمؿ والتفكر والقياس المنطقي في
االستنباط لموصوؿ إلى النتائج والحقائؽ العممية ،وىو منيج يقوـ عمى تفكيؾ القضية إلى أجزائيا
"(صٕٗ)  ،ويعرؼ المنيج االستنباطي في ميداف التربية بأنو" :الطريقة التي يقوـ فييا الباحث
ببذؿ أقصى جيد عقمي ونفسي عند دراسة النصوص بيدؼ استخراج مبادئ تربوية مدعمة
باألدلة الواضحة" (فوده ،ٔٗٔٔ ،صٕٗ)  .حيث عمدت الباحثة لدراسة وتحميؿ وتفسير
النصوص الشرعية الستنباط المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات
السعودية  ،والتي قسمتيا الباحثة لمتطمب عقدي وعقمي.

حدود البحث :
الحدود الموضوعية  :يتناوؿ البحث المتطمبات التربوية المتصمة بالجانب العقدي  ،والعقمي
المنيجي  ،البلزمة لتحقيؽ اإلتزاف الفكري  ،وتتصؿ ىذه المتطمبات بطبلب الجامعات السعودية
 ،والتي غالباً ما يقع أعمارىـ ما بيف ٔٚسنة كحد أدنى وسف ٕٕسنة كحد أقصى  ،وفؽ سف
القبوؿ المحدد في الجامعات السعودية كأدنى حد وأعمى حد لمعمر الزمني لمطالب الجامعي في
مرحمة البكالوريوس  ،وىي تقابؿ نياية سف المراىقة الوسطى وبداية المراىقة المتأخرة وفؽ تقسيـ
(زىراف ،ٜٔٛٙ ،ص ٕ )ٖٙلمراحؿ النمو وخصائصيا  ،والتي تتسـ بخصائص عقمية تتناسب
مع عممية تحقيؽ االتزاف الفكري وسيرد تفصيميا في المبحث الثاني في محور العوامؿ الذاتية .

مصطمحات البحث اإلجرائية :
أوالً  :المتطمبات التربوية  :يعرفيا ( خالد  )ٜٜٔٔ ،بأنيا " شروط قبمية الزمة لتعديؿ السموؾ
أو التربية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة " (صٔٔ)  ،وتعرفيا الباحثة بأنيا  :مجموعة
مف الخبرات التربوية المستنبطة مف مصادر التربية األساسية والفرعية ذات االتصاؿ بالجانب
المعرفي والسموكي والمياري والوجداني والتي ترتكز عمييا العممية التربوية لتحقيؽ التنمية البلزمة
لممتربي في مختمؼ جوانب شخصيتو .
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ثانياً  :االتزان الفكري  :إف استخداـ مصطمح االتزاف مضافاً لمفكر استخداـ جديد نوع ما في عمـ
التربية إال أف األصؿ المغوي لبلتزاف يفيد سبلمة اقترانو بالفكر تبعاً لمدالئؿ المعنوية لو في
ا ألصؿ المغوي  ،فاالتزاف في المغة مشتؽ مف وزف  ،ولو معاني عديدة تفيد اتصالو بالفكر يمكف
توضيحيا وفؽ ما يمي  ( :الزبيدي ،ٜٔٛٗ ،ج ،ٖٙصٖٕ٘. )ٕ٘ٗ -
ِ
َقوى وأَم َك َف )  ،ومنو قَو ُؿ عمارة لثَعمَب :
 -٣القوة والتمكف  :يقاؿ أ َ
َوزُف مف غيره  :أي ( أ َ
َوزَف  .فالفكر المتزف ىو القوي في أرائو المتمكف مف إدراؾ الحقائؽ مف
لكاف أ َ
لو قُمتُوُ َ
مصادرىا األصيمة.
ِ
الع ِ
ِ
يف أي  (:اعتَ َد َؿ ).
 -2االعتداؿ :حيث يقاؿ :اتَّزَف العد ُؿ
بكسر َ
تساوَيا ،
بمعنى
 -١التساوي بيف طرفيف :وىذا ماورد في بياف معنى (تو َازَنا ) أي ( اتَّزَنا ) ْ
َ
والفكر إنما يكوف متزناً إف اعتدؿ واستقاـ عمى المنيج الرباني ولـ يخرج عف حدوده التي
أقرىا لو الشرع ال بإفراط وال تفريط .
ِ
 -4رجاحة الرأي وأصالتو :حيث يقا ُؿ  ( :ىو ِ
يف الّ أرْي ) أي ( أَصيمو )  ،فالفكر األصيؿ
وز ُ
ىو القادر عمى ترجيح األمور وفؽ معايير ربانية أصيمة .
زف ) أي كام ُؿ الع ِ
الو ِ
قؿ والَّرأي  ،وفي
 -٥كماؿ العقؿ ورزانة الرأي :حيث يقا ُؿ :ىو ( ر ُ
َ
اجح َ
برزَان ِة الع ِ
ِ
أي .
قؿ والر ِ
األساس َ :م
ٌ
وصوؼ َ
َ
وزٍف أو ُم َّ
معمُوـ  ،وذلؾ لكوف
 -6القدر المعموـ  :حيث يقاؿ
جرى عمى ْ
موُز ٌ
قدر ْ
ٌ
وف) أي َ
(شيء ْ
الفكر البد أف يسير تفكيره وفؽ القدر المقدر في ميزاف الشارع سبحانو وتعالى  ،فإنما يكوف
الفكر مضطرباً وغير متزف إف خرج عف المجاالت التي ال تطيقيا قدراتو؛ لذا فإف ا﵀
سبحانو وتعالى قدر لو مقدا اًر مف العموـ يستطيع عقميا وأغمؽ عميو قد اًر مف العموـ ال
تطيقيا قدراتو .
اتضح لنا مف خبلؿ بياف المعنى المغوي لبلتزاف إمكانية إطبلقو عمى الفكر ؛ ولقد
استخدمو العمماء المعاصريف مضافاً لمفكر  ،واجتيدوا في بياف المراد منو عمى أوجو عديدة إال
أنيا ال تتعارض فيما بينيا  " ،فمنيـ مف يستخدمو كوصؼ إيجابي لعممية التفكير التي تؤدي
إلى نتائج صحيحة  ،...ومنيـ مف يريد بيذا المصطمح المعطيات العممية التي تُبنى عمييا
األفكار الصحيحة  ،ومنيـ مف يريد بو الفكر المتوسط بيف طرفي النقيض ،أو بيف اإلفراط
والتفريط فيو عند ىؤالء مرادؼ لموسطية " (السعيدي  ،ٖٔٗ٘ ،ص.)ٜٔ
فقد عرؼ (القويفمي ،وعتيبة  ،والحمواني  )ٕٓٔٚ،االتزاف الفكري بأنو " االستقامة
ورجاحة الرأي وشدة التعقؿ ،التي ىي نتيجة طبيعية لبلعتداؿ ،فيذا المصطمح يمتقي معنى مع
الوسطية والعدؿ في مدلوليا  ،فيي جميعاً جنس واحد ،وخاصية التوازف بيف األمور المتقابمة ىي
حالة مف النسبية بيا يتحقؽ الوضع األمثؿ فيقع في كؿ أمر أو جانب عمى قدر معيف باعتداؿ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موزوف بحكمة ربانية " (ص  ، )ٖٔٚوىو وفؽ ذلؾ وصؼ لمحالة الفكرية بجعؿ االتزاف مرادؼ
لموسطية واالعتداؿ  ،فيو الفكر المتوسط غير المتشدد الذي ينتج عنو االعتداؿ عمى الطريؽ
المستقيـ الموزوف بميزاف الشارع الحكيـ سبحانو وتعالى  .كما يعرؼ ( السعيدي ) ٖٔٗ٘ ،
التوازف الفكري بأنو  " :االبتناء عمى المعطيات الصحيحة في نظري لتكويف األفكار واالتزاف ال
يعني صواب الفكرة  ،بؿ صواب طريقة التفكير " (صٕٓ )  ،وتتبنى الباحثة ما ذىب إليو
السعيدي  ،وتسيـ في تعريؼ االتزان الفكري بأنو :وصؼ لمنيجية التفكير التي يفارؽ بيا العقؿ
االضطراب والتخبط والعشوائية في طريقو إلدراؾ وتقدير الحقائؽ واالختبلؿ في وزف األمور ،

مرتك اًز عمى معطيات المنيج الرباني ومعاييره في ضبط وحماية وتنمية الفكر االنساني وفؽ ما
يحقؽ لو االستقامة واالعتداؿ والثبات والقوة واألصالة الفكرية في بناء تصوراتو وتوجيو سموكو .

ثالثاً  :الفكر  :يعرفو ( السعيدي  ) ٖٔٗ٘ ،بأنو " " :التصور اإلجمالي والتفصيمي لواقع ما
مف حيث كنيو وعوامؿ تكوينو ومآاله وطرؽ تحسينو وعبلج آفاتو(".صٕٓ)  ،ويوضح
( السعيدي  ) ٖٔٗ٘ ،المقصود مف التصور لواقع ما الواردة في تعريفو بأنو " الواقع الذي يشمؿ
الواقع الديني والسياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي لمجتمع ماُّ ،
تصور ليذا الواقع في
فكؿ ُّ
أي جزئية مف جزئياتو ُّ
يعد فك اًر  ،وليذا يمكف القوؿ :إف الفكر بيذا المفيوـ مشاع بيف الناس
فكؿ إنساف لديو تصور لما يحيط بو مما ذكرنا ،لكف الناس يختمفوف في مكانة تصوراتيـ
باختبلؼ درجاتيـ مف حيث حصوليـ عمى المعمومة ونوعية تعمميـ وبصيرتيـ ،إلى غير ذلؾ
مف الفروؽ الفردية بينيـ( ".ص٘)  .فالفكر إذناً تصور كمي وجزئي يتصؿ بكؿ ما يحيط
باإلنساف ويتعمؽ بكافة مجاالت حياتو ،ويؤثر في سبلمة تكوينو أصالة المرجعية العممية التي
يرتكز عمييا الفكر ،كما يؤثر فيو القدرات العقمية وعوامؿ الشخصية اإلنسانية وعوامؿ البيئة
الفكرية لمجتمع ما وثقافة ما .
التعريف االجرائي  :في ضوء ما سبق تعرف الباحثة المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان
الفكري لطالب الجامعات من المنظور اإلسالمي
مجم وعة مف الخبرات التربوية المستنبطة مف المنيج اإلسبلمي ذات الصمة بالجانب
العقمي المنيجي  ،والعقدي المتضمنة في المناىج الدراسية أو األنشطة المنيجية والبلمنيجية
والتي يتوقؼ عمى تنميتيا تحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية.

الدراسات السابقة :
أوردت الباحثة الدراسات السابقة ذات االتصاؿ المباشر بالمتغير األساسي لمبحث والمتمثؿ
في االتزاف الفكري وتوصمت لوجود دراستيف يمكف توضيحيا وفؽ ما يمي :

03

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة األولى  :أثر التوازن الفكري في تنمية التعايش السممي في المجتمعات
العربية  .لمباحث (عثمان  ،والحمداني  : )ٕٓٔ2 ،ىدفت الدراسة إلى طرح قضية التوازف
الفكري والتي تعني الوسطية واالعتداؿ وتقبؿ أراء واختبلفات األخريف والتخمي عف فكرة أف رأي
الصحيح ورأي غيري مختؿ  ،ففي ظؿ التنوع واالختبلؼ البد أف يكوف ىناؾ أسموب نتبعو مف
أجؿ السبلـ ،وكيفية تنمية ثقافة التعايش السممي الموجودة أصبلً في الثقافة العربية عبر التاريخ
عف طريؽ الخطاب المعتدؿ دينياً داخؿ المجتمعات العربية  .أما المنيج العممي لمبحث فمـ
يتضح لمباحثة المنيج العممي المستخدـ في البحث حيث لـ يرد بيانو ،ولقد توصؿ البحث ألىـ
النتائج التالية :
ٔ -يعتبر التوازف الفكري مصطمح جديد لمحاربة الغمو فميس أخطر مف التطرؼ والتعصب
واقصاء األخريف في المجتمعات المتعددة ،ولمقضاء عمى التطرؼ الفكري والديني والحضاري
البد مف المجوء إلى التوازف الفكري والذي نعني بو تقبؿ األخريف مع اختبلفاتيـ.
ٕ -أف التعايش السممي موجود أصبلً في الثقافة العربية.
ٖ -أف التعايش السممي مسئولية المؤسسات التي تجسد المجتمع فيي ثقافة تبني في األسرة
والمدرسة ودور العبادة واإلعبلـ عف طريؽ استراتيجية منيجية تدخؿ ثقافة السبلـ والتسامح
وتقبؿ األخريف في شخصية االنساف في المجتمعات العربية .
التعميق عمى الدراسة السابقة  :ووفؽ ما سبؽ يتضح أف البحث الحالي يتشابو مع بحث
عثماف  ،والحمداني في عنايتو بالتوازف الفكري  ،ويتفؽ معو في أثره عمى تحقيؽ منيج الوسطية
واالعتداؿ وتقبؿ فكر اآلخر دوف تطرؼ يفقد المجتمع أمنو  .إال أف بحث عثماف ،والحمداني
يقتصر عمى توضيح أثر التوازف الفكري بيف المذاىب اإلسبلمية في تعزيز ثقافة الحوار بيف
األدياف والحضارات في المجتمعات العربية ،وأثر ذلؾ في تحقيؽ التعايش السممي فيو يربط
التوازف الفكري بالتعايش السممي  ،بينما يعتني البحث الحالي ببياف المتطمبات التربوية لتحقيؽ
االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات السعودية مف المنظور اإلسبلمي  ،ببياف أثره في حماية
الفرد والمجتمع مف مختمؼ المشاكؿ الفكرية  ،وتتصؿ ىذه المتطمبات بالجانب العقمي والعقدي .
الدراسة الثانية  :الفتوي المنضبطة وأثرىا في تحقيؽ التوازف الفكري في المجتمع
لمباحث ( :قطراف :)ٔٗٗٓ،
اىتـ البحث بتوضيح أثر الفتوى المنضبطة في تحقيؽ التوازف الفكري في المجتمع حيث
ىدؼ البحث اإلجابة عمى سؤاؿ ىؿ تسيـ الفتوى المنضبطة في تحقيؽ التوازف الفكري؟ واىتـ
ببياف معنى الفتوى المنضبطة ،وسرد آثار الفتوى المنضبطة في تحقيؽ التوازف الفكري .وتوصؿ
الباحث إلى عدد مف النتائج التي يعتقد أنيا ضرورية في مسيرة الفتوى كاف مف أبرزىا :
ٔ -تبني تقسيـ الفتوى إلى فتوى ذات شأف عاـ ،وفتوى ذات شأف خاص ،وتبني قصر الفتوى
في الشأف العاـ عمى المؤسسات الجماعية ،الشعبية والرسمية.

04

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ -إف اإلفتاء مف غير ذي عمـ أو مف غير ذي دراية بالواقع ال سيما في القضايا ذات الشأف
العاـ يؤثر سمباً عمى المجتمع ويصنع الغمو مف حيث يدري أو ال يدري ،ويسيـ في بمبمة
المجتمع وزعزعة التوازف الفكري ،واالقتصادي ،ويسيـ في إذىاب سكينة المجتمع
واشغاؿ األمة.
ٖ -إف أىمية ضبط الفتوى ،يحتـ عمى األمة نفي كؿ مف يتصدر لمفتوى مف غير أىميا ،وىذا
األمر واجب شرعي ،يجب عمى األمة المصير إليو.
ٗ -إف الفتوى في الشؤوف العامة إذا لـ يكف ليا رعاية لمواقع ورعاية لمقاصد الشريعة ومآالتيا
فإنيا تضر المجتمع ،وتذىب بو بعيداً وقد تؤثر سمباً في استقرار المجتمع.
٘ -إف الفتوى المنضبطة ليا أثر كبير في تحقيؽ التوازف الفكري ،فبيا تتحقؽ وحدة الفكرة
والمنيج ،وتتحقؽ الوسطية ،وتتحقؽ السكينة ،ويتحقؽ الوعي الشرعي.
التعميق عمى الدراسة :إف بحث قطراف يشترؾ مع البحث الحالي في معالجة قضية
التوازف الفكري إال أف بحث قطراف ييدؼ لدراسة أثر االنضباط في الفتوى في تحقيؽ التوازف
الفكري  ،بينما ييتـ البحث الحالي باستنباط المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لدى
طبلب الجامعات مف المنظور اإلسبلمي  ،وتوضيح العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ االتزاف الفكري
واف كاف االنضباط في الفتوى متطمب ميـ مف متطمبات االتزاف الفكري إال أف ىناؾ عدة
متطمبات أخرى منيا ما يتصؿ بالجانب العقدي والعقمي .

المبحث األول  :خصائص االتزان الفكري من المنظور اإلسالمي

اىتـ المنيج اإلسبلمي بتربية الفكر اإلنساني مف خبلؿ تنمية قدرات العقؿ وفؽ منيجية
متكاممة ترشده لممنيج الصحيح لمتفكير  ،وتسيـ في تنمية العقيدة الصحيحة والتصورات العقمية
األصيمة في الفكر اإلنساني  ،والتي يفتقر ليا لتحقيؽ االتزاف الفكري  ،وبتتبع الباحثة لمعالـ ىذه
المنيجية التربوية االسبلمية لمعقؿ في النصوص الشرعية التي جاءت عمى ىيئة توجييات تربوية
لمعقؿ  ،اىتدت الباحثة الستنباط بعض مف خصائص االتزاف الفكري ومتطمبات تنميتو ؛ فمتى
ما التزـ العقؿ بيذه التوجييات واحترز مف تمؾ المناىج العقمية التي حذر منيا اإلسبلـ ونبو
لخطرىا ببياف عواقبيا الوخيمة عمى الفكر والعقيدة والسموؾ اإلنساني ،فإف الفكر سيتمكف مف
الوصوؿ لدرجة مف االتزاف الفكري  ،ذلؾ باعتبار أف االتزاف الفكري تعبير يشير إلى سبلمة
منيج التفكير الذي يصؿ مف خبللو اإلنساف لتكويف تصورات عقمية يقينية عف الوجود والموجود
واإلنساف والكوف مف حولو ،وتكويف قدر مف المعارؼ والعموـ األصيمة التي تمكنو مف تحقيؽ
االستقرار العقمي والنفسي والثبات العقدي والسموكي والقيمي  ،وتمكنو مف حؿ كثير مف المشاكؿ
الفكرية التي تواجيو وتتصادـ مع تصوراتو فإف لـ يتمكف مف فض الغموض المتصؿ بيا فسينتج
عف ذلؾ االختبلؿ واالضطراب واالنحراؼ الفكري المنعكس عمى العقيدة والسموؾ اإلنساني.
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووفؽ ىذا المعنى فإف القرآف الكريـ أشار لعدة خصائص يتسـ بيا العقؿ السميـ في

منيجيتو تصؿ بو لبموغ االتزاف الفكري  ،ولقد أشار (قطراف  )ٔٗٗٓ ،لبعض مف صفات
اإلنساف المتوازف فكرياً حيث يقوؿ  " :ننشد المسمـ المتوازف فكرياً وىو الذي ينطمؽ في تفكيره مف
موازنة منطقية بيف المعطيات العقمية المنضبطة بالنص دوف أف يتقيد بفيـ معيف لمنص ظني

الداللة  ،وننشد فيو الموازنة بيف متطمبات الروح ومتطمبات الجسد عمى اعتبار أف اإلنساف كتمة

متكاممة تسير بكؿ حواسيا إلى ا﵀  ،وننشد فيو القبوؿ باآلخر وفؽ القواسـ المشتركة بيف الناس

في أبعادىا اإلسبلمية واإلنسانية " (ص ٔ ، )ٕ٘ٙ-٘ٙوفي ضوء ىذه الصفات التي أوردىا

قطراف لبلتزاف الفكري وفي ضوء معطيات النصوص الشرعية توضح الباحثة خصائص االتزاف
الفكري وفؽ ما يمي :

ٔ-فكر يتسم باالعتدال واالستواء عمى صراط اهلل المستقيم ويتجنب اتباع السبل الضالة :قاؿ
ِ
ِ ِ
﴿وأ َّ
ؽ بِ ُك ْـ َع ْف َسبِيمِ ِو َذلِ ُك ْـ
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَال تَتَّبِ ُعوا ُّ
السُب َؿ فَتَفََّر َ
َف َى َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
تعالى َ :
ِ َّ
وف﴾ (القرآف الكريـ  ،األنعاـ ، )ٖٔ٘ ،ويوضح (الشوكاني )ٔٗٔٗ ،
َو َّ
صا ُك ْـ بِو لَ َعم ُك ْـ تَتَّقُ َ
ِ
يؽ ِد ِ ِ ِ
يـ ا ْل ُم ْستَ ِوي الَِّذي َال
المراد مف اآلية "الص َا
يؽَ ،و ُى َو َ
ط ِر ُ
ّْرطُ :الطَّ ِر ُ
يف ْاإل ْس َبلـَ ،وا ْل ُم ْستَق ُ
يو ،ثَُّـ أَمرُىـ بِاتّْب ِ
اع ِوجاج ِف ِ
َيْ :األ َْدَي ِ
اف ا ْل ُمتََبايَِن ِة طُ ُرقُيَا
اع َسائِ ِر السُُّب ِؿ ،أ ِ
اى ْـ َع ِف اتَّْب ِ
اع ِو َوَنيَ ُ
ََ ْ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف ْاإل ْس َبلـ.
َي تَم َ
فَتَفََّر َ
َي َع ْف َسبيؿ المو ا ْل ُم ْستَقيـ الذي ُى َو د ُ
يؿ ب ُك ْـ َع ْف َسبيمو  ،أ ْ
ؽ ب ُك ْـ  :أ ْ
النصرانَِّيةَ وا ْلمج ِ
ِِ
ِ
َى ِؿ ا ْلبِ َد ِع
قَ َ
َى ِؿ ا ْل ِممَ ِؿ َوأ ْ
وسَّيةَ َو َسائَِر أ ْ
اؿ ْاب ُف َعطَّيةََ :و َىذه السُُّب ُؿ تَ ُع ُّـ ا ْلَييُوِدَّيةَ َو َّ ْ َ َ َ ُ
َى ِؿ ْاأل ْ ِ
اء و ُّ
الش ُذ ِ
َى ِؿ التَّ َع ُّم ِ
ؽ ِفي ا ْل َج َد ِؿ
َوالض َ
وذ ِفي ا ْلفُُروِع َو َغ ْي َر َذلِ َ
ؾ ِم ْف أ ْ
َّبل َال ِت ِم ْف أ ْ
َى َو َ
وا ْل َخ ْو ِ
ض ِفي ا ْل َك َبلِـ" ( جٕ ،صٖٕٓ) ؛ لكوف إتباع ىذه الممؿ والنحؿ في الظاىر أو
َ

الباطف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفقد العقؿ اإلنساني االتزاف الفكري ؛ لما فييا

مف تخبط وانحراؼ فكري وضبلالت عقدية وتصورات باطمة تميؿ بالفكر عف الحؽ ،
فالفكر المتزف إنما يستقي ىديو مف مصادر الديف اإلسبلمي األصيمة ؛ مما يحقؽ لو

االصالة المرجعية واالعتداؿ واالستواء في بناء تصوراتو ومفاىيمو العقمية فيكوف عمى

الطريؽ المستقيـ .

ٕ-فكر ينتيج المنيجية الصحيحة بتقديم النقل عمى العقل في إدراك الحقائق واقرارىا ؛ لكوف
الحقائؽ اليقينية الواردة في الوحي سواء المتصمة بالتصورات العقمية عف الوجود والموجود

واالنساف والكوف  ،أو المتصمة بالتشريعات اإلسبلمية ال مجاؿ لمعقؿ لبلجتياد فييا أو الخيرة
ٍ
في إقرارىا واالمتثاؿ ليا قاؿ تعالى ﴿ :وما َك ِ
ضى المَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْم ًار
اف ل ُم ْؤ ِم ٍف َوَال ُم ْؤ ِمَنة إِ َذا قَ َ
ََ َ
َّ
َّ
ِ
ض َبل ًال ُمبِ ًينا﴾
ؿ
ض
د
ق
ف
و
ل
و
س
ر
و
و
الم
ص
وف لَيُ ُـ ا ْل ِخَي َرةُ ِم ْف أ َْم ِرِى ْـ َو َم ْف َي ْع
أْ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ َ
َف َي ُك َ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(القرآف الكريـ ،األحزاب ، )ٖٙ ،فتقديـ العقؿ عمى النقؿ باستنكار تشريع مف التشريعات

اإلسبلمية واخضاعو لتقدير العقؿ المجرد في إقرار مدى صبلحو أو فساده ؛ مزلؽ فكري

يوقع اإلنساف في االنحراؼ عف جادة الطريؽ ؛ لذا حذر ا﵀ عباده مف استنكار نسخ ا﵀

لبعض مف األحكاـ الشرعية اعتقاداً مف العقؿ القاصر أف المصمحة في غيرىا .قاؿ
نسيا َنأ ِ
ِ
ٍ
ِ
ْت بِ َخ ْي ٍر ّْم ْنيَا أ َْو ِمثْمِيَا ۗ أَلَ ْـ تَ ْعمَ ْـ أ َّ
َف المَّوَ َعمَى ُك ّْؿ
تعالى﴿:ما َن َ
نس ْخ م ْف َآية أ َْو ُن َ
َ
ؾ السَّماو ِ
َّ
ٍ ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ض ۗ َو َما لَ ُكـ ّْمف ُد ِ
َّ
وف المَّ ِو ِمف
م
م
و
ل
و
الم
َف
أ
ـ
م
ع
ت
ـ
ل
َ
أ
)
ٔٓٙ
(
ير
َ َ ُ ُْ ُ
َش ْيء قَد ٌ
َْ َ َْْ
ََ َ
ِ
ولِي وَال َن ِ
صٍ
وسى ِمف قَْب ُؿ ۗ َو َمف َيتََب َّد ِؿ
ير (ْ )ٔٓٚأـ تُِر ُ
يد َ
وف أَف تَ ْسػَمُوْا َر ُسولَ ُك ْـ َك َما ُسئ َؿ ُم َ
َ َ
ِ
َّ
ِ ِ
ٱلسبِيؿ ﴾ ( القرآف الكريـ  ،البقرة  ، )ٔٓٛ -ٔٓٙ ،فالمرتكز
ضؿ َس َوآ َء َّ
يم ِف فَقَ ْد َ
ٱ ْل ُك ْف َر ب ْٱإل َ
األساسي لنسخ ا﵀ بعض مف األحكاـ الشرعية ىو اإلتياف بما ىو أفضؿ وأصمح لئلنسانية
؛لذا فإف السؤاؿ العقمي اإلعتراضي عمى أحكاـ ا﵀ الشرعية والقدرية يوقع المسمـ في مزلؽ

فكري يصؿ بو لرد شرع ا﵀ وابطاؿ العمؿ بو .

ٖ-فكر يتسم بالنقد الموضوعي  ،ويتحرى الدقة في القبوؿ أو الرد لمحقائؽ الظنية بنقدىا نقداً
موضوعياً وفؽ المعايير الربانية وليس معايير ذاتية وىذا ما يجعمو يتسـ باألصالة المرجعية،
فبل يقبؿ العمـ إال بعد نقده نقدًا متكامبلً بنقد دالئمو ونتائجو  ،والتحقؽ مف مصدره امتثاالً
َف تُ ِ
لقولو تعالى﴿ :يا أَيُّيا الَِّذيف آمُنوا ِإ ْف جاء ُكـ فَ ِ
ص ُيبوا قَ ْو ًما بِ َجيَالَ ٍة
اس ٌ
ؽ بَِنَبٍإ فَتََبيَُّنوا أ ْ
َ َ ْ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
يف﴾ ( القرآف الكريـ  ،الحجرات . )ٙ ،فمعايير قبوؿ أو رد العمـ
صبِ ُحوا َعمَى َما فَ َع ْمتُ ْـ َنادم َ
فَتُ ْ
لدى الفكر المتزف تخضع لمعايير ربانية مما يجعمو موضوعياً يقبؿ الحؽ في فكر اآلخر
وينقد الباطؿ الوارد فيو امتثاالً لقوؿ الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ" :الكممة الحكمة ضالة
المؤمف حيثما وجدىا فيو أحؽ بيا"(ابف ماجو  ،د.ت  ،جٕ  :ص٘. )ٖٜٔ

ٗ-فكر يؤمن بنسبية قدراتو العقمية فيو ال يتكمؼ التفكير في مجاالت ال تطيقيا قدراتو  .قاؿ
ِ ِ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َاد ُك ُّؿ أُولَئِ َ
﴿وَال تَ ْق ُ
اف َع ْنوُ
ؾ َك َ
َّم َع َوا ْلَب َ
ؼ َما لَْي َس لَ َؾ بِو ع ْم ٌـ إِ َّف الس ْ
تعالى َ :
َم ْسُئوًال﴾ ( القرآف الكريـ  ،اإلسراء ، )ٖٙ ،فإف مفتاح الضبلؿ والميؿ عف الحؽ إقحاـ
العقؿ تفكيره في مجاالت ممتنعو عف االدراؾ كالذات اإلليية والروح وكؿ ما يتصؿ بالغيبيات

وكافة العموـ التي حرميا اإلسبلـ تبعاً لممفاسد المترتبة عمييا وانتفاء المصالح المرجوة منيا .
فعف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما -قاؿ" :مر النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ عمى قوـ
يتفكروف في ا﵀ فقاؿ :تفكروا في الخمؽ وال تفكروا في الخالؽ فإنكـ ال تقدروف قدره"

(األصفياني ،ٔٗٓٛ ،جٔ ،ص. )ٕٔٙ
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٘-فكر برىاني  :فيو فكر يشترط قياـ األدلة والبراىيف إلقرار الحقائؽ وتصديقيا  ،واصدار
اف لَوُ بِ ِو فَِإَّن َما ِح َس ُابوُ ِع ْن َد
﴿و َم ْف َي ْدعُ َم َع المَّ ِو إِلَيًا َ
آخ َر َال ُب ْرَى َ
األحكاـ ميتدياً بقولو تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
وف﴾ ( القرآف الكريـ ،المؤمنوف ، )ٔٔٚ ،فمقد كفؿ ا﵀ سبحانو وتعالى
َربّْو إَِّنوُ َال ُي ْفم ُح ا ْل َكاف ُر َ
إقرار كافة الحقائؽ التي جاء بيا الديف اإلسبلمي ببياف البراىيف الواضحة الجمية؛ كي يربي

الفكر اإلنساني عمى اليقظة والدقة والمعيارية في تبني الحقائؽ؛ فيكوف في حصانة مف
التخبط و االضطراب قاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَيُّيَا َّ
ور
اف ِم ْف َرّْب ُك ْـ َوأ َْن َزْلَنا إِلَْي ُك ْـ ُن ًا
اء ُك ْـ ُب ْرَى ٌ
اس قَ ْد َج َ
الن ُ
مبِ ًيناٗٔٚفَأ َّ َِّ
ض ٍؿ َوَي ْي ِدي ِي ْـ إِلَْي ِو
ص ُموا بِ ِو فَ َسُي ْد ِخمُيُ ْـ ِفي َر ْح َم ٍة ِم ْنوُ َوفَ ْ
آمُنوا بِالمَّ ِو َو ْ
َما الذ َ
اعتَ َ
يف َ
ُ
طا مستَِ
ِ
يما٘ ( ﴾ٔٚالقرآف الكريـ  ،النساء.)ٔٚ٘-ٖٔٚ ،
ق
ر
ا
ص
َ ً ُْ ً
-ٙفكر يحقق الحفظ والتنمية المتكاممة المتوازنة لجوانب شخصيتو مراعياً تقديـ األولويات
عمى الثانويات في تقدير أوجو الحفظ وفؽ االعتبار الشرعي :فيو فكر ذو أىداؼ متوازنة

يحسف التوازف بيف حفظ مصالحو في الحياة األخرة ومصالحو في الحياة الدنيا مف غير غمو
ِ
اؾ المَّوُ َّ
الد َار
يما آتَ َ
﴿و ْابتَ ِغ ف َ
وال تفريط في سموكو التعبدي والعقدي امتثاالً لقولو تعالى َ :
ْاآل ِخرةَ وَال تَْنس َن ِ
اد ِفي ْاأل َْر ِ
ؾ ِم َف ُّ
ض
َح َس َف المَّوُ إِلَْي َ
ص َيب َ
ؾ َوَال تَْب ِغ ا ْلفَ َس َ
َح ِس ْف َك َما أ ْ
الد ْنَيا َوأ ْ
َ
َ َ
ب ا ْلم ْف ِس ِ
إِ َّف المَّو َال ي ِ
ُّ
يف ( ﴾ٚٚالقرآف الكريـ ،القصص ، ) ٚٚ ،ولقد وجو ا﵀ سبحانو
د
ح
َ ُ
َ
ُ
وتعالى عباده لسبؿ تحقيؽ ىذا التوازف محذ اًر إياىـ مف التعمؽ بزينة الدنيا واالنكباب عمى
َِّ
وف َربَّيُ ْـ
اصبِ ْر َن ْف َس َ
يف َي ْد ُع َ
ؾ َم َع الذ َ
﴿و ْ
مطالبيا والغفمة عف االستعداد لؤلخرة .قاؿ تعالى َ :
يد ِز َينةَ ا ْل َحَي ِاة ُّ
َغ َف ْمَنا
وف َو ْجيَوُ َوَال تَ ْع ُد َع ْيَنا َ
الد ْنَيا َوَال تُ ِط ْع َم ْف أ ْ
ؾ َع ْنيُ ْـ تُِر ُ
بِا ْل َغ َد ِاة َوا ْل َع ِش ّْي ُي ِر ُ
يد َ
ِ
طا ( ﴾ٕٛالقرآف الكريـ  ،الكيؼ، )ٕٛ ،كما أف
اف أ َْم ُرهُ فُُر ً
َق ْمَبوُ َع ْف ذ ْك ِرَنا َواتََّب َع َى َواهُ َو َك َ
الفكر المتزف يحسف الموازنة في تقدير المصالح أو المفاسد حاؿ تعارضيا فيقدـ ذو األولوية
المعتبرة شرعاً عمى ما دونيا مما يكفؿ لو حفظ المقاصد الشرعية  ،فإف " مما يمنح التوازف
أىمية إضافية ذلؾ الترابط القوي وشبو المستمر بيف فقو الموازنات وفقو األولويات  ،فنحف
ال نستطيع أف نحدد أولوياتنا في أحياف كثيرة إال بعد أف نوازف بيف أمور كثيرة منيا :ما
سندفعو وما سنأخذه  ،وما ىو ميـ وما ىو أشد أىمية  ،وما ىو عاجؿ وما ىو آجؿ"
(بكار  ،ٖٔٗٗ ،صٕ٘ . )ٖ٘-ولف نتمكف مف تحقيؽ ىذه الموازنة الصحيحة بيف جمب
المصالح ودفع المفاسد إال بميزاف العمـ الشرعي المتصؿ بفقو األولويات كما أطمؽ عميو
عمماء الفقو؛ لكونو يرشد إلى مراتب األعماؿ والعبادات في الشريعة اإلسبلمية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ٚفكر وسطي في عقيدتو وعباداتو يوازن بين مختمف جوانب شخصيتو  ،ويمتزـ بتطبيؽ
التشريعات اإلسبلمية مف غير غمو وال تفريط يخرجيا عف مقصدىا الشرعي امتثاالً لقولو
الن ِ
اء َعمَى َّ
يدا
وف َّ
ؾ َج َع ْمَنا ُك ْـ أ َّ
﴿و َك َذلِ َ
الر ُسو ُؿ َعمَْي ُك ْـ َش ِي ً
ُمةً َو َسطًا لِتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
ونوا ُشيَ َد َ
تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ب َعمَى َعقَب ْيو َوِا ْف
ت َعمَْي َيا إِال لَن ْعمَ َـ َم ْف َيتَّبِعُ َّ
الر ُس َ
َو َما َج َع ْمَنا ا ْلقْبمَةَ التي ُك ْن َ
وؿ م َّم ْف َي ْن َقم ُ
َّ ِ ِ
َّ
َِّ
َّ
ض ِ
الن ِ
يم َان ُك ْـ إِ َّف المَّوَ بِ َّ
وؼ
اس لََرُء ٌ
َكاَ ْ
يف َى َدى الموُ َو َما َك َ
نت لَ َكبِ َيرةً إِال َعمَى الذ َ
يع إ َ
اف الموُ لُي َ
ِ
يـٖٗٔ﴾ (القرآف الكريـ ،البقرة ،)ٖٔٗ ،كما قاؿ تعالى محذ اًر مف الغمو في مجاؿ العقيدة
َرح ٌ
ؽ إَِّنما ا ْلم ِس ِ
َّ ِ
ِ ِِ
َى َؿ ا ْل ِكتَ ِ
يسى ْاب ُف
﴿يا أ ْ
اب َال تَ ْغمُوا في دين ُك ْـ َوَال تَقُولُوا َعمَى المو إِ َّال ا ْل َح َّ َ َ ُ
َ :
يح ع َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اىا إِلَى َم ْرَي َـ َوُروٌح م ْنوُ فَآمُنوا بِالمو َوُر ُسمو َوَال تَقُولُوا ثَ َبلثَةٌ ْانتَيُوا
َم ْرَي َـ َر ُسو ُؿ المو َو َكم َمتُوُ أَْلقَ َ
َف ي ُكوف لَو ولَ ٌد لَو ما ِفي الس ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ات و َما ِفي ْاألَْر ِ
ض
َ
َخ ْي ًار لَ ُك ْـ إَّن َما الموُ إلَوٌ َواح ٌد ُس ْب َح َانوُ أ ْ َ َ ُ َ ُ َ
َّم َاو َ
يبلٔ (﴾ٔٚالقرآف الكريـ  ،النساء ، )ٔٚٔ ،فالغمو في االعتقاد يورث فساد
َو َكفَى بِالمَّ ِو َو ِك ً
التصورات العقدية وفساد األقواؿ واألعماؿ .
-ٛفكر يجمع بين األصالة والمعاصرة  :فيو فكر يوازف بيف أىمية الحفاظ عمى الثوابت العقدية
واألخبلقية وكافة التشريعات اإلسبلمية وال يرضى بغيرىا بديبلً ،وبيف أىمية التطوير والتجديد
في جوانب حياتو وأوجو المصالح الدنيوية دوف أف تتعارض مع األصوؿ اإلسبلمية ،فيو
يطور في الفروع في ضوء األصوؿ  ،فإف الفكر اإلنساني الذي يفقد توازنو في الجمع بيف
األصالة والمعاصرة يكوف إما فك اًر متمسكاً باألصالة مع انقطاعو ورفضو لكؿ مصادر العمـ
الجديدة  ،أو يكوف فكر منقطع الصمة عف األصوؿ اإلسبلمية مع انكبابو عمى العموـ
اإلنسانية الجديدة منغمساً في تمبية مطالب التقدـ والتطور لحياتو الدنيا  ،فيكوف راضياً بغير
الديف اإلسبلمي منيجاً لو في الدنيا ؛ مما يورثو الفساد والضبلؿ في المنيج والفكر والعقيدة
والسموؾ  .قاؿ تعالى ﴿ :وم ْف َي ْبتَ ِغ َغ ْي َر ِْ
اإل ْس َبلِـ ِد ًينا َفمَ ْف ُي ْقَب َؿ ِم ْنوُ َو ُى َو ِفي ْاآل ِخ َرِة ِم َف
ََ
ِ
يف٘ ( ﴾ٛالقرآف الكريـ  ،آؿ عمراف. )ٛ٘ ،
ا ْل َخاس ِر َ
-ٜفكر يخضع لمعايير ربانية أصيمة في تقدير المصالح والمفاسد الفردية واالجتماعية  ،فبل
يقدر الم صالح وال يدفع المفاسد وفؽ معايير مجرده عف المعايير الشرعية في اعتبارىا
لممصالح والمفاسد  ،كالمعايير الذاتية الخاضعة لتقدير األىواء قاؿ تعالى﴿ :فَِإ ْف لَ ْـ َي ْستَ ِج ُيبوا
َض ُّؿ ِم َّم ِف اتََّب َع َى َواهُ بِ َغ ْي ِر ُى ًدى ِم َف المَّ ِو إِ َّف المَّوَ َال
لَ َ
وف أ ْ
ؾ فَ ْ
اء ُى ْـ َو َم ْف أ َ
اعمَ ْـ أََّن َما َيتَّبِ ُع َ
َى َو َ
َّ ِ ِ
ِ
يفٓ٘﴾ ( القرآف الكريـ ،القصص ، )٘ٓ ،فالطريؽ لتحقيؽ الفكر االتزاف
َي ْيدي ا ْلقَ ْوَـ الظالم َ
الفكري والعقدي إنما يكوف باتباع المعايير الشرعية في تقدير ما ىو صالح وما ىو فاسد.
ت بِ َما أ َْن َز َؿ المَّوُ ِم ْف
قاؿ تعالىَ ﴿:فمِ َذلِ َ
ت َوَال تَتَّبِ ْع أ ْ
آم ْن ُ
استَِق ْـ َك َما أ ُِم ْر َ
ؾ فَ ْادعُ َو ْ
َى َو َ
اء ُى ْـ َوُق ْؿ َ
ِكتَ ٍ
َع َمالُ ُك ْـ َال ُح َّجةَ َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ُـ
َع َمالَُنا َولَ ُك ْـ أ ْ
َع ِد َؿ َب ْيَن ُك ُـ المَّوُ َربَُّنا َوَرُّب ُك ْـ لََنا أ ْ
ت ِأل ْ
اب َوأ ُِم ْر ُ
المَّو ي ْجمع ب ْيَنَنا وِالَْي ِو ا ْلم ِ
ص ُير٘ٔ﴾(القرآف الكريـ  ،الشورى ،)ٔ٘ ،كما أنو ال يقدر المصالح
َُ ََُ
َ
َ
وال يدفع المفاسد وفؽ المعايير االجتماعية التي يخضع فييا الفكر لمعايير بشرية رائجة في

09

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكـ عمى الصالح مف العقائد واألخبلؽ والسموكيات أو الفاسد منيا؛ مما يجعمو يعيش في
ردىات الضبلؿ واالنحراؼ العقدي والسموكي ،ولذلؾ نبو ا﵀ الفكر أف معيار التقييـ لمعقائد
واألخبلقيات والسموكيات السائدة في المجتمع ليس المعيار االجتماعي واألعراؼ االجتماعية
﴿وِا َذا ِقي َؿ لَيُ ُـ اتَّبِ ُعوا َما أَْن َز َؿ المَّوُ قَالُوا َب ْؿ َنتَّبِعُ َما أَْلفَْيَنا َعمَْي ِو
إنما المعيار الرباني قاؿ تعالى َ :
ِ
وف َش ْيًئا َوَال َي ْيتَ ُدوف﴾( القرآف الكريـ  ،البقرة . )ٔٚٓ ،فالحؽ
اؤ ُى ْـ َال َي ْعقمُ َ
اءَنا أ ََولَ ْو َك َ
اف َآب ُ
َآب َ
ال يثبت صحتو بكثرة اتباعو لذا قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـَ ":ب َدأَ ِْ
اإل ْس َبل ُـ َغ ِر ًيبا،
وؿ ِ
ا﵀ ،وم ِف ا ْل ُغرباء؟ قَا َؿ :الَِّذيف ي ِ
ود َكما ب َدأَ َغ ِريبا ،فَطُوبى لِ ْم ُغرب ِ
وف
اء ِقي َؿَ :يا َر ُس َ
ََ
َ
ً
َو َسَي ُع ُ َ َ
صم ُح َ
َ ُ ْ
ََ ُ
ََ
إِ َذا فَ َس َد َّ
اس"(ابف حنبؿ ، ٕٔٗٔ ،ج ، ٕٚص.)ٕٖٚ
الن ُ
ٓٔ-فكر ال يقدس ذاتو باتباع الظن واليوى  ،وال يقدس فكر األخرين باتباع أراءىم ورفض
الحق وبراىينو كب ارً واعراضاً  ،فإف ىذا النوع مف االتباع لؤلخريف يكوف عف تقديس األسبلؼ
مع العمـ بالحؽ وال يمزـ معو الجيؿ التاـ ،فقد يكوف الفكر مدركاً لمحؽ وأدلتو وبراىينو إال أنو
معانداً مكاب اًر متعصباً لمذىب فكري ،بينما ىناؾ مظير أخر إلتباع األخر يتمثؿ في التقميد
األعمى الناتج عف اإلعجاب باألخريف مع الجيؿ بالحؽ وبراىينو  ،وحؿ ذلؾ أسيؿ مف
النوع األوؿ تبعاً الختبلؼ قوة الدافع  ،فالجحود لمحؽ مع العمـ بو أصعب مف الجيؿ التاـ بو
مف غير كبر واعراض عف األدلة والبراىيف .ولكي يحذر ا﵀ عباده مف سوء عاقبة التقديس
لفكر األخريف ومذاىبيـ صور لعباده موقؼ األتباع مف متبعييـ قاؿ تعالى :
اؿ الضُّعفَ َِِّ
َِّ ِ ِ
وف َعَّنا ِم ْف
يعا فَقَ َ
استَ ْكَب ُروا إَِّنا ُكَّنا لَ ُك ْـ تََب ًعا فَيَ ْؿ أ َْنتُ ْـ ُم ْغُن َ
يف ْ
اء لمذ َ
َ ُ
﴿وَب َرُزوا لمو َجم ً
َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
صَب ْرَنا
َـ
أ
ا
ن
ع
ز
َج
أ
ا
ن
ي
م
ع
اء
و
س
ـ
ك
ا
ن
ي
د
ي
ل
و
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َما لََنا ِم ْف َم ِح ٍ
يصٕٔ﴾(القرآف الكريـ ،إبراىيـ ،)ٕٔ،كما حذر مف اتباع اليوى مع
العمـ بالحؽ وبراىينو ؛ لكونو سبب أساسي لمضبلؿ الفكري واالنحراؼ عف اليدي الرباني؛
تبعاً لحموؿ عقاب ا﵀ عمى مف اتبع ىواه بتعطيؿ انتفاعو بأدوات العمـ  .قاؿ تعالى :
ِ
ِِ
ت م ِف اتَّ َخ َذ إِلَيو َىواه وأ َّ َّ
ٍِ
ص ِرِه
َُ َ ُ َ َ
َضموُ الموُ َعمَى ع ْمـ َو َختَ َـ َعمَى َس ْمعو َوَق ْمبِو َو َج َع َؿ َعمَى َب َ
﴿أَفَ َأرَْي َ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وفٖٕ﴾ ( القرآف الكريـ ،الجاثية. )ٕٖ ،
غ َش َاوةً فَ َم ْف َي ْيديو م ْف َب ْعد المو أَفَ َبل تَ َذ َّك ُر َ
ٔٔ-فكر يتسم بالثبات العقدي والسموكي  :إف الفكر المتزف يتسـ باالرتباط الدائـ بالمنيج
اإلسبلمي عقيدة وسموكاً وخمقاً في السراء والضراء فيو دائـ التوجو ﵀ أما الفكر المضطرب
فيو غير مستقر عمى معتقد ما  ،وال يحسف الثبات عمى سموؾ تعبدي  .وانما يفقد العقؿ
حالة االتزاف الفكري تبعا الضطراب عقيدتو التي يكوف فييا إيمانو با﵀ إيماف غير طاىر مف
الموروثات العقدية الضالة  ،فالتداخؿ في االعتقاد وعدـ تبرء القمب مف العقائد الفاسدة تجعؿ
الفكر مضطرباً وغير متزف قاؿ تعالى مصو اًر حالة االضطراب الفكري والعقدي لمقوـ
ُّ
ِ ِ
َّ
ِ
يف لَوُ ّْ
اى ْـ إِلَى ا ْلَبّْر فَ ِم ْنيُ ْـ
يف َفمَ َّما َن َّج ُ
الد َ
﴿وِا َذا َغشَييُ ْـ َم ْوٌج َكالظمَ ِؿ َد َع ُوا الموَ ُم ْخمص َ
الضاليفَ :
م ْقتَ ِ
ص ٌد َو َما َي ْج َح ُد بِ َآياتَِنا إِ َّال ُك ُّؿ َختَّ ٍار َكفُ ٍ
ور﴾ ( القرآف الكريـ  ،لقماف. )ٖٕ ،
ُ
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ثانياً  :العوامل المؤثرة في تحقيق االتزان الفكري لطالب الجامعات :

إف تحقيؽ االتزاف الفكري يتطمب عدة متطمبات تربوية ولكي يتـ تحديد المتطمبات
التربوية بشكؿ صحيح ومتكامؿ ومتناسب مع مرحمة المتربي العقمية وخصائصيا  ،ولكي تكوف
ىذه المتطمبات قادرة عمى تحقيؽ اليدؼ المنشود  ،فإنو ينبغي التعرؼ عمى العوامؿ التي تأثر
اء أكانت ىذه العوامؿ تتصؿ بالطالب أو
في تحقيؽ االتزاف الفكري لدى طبلب الجامعات  ،سو ً
تتصؿ بطبيعة البيئة الفكرية لمجتمعو  ،فالعوامؿ المؤثرة قد تكوف عوامؿ ليا تأثير إيجابي يسيـ
في تحقيؽ أمر ما  ،وقد تكوف عوامؿ سمبية تحوؿ دوف بموغ األثر المنشود سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ؛ مما يفرض ضرورة توجيييا كي ال تترؾ أث اًر قوياً يحوؿ دوف تحقيؽ
اليدؼ المرجو.
ويمكف توضيح أبرز العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات
السعودية وفؽ ما يمي:
 عوامل ذاتية :ويقصد بيا مجموعة العوامؿ التي تتصؿ بشكؿ مباشر بشخصية الطالب
الجامعي ،وليا التأثير األقوى عمى مستوى استجابتو لعممية التربية والتنمية والتطوير لقدراتو
والتوجيو لسموكياتو  ،وتتصؿ العوامؿ الذاتية التي تأثر في تحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب
الجامعات السعودية بخصائص النمو العقمي ومطالبو لدى الطالب الجامعي  ،ويمكف
تفصيؿ بينيا وفؽ ما يمي :
عامل خصائص النمو العقمي ومطالبو لمطالب الجامعي  :إف المرحمة العمرية لمطالب
الجامعي وفؽ أنظمة القبوؿ في الجامعات السعودية تمتد بيف نياية فترة المراىقة الوسطى التي
تقع مف عمر ٘ٔ ٔٚ-سنة  ،وبيف فترة المراىقة المتأخرة التي تقع مف عمر  ٕٔ -ٔٛسنة ،
وتمتاز ىذه المرحمة بنمو عقمي لو خصائصو ومطالبو التي تميزه عف بقية المراحؿ العمرية حيث
أنو يتسـ بعدة سمات وضحيا (زىراف  )ٖٙٚ-ٖٗٓ ،ٜٔٛٙ ،كاف مف أبرزىا ما يمي :
ٔ -يتسـ بسرعة نمو الذكاء واكتمالو ،ويزداد نمو القدرات العقمية وخاصة القدرات المفظية
والسرعة اإلدراكية .
ٕ -اختبلؼ مظاىر النشاط العقمي حيث تنمو لديو القدرة عمى االبتكار والجدة والتنوع والفيض
في األفكار :فيذه الخاصية تدفع الطالب الجامعي لمتوسع المعرفي واالنفتاح العقمي ويكوف
عقمو قاد اًر عمى اإلنتاج الفكري  ،وىذا يتطمب رسـ منيجية صحيحة لنقد العموـ والمعارؼ
المكتسبة  ،واكسابو معايير تمكنو مف انتقاء المعارؼ والتأكد مف سبلمة قواعدىا وأدلتيا
بناء معرفياً جديداً .
قبؿ أف يضفي ً
ٖ -ينمو لديو النظرة الجديدة لؤلشياء واالستجابات الجديدة ،ويبتعد عما ىو عادي وواضح
ويبحث عف طرؽ شتى واجابات عديدة محتممو .وترى الباحثة أف ىذه الخاصية تتطمب مف
التربية عناية خاصة بمتطمبات تربوية عقدية وعقمية توجو عممية إعادة بناء الطالب
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة
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الجامعي لتصوراتو العقمية  ،ففي ظؿ إعادة بناء تصوراتو والبحث عف طرؽ عقمية جديدة
ومتنوعو إلدراؾ الحقائؽ وتكويف االستجابات العقمية والسموكية  ،فإنو سيواجو تصورات
عقمية تمثؿ مسممات عقدية وعقمية ال تخضع لمقدرات اإلنسانية وغير قابمة لمفحص
والتمحيص والتحميؿ العميؽ كغيرىا مف التصورات  ،مما يتطمب ارتكازه عمى المصادر
األساسية األصيمة ذات العمـ اليقيني واالكتفاء بالعمـ الوارد فييا دوف الخوض في مجاالت
ممتنعة عف االدراؾ  ،فيفقد العقؿ توازنو الفكري ويقع في الحيرة العقمية واالضطراب
واالنحراؼ " ،فاليقيف حيف يستقر في القمب يثبت أماـ الفتف لوضوح الفتنة ومعرفة سبيؿ
النجاة منيا أما القمب الذي يضعؼ عنده اليقيف فسرعاف ما يضعؼ أماـ الفتنة ويقع في
أوحاليا  ،حتى تصبح المعرفة غير ظاىرة فيو ينكرىا مرة ويثبتيا أخرى  ...فالحؽ عنده
نسبي "( الزعاقي ،ٖٔٗٚ ،صٖٖ) ،فمكي يكوف تصوره الجديد أصيؿ ومتكامؿ وصحيح ،
فإنو ينبغي أف يزود بمنيجية عقمية أصيمة تربطو بالعمـ اليقيف وتوجو نشاطو العقمي ليتعرؼ
مف خبلليا عمى مصادر العمـ األساسية والثانوية ،وطريقة التعامؿ مع ىذه المصادر ،
ومجاالت العمـ المدركة وغير المدركة ،حيث أشار (حمداوي ،د.ت ) أف ىذه " الخبرات
الجديدة لدى الفرد في ىذه المرحمة تسبب اضطراباً أو عدـ توازف في بنائو المعرفي في
بادئ األمر ثـ ال تمبس أف تنسجـ وتتزف مع البناء المعرفي  ،وبما أف التوازف حاجة فطرية
فإف البنى المعرفية تتغير لكي تتوائـ مع خصائص الخبرات الجديدة وبالتالي يحدث االتزاف
المعرفي " (ص.)ٗٛ
ٗ -يستطيع الم ارىؽ وضع الحقائؽ مع بعضيا البعض بحيث يصؿ إلى فيـ أكثر مف مجرد
الحقائؽ نفسيا حيث يسعى لمبحث عف ما وراء الحقائؽ  :ووفؽ ىذه الخاصية فإف فكر
الطالب الجامعي لديو استعداد عالي لمتأكد مف مصداقية الحقائؽ العممية والكشؼ عف
أسبابيا ومسبباتيا ،والبد أف يتـ استثمار ىذا االستعداد في المجاالت العممية التي تتناسب
مع قدراتو العقمية وتوجيو فكره لمعناية بالمصادر األصيمة في بياف ما وراء الحقائؽ الظاىرة
كي يتحقؽ لديو االتزاف الفكري في تبني الحقائؽ والوصوؿ لحقائؽ عممية جديدة  ،فمجاؿ
البحث العقمي فيما وراء الحقائؽ مجاؿ عقمي دقيؽ يتطمب منيجية عقمية أصيمة وسميمة
في إقرار السبب والمسبب واقرار حقيقة المدرؾ العقمي  ،حيث أف شط اًر كبي اًر مف المدركات
العقمية ال تكمف حقيقتيا في ذاتيا  ،وال تخضع مادتو لئلدراؾ العقمي المجرد  ،واندفاع
العقؿ بالبحث عنيا بمنيجية عقمية منقطعة الصمة عف المصادر األصيمة التي كشفت
حقيقتيا يورث الفكر التخبط واالنحبلؿ واالنحراؼ والفساد التصوري  ،فكثير مف االنحرافات
الفكرية منشئيا الخوض العقمي فيما ما وراء الحقائؽ الظاىرة خاصة ما يتصؿ بالغيبيات
والذات اإلليية والروح .

22

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٘ -يزداد ثقة المراىؽ في خبراتو ومعموماتو التي تحصؿ عمييا حيث يرى أف أفكاره جديرة
بأعمى التقديرات ويميؿ لمعمـ والفمسفة بدرجة كبيرة  :إف ىذه الدرجة مف الثقة العقمية في
المعمومات والمعارؼ التي يصؿ ليا الطالب الجامعي تتطمب توجيو تربوي لمطالب بتقييـ
معياري لقدراتو ومعارفو بنقدىا وتحميميا في ضوء المعايير الشرعية والعممية  ،حيث أكد
(زىراف  ) ٜٔٛٙ ،أف عمى المراىؽ في ىذه المرحمة أف يحسف تقدير قدراتو العقمية بالحذر
مف تقديرىا بشكؿ يناقض الواقع أو يفوقو " فالبعض قد يبالغوف في قدراتيـ والبعض قد
ينتقص منيا  ،وكمما قربت فكرة المراىؽ عف قدراتو العقمية مف الواقع ؛ كمما مكنو ذلؾ مف
تحقيؽ ذاتو ومف التنمية المتوازنة لكؿ جوانب شخصيتو"(صٖ٘ٗ)  .وليذا نجد اندفاع
بعض الشباب في االنفتاح الفكري عمى أىؿ الشبيات واألىواء والتساىؿ في محاورتيـ ظناً
منيـ أف لدييـ قدرات عممية وعقمية كافية لمواجيتيـ وىذه الثقة في الذات والقدرات وعدـ
تقديرىا بشكؿ سميـ أوقع البعض في االنجراؼ وراء تمؾ الشبيات الفكرية.
 -ٙترتفع القدرة عمى التحميؿ والنقد لممعارؼ التي يتعمميا حيث يميؿ أغمب المراىقيف لقراءة
الكتب العامة التي تزودىـ بالمعمومات والخبرات في ضوء ميوليـ واتجاىاتيـ الفكرية :وىذه
الخاصية تتطمب معايير موضوعية لتوجيو عممية التحميؿ والنقد لبلتجاىات الفكرية التي
ينفتح عمييا ،كي تسيـ في تحقيؽ االتزاف الفكري.
 -ٚتزداد قدرة المراىؽ عمى اتخاذ الق اررات واالستقبلؿ في التفكير والحرية في االستكشاؼ دوف
رجوع أغمبيـ إلى األخريف :إف ىذا االستقبلؿ الفكري والحرية الفكرية تشكؿ خطر أماـ
وصوؿ الطالب الجامعي لبلتزاف الفكري إف لـ يرتكز عمى منيجية عقمية أصيمة توضح لو
قواعد التفكير السميـ وتحدد لو ضوابط تقييـ األفكار الذاتية والوافدة  ،وضوابط تضبط
حريتو العقمية وتوجو رغبتو في االستقبلؿ وفؽ المنيجية اإلسبلمية  ،حيث يقوؿ :
(عبد المعطي  ،وقناوي  ،د .ت)" :إف المراىؽ في ىذه المرحمة االنتقالية مف عالـ الطفولة
إلى عالـ الراشديف يتحدى طفولتو في ثقة مطمقة بالذات ويثور عمى عالـ الكبار
ويرفع استقبللية مسرفة في وجو التبعية والتسمطية إنيا مرحمة اإلحساس باليوية "
( جٔ ،ص  .)ٕٜٛواف إحساسو باليوية يدفعو لتكوينيا إما بطريقة تتفؽ مع الثوابت
العقدية والفكرية لممجتمع اإلسبلمي أو بشكؿ يتعارض معيا حيث "تظير ىوية المراىؽ
بإحدى طريقيف :فقد تظير بطريقة إيجابية في مسؤوليتو نحو الجماعة التي ينتمي الييا ...
 ،وقد ينحرؼ ويختار اليوية السمبية المضادة لممجتمع " (عبد المعطي ،وقناوي ،د .ت،
جٔ،ص ٔ ،)ٕٜفمكي يتمكف مف التكويف اإليجابي ليويتو الفكرية ينبغي عمى المؤسسات
التربوية أف تزوده بالمنيجية العقمية الصحيحة لمتفكير وتنمي فيو أدوات اكتساب المعرفة
وتغذيو بتكاممية مصادر االستقاء وترتيبيا وفؽ أولوياتيا المعتبرة شرعاً ال أف تفرض عميو
تبني المسممات والثوابت العقدية ألف الفرض دوف تحقيؽ القناعة العقمية تجعؿ الطالب
الجامعي عرضو لطمب االنفكاؾ منيا والتشكيؾ في مصداقيتيا .
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 -ٛتزداد القدرة عمى االتصاؿ العقمي مع األخريف واستخداـ المناقشة المنطقية واقناع األخريف،
وتزداد الواقعية في فيـ األخريف حيث تنمو لديو القدرة عمى التفريؽ بيف المرغوب والمعقوؿ،
وبيف الواقعي والمثالي :إف ىذه الخاصية تجعؿ الطالب الجامعي قاد اًر عمى تحقيؽ االتزاف
الفكري بالجمع بيف األصالة والمعاصرة دوف أف يقع في خطر االنغماس العقمي في أراء
األخريف أو التقميد األعمى ،حيث يكوف لديو استعداد عقمي عالي لتقييـ شخصية األخريف
وأفكارىـ قبؿ أف ينقاد إلييـ ؛ ذلؾ أف أحسنت التربية تنمية ىذه الخاصية بشكؿ صحيح .
حيث يذكر (عبد المعطي  ،وقناوي  ،د .ت) أف "التوحد بالشخصيات المتميزة في مرحمة
المراىقة المتأخرة يعبر عف نقطة مثالية تتعمؽ بالتقييـ الحقيقي لمذات"(جٔ،ص  )ٖٓٙفيو
يقيـ الشخصيات بتقييـ أفكارىا فالذي يجذبو بشكؿ أكبر قوة الفكر إال أنو يفتقر لمعايير
أصيمة يستند عمييا في عممية تقيمو كي ال يضطرب ويفقد اتزانو الفكري تبعاً النقياده
لمعاييره الذاتية .
 -ٜيكتسب ميارات عقمية عديدة ويزداد لديو فيـ المفاىيـ والقيـ األخبلقية :ووفؽ ذلؾ فإف
الباحثة ترى أف الطالب الجامعي لديو استعداد عقمي الكتساب المفاىيـ الصحيحة وادراؾ
مضامينيا وفؽ المنظور اإلسبلمي وتوجيو الخمؿ الذي وقع فييا ؛ كي يتمكف مف تقعيد

قاعدة مفاىيمية صحيحة تحميو مف االضطراب الفكري الناتج عف عدـ االدراؾ الصحيح
لممفاىيـ اإلسبلمية .
ٓٔ -يزداد نمو التفكير المجرد والمنطقي ،واالبتكاري وتزداد القدرة عمى الفيـ والصياغة النظرية،
ويتمكف مف حؿ المشكبلت المعقدة :إف ىذه الخاصية تجعؿ القدرات العقمية لمطالب
الجامعي مييئة لتحقيؽ التوسع المعرفي واالنفتاح الفكري والتفكير في حؿ المسائؿ المعقدة
بتقدير عدة حموؿ ،وىذا يتطمب توجيو التربية ليذه االستعدادات وفؽ ما يحقؽ لو االتزاف
الفكري؛ فإف عدـ االستثمار ليذه االستعدادات يفقد العقؿ اتزانو وتضمحؿ طاقتو.
ٔٔ-تزداد قدرتو عمى القراءة الموسوعية حيث يكوف أكثر إحاطة بمصادر المعرفة المتزايدة
"حيث أوضحت الدراسات حوؿ قراءات المراىقيف في ىذه المرحمة ميميـ إلى القراءة
المتخصصة واالىتماـ أكثر مف قبؿ بالموضوعات السياسية والفمسفية وقراءة كتب حياة
الشخصيات التاريخية ورجاؿ الديف والكتب الجنسية "(زىراف :)ٖٙٚ ،ٜٔٛٙ ،إف نضج
ىذه القدرة يتطمب اىتماـ التربية بتوجيو الطالب الجامعي لمعايير انتقاء الكتب العممية
اليادفة واكسابو ميارة النقد الداخمي والخارجي لمكتب  ،والتحميؿ الدقيؽ لمضامينيا وفؽ
معايير موضوعية؛ كي يتحقؽ لديو االتزاف الفكري ويكوف في مأمف مف االنحراؼ
واالضطراب الفكري .
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ويضيؼ ( حمداوي ،د.ت ) عمى الخصائص العقمية السابقة  " :أف اإلنساف في ىذه
اء واستنباطاً  ،ويميؿ الى التفكير
المرحمة يكتسب آليات االستدالؿ والبرىنة واالفتراض استقر ً
الفمسفي والنسقي  ،ويجعمو ىذا كمو في توازف تاـ مع الطبيعة والبيئة التي تحيط بو مستخدماً
مجموعة مف العمميات مثؿ  :التكيؼ والتأقمـ والمماثمة واالستيعاب والتوافؽ والمواءمة
واالنسجاـ"(ص ، )ٗٙفيذه الخصائص العقمية تييء الطالب الجامعي لبموغ تحقيؽ االتزاف
الفكري الذي مف أىـ خصائصو أنو فكر برىاني ينحو نحو االستناد عمى البرىاف والدليؿ عمى
الحقائؽ التي يتبناىا ،كما أف نضج قدرتو عمى التكيؼ والتأقمـ والتوافؽ والمواءمة واالنسجاـ ؛
تمكنو مف المحافظة عمى اتزانو الفكري في ظؿ انفتاحو عمى الثقافات الفكرية المتباينة  ،وتجعمو
قاد اًر عمى التعامؿ مع االختبلؼ الفكري دوف ميؿ أو انحراؼ .
وألىمية وخطورة ىذه المرحمة العمرية أكد (زىراف )ٜٔٛٙ ،ضرورة عناية التربية بتحقيؽ
"تنمية شخصية المراىؽ مف كافة جوانبيا واحترامو والنظر لو كشخصية فريدة ولو قدراتو الخاصة
وميولو واتجاىاتو ،وتنمية النظرة الى المراىقة أنيا مرحمة فرصة ىائمة في العمؿ عمى اكتماؿ
النضج ،والعمؿ عمى تكويف فمسفة ناضجة لمحياة"(ص.)ٖٜٚ
 عوامل خارجية :إف مف أقوى العوامؿ الخارجية التي تحيط بالطالب الجامعي المعاصر
ىي عوامؿ البيئة الفكرية في العصر الحديث التي شكمت تحدي مف تحديات التربية  ،فالبيئة
الفكرية تعبر عف المؤثرات الفكرية التي تؤثر في بناء فكر الفرد والمجتمع مف تصورات
تت صؿ بالعقيدة وكافة عناصر الثقافة في مجتمع إنساني معيف  ،فيي تمثؿ مخزوف ثقافي
لؤلجياؿ تستقي منو تصوراتيا ومفاىيميا ومبادئيا  ،وفي الواقع المعاصر أضحت البيئة
الفكرية عالمية وليست محمية نتيجة تطور تقنيات االتصاؿ التي فرضت االنفتاح الفكري
الواسع المجاؿ والسريع االنتشار ،فاستقاء األفكار وتبادليا أصبح أمر غير مشروط وغير
خاضع لمعيارية معينة؛ مما جعؿ البيئة الفكرية لمجتمع ما ال تتشكؿ بعامؿ ثقافة المجتمع
وحده بؿ تتأثر بالبيئات الفكرية العالمية فيي تتشكؿ بطريقة تراكمية واسعة المدى ؛ وىذا
شكؿ تحدي مف تحديات التربية أوجب عمييا أف تسعى جاىدة الحتضاف فكر أبنائيا وتوفير
بيئة فكرية أمنة ليـ في ظؿ ىذا االنفتاح الفكري  ،فكمما فقدت ىذه البيئة الفكرية ثباتيا عمى
المرتكزات األصيمة في رسـ ىويتيا الثقافية ؛ كمما فقد الفرد والمجتمع اتزانو الفكري وكاف
عرضو لبلضطراب واالنحراؼ "،فإذا اختؿ ىذا التوازف بأف بعض المجموعات تحاوؿ القفز
عمى مراحؿ تطور واستقرار البيئة الفكرية ،أو بفعؿ الواقع الجديد مف أف البيئات الفكرية في
العالـ أصبحت أكثر تقارباً وتداخبلً  ،فالتأثير أصبح يومياً ومباش اًر لمف يمتمؾ أسباب التأثير
عمى اآلخر ،سواء مف خبلؿ كؿ وسائؿ التواصؿ أو اإلعبلـ اليادؼ ،أو مف خبلؿ الحمبلت
الفكرية المنظمة والغزو الفكري لينتج عنو اضطرابات فكرية تسود بعض شرائح ىذه
المجموعات المتأثرة التي لـ تنضج بيئتيا الفكرية بعد حسب التسمسؿ الزمني لتييئة ىذه
البيئة بشكؿ سميـ( ".آؿ مرشد  ،ٕٖٓٔ ،ص.)ٔٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإصبلح البيئ ة الفكرية عامؿ ركيز في تحقيؽ التوازف الفكري  ،وال يعني ىذا حجب

التنوع الفكري فيذا أمر غير منطقي وغير ممكف ،إنما يكوف بتنمية العقوؿ اإلنسانية وتحسيف

جودة التفكير وفؽ منيجية أصيمة تستقى مف منظور المنيج اإلسبلمي الذي تمكف مف التعامؿ

مع ىذا التنوع الفكري والعقدي باتزاف منذ ظيور اإلسبلـ  ،فالمجتمع الجاىمي كاف يعيش في

اضطرابات عقدية وبيئة فكرية ضالة إال أف المنيج اإلسبلمي تمكف مف تطيير العقائد وتنقية

العقوؿ مف كؿ المؤثرات العقدية والفكرية الضالة  ،وأشاد مجتمع إسبلمي وحضارة إنسانية لـ

تشيد اإلنسانية مثميا في قوة العقيدة والفكر والسموؾ  .ويمكف توضيح أبرز مؤثرات البيئة الفكرية
التي تؤثر عمى االتزاف الفكري وفؽ ما يمي :
ٔ-

تطور تقنيات االتصال وعالمية وسائل اإلعالم :

إف التطور التقني لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ سبلح ذو حديف يطغى فيو التأثير السمبي

عمى التأثير اإليجابي عمى الطالب الجامعي ؛ ذلؾ إف لـ يتـ تحصيف فكره بالمنيج اإلسبلمي

ليكوف قاد اًر عمى حسف توظيؼ ىذه التقنية فيما يحقؽ لو الصبلح واالستقامة عمى الصراط
المستقيـ  ،وبما يجعمو قاد اًر عمى مواجية السموـ الفكرية التي يبثيا أعداء اإلسبلـ يقوؿ:

( العجبلف  ")ٖٜٔٗ ،لقد استغؿ أرباب االنحراؼ الفكري المنابر اإلعبلمية لبث سموميـ
وشبياتيـ وقد ازداد خطر ىذه الوسيمة مع انتشار الفضائيات وتنامي الشبكة العالمية العنكبوتية،

حيث نجد المواقع التي تثير الشبيات وتشكؾ في العقائد وتنشر االنحرافات الفكرية المتطرفة

والمنحرفة"(ٔ ، )ٕٓٛواف إطبلع الشباب عمى ىذه األفكار دوف امتبلكيـ تصورات عقمية وعقدية
إسبلمية متزنة مرتكزة عمى البراىيف والحجج الجمية  ،ودوف امتبلكيـ منيجية التفكير السميـ أو

ضعؼ بنائيا لدييـ ؛ سيجعميـ عرضو لمتذبذب الفكري وفقداف االتزاف .

ٕ -التيارات الفكرية الضالة والمذاىب الفمسفية الفاسدة والتي انتشرت لدى الغرب

وانتقمت لمببلد اإلسبلمية بعامؿ الغزو الفكري كالشيوعية والوجودية والعممانية والعولمة

والميبرالية ،والتي رفعت شعارات زائفة مبطنة بالسموـ الفكرية التي تصور لئلنساف حقوؽ

وحريات ومبادئ متوىمة تتعارض مع الحقوؽ اإلنسانية والمبادئ الفكرية اإلسبلمية وتيدـ

الكياف اإلنساني وتفكؾ تبلحمو ؛ تبعاً لتصوير المصالح اإلنسانية في صور مادية بحتو
وزائفة  ،ولؤلسؼ أف جيؿ الشباب بمقاصدىا و ضعؼ وعييـ بمضاميف المفاىيـ
اء مف حيث الفكر والعقيدة أو
والمصطمحات التي تبثيا أدى بيـ لبلنخداع بيا واتباعيا سو ً
مف حيث المظير الخارجي السموكي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ -ظيور تيارات الغمو الفكري والتطرؼ الذي نتج عنيا التكفير واإلرىاب الناتج عف ضعؼ
ارتباطيـ بالمنيج اإلسبلمي  ،وعدـ فيميـ الدقيؽ والعميؽ لمنصوص الشرعية ولمقاصدىا
التشريعية  ،وارتكازىـ عمى النصوص الظنية غير القطعية الداللة والثبوت  .قاؿ تعالى
﴿ىو الَِّذي أ َْن َز َؿ عمَْي َ ِ
ات ُى َّف أ ُُّـ ا ْل ِكتَ ِ
َما
ات فَأ َّ
ُخ ُر ُمتَ َشابِيَ ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنوُ َآي ٌ
اب َوأ َ
ؾ ا ْلكتَ َ
َ
َُ :
الَِّذيف ِفي ُقمُوبِ ِيـ َزْيغٌ فَيتَّبِعوف ما تَ َشابو ِم ْنو ْابتِ َغ ِ ِ ِ
اء تَأ ِْويمِ ِو َو َما َي ْعمَ ُـ تَأ ِْويمَوُ إِ َّال
ََ ُ
َ
اء ا ْلفتَْنة َو ْابت َغ َ
َ
ْ
َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
وف آمَّنا بِ ِو ُك ّّؿ ِم ْف ِع ْن ِد ربَّْنا وما َي َّذ َّكر إِ َّال أُولُو ْاألَْلَب ِ
اب﴾ٚ
ل
و
ق
ي
ـ
م
ع
ل
ا
ي
ف
وف
خ
اس
الر
و
الموُ َ َّ ُ َ
ُ
َ
ََ
ْ ْ َُ ُ َ َ
(القرآف الكريـ ،آؿ عمراف )ٚ ،؛ قاؿ (السعدي )ٕٔٗٔ ،في بياف المراد مف اآلية " ومنو
آيات متشابيات تحتمؿ بعض المعاني وال يتعيف منيا واحد مف االحتماليف بمجردىا حتى
تضـ إلى المحكـ  ،فالذيف في قموبيـ مرض وزيغ وانحراؼ لسوء قصدىـ يتبعوف المتشابو
منو فيستدلوف بو عمى مقاالتيـ الباطمة وآرائيـ الزائفة طمباً لمفتنة وتحريفاً لكتابو"
(ـٔ ،ص ،)ٕٓٛفمما أورث البعض االنحراؼ عف جادة الطريؽ المستقيـ والتطرؼ في
الديف ىو إقحاـ العقؿ المجرد في فيـ النصوص القرآنية والفيـ الخاطئ ليا والتعدي عمى
دالالتيا بتقديـ المتشابيات عمى المحكمات في تحقيؽ الفيـ ليا،حيث يعزو(جوىر)ٕٜٓٔ ،
السبب الرئيس لمتطرؼ "أف التطرؼ الفكري الديني يتحدد في التشدد في الديف غير المستند
عمى نصوص دينية متفؽ عمييا" (صٓٔ) ،فعماد ىذا الفكر المتطرؼ فقداف االتزاف
الفكري في منيج االستدالؿ وبناء األحكاـ التشريعية عمى فيـ فاسد لمنصوص الشرعية .
ٖ -االنفتاح الثقافي غير المنضبط  :إف تعدد الثقافات الفكرية مع تنوع مرجعيتيا وعدـ أصالتيا
أنتجت تصورات فكرية فاسدة ومنحرفة  ،وفي ظؿ االنفتاح الثقافي في العصر الحديث
تداخمت ىذه الثقافات الفكرية وانتقمت لمطالب الجامعي بطريقة سريعة ومع ضعؼ
ارتباطيـ بالمنيجية اإلسبلمية وعدـ وعييـ الدقيؽ بتصوراتيا الفكرية أدى ذلؾ لفقد
االتزاف الفكري والوقوع في كثير مف االنحرافات الفكرية لدى البعض ،حيث أشار
( السيؼ  )ٖٔٗ٘ ،في دراستو "إف االنفتاح الثقافي غير المنضبط وبدوف خمفية شرعية
يسبب كثير مف االنحرافات الفكرية كاإللحاد"(صٓٔ)  ،ومع ضعؼ الخمفية الشرعية
لبعض طبلب الجامعات إال أف البعض لـ يتحرز مف اقحاـ عقمو باالطبلع عمى األفكار
الضالة والمذاىب المنحرفة ،مما أورث تسرب المعتقدات الفاسدة والشبيات الفكرية الضالة
لفكرىـ  ،والبعض منيـ أقحـ عقمو في مرحمة أشد خطورة وىي الحوار والجدؿ مع أصحاب
الشبيات مما أفقدىـ االت ازف الفكري وأورثيـ الكثير مف الصدامات الفكرية التي جعمتيـ
مذبذبيف ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء .
اء الرسمية منيا أو غير الرسمية بتفعيؿ الحوار
ٗ -قصور في اىتماـ المؤسسات التربوية سو ً
الفكري مع الطالب الجامعي الذي ييدؼ لمكشؼ عف أفكاره ونقدىا وتمحيصيا وتعديؿ
مسارىا وتصحيح االضطراب واالنحراؼ الواقع فييا بطريقة منيجية صحيحة.
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً:المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري لطالب الجامعات السعودية من
المنظور اإلسالمي

تنقسـ ىذه المتطمبات التربوية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية مف
المنظور اإلسبلمي إلى متطمبات عقمية ومتطمبات عقدية ويمكف توضيحيا وفؽ ما يمي:
 المتطمبات العقمية لتحقيق االتزان الفكري لطالب الجامعات السعودية من المنظور
اإلسالمي :تعرؼ المتطمبات العقمية بأنيا " :مجموعة مف الميارات العقمية التي تساعد
المتعمـ عمى التفكير السميـ ،والمتضمنة بشكؿ مباشر أو غير مباشر في المناىج الدرسية
التي يحاوؿ المتعمـ تنميتيا مف خبلؿ عممية التدريس" (الجيوية ،د.ت ،صٗ.)ٙ
وفي الحقيقة إف المتطمبات العقمية لتحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية ال
تقتصر عمى الميارات العقمية بؿ تتسع لتضـ منيجية التفكير الصحيح التي أقرىا المنيج
اإلسبلمي ،وأكد عمى ضرورة انتياجيا ليتمكف العقؿ مف تأسيس معارفو وتصوراتو عف الحقائؽ
اليقينية ،فالعقؿ اإلنساني يفتقر لمنيجية تضبط عممو وتحدد لو نطاؽ نشاطو الفكري وتوضح لو
كيفية الموازنة بيف مصادر العمـ و أدواتو ،كي يتمكف مف االستقامة عمى الصراط المستقيـ
والتسخير األمثؿ لطاقاتو وقدراتو العقمية فيما يحقؽ لو الصبلح في الداريف.
فإف الفكر الذي ال ينتيج المنيجية الصحيحة في التفكير يصؿ لحقائؽ ظنية لمتصورات
العقدية ،وأفكار عممية فاسدة تجعمو غير قادر عمى رفع الحيرة العقمية مما يجعمو مضطرب وغير
متزف .ومف أوجو المنيجية العقمية في المنظور اإلسبلمي التي يحتاجيا الطالب الجامعي لتحقيؽ
االتزاف الفكري ما يمي:
المطمب العقمي األول  :تنقية عقل الطالب الجامعي من معطالت االتزان الفكري :
إف القاعدة التربوية التي يتأكد عمى التربية مراعاتيا لتحقيؽ االتزاف الفكري لمطالب الجامعي
﴿ال إِ ْك َراهَ ِفي ّْ
الد ِ
الر ْش ُد ِم َف ا ْل َغ ّْي
َّف ُّ
قاعدة التخمية قبؿ التحمية امتثا ً
ال لقولو تعالى َ :
يف قَ ْد تََبي َ
ِ
َّ
ِ
َّ ِ ِ
فَم ْف ي ْكفُر بِالطَّ ُ ِ
استَ ْم َس َ
اغوت َوُي ْؤ ِم ْف بِالمو فَقَد ْ
ؾ بِا ْل ُع ْرَوِة ا ْل ُوثْقَى َال ْانف َ
َ َ ْ
ص َاـ لَيَا َوالموُ َسميعٌ
ِ
يـ( ﴾ٕ٘ٙالقرآف الكريـ  ،البقرة ، )ٕ٘ٙ ،فقد أكد ا﵀ تعالى عمى ضرورة تخمية القمب مف
َعم ٌ
الكفر ومظاىره وتحقيؽ االيماف با﵀ ؛ فاإلستمساؾ بالعروة الوثقى يستمزـ تنقية القمب مف الكفر
و التحمي باإليماف كي يقع االيماف في موقع طاىر نقي فيتحقؽ لئلنساف االتزاف في كافة جوانبو
وكافة شؤونو ،حيث ورد في بياف المراد مف اآلية " ذكر ا﵀ انقساـ الناس الى قسميف قسـ آمف
با﵀ وحده ال شريؾ لو وكفر بالطاغوت وىو كؿ ما ينفي االيماف مف الشرؾ وغيره فيذا قد
استمسؾ بالعروة الوثقى التي ال انفصاـ ليا بؿ ىو مستقيـ عمى الديف الصحيح ،ويؤخذ القسـ
الثاني مف مفيوـ اآلية أف مف لـ يؤمف با﵀ بؿ كفر بو وآمف بالطاغوت فإنو ىالؾ ىبلكاً أبدياً"
(السعدي  ،ٕٔٗٔ،جٔ ،ص ،)ٔٛٛومف أوجو التخمية والتنقية تطيير العقؿ وتنقيتو مف المناىج
الفاسدة التي تعطؿ العقؿ وتقيد طاقاتو وتحوؿ دوف ادراكو لمحقائؽ اليقينية مما يوقعو في الفتف
واالنحراؼ والضبلالت الفكرية التي تفقده االتزاف الفكري وتتمثؿ ىذه المناىج الفاسدة فيما يمي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ – منيج التقميد األعمى  :إف منيج العقؿ المقمد في التصديؽ وتبني التصورات وادراؾ
الحقائؽ ال يعتمد عمى أصالة مصدر االستقاء والتأكد مف سبلمة الحقائؽ  ،بؿ يرتكز عمى
اتباع مذاىب األخريف واقتفاء مشاربيـ في اكتساب العمـ ببل نقد وال تمحيص وال طمب لدليؿ
أو برىاف يثبت سبلمة عمميـ ومعتقداتيـ ؛ مما يورثو الضبلؿ واالنحراؼ عف الطريؽ
﴿وِا َذا ِقي َؿ لَيُ ُـ اتَّبِ ُعوا َما أ َْن َز َؿ المَّوُ قَالُوا
المستقيـ ويقطع صمتو عف طريؽ اليدية .قاؿ تعالى َ :
ِ
ِ
وفٓ﴾ٔٚ
وف َش ْيًئا َوَال َي ْيتَ ُد َ
اؤ ُى ْـ َال َي ْعقمُ َ
اءَنا أ ََولَ ْو َك َ
اف َآب ُ
َب ْؿ َنتَّبِعُ َما أَْلفَْيَنا َعمَْيو َآب َ
( القرآف الكريـ  ،البقرة ، )ٔٚٓ،فيو تقميد أعمى ومحاكاة تامة بغير وعي وال إدراؾ
لمضاميف األمور واألفعاؿ واألقواؿ وعواقبيا وآثارىا ،ومدى مبلئمتيا مع النفس اإلنسانية مف
جية ،ومع مقاصد الشريعة اإلسبلمية مف جية أخرى  ،أما التفاعؿ الحضاري المثمر فيو
تقميد بوعي وادراؾ لمسياقات االجتماعية والعقدية لمثقافة الوافدة (عمي ،ٕٔٗ٘ ،ص. )ٕٜ

ب -اتباع منيج الظن والتشكيك في الثوابت الدينية :

يرتكز ىذا المنيج العقمي عمى اتباع العقؿ لمحقائؽ الظنية ببل دليؿ وال برىاف وعدـ
الوثوؽ بالحقائؽ اليقينية الثابتة باألدلة والبراىيف القطعية ،ورفض اعتبارىا ورفض التسميـ لمثوابت
العقدية والمسممات العقمية التي قامت عمييا األدلة والبراىيف الشرعية ،واف اتباع ىذا المنيج
العقمي يفسد النتائج العقمية والتصورات الفكرية ويجعؿ الفكر يعيش في حالة مف االضطراب

المستمر .حيث وضح (العجبلف )ٔٗٗٓ،إف مف أبرز خصائص بيئة االنحراؼ الحاضنة
"التشكيؾ في اليقيف والتزىد بو وتعظيـ الشؾ والتساؤؿ الفوضوي والبحث العبثي حيث يشعر
الشاب باستخفاؼ مف أي منيج يحمؿ رؤية يقينية ويشعر أف اليقيف ناتج عف ضعؼ الوارد
ذكاء وفيماً بما يجعمو قاد اًر
ونقص الذكاء ،والفيـ وقمة االطبلع والثقافة بخبلؼ الشاؾ المتوقد
ً
عمى الخروج عف النسؽ السائد ومحاكمة األصوؿ اليقينية التي ال يجرؤ عموـ الناس عمى
االقتراب منيا لقصور ادواتيـ وضعؼ ممكاتيـ"(صٓ .)ٙففقداف الفكر االتزاف بيف العمـ اليقيني
والعمـ الظني بإخضاع كبلىما لمنيج الشؾ المطمؽ يورثو الكثير مف الضبلؿ واالضطراب .قاؿ
ؽ أَفَ َم ْف َي ْي ِدي إِلَى ا ْل َح ّْ
ؽ قُ ِؿ المَّوُ َي ْي ِدي لِ ْم َح ّْ
تعالى ﴿ :قُ ْؿ َى ْؿ ِم ْف ُش َرَكائِ ُك ْـ َم ْف َي ْي ِدي إِلَى ا ْل َح ّْ
ؽ
َح ُّ
وفٖ٘ َو َما َيتَّبِعُ أَ ْكثَُرُى ْـ ِإ َّال ظَِّنا إِ َّف
َف ُيتََّب َع أ َّ
َف ُي ْي َدى فَ َما لَ ُك ْـ َك ْي َ
َم ْف َال َي ِي ّْدي ِإ َّال أ ْ
ؽ أْ
أَ
ؼ تَ ْح ُك ُم َ
َّ ِ
الظَّ َّف َال ُي ْغنِي ِم َف ا ْل َح ّْ
وف(﴾ٖٙالقرآف الكريـ  ،يونس .)ٖٙ-ٖ٘ ،
يـ بِ َما َي ْف َعمُ َ
ؽ َش ْيًئا إِ َّف الموَ َعم ٌ
فإف العقؿ اإلنساني يمر عميو حالة مف الظف والشؾ في الحقائؽ وىذا أمر فطري طبيعي ناتج
عف تعدد األفكار وتبايف اآلراء في إقرار الحقائؽ  ،مما يعرض الفكر لمحيرة العقمية التي تدفعو
لمشؾ  ،إال أنو ينبغي عميو أف يتعامؿ معو بطريقة منيجية صحيحة ال أف يتخذه منيجاً لو في
إقرار الحقائؽ الظنية واتباعيا حيث يوضح (الفريح " )ٖٔٗٚ ،أف أسباب الضبلؿ في العقائد
كميا إنما تأتي عمى الناس مف فساد التأمؿ وسرعة اإليقاف وعدـ التمييز بيف الدالئؿ الصائبة
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدالئؿ المشابية وكؿ ذلؾ يفضي لموىـ المعبر عنو بالظف السيء " ( ،)ٜٔٓولقد وجو المنيج
اإلسبلمي العقؿ لكيفية التعامؿ مع ىذه الحالة العقمية بطريقة منيجية متكاممة تتمثؿ في جعؿ
الشؾ في المنظور اإلسبلمي عمى نوعيف  :شؾ منيجي مؤقت محمود ال يتصؿ بالثوابت العقدية
التي قامت عمييا البراىيف واألدلة  ،إنما موضعو العمـ الظني الذي لـ يثبت بدليؿ ولـ يقؼ العقؿ
عمى براىينو  ،مما يدفع صاحبو لطمب العمـ اليقيني القائـ عمى البراىيف واألدلة  ،ويستمزـ ذلؾ
تخمية العقؿ مف التسميـ لمعتقد ذاتي أو مذىب فكري حوؿ قضية ما حاؿ طمب البراىيف واألدلة
عمييا  ،فيو يضع فروض لمحقائؽ لكف ال يرجح أي منيـ بشكؿ مسبؽ  ،ومثالو قصة إبراىيـ

َٰ
ك ُن ِر ٓي إِ ۡب َٰرَ هٌِ َم َملَ ُكوتَ
عميو السبلـ في إثبات الربوبية وااللوىية ﵀ تعالى قاؿ تعالى َ ﴿ :و َك َذلِ َ
ض َولِ ٌَ ُكونَ مِنَ ٱ ۡلمُوقِنٌِنَ َ ٥٥فلَمها جَ نه َعلَ ٌۡ ِه ٱله ٌۡ ُل رَ ءَا َك ۡو َك ٗب ۖا َقا َل َٰ َه َذا رَ ب ًِّۖ َفلَ هما ٓ أَ َف َل َقا َل َِلٓ
ٱل هس َٰ َم َٰ َو ِ
ت َوٱ ْۡلَ ۡر ِ
ۡ
ُ
ۡ ٓ
َاز ٗغا َقا َل َٰ َه َذا رَ ب ًِّۖ َفلَ هما ٓ أَ َف َل َقا َل لَئِن لهمۡ ٌ َۡه ِدنًِ رَ بًِّ َْلَ ُكو َننه مِنَ ٱ ۡل َق ۡو ِم
أحِبُّ ٱْل ِفلٌِنَ َ ٥6فلَمها رَ ءَا ٱل َقمَرَ ب ِ
َاز َغ ٗة َقا َل َٰ َه َذا رَ بًِّ َٰ َه َذآ أَ ۡك َب ۖ ُر َفلَ هما ٓ أَ َفلَ ۡت َقا َل َٰ ٌَ َق ۡو ِم إِ ِّنً ب َِر ٓيءِّ ٞممها
ٱل ه
ضآلٌِّنَ َ ٥٥فلَمها رَ ءَا ٱل هش ۡمسَ ب ِ
ُت ۡش ِر ُكونَ  ٥٧إِ ِّنً َو ۡ
جهه ُ
ت َوٱ ْۡلَ ۡرضَ حَ ن ٌِٗف ۖا َو َما ٓ أَ َن ۠ا مِنَ ٱ ۡلم ُۡش ِر ِكٌنَ ﴾٥٧
ت وَ ۡج ِهًَ لِلهذِي َف َطرَ ٱل هس َٰ َم َٰوَ ِ

( القرآف الكريـ  ،األنعاـ ، )ٜٚ-ٚ٘،فقد ورد في بياف المراد مف ممكوت السموات واألرض ما
الرُبوبَِّيةُ و ِْ
َي
اد بِ َممَ ُكوتِ ِي َما ُّ
ذكره (الشوكاني )ٔٗٔٗ ،في تفسيره لآلية حيث قاؿ " :ا ْل ُم َر ُ
اإللَ ِيَّيةُ ،أ ْ
َ
ِ
ؽ ِاالستِ ْد َال ِؿ الَّتِي سمَ َكيا ...قَولُو :ولِي ُك ِ
ِ
ؾ ،وُنوفّْقَوُ لِ َم ْع ِرفَتِ ِو بِطَ ِري ِ
ؽ
يف ُمتَ َعمّْ ٌ
وف م َف ا ْل ُموِقن َ
ْ ُ ََ َ
ْ
َ َ
ُن ِرَيوُ َذل َ َ َ
ِ
ؾ لِي ُك ِ
ِ
يف "(جٕ ،صٕ٘ٔ) ،فالمنيج اإلسبلمي يقدر حاجة
وف م َف ا ْل ُموِقن َ
َي أ ََرْيَناهُ َذل َ َ َ
بِ ُمقَ َّد ٍر :أ ْ
العقؿ لبلستدالؿ عمى الحقائؽ التي يأمر باإليماف بيا ؛ لعممو أف طمب العقؿ لمبراىيف واألدلة
يصؿ بو لمرتبة العمـ اليقيني ويحقؽ لمعقؿ االتزاف الفكري ؛ تبعاً النتفاء تعمؽ الحقائؽ في غير
ما أثبتتو األدلة والبراىيف القطعية ؛ مما يوثؽ االعتقاد بيا ويمزـ الجوارح بموجباتيا ،فالشؾ ىنا
ال يتصؿ بالمعارؼ القطعية الثبوت إنما بالمعارؼ الظنية  ،فمكي يتيقف إبراىيـ عميو السبلـ مف
سبلمة عقيدتو ويثبت فساد عقيدة قومو ليكوف قاد اًر عمى محاجتيـ ؛ فإنو توجو بعقمو وحواسو
لتتبع صفات األجراـ السماوية التي كاف يتخذىا قومو آلية ليـ ؛ فحينما تجمت لو دالئؿ فساد
انطباؽ صفات ىذه األج ارـ السماوية عمى صفات اإللو  ،تيقف قمبو بسبلمة عقيدتو وتوجو بكامؿ
عقمو وقمبو وكافة جوارحو لمتسميـ باأللوىية والربوية ﵀ تعالى .حيث يذكر الشوكاني في بيانو
لآلية ":قا َؿ يا قَوِـ إِّْني ب ِريء ِم َّما تُ ْش ِرُكوف أَي ِمف ْاألَ ْشي ِ
اء لِمَّ ِو
اء الَّتِي تَ ْج َعمُ َ
َ
َ ْ َ
َ ٌ
ونيَا ُش َرَك َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
َّ
ؾ
ل
ذ
ى
م
ع
ال
د
ت
س
م
ر
ض
ت
ال
و
ع
ف
ن
ت
ال
ة
ق
و
م
خ
م
اء
ي
ش
األ
ه
ذ
ى
َف
أ
و
ل
ر
ي
ظ
ا
م
ل
ا
ذ
ي
ب
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ٌ َ َْ َ ُ ََ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ
َوتَ ْعُب ُد َ
ونيَا ،...قَا َؿ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
ِ
َِّ
ادتِي َوتَ ْو ِح ِيدي المَّوَ َعَّز
ت بِ ِعَب َ
ص ْد ُ
َّي ُ
ت َو ْج ِي َي أ ْ
َي قَ َ
بِأُفُولِيَا الذي ُى َو َدلي ُؿ ُح ُدوثِيَا ،إِّْني َوج ْ
َو َجؿ"(جٕ ،صٖ٘ٔ) ،فغاية إبراىيـ عميو السبلـ لـ تكف الشؾ المطمؽ إنما الشؾ المنيجي الذي
يصؿ مف خبللو إلقرار الحؽ بالبراىيف واألدلة القطعية  ،يقوؿ (الجاحظ ،د.ت) في ثمرات الشؾ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنيجي المحمود" :فاعرؼ مواضع الشؾ وحالتيا الموجبة لو ،لتعرؼ بيا مواضع اليقيف
والحاالت الموجبة لو ،فمو لـ يكف في ذلؾ إال تعرؼ التوقؼ عف إصدار األحكاـ  ،ثـ التثبت مف
الحقائؽ ؛ لكاف ذلؾ مما يحتاج إليو ...فمـ يكف يقيف قط حتى كاف قبمو شؾ  ،ولـ ينتقؿ أحد
عف اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكوف بينيما حاؿ شؾ" (ج ،ٙصٖٗ)  ،فيذا النوع مف الشؾ
فطري إال أف النوع الثاني مف الشؾ  ،فيو الشؾ المذموـ المستمر المطمؽ الذي ال ينقطع
بظيور األدلة والبراىيف  ،فحالة االضطراب العقمي المستمرة تدفع صاحبيا لتغميب اتباع

الظف عمى الحؽ الثابت فيتخذه منيجاً لو يرفض بو االيماف بالحقائؽ الممكنة عقبلً ونقبلً .
فمقد وجو المنيج اإلسبلمي العقؿ اإلنساني لكيفية التعامؿ مع الشؾ والظف في الحقائؽ مف
خبلؿ تفنيد الفروض العقمية ودحض كؿ فرض ال يستند عمى دليؿ وبرىاف قطعي الداللة
والثبوت" ،فبواسطة الفروض التي توضع عمى محؾ التجربة واالختبار وتحوؿ ىذه الوساوس
والشكوؾ والشبيات إلى لبنات في الصرح اإلنساني العممي يطمع بواسطتو عمى اليقيف"
(المرزوقي أبو حسيف ،ٜٜٜٔ،صٕٕٕ).
ج -إثار الشيوات واألىواء  :إف مف أقوى معطبلت العقؿ اإلنساني والتي توقعو
في كثير مف االنحرافات وتفقده اتزانو الفكري في بناء تصوراتو وتوجيو معتقداتو وسموكياتو
إثار الشيوات واألىواء عمى الحؽ واليداية الربانية  ،فمف سيطرت عميو شيواتو وأىوائو
وف
فسدت عميو قواه العقمية والعقدية  .قاؿ تعالى ﴿ :فَِإ ْف لَ ْـ َي ْستَ ِج ُيبوا لَ َ
ؾ فَ ْ
اعمَ ْـ أََّن َما َيتَّبِ ُع َ
َّ
ِِ
ِ
َّ
ِ َّ ِ
ِ
يفٓ٘﴾
أْ
َى َوا َء ُى ْـ َو َم ْف أ َ
َض ُّؿ م َّم ِف اتََّب َع َى َواهُ بِ َغ ْي ِر ُى ًدى م َف المو إِ َّف الموَ َال َي ْيدي ا ْلقَ ْوَـ الظالم َ
( القرآف الكريـ  ،القصص .)٘ٓ ،
فإف االتزاف الفكري يتطمب ضبط االنساف ألىوائو وشيواتو وفؽ المنيج اإلسبلـ  ،وأف
يحذر مف سيطرتيا عميو التي تدفعو لبلعتراض عمى التشريعات اإلسبلمية ومحاولة استبداليا بما
الشيو ِ
َف يتُوب عمَْي ُكـ وي ِر ُ َِّ
وف َّ
َف تَ ِميمُوا
﴿والمَّوُ ُي ِر ُ
ات أ ْ
يد أ ْ َ َ َ ْ َ ُ
يف َيتَِّب ُع َ
يد الذ َ
ََ
يتفؽ مع ىواه قاؿ تعالى َ :
ِ
يما( ﴾ٕٚالقرآف الكريـ  ،النساء ، )ٕٚ ،فا﵀ سبحانو وتعالى يحذر مف اتباع اليوى
َم ْي ًبل َعظ ً
والممذات والشيوات؛ لكونيا منيج الميؿ واالنحراؼ عف الحؽ  ،فبل سبيؿ لبلتزاف الفكري عمى
اؾ َعمَى
الصراط المستقيـ إال بضبط اليوى والحذر مف أىؿ األىواء قاؿ تعالى ﴿ :ثَُّـ َج َع ْمَن َ
َىو َِّ
َش ِر ٍ ِ
وف ( ﴾ٔٛالقرآف الكريـ ،الجاثية. )ٔٛ ،
يف َال َي ْعمَ ُم َ
اء الذ َ
يعة م َف ْاأل َْم ِر فَاتَّبِ ْعيَا َوَال تَتَّبِ ْع أ ْ َ َ
َ
د -إتباع خطوات الشيطان  :حذر المنيج اإلسبلمي اإلنساف مف إتباع الشيطاف ؛
لكونو عدو ماكر بو  ،ولقد كشؼ ا﵀ عف أخبث أساليبو في كتابو العزيز كي يحمي اإلنساف
منو ومف اتباع خطواتو  ،فمف أساليبو تزيف الباطؿ مف األقواؿ واألعماؿ والمعتقدات وتصويره
في صورة الحؽ وقمب المفاىيـ الفكرية لئلنساف؛ مما يوقعو في الضبلؿ واالنحراؼ ويفقده االتزاف
﴿يا أَيُّيَا َّ
اس ُكمُوا ِم َّما ِفي
الفكري الذي يؤثر عمى اتزانو العقدي والسموكي  .قاؿ تعالى َ :
الن ُ
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض ح َبل ًال طَيّْبا وَال تَتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
ِ
الش ْيطَ ِ
ْم ُرُك ْـ بِالسُّوِء
اف إَِّنوُ لَ ُك ْـ َع ُد ّّو ُمبِ ٌ
ْاأل َْر ِ َ
ُ
يفٔٙٛإَّن َما َيأ ُ
َ
ً َ
َّ ِ
وا ْلفَ ْح َش ِ
وف(﴾ٜٔٙالقرآف الكريـ  ،البقرة . )ٜٔٙ-ٔٙٛ ،قاؿ
اء َوأ ْ
َف تَقُولُوا َعمَى المو َما َال تَ ْعمَ ُم َ
َ
(الشوكاني )ٔٗٔٗ ،في بياف المراد مف قولو ﴿ إَِّنما يأْمرُكـ بِالسُّوِء وا ْلفَ ْح َش ِ
َف تَقُولُوا َعمَى المَّ ِو
اء َوأ ْ
َ
َ ُُ ْ
َ
َف تَقُولُوا َعمَى
اء :التَّ َج ُاوُز لِ ْم َح ّْد ِفي ا ْلقُْب ِح  ...وقولوَ :وأ ْ
ُّوء :ا ْلقَبِ ُ
يحَ ،وا ْلفَ ْح َش ُ
َما َال تَ ْعمَ ُموف﴾" :الس ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
المَّ ِو َما َال تَ ْعمَ ُموف ُ :ك ّْؿ َما قي َؿ في الش ْرِع ب َغ ْير ع ْمـ" ( جٔ  ،صٖ ، )ٜٔفالشيطاف يمج لمعبد
مف مداخؿ فكرية متعددة وبشكؿ متدرج  ،فيبدأ مف مدخؿ تغير دالالت المفاىيـ الفكرية فيغير
معانييا ويطمس مقاصدىا الربانية ،فإف تغيرت المفاىيـ عمد لتغير التصورات العقمية المتعمقة
بيا  ،فيزف الباطؿ ويصوره في صورة الحؽ ويعمؽ مصالح وىمية بو  ،فيعتقد العبد أف النفع
والصبلح فييا فيتبعيا ،فيصؿ العبد لمقبيح مف األقواؿ واألعماؿ والمعتقدات التي تخالؼ الحؽ
فيقع في إباحة المحرـ وتحريـ المباح و ينسب لمديف ما ليس منو  ،وىذا كمو مظير مف مظاىر
اضطراب الفكر وفقدانو منيج االتزاف بإتباع منيج الشيطاف وما يزنو  ،فمو تأممنا في واقع
األفكار المنحرفة الضالة لوجدنا أف منطمؽ الضبلؿ واالنحراؼ فييا ناتج عف فساد اإلدراؾ
لممفاىيـ الشرعية والعقمية  ،وفساد التصورات الفكرية المتصمة بيا ؛ نتيجة إتباع ما يبثو شيطاف
اإلنس والجف مف مفاىيـ وتصورات فاسدة ؛ ولذا فإف عممية اإلصبلح الفكري البد أف تبدأ
بإصبلح المفاىيـ الشرعية والعقمية والتصورات الفكرية وتطييرىا مف الفساد والضبلؿ الواقع فييا
 ،فبقائيا في الفكر يعطؿ قدراتو ويحجب الحؽ عنو ميما سيقت لو األدلة والبراىيف " فيجب عدـ
الخمط بيف القضايا التي ليا أصوؿ شرعية وبيف ما فيو مخالفة لمشرع فالجياد واألمر بالمعروؼ
والوالء والبراء ونحوىا كميا ليا أصوؿ عقدية معتبرة شرعاً بأدلتيا مف الكتاب والسنة  ،ويجب
بياف الخطأ في تفسيرىا وفيميا وعدـ الخمط بينيا وبيف العنؼ واإلرىاب والغمو ،فإف بيف ىذه
المصطمحات والمسائؿ وعدـ بيانيا أدى الى التباس األمور عمى كثير مف الناس والى تعاطؼ
آخريف مع مف سمكوا منيج الغمو والتطرؼ " ( البدر  ،ٖٔٗٓ ،صٖ.)ٙ
فاالتزاف الفكري يتطمب عدـ خضوع العقؿ ليذه المعطبلت التي تضعؼ قواه وتجعمو
يميؿ عف الحؽ باتباع الباطؿ واالحتكاـ لمعايير األىواء الذاتية ومعايير الشيطاف وأىؿ
الضبلالت والفتف والشيوات .
المطمب العقمي الثاني :تزويد الطالب الجامعي بالمنيجية الصحيحة لفيم النصوص
الشرعية :إف فقداف الطالب الجامعي لمنيجية التعامؿ مع النصوص الشرعية يوقعو في انحراؼ
عممية الفيـ واالستدالؿ واالستنباط منيا ويوقعو في القوؿ عمى ا﵀ ببل عمـ وال ىدى  ،فميس
لمعقؿ االستقبلؿ في تحقيؽ فيـ النصوص الشرعية بالجيد الذاتي المجرد عف جيود العمماء
المختصيف مف أىؿ التفسير والبياف الذيف اجتيدوا في بياف المراد مف اآليات الشرعية وفؽ
منيجية دقيقة ترتكز عمى الجمع والضـ لآليات المتشابيات وتفسيرىا في ضوء المحكمات  ،وفي
ضوء ماورد مف بياف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ وصحابتو الذيف عاشوا في عصر التنزيؿ وكاف
ليـ العمـ بمقاصد التشريعات وأسباب النزوؿ ومناسبات اآليات والناسخ والمنسوخ منيا  ،واتقنوا
تفسير األلفاظ وفؽ السياؽ المعنوي الوارد في اآليات.

32

اجمللد  - 63العدد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعمى الطالب الجامعي أف يتقف منيجية فيـ النصوص الشرعية باالستناد عمى جيود عمماء
التفسير مف أىؿ السبلمة العقدية والمنيجية السميمة في التفسير والبياف  ،وأف يحذر مف أىؿ
التأويؿ الفاسد الذيف برزوا مرة أخرى في عصرنا الحالي وأوقعوا الكثير في الضبلالت الفكرية
الناتجة عف تأويميـ الفاسد لمنصوص القرآنية بإخضاع النص القرآني لعقوليـ المجردة  ،وتحريؼ
معانيو وفؽ ما يخدـ أىوائيـ الضالة  ،فالتأويؿ الفاسد " ىو اصطبلح كثير مف المتأخريف -مف
المتكمميف -أف التأويؿ ىو صرؼ المفظ عف االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجوح لدليؿ
يقترف بو  ،وىذا ىو الذي عناه أكثر مف تكمـ مف المتأخريف في تأويؿ النصوص ،وىو

الذي يرفضو أتباع السمؼ الصالح قديماً وحديثاً ،ألنو يؤدي إلى القوؿ عمى ا﵀ بغير عمـ"
(جامي عمي ،ٔٗٓٛ ،جٔ  ،صٖ ، )ٙفالمفسر إنما يحتاج لفيـ األلفاظ القرآنية وفؽ السياؽ
المعنوي الذي ورد فيو المفظ  ،وبحمؿ اآليات المتشابيات وتفسيرىا في ضوء المحكمات  ،ال كما
يظف أىؿ التأويؿ الفاسد بأف المفظ لو معنى عاـ مطمؽ ال يختمؼ باختبلؼ السياؽ الذي يرد فيو
 ،وأف تأويؿ المفظ ينبغي أف يكوف وفؽ ما يقدره العقؿ ال النقؿ  "،فالتأويؿ في اصطبلح
المتكمميف إنما يعني اتخاذ العقؿ أصبلً حتى يكوف النقؿ تابعاً لو ،فإذا ما ظير تعارض بينيما -
في زعميـ -فينبغي تأويؿ النص حتى يوافؽ العقؿ"(جامي عمي،ٔٗٓٛ،جٔ ،صٖ)ٙ؛ فيذا
المنيج الفاسد في فيـ النصوص القرآنية يجعؿ صاحبو عرضو لمتقوؿ عمى ا﵀ بتغير أحكامو

ومقاصده  ،فيبني الفكر عقيدتو وعممو عمى حكـ عقمي فاسد ما أنزؿ ا﵀ بو مف سمطاف ؛ ووفؽ
ذلؾ فإنو ينبغي عمى الطالب الجامعي أف ينتيج المنيج الصحيح في فيـ النصوص الشرعية
باالستناد عمى جيود عمماء التفسير ،فإف تفسير النصوص الشرعية بالرأي المجرد توقع اإلنساف
في أمريف كبلىما أخطر مف األخر األوؿ أف يفتري عمى ا﵀ الكذب تبعاً لتغير مراد ا﵀ أو أف
ظمَ ُـ ِم َّم ِف ا ْفتََرى َعمَى المَّ ِو
﴿و َم ْف أَ ْ
يقع في تكذيب اليدى الوارد في اآليات  .قاؿ تعالى َ :
َّ ِ
ِ
ِِ
َّ
ِ
وفٕٔ﴾ (القرآف الكريـ ،األنعاـ ،)ٕٔ ،وقاؿ تعالى :
َكذًبا أ َْو َكذ َ
ب بِ َآياتو إَِّنوُ َال ُي ْفم ُح الظال ُم َ
ِ
﴿قُ ْؿ إَِّنما حَّرـ ربّْي ا ْلفَو ِ
ِ
اإلثْ َـ وا ْلَب ْغي بِ َغ ْي ِر ا ْل َح ّْ
َف تُ ْش ِرُكوا بِالمَّ ِو
اح َ
ؽ َوأ ْ
َ َ َ َ َ َ
ش َما ظَيَ َر م ْنيَا َو َما َبطَ َف َو ْ َ َ
ِ
َّ
وفٖٖ﴾ (القرآف الكريـ ،األعراؼ. )ٖٖ ،
م
م
ع
ت
ال
ا
م
و
الم
ى
م
ع
ا
و
ل
و
ق
ت
َف
أ
و
َما لَ ْـ ُيَنّْز ْؿ بِ ِو ُس ْم َ
ط ًانا َ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ َ َُْ َ
حيث "يدخؿ في القوؿ عمى ا﵀ بغير عمـ تحريؼ نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرىا،
فإف اإلنساف إذا حرؼ نصوص الصفات...فقد قاؿ عمى ا﵀ ماال يعمـ مف وجييف :الوجو األوؿ:
أنو نفي الظاىر ببل عمـ  ،والثاني :أثبت ﵀ خبلفو بغير دليؿ  ،فيو يقوؿ :لـ يرد ا﵀ كذا ،وأراد
كذا ،فنقوؿ :ىات الدليؿ عمى أنو لـ يرد ،وعمى أنو أراد كذا! فإف لـ تأت بالدليؿ فإنؾ قد قمت
عمى ا﵀ ما ال تعمـ( " .ابف عثيميف  ،ٜٔٗٔ ،جٔ  ،صٖ. )ٖٚ
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د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة
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المطمب العقمي الثالث  :اكساب الطالب الجامعي التوازن بين مصادر االستقاء
العممي واألصالة المرجعية :
إف مف أىـ ما يحقؽ لمطالب الجامعي االتزاف الفكري ىو التوزاف بيف مصادر االستقاء
العممي بالحذر مف االرتكاز عمى مصدر مف المصادر واغفاؿ األخر ،وبالحذر مف تقديـ
المصادر الثانوية عمى األصمية ،فإف مصادر العمـ في المنيج اإلسبلمي تنقسـ إلى قسميف
مصادر أصمية أساسية ،ومصادر ثانوية ،فأما المصادر األصمية األساسية فتتمثؿ في الوحي
بشقيو القرآف الكريـ والسنة النبوية التي تزود العقؿ بالمعارؼ اليقينية التي تتصؿ بالحقائؽ الغيبية
والسنف الكونية والشرعية ،والتشريعات العقدية والتعبدية واألخبلقية واألنظمة التشريعية لمحياة
اإلنسانية ،وأما الثانوية فيي العقؿ والحواس وبالرغـ مف كونيا ثانوية إال أنو يفتقر إلييا ويستعاف
بيا لتحقيؽ تماـ االدراؾ لما ورد في الوحي مف حقائؽ واشارات عممية وادراؾ المعارؼ الدنيوية
البسيطة واكتساب التصورات المبدئية عنيا ،فقد أجمؿ ابف تيمية طرؽ اكتساب العمـ في ثبلث
مصادر" :إحداىا الحس الباطف والظاىر وىو الذي يعمـ بو األشياء الموجودة بأعيانيا ،والثانية :
االعتبار بالنظر والقياس ،والثالثة  :الخبر"(ابف تيمية  ،د.ت  ،ج ، ٚصٕٖٗ) ،واف االعتبار
الشرعي ليذه المصادر الثبلث إنما ىو كائف بترتيبيا وفؽ مرتبة العمـ الذي تفيده فيقدـ الوحي
عمى العقؿ والحواس بشكؿ مطمؽ في المنيج اإلسبلمي ؛ لكونو يفيد العمـ اليقيني تبعاً ألصالة
مصدره الرباني ،ثـ يأتي العقؿ وىو مصدر ثانوي يتوقؼ سبلمة نتائجو عمى سبلمة منيجيتو
التي تفتقر لتوجييات الوحي ،ثـ تأتي الحواس كمصدر ثانوي يعمو عمييا العقؿ والوحي ،
فالحوس أضعؼ المصادر في درجة العمـ الذي تفيده ؛ لكونو مصد اًر غير معياري إلدراؾ واثبات
الحقائؽ التي ال تكمف حقيقتيا في ذاتيا؛ تبعاً لقصورىا وشدة تأثرىا بالعوامؿ الداخمية والخارجية
لئلنساف ،إال إنو ال يمكف إقصائيا"،فإف أدوات اإلدراؾ الباطنة مرتبطة بأدوات اإلدراؾ الظاىرة .
إذ ال يمكف لمعقؿ أف يؤسس قضية كمية مالـ يكف قد تعرؼ قبؿ ذلؾ عمى جزيئاتيا ،ومعموـ أف
طريقو الوحيد إلى التعرؼ عمى ىذه الجزيئات ىو الحواس"(الجيمند ،ٜٜٜٔ ،صٖٕ)  ،فبل يصح
إىماؿ المعرفة الحسية المتعمقة بالعالـ الحسي ؛ لكونيا مسؤولة عف إدراؾ آيات اآلفاؽ واألنفس
التي توثؽ اإليماف بآيات الوحي وترشد العقؿ إلدراؾ مضامينيا .فمرتبة العمـ الذي يحصؿ
بواسطة العقؿ والحس ىو مرتبة العمـ الظني فيما يفتقراف لتوجييات الوحي ولضوابط شرعية
دقيقة تضبط عمميـ وتوجيو الوجو الصحيحة  ،فما تصؿ إليو مف نتائج البد أف يتـ تقيميا في
ضوء معطيات الوحي ،كما أف مجاالت العمـ التي تخضع لمعقؿ والحواس مجاالت محدودة
،فالمنيج اإلسبلمي حقؽ التوازف بيف ىذه المصادر فخاطب العقؿ والوجداف ووجو الحواس
لمجاالت معرفية تستدؿ مف خبلليا عمى الحقائؽ الواردة في الوحي .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وان من مظاىر عدم التوازن بين مصادر االستقاء العممي والتي تؤثر سمباً عمى
تحقيؽ االتزاف الفكري مظيريف :يتمثؿ األوؿ في االرتكاز عمى القرآف الكريـ وترؾ السنة النبوية،
ويتمثؿ الثاني بتقديـ العقؿ والحواس عمى الوحي؛ مما يفقد الفكر التناسب بيف مجاؿ المعرفة
وبيف المصدر المستقى منو ،وكبل ىذيف المظيريف مناىج عقمية فاسدة تفقد الفكر اتزانو وتوقعو
في الضبلؿ واالنحراؼ الفكري ،ويمكف توضيحيا وفؽ ما يمي :
المظير األول  :االرتكاز عمى القرآن الكريم وترك السنة النبوية  :إف ىذا المنيج
الفكري ضاؿ وفاسد وفيو تعطيؿ لشطر كبير مف الوحي اإلليي وتكذيب بو وانتقاص بإيماف
َّ ِ
ِ
َِّ
الر ُسو َؿ َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْـ
يعوا َّ
الفكر اإلنساني قاؿ تعالى َ :
﴿يا أَيُّيَا الذ َ
يعوا الموَ َوأَط ُ
آمُنوا أَط ُ
يف َ
َّ ِ
ٍ
ِ
الرس ِ
ؾ َخ ْيٌر
وف بِالمَّ ِو َوا ْلَي ْوِـ ْاآل ِخ ِر َذلِ َ
وؿ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ تُ ْؤ ِمُن َ
فَِإ ْف تََن َاز ْعتُ ْـ في َش ْيء فَ ُرُّدوهُ إِلَى المو َو َّ ُ
يبل ( ﴾ٜ٘القرآف الكريـ  ،النساء،)ٜ٘ :فطاعة ا﵀ تستمزـ طاعة النبي صمى ا﵀ عميو
َح َس ُف تَأ ِْو ً
َوأ ْ
وسمـ ،وال إيماف لمف لـ يحقؽ الجمع بينيما  ،حيث فسر(الشوكاني  )ٔٗٔٗ ،المراد مف أمر ا﵀
الرُّد
"الرُّد إِلَى المَّ ِوُ :ى َو َّ
بالرد ﵀ ولرسوؿ حاؿ التنازع والتخاصـ في األمور الدينية والدنيوية أف َّ
الرس ِ
إِلَى ِكتَابِ ِو ا ْل َع ِز ِ
الرُّد
َما ِفي َحَياتِ ِو فَ َّ
وؿُ :ى َو َّ
يزَ ،و َّ
الرُّد إِلَى ُسَّنتِ ِو ا ْل ُمطَيَّ َرِة َب ْع َد َم ْوتِ ِوَ ،وأ َّ
الرُّد إِلَى َّ ُ
الرّْد إِلَْي ِي َما" (جٔ،ص ،)٘٘ٙفبل يسع فكر مؤمف متزف أف يفرؽ بينيما
إِلَْي ِوُ :س َؤالُوَُ ،ى َذا َم ْعَنى َّ
واال كاف فك اًر ضاالً مضبلً متبعاً لميوى  ،فمقد بث أتباع ىذا المنيج الفكري في عصرنا الحالي
الكثير مف الشبيات الفكرية حوؿ السنة بيدؼ تعطيؿ العمؿ بالشريعة اإلسبلمية و إتباع أىوائيـ
 ،ولقد حذر النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ مف ىذا المنيج الضاؿ قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ِ
ِِ
ِ
اب
الح ِد ُ
يث َعّْني َو ُى َو ُمتَّكئٌ َعمَى أ َِري َكتو ،فََيقُو ُؿَ :ب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْـ كتَ ُ
وسمـ ":أَالَ َى ْؿ َع َسى َر ُج ٌؿ َيْبمُ ُغوُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
اما َحَّرْمَناهَُ ،وِا َّف َما َحَّرَـ َر ُسو ُؿ ا﵀ َك َما
ا﵀ ،فَ َما َو َج ْدَنا فيو َحبلَالً ْ
استَ ْحمَمَْناهَُ .و َما َو َج ْدَنا فيو َح َر ً
َحَّرَـ المَّوُ " (الترمذي  ،ٜٜٔٛ ،جٗ ،صٖٖ٘)  ،فقد أكد النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ أف ما في
سنتو ىو كما في كتاب ا﵀ سبحانو وتعالى  ،فبل تعارض بينيما ال في ظاىر األحكاـ وال باطنيا
 .إال أف أصحاب الفكر المنحرؼ يبتغوف إقصاء السنة التي شرحت ووضحت ما أُجمؿ في
ابتغاء لمفتنة الناتجة عف اعتمادىـ عمى عقوليـ القاصرة وأىوائيـ في تقدير مراد ا﵀
القرآف الكريـ
ً
ضموا وي ِ
وشرعو في ِ
ضموا  ،فبل طريؽ لتحقيؽ االتزاف الفكري عمى طريؽ اليداية الربانية إال بالجمع
ُ
َ
بينيما .قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ" :إني قد تركت فيكـ شيئيف لف تضموا بعدىما كتاب
ا﵀ وسنتي ولف يتفرقا حتى يردا عمي الحوض" (الحاكـ النيسابوري ،ٔٗٔٔ،جٔ  ،ص ٕ، )ٔٚ
فمف أوجو رد السنة ترؾ العمؿ بيا مطمقاً واالكتفاء بالقرآف الكريـ  ،كما أف ىناؾ منيجاً آخر مف
مظاىر رد السنة وضعؼ التسميـ بيا تتمثؿ في رد بعض منيا  ،فيضع الفكر الضاؿ شروطاً
وقيوداً عمى سنة النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ ال تتفؽ مع شروط قبوؿ األحاديث التي أقرىا
وسار عمى نيجيـ كبار عمماء الحديث ،إنما ىي شروط وقيود تتناسب
الصحابة رضى ا﵀ عنيـ َ
مع نسبة الشؾ واليوى التي أُبتمي بيا قمب الفكر الضاؿ  ،فمنيـ مف "يشترطوف في السنة أف
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكوف قطعية الداللة أو قطعية الداللة والثبوت أو مجمعاً عمييا بيف العمماء أو ال تكوف معارضة
لمعقؿ أو لممصمحة "( العجبلف  ،ٔٗٗٓ ،صٖٖٔ) ،ومنيـ مف يرد خبر اآلحاد  ،ومنيـ مف
يطعف في سبلمة عمـ الصحابة رضى ا﵀ عنيـ الناقميف لؤلحاديث  ،ومنيـ مف يشكؾ في عمماء
كتب الصحاح  ،وكؿ ذلؾ مف مظاىر فقداف االت ازف الفكري واضطرابو وفساد منيجو الموقع
لصاحبو في أودية الضبلؿ والشبيات الفكرية  ،ففي الحقيقة إف الفكر الضاؿ الذي يرفض السنة
ويكتفي بالقرآف الكريـ نجده يناقض نفسو ويرد عمى فكره المضطرب بعممو بما ورد في السنة ،
فيو يستند عمييا في منيجية تطبيقو لما ورد في القرآف الكريـ بالرغـ مف إعراضو عنيا إال أنو ال
يستطيع االنفكاؾ عنيا ميما حاوؿ ؛ لكونيا ال تتعارض مع القرآف الكريـ .
أما المظير الثاني مف مظاىر عدـ التوازف بيف مصادر االستقاء العممي فيتمثؿ في تقديـ
العقؿ والحواس عمى الوحي بإخضاع المعارؼ اليقينية لمعايير العقؿ والحواس فما يتـ إدراكو
بواسطتيما يؤمف بو ،وكؿ ما يحيمو العقؿ وال تثبتو التجارب الحسية يرفضو ويكذب بو ؛ مما يفقد
الفكر األصالة المرجعية في بناء التصورات الفكرية ،فإف ىذا المنيج الفاسد يفقد الفكر اتزانو
ويجعمو مقدساً لعقمو وحواسو مرتقياً بيما لمرتبة ال تميؽ بيما إنيا مرتبة العمـ اليقيني الذي ال
يثبت بالعقؿ المجرد وال بمطمؽ الحواس ،وفي ىذا كمو إقصاء لمفكر عف إدراؾ الحقائؽ الغيبية
والتشريعية وانكار لموحي؛ ليكوف عممو كمو مقتص اًر عمى عموـ الدنيا وغاياتو متصمة بيا  ،مما
يجعؿ تصوراتو عف الدار الدنيا واألخرة مضطربة و معارفو فاسدة  ،وخاصة عف تمؾ الحقائؽ
الغيبية والسنف الكونية والشرعية التي ال سبيؿ لتحقيؽ االتزاف الفكري في إدراكيا إال مف خبلؿ
مصدر
ًا
الوحي .حيث يذكر(السعيدي  ")ٖٔٗ٘،إف مف أسباب االضطراب الفكري اعتبار العقؿ
لمتصورات ،فإننا نجد أف ىناؾ فئة تقيـ تصديقاتيا عمى تصورات مصدرىا العقؿ ،والحقيقة أف
كؿ تصور مصدره العقؿ ليس لو وجود خارجي حقيقي فيو إما متخيؿ واما موىوـ ،وبما أف
التصديقات-ومف ثـ األفكار-تعد التصورات ىي لبناتيا ،فإف كؿ تصديؽ مبني عمى تصور
موىوـ أو متخيؿ ال يمكف أف ينتج عنيا أفكار متزنة(".صٖٔ).فمنيج السمؼ الصالح كاف
منيجاً فكرياً متزناً مف حيث الوقوؼ عند حدود النص ،وعدـ خوض العقؿ فيما ال طاقة لو بعممو
 ،فقد أحسنوا تقدير مصادر العمـ وأنزلوىا مرتبتيا التي تميؽ بيا "فيذا دليؿ مف أقوى األدلة عمى
عمؽ فيميـ وقوة ذكائيـ وحرصيـ عمى ما ينفعيـ في دينيـ  ،بو يظير صدؽ متابعتيـ لنبييـ
عميو الصبلة والسبلـ ،وحرصيـ عمى إقامة سنتو والبعد عف ما يكدرىا ،فقد عمموا أف العقؿ مف
ونوه بو
أكبر نعـ ا﵀ عمى عباده وأف ا﵀ جعمو عوناً لصاحبو وربط ا﵀ بو كثي اًر مف القضايا ّ
وبعمو شأنو ،ولكف السمؼ مع ىذا يعمموف عمـ اليقيف أف العقؿ لو حد ينتيي إليو فإذا تجاوزه
انقمب إلى الجيؿ والحمؽ،...وأف تكمؼ األمور التي ال سبيؿ لمعرفتيا إال عف طريؽ النص يعتبر
تعدياً وظمماً وقد يجر إلى القوؿ عمى ا﵀ بغير عمـ"(عواجي ،ٕٕٔٗ،جٔ ،صٕٗٔ) ،فبل سبيؿ
لتقديـ العقؿ عمى النقؿ وال سبيؿ إلقصاء السنة النبوية عف القرآف الكريـ إال سبيؿ الفساد
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والضبلؿ واختبلؿ ميزاف الفكر وفساد األقواؿ واألعماؿ والمعتقدات ،تبعاً لفقدانو األصالة المرجعية
في بناء التصورات العقمية ،ووفؽ ذلؾ فإنو يتعيف عمى التربية تعريؼ الطالب الجامعي بمجاالت
التفكير التي تتناسب مع طاقات العقؿ وقدراتو ،وتوثيؽ اتزانو المنيجي بيف مصادر االستقاء
المعرفي ببياف مرتبة كؿ مصدر والمجاؿ العممي الذي يتناسب معو ومرتبة العمـ الذي يفيده .
فمقد تبيف مف خبلؿ توضيح العوامؿ الذاتية التي تؤثر عمى االتزاف الفكري لدى الطالب
الجامعي أنو ينمو لديو االتجاه نحو إعادة بناءه الفكري بشكؿ جديد ومنظـ ومتكامؿ و مستقؿ
فكرياً  ،وبطريقة أكثر عمقاً عف تمؾ التصورات التي اكتسبتيا خبراتو المعرفية سابقاً  ،ىادفاً

إعادة تكويف ىويتو الفكرية الخاصة بو ؛ فمكي يكوف تصوره الجديد أصيؿ ومتكامؿ وصحيح ،
وفي سبلمة مف نقد التصورات العقمية التي تتصؿ بالمسممات العقدية والثوابت الشرعية  ،فإنو
ينبغي أف يزود بيذه المنيجية العقمية األصيمة  ،فإف عدـ تزويده بيا وتنميتيا عمييا سيعرضو
لفقداف االتزاف الفكري .
المطمب العقمي الرابع  :تحقيق العمم اليقيني والتصورات الصحيحة باألدلة والبراىين
 :لقد أشارت الباحثة أف مف العوامؿ المؤثرة عمى االتزاف الفكري لدى الطالب الجامعي اكتسابو
آليات االستدالؿ والبرىنة  ،واعتماده عمى البراىيف واألدلة في اكتساب تصوراتو الجديدة والحكـ
عمى تصوراتو القديمة والحقائؽ التي يؤمر بتصديقيا ،واف ىذا االستعداد العقمي البد أف يتـ
تنميتو والوفاء بمطالبو كي يثمر االتزاف الفكري  ،فعمى التربية أف تعي بأف ما يعد مف المسممات
والثوابت العقدية والعقمية في المنيج اإلسبلمي ليس بالضرورة أف يكوف مف المسممات لدى
الطالب الجامعي وخاصة في عصرنا الحالي ؛ تبعاً لتداخؿ الثقافات اإلنسانية واالنفتاح الفكري
الذي أدى إلى عالمي ة األفكار الضالة والمعتقدات الفاسدة ،وتسربيا بشكؿ سريع وقوي لفكر أبناء
األمة اإلسبلمية ؛ مما يحتـ عمى الجامعات العناية بجودة عممية إكساب الطالب الجامعي
التصورات العقمية الصحيحة وخاصة عف األمور الغيبية والثوابت العقدية والسنف الكونية
والشرعية فإف التصورات الصحيحة تعد مفردات لمتفكير المتزف  ،فبل بد مف تقديميا بطريقة
مقنعة مقترنة باألدلة والبراىيف العقمية والنقمية منيا  ،والحذر مف االكتفاء بالدليؿ والبرىاف النقمي
دوف العناية بالجمع بينو وبيف األدلة والبراىيف العقمية  ،فكؿ حقيقة مف حقائؽ الوحي ليا دليؿ
عقمي كم ا ليا دليؿ نقمي؛ " فما مف قضية عقدية ساقيا القرآف الكريـ إال وقرنيا بدليؿ صدقيا
وبرىاف يقينيا القطعي في داللتو  ،فيجب عمى كؿ باحث أال يغفؿ عف التنبيو إلى ما يحتويو
النص القرآني مف برىاف عقمي يتصؿ بالموضوع الذي يتحدث عنو  ،ونخص ىنا ما يتصؿ
بموضوع اإليماف با لغيبيات ودالئميا ألف ىذا الجانب كاف ومازاؿ مثار جدؿ بيف الفكر الديني
والفكر الفمسفي" ( الجميند  ،ٜٜٜٔ ،صٖٔ ، ) ٔٗ-فالتربية في واقعنا المعاصر تخاطب
عقميات متباينة مف حيث القدرة عمى اإلدراؾ  ،ومتباينة مف حيث سبلمة القمب مف األىواء
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والشبيات والمعتقدات الفاسدة ،ومتباينة مف حيث المدخؿ الفكري الذي ترتكز عميو  ،فمنيـ مف
يكوف مدخمو الفكري يتسع استيعاباً وتسميماً لموحي  ،ومنيـ مف ال يتسع فكره إال لمدالئؿ العقمية
والحسية ؛ لذا يتوجب مخاطبة العقوؿ وفؽ ما يسيـ في تحقيؽ التصورات الصحيحة  ،ويصؿ
بيا لمتسميـ لمثوابت العقدية بمراعاة تبايف المداخؿ الفكرية كي تثمر التربية ثمارىا  ،قاؿ عمي
رضي ا﵀ عنو" :حدثوا الناس بما يعرفوف أتحبوف أف يكذب ا﵀ ورسولو" (البخاري ،ٔٗٓٚ ،جٔ،
ص ،)ٜ٘فإف مخاطبة ذو العقيدة السميمة ذات االستناد المرجعي عمى الوحي ببراىيف القرآف
والسنة كافية وكفيمة بتحقيؽ القناعة بالحقائؽ أما مف كاف استناده المرجعي عمى العقؿ والحواس
يعمو عمى استناده المرجعي عمى الوحي ،فإنو ينبغي أف يخاطب بالبراىيف العقمية والنقمية معاً ،
"فمخاطبة غير المسمـ أو مف يرغب في التزود بالبرىاف العقمي فإف ذلؾ ال يكفى في إقناعو ،
وانما البد أف يضاؼ إلى ذلؾ شيء آخر لو أكبر األثر في توضيح الجانب العقمي في اإللزاـ
بالبرىاف"(الجميند  ،ٜٜٜٔ ،صٕٔ. ) ٖٔ-
والبد مف الجمع بيف الدليؿ والبرىاف في إثبات الحقائؽ لمطالب الجامعي  ،فيناؾ فرؽ
دقيؽ بيف الدليؿ والبرىاف  ،فالدليؿ يقر حقيقة ما لكنو ليس بالضرورة أف ينفي إمكانية تعمقيا
بغيرىا  ،أما البرىاف فيو إلزاـ عقمي يتـ مف خبللو إقرار حقيقة ما  ،وينفي إمكانية تعمؽ الحقيقة
بغيرىا ؛ ولذا سماىا الفقياء الممزمات العقمية " ،فاإللزاـ معنى أخص مف الدليؿ مف بعض الوجوه

 ،فالدليؿ عند أكثر الفقياء واألصولييف ىو ما يمكف أف يتوصؿ بصحيح النظر فيو إلى مطموب
خبري  ،فبل يشترط في الدليؿ أف يكوف إلفساد قوؿ المخالؼ فإف مف الدليؿ ما يدؿ عمى
معنى ال ينازع فيو أحد بينما اإللزاـ ال يكوف إال لغرض افساد قوؿ المخالؼ وبياف تناقضو"
(الياشمي ،ٖٔٗ٘ ،ص ، )ٖٜوىذا ما التزـ بو المنيج اإلسبلمي فقد خاطب ا﵀ أصحاب
األفكار الضالة والمعتقدات الفاسدة المنكريف لموحي باألدلة والحجج والبراىيف العقمية التي تتناسب
ض
مع مستويات عقوليـ مما أقاـ عمييـ الحجة ومف شواىد ذلؾ قولو تعالى ﴿ :أَمهنْ َج َع َل ْاْلَرْ َ
َّللا َب ْل
ْن َحا ِج ًزا أَإِلَ ٌه َم َع ه ِ
َق َرارً ا َو َج َع َل خ ََِللَ َها أَ ْن َهارً ا َو َج َع َل لَ َها َر َواسِ ًَ َو َج َع َل َبٌ َْن ْال َبحْ َرٌ ِ
ض أَإِلَ ٌه
أَ ْك َث ُر ُه ْم َِل ٌَعْ لَم َ
ُون 6٣أَمهنْ ٌُ ِجٌبُ ْالمُضْ َط هر إِ َذا َد َعاهُ َو ٌَ ْكشِ فُ السُّو َء َو ٌَجْ َعلُ ُك ْم ُخلَ َفا َء ْاْلَرْ ِ
ُون62أَمهنْ ٌَ ْهدٌِ ُك ْم فًِ ُ
َّللا َقل ً
اح ُب ْشرً ا َبٌ َْن
ظل ُ َما ِ
ت ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ِر َو َمنْ ٌُرْ سِ ُل الرِّ ٌَ َ
ٌَِل َما َت َذ هكر َ
َم َع ه ِ
َّللا َت َعا َلى ه
ون6أَمهنْ ٌَ ْب َدأ ُ ْال َخ ْلقَ ُث هم ٌُعٌِ ُدهُ َو َمنْ ٌَرْ ُز ُق ُك ْم م َِن
َّللاُ َعمها ٌُ ْش ِر ُك َ
ٌَدَ يْ َرحْ َم ِت ِه أَإِ َل ٌه َم َع ه ِ
ٌِن﴾(القرآف الكريـ  ،النمؿ-ٙٔ ،
صا ِدق َ
َّللا قُ ْل َها ُتوا بُرْ َها َن ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َ
ض أَإِلَ ٌه َم َع ه ِ
اء َو ْاْلَرْ ِ
ال هس َم ِ
ٗ ، ) ٙفحينما وقع انكارىـ لمذات اإلليية والعمـ المتصؿ بيا الوارد في الوحي أحاليـ ا﵀
لبلستدالؿ بأدلة عقمية وحسية وألزميـ باإلتياف ببراىيف تنقد البراىيف التي أحاليـ عمييا ؛ تكبيتاً
والزاماً ليـ وفضحاً لكبريائيـ واعراضيـ عف الحؽ .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإف فقد العقؿ االستناد عمى األدلة والبراىيف في بناء تصوراتو ؛ فإنو سيكوف عرضو
لبلضطراب واالنحراؼ والتعصب الفكري واالنغبلؽ عمى التصورات الفاسدة ؛ فبل بد أف يكوف
لمفكر تصورات صحيحة عف كافة القضايا العقدية والتشريعية واإلنسانية التي يستمزـ منو اإليماف
بيا واالنقياد ليا  ،أو تمؾ التي يتطمب منو الحكـ عمييا بالصبلح أو الفساد ،و كمما كانت
تصوراتو مرتكزه في بنائيا عمى مصادر أصيمة كمما ارتقت معارفو وتصوراتو لمرتبة اليقيف الذي
قسـ العمماء اإلدراؾ إلى تصور وتصديؽ
ال ينتقد مما يحقؽ لو االتزاف الفكري والسموكي "،فعندما ّ
فإنيـ أردوا بذلؾ أف َمف ال يممؾ التصورات الصحيحة ال يمكف أف يصؿ إلى التصديقات
الصائبة ،وامتبلؾ التصورات الصحيحة ىي في الحقيقة أدوات االجتياد في مسألة مف مسائؿ
الفكر" ( السعيدي  ، ٖٔٗ٘ ،ص. )ٕٙ
المطمب العقمي الخامس االتزان العقمي في منيجية النقد العممي :إف مف العوامؿ
الذاتية لمطالب الجامعي والتي تؤثر في اتزانو الفكري تأثي اًر إيجابياً نضج قدرتو عمى التحميؿ
والنقد  ،والتي تقبميا نمو القدرة عمى القراءة الموسوعية واالنفتاح الفكري عمى فكر اآلخريف ،
فمكي يتـ استثمار ىذه االستعدادات استثما اًر يحقؽ لمطالب الجامعي االتزاف الفكري فإنو ينبغي
تزويده بمنيجية النقد المعياري  ،فإف مف مظاىر عدـ االتزاف الفكري مجافاة المعيارية في عممية
النقد والتمحيص لفكر اآلخريف  ،إما بتجاىؿ الحؽ الوارد فييا وغمط األفكار الصحيحة حقيا
بتغميب الخمؿ الوارد فييا ،أو قبوؿ كؿ ما في فكر اآلخر واالنغماس فيو دوف العناية الدقيقة
بتحميمو وتحميؿ المفاىيـ واألدلة والبراىيف التي يستند عمييا فيذا جيؿ وطيش وفساد منيجي .
فالطالب الجامعي ينبغي أف يدرب عمى منيجية النقد العممي المعياري الذي يتـ فيو
التحميؿ الدقيؽ لآلراء واألفكار والمفاىيـ والنظريات واألدلة والبراىيف التي ترتكز عمييا الحقائؽ ،
وأف ينمى لديو الحس النقدي التكاممي الذي يتمثؿ في النقد الداخمي والخارجي  ،فأما الداخمي
فيكوف متصبلً بالمحتوى المعرفي والمنيج العقمي المتبع في إقرار الحقائؽ والنتائج التي توصؿ
ليا فكر ما واألدلة والبراىيف التي يستند عمييا  ،و أما النقد الخارجي فيو ما يتصؿ بذات المفكر
أو الكاتب ويتمثؿ في التحقؽ مف صحو نسبة العمـ لمعالـ  ،والتأكد مف صفاء عقيدتو وسبلمة
منيجو الفكري .ولقد وضع (العوضي  )ٕٓٓٗ ،طرؽ الكتشاؼ ىوية المفكر والتأكد مف عقيدتو
تتمثؿ فيما يمي  ":أوال :المرجعية الفكرية والمحتوى المعرفي لفكره ،فبل جداؿ في أف في المحتوى
الداخمي لفكر الكاتب أو المفكر ما يكشؼ بدوره عف مرجعيتو الفكرية  ،ثانيا :اليدؼ الذي يسعى
إليو المفكر  ...فاليدؼ المتبنى يكشؼ عف المرجعية الفكرية العميا التي يصدر منيا وعنيا
"(صٓ ، )ٔٚويتحصؿ ذلؾ مف خبلؿ العناية بالتحميؿ الدقيؽ لممحتوى المعرفي والفيـ الدقيؽ
لممصطمحات والمفاىيـ التي يعبر بيا عف أفكاره والتي يشتير باستخداميا مذىب فكري معيف .
فمكي يكوف النقد منصفاً عادالً ينبغي أف يكوف متوازناً في إقرار الحؽ الوارد في فكر اآلخر
والباطؿ الوارد فيو دوف إىماؿ ألحدىما ،كما يستمزـ أف يكوف النقد لمباطؿ مقترف ببياف ما يقابمو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف الحؽ باألدلة والبراىيف  ،فبل يصح أف يقؼ الفكر عمى تفنيد الشبيات واألخطاء الفكرية دوف
أف يوضح الحؽ الذي يقوـ اعوجاجيا باألدلة والبراىيف .فبل بد أف يدرب الطالب الجامعي عمى
خطوات النقد لمفكر المعارض أو الضاؿ  ،وتتمثؿ ىذه الخطوات بتجزئة المحتوى المعرفي إلى
أجزاء ودحض كؿ فكرة باطمة أو حقيقة ظنية خاطئة بإظيار البراىيف واألدلة العقمية والنقمية عمى
فسادىا  ،ومف ثـ إقرار الحؽ الذي يقابؿ الباطؿ باألدلة والبراىيف النقمية و العقمية  ،فبل يصح
أف يقبح فك اًر دوف بينة ،لكوف ذلؾ يجعمو فاقداً لممعيارية الدقيقة التي يحتكـ إلييا  ،فالمنيج
اإلسبلمي يتعامؿ وفؽ معايير ثابتة ودقيقة  ،وال يجيز التعدي عمى الحؽ الوارد في فكر األخريف
ٌِن آ َم ُنوا إِنْ َجا َء ُك ْم َفاسِ ٌق ِب َن َبإٍ َف َت َب هٌ ُنوا أَنْ
وال يقبؿ حكماً ببل دليؿ وبينة .قاؿ تعالى ٌَ ﴿ : :ا أَ ٌُّ َها الهذ َ
ٌِن ( ﴾6القرآف الكريـ  ،الحجرات ، ) ٙ ،فالحكـ
ُتصِ ٌبُوا َق ْومًا ِب َج َهالَ ٍة َف ُتصْ ِبحُوا َعلَى َما َف َع ْل ُت ْم َنا ِدم َ
عمى أفكار األخريف كثي اًر ما يتصؿ بإصدار حكـ عمى عقيدة المفكر  ،وال يجوز أف يتساىؿ
العبد في ذلؾ وال أف يندفع بالحكـ عمى العقائد والنوايا إال ببينة وبرىاف وبالقدر الذي
اقتضتو البينة  ،واال فقد الفكر اتزانو وانحرفت أحكامو وفسدت عدالتو ،وكاف فك اًر منحا اًز لمعاييره
منتص اًر لذاتو ال لمحؽ الرباني  ،فبل بد أف يكوف النقد بنظرة فاحصة دقيقة متوازنة وموزونو
بميزاف المعايير الربانية  ،فبل يكيؿ الحؽ بميزانو وال يقدر الباطؿ بمكيالو بؿ ىو ميتدي بيدي
شريعة ا﵀.
كما ينبغي أف ينمى في الطالب الجامعي أداب النقد والتجريح والتعديؿ وفؽ المنيج
اإلسبلمي  ،فينزه لسانو وفكره عف االستطراد في أعراض المفكريف والعمماء ووصفيـ بصفات
ذميمة ال تتناسب مع مقدار الخطػأ الفكري الواقع منيـ" .فبل يجوز بحاؿ أف يطيؿ القارئ لسانو
عمى أحد العمماء السابقيف ،أو أف يقع في عممو ودينو ،ويتيمو في نيتو وعقيدتو ،ويجيمو في
عممو وعقمو وتفكيره ،ويمغى كؿ نتاجو العممي نتيجة لخطأ أو أخطاء وقع بيا ، ...وىذه النظرة
تمثؿ االتزاف اإلسبلمي ،والوسطية اإلسبلمية ،والعدالة في األخذ والرد والسمب واإليجاب"
(الخالدي  ،ٕٔٗٗ ،ص  ، ) ٔٙٓ-ٜٔ٘وال يصح كذلؾ أف يشتـ أو يقبح صاحب الفكر
َّللا
ون ه ِ
ٌِن ٌَ ْدع َ
الضاؿ ؛حماية وصيانة لذاتو وفكره وعقيدتو قاؿ تعالىَ ﴿ :و َِل َت ُسبُّوا الهذ َ
ُون ِمنْ ُد ِ
َف ٌَ ُسبُّوا ه
ك َز هٌ هنا لِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة َع َملَ ُه ْم ُث هم إِلَى َرب ِِّه ْم َمرْ ِج ُع ُه ْم َف ٌُ َن ِّب ُئ ُه ْم ِب َما َكا ُنوا
َّللاَ َع ْد ًوا ِبغَ ٌ ِْر عِ ْل ٍم َك َذلِ َ
ون( ﴾٣٠٧القرآف الكريـ  ،األنعاـ . )ٔٓٛ ،فمنيجية النقد العممي منيجية تكفؿ تحقيؽ
ٌَعْ َملُ َ
االتزاف الفكري أثناء التعامؿ مع فكر األخر؛ حيث تضبط معيارية االنتقاء لؤلفكار الصالحة
والفاسدة والنافعة والضارة وفؽ معايير اإلسبلـ؛ مما يمكف الفكر مف االتزاف بيف األصالة
والمعاصرة والجمع بينيما في نسؽ فكري أصيؿ  ،كما تكفؿ لو اتزاف عممية إصدار الحكـ عمى
فكر اآلخر دوف تحيز ذاتي أو تبعية فكرية ضالة  .واف كؿ ذلؾ ينعكس عمى االتزاف
العقدي والسموكي والخمقي لمطالب مما ييمف لو طريؽ التواصؿ واالنفتاح الفكري األمف "،فيؿ
يتحقؽ االتزاف واالعتداؿ قوالً وفعبلً بعيداً عف عقؿ وفكر ال يتخذ منيج التفكير الناقد سبيبلً "
(القويفمي ،وعتيبة  ،والحمواني  ،ٕٓٔٚ،ص ٖٖ٘) .
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المطمب العقمي السادس  :التوازن الفكري في تقدير المصالح والمفاسد وفق
االعتبار الشرعي ليا  :إف تقدير فكر الطالب الجامعي لممصالح والمفاسد يتطمب االستناد
لممعايير الشرعية في اعتبارىا  ،فكثير ما تكوف المصالح والمفاسد التي يقدرىا العقؿ البشري
متوىمة وظنية وغير متزنة ؛ نتيجة الرؤية اإلنسانية القاصرة  ،والتي غالباً ما تيتـ بإدراؾ ظواىر
األمور وعواقبيا القريبة وتغفؿ عف االىتماـ بإدراؾ العواقب البعيدة ؛ مما يورث المرء قصور
اليدؼ عمى الدنيا واالنكباب عمى تحصيؿ مصالحيا والغفمة عف الدار اآلخرة .فقد حذر ا﵀
عباده مف االنغماس في مطالب الدنيا موضحاً أف قصور اليدؼ يؤدي لقصور عمـ اإلنساف مما
يورثو الضبلؿ والفساد وتضيع حياتو الفانية مف غير أف يتزود بما ينفعو في حياتو الباقية .قاؿ
تعالىَ ﴿: :فأَعْ ِرضْ َعنْ َمنْ َت َولهى َعنْ ِذ ْك ِر َنا َولَ ْم ٌ ُِر ْد إِ هِل ْال َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَاَ 2٧ذل َِك َم ْبلَ ُغ ُه ْم م َِن ْالع ِْل ِم إِنه
ض هل َعنْ َس ِبٌ ِل ِه َوه َُو أَعْ لَ ُم ِب َم ِن اهْ َت َدى ﴾١٠القرآف الكريـ  ،النجـ)ٖٓ-ٕٜ ،
ك ه َُو أَعْ لَ ُم ِب َمنْ َ
َر هب َ
 .كما أف الرؤية اإلنسانية في تقدير المصالح والمفاسد رؤية غير تكاممية في تقدير أبعاد
انعكاس ىذه المصالح أو المفاسد  ،فغالباً ما تنحصر زاوية الرؤية عمى تقدير األثر المترتب
عمى الفرد دوف تقدير األثر المنعكس عمى المجتمع  ،فيي تتأثر باألىواء وما يزنو الشيطاف ؛
مما يجعؿ معايير الفكر مجافية لمموضوعية ،فمقد تـ التوضيح إف مف بيف معطبلت التفكير التي
البد أف يحذر منيا الطالب الجامعي ويعمد لتنقية فكره منيا الخضوع لممعايير الذاتية وما يزينو
الشيطاف مف معايير باطمة في تقدير المصالح والمفاسد وفؽ اعتبارات تخالؼ االعتبار اإلليي.
فإف المنيج اإلسبلمي حينما قدر المصالح والمفاسد قدرىا في ضوء المقاصد الشرعية
بنظرة تكاممية شمولية تراعي حؽ الفرد وحؽ الجماعة  ،وتراعي العواقب العاجمة واآلجمة وتوائـ
بينيما في نسؽ فكري متألؼ ،ووفؽ ىذه المنيجية الصحيحة وجو ا﵀ عباده لبلجتياد العقمي في
تقدير المصالح والمفاسد لما يستجد مف أمور وفؽ اعتبار عمـ المقاصد الشرعية في تقديرىا
وترتيبيا  ،فقد أرسى ىذا العمـ الشرعي الدقيؽ قواعد مقاصدية ُبنيت وفؽ ليا كافة التشريعات
اإلسبلمية وأُسس وفؽ ليا االجتياد الفقيي في تقدير المصالح والمفاسد .ومف ىذه القواعد
المقاصدية التي تحقؽ االتزاف الفكري في تقدير المصالح والمفاسد  ،قاعدة رفع الضيؽ والحرج
قاؿ تعالى َ ﴿ :ما ٌ ُِرٌ ُد ه
ٱّلِل ُ ِل ٌَ ۡج َع َل َعلَ ٌۡ ُكم م ِّۡن َح َر ٖج َو َٰلَكِن ٌ ُِرٌ ُد ِلٌ َُطه َِّر ُكمۡ َو ِل ٌُ ِت هم ن ِۡع َم َتهُۥ َعلَ ٌۡ ُكمۡ لَ َعله ُكمۡ
ُون( ﴾ 6القرآف الكريـ ،المائدة ، ) ٙ ،وقاعدة ال ضرر وال ضرار قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى":
َت ۡش ُكر َ
ال ضرر وال ضرار مف ضار ضره ا﵀ ومف شاؽ شؽ ا﵀ عميو" ( الدارقطني  ،ٖٔٛٙ ،جٖ ،
ص ، )ٚٚفاالجتياد العقمي في تقدير المصالح والمفاسد في المنيج اإلسبلمي ال يخضع
لممعايير الذاتية الشيوانية أو الشيطانية  ،إنما ترتبط ارتباطاً وثيق ًا بالغاية الكبرى التي مف أجميا
خمؽ ا﵀ البشر وسف التشريعات التي تنظـ عبلقة اإلنساف بربو ثـ بالمخموقات مف حولو وفؽ ما
يحقؽ مصالحيـ في الدنيا واألخرة .
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د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمكي يتـ حماية الطالب الجامعي مف الخضوع لمعايير ذاتية فبلبد أف يتـ تأصيؿ عممية
تقديره العقمي لممصالح والمفاسد وفؽ أساسيات عمـ المقاصد الشرعية وقواعده التي تمكنو مف
تقدير المصالح والمفاسد وفؽ نظرة شمولية تكاممية متوازنة تنسجـ مع المقاصد الشرعية ؛
فيكوف في مأمف مف االنزالؽ الفكري في تقدير مصالح أو دفع مفاسد متوىمة تتعارض مع
المقاصد الشرعية المعتبرة  ،مما يحقؽ لو االتزاف الفكري المنعكس عمى االتزاف السموكي ،
واالتزاف االجتماعي .

 المتطمبات العقدية لتحقيق االتزان الفكري لطالب الجامعات السعودية من
المنظور االسالمي :

المطمب العقدي األ ول  :حماية عقيدة الطالب الجامعي من مخالطة أىل الشبيات
واالنحرافات العقدية :
ينبغي عمى الجامعات أف تحمي عقيدة الطالب الجامعي مف االطبلع عمى فكر أىؿ
الشبيات وتحذيره مف التساىؿ في مجادلتيـ بغير خمفية شرعية قوية وثبات عقدي  ،وذلؾ مف
خبلؿ توعيتيـ بالخطر الفكري والعقدي الذي قد يصيب الطالب الجامعي حاؿ االستغراؽ في
قراءة كتب أىؿ الضبلؿ العقدي والشبيات الفكرية والجدؿ والحوار معيـ  ،فمف الخطر الفكري
الذي أفقد بعض مف شبابنا اتزانيـ الفكري التساىؿ في مجادلة وحوار أىؿ الشبيات والمعتقدات
الفاسدة ،واف كاف ىدؼ البعض منيـ ىدفاً شريفاً يتمثؿ في الدعوة إلى اإلسبلـ إال أف النتيجة لـ
تكف لدى البعض موصمة لميدؼ ،بؿ جاءت بما ينقض عرى اإليماف في قموبيـ؛ نتيجة عدـ
امتبلكيـ العمـ الدقيؽ والعميؽ بالمنيج اإلسبلمي ومفاىيمو ومقاصده  ،وال دراية كاممة
بالنصوص الشرعية ؛ مما جعؿ البعض يقع في الحيرة واالضطراب أماـ التساؤالت العقمية التي
يثيرىا أىؿ الضبلؿ فما يمبث أف يجد في قمبو شبيو ال يستطيع التخمص منيا ،فيقع في الضبلؿ
والفساد ويفقد اتزانو الفكري  ،فإف مجالسة أىؿ الضبلؿ خطر عظيـ عمى العقيدة وىذا ما جعؿ
أئمة السمؼ يحذروف مف مجادلة أىؿ الضبلؿ والشبيات مع قوة عمميـ ؛ إيماناً منيـ بخطورة
ىذه األفكار " ،ولتعظيميـ كبلـ ا﵀ وكبلـ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ فكانت نفوسيـ تنفر
مف أي كبلـ أو رأي يتقدـ بيف يدي ا﵀ ورسولو  ،فكأنيـ يسمعوف ا﵀ في عمياه يقوؿ ليـ
َّللاَ إِنه ه
َّللا َو َرسُولِ ِه َوا هتقُوا ه
َّللاَ َسمٌِ ٌع َعلٌِ ٌم﴾
ٌِن آ َم ُنوا َِل ُت َق ِّدمُوا َبٌ َْن ٌَ َديِ ه ِ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الهذ َ
( القرآف الكريـ  ،الحجرات(")ٔ ،العجبلف  ،ٔٗٗٓ ،صٖ ،)ٛفقد "َ قَا َؿ ا ْلحسف َال تجادلوا أىؿ
وىـ وَال تسمعوا ِم ْنيـ وقد اتّفؽ أىؿ ِ
ِ
السمؼ عمى َى َذا َوَال ْين َحصر َما
ْاأل ْ
َ
الحديث مف ّ
ُ َ
َى َواء َوَال تُ َجال ُس ُ ْ َ
ِ
ِ
َّح َابة َم َع أَنيـ أعرؼ بالحقائؽ وأفصح
نقؿ َع ْنيُـ مف التشديدات فيو َ ،وقَالُوا َما سكت َعنوُ الص َ
بترتيب ْاألَْلفَاظ مف َغيرىـ إِ َّال لعمميـ بِما يتَولَّد ِم ْنوُ َّ
الشّر"( الغزالي ،ٔٗٓ٘ ،جٔ ،ص.)ٛٛ
َ َ
كما أف ا﵀ حذر المؤمنيف مف الخوض مع أىؿ الشبو والفتف قاؿ تعالىَ ﴿ :وإِ َذا َرأٌَْتَ
ك ال هشٌ َ
ْطانُ
ُون فًِ آ ٌَا ِت َنا َفأَعْ ِرضْ َع ْن ُه ْم َح هتى ٌَ ُخوضُوا فًِ َحدٌِ ٍ
ث غَ ٌ ِْر ِه َوإِمها ٌُ ْنسِ ٌَ هن َ
ٌِن ٌَ ُخوض َ
الهذ َ
َف ََل َت ْقع ُْد َبعْ دَ ِّ
الذ ْك َرى َم َع ْال َق ْوم ه
ٌِن( ﴾6٧القرآف الكريـ  ،األنعاـ .)ٙٛ ،وذلؾ ألف قمب
الظالِم َ
ِ
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المؤمف يحيط بو الشيطاف فبل ُيؤمف مف وقع شبيو في قمبو فيعظميا لو الشيطاف فيفسد فكره
وعقيدتو؛ ولذا كاف يكثر النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ مف دعاء ا﵀ تعالى بالثبات عمى
ِ
فع ْف أََن ٍ
صمَّى
س قَ َ
اؿَ " :ك َ
اف َر ُسو ُؿ ا﵀ َ
اليدى مع كونو مؤيد محفوظ مف ا﵀ سبحانو و تعالىَ ،
ِ
ِ
ِ
القمُ ِ
وؿ ا﵀،
تَ :يا َر ُس َ
ّْت َق ْمبِي َعمَى دين َ
ب ُ
وب ثَب ْ
ؾ ،فَ ُق ْم ُ
المَّوُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َـ ُي ْكثِ ُر أ ْ
َف َيقُو َؿَ :يا ُم َقمّْ َ
القمُوب ب ْيف أُصبع ْي ِف ِمف أَصابِ ِع ِ
ا﵀
آمَّنا بِ َ
ت بِ ِو فَيَ ْؿ تَ َخ ُ
ؾ َوبِ َما ِج ْئ َ
ْ َ
اؼ َعمَْيَنا؟ قَا َؿَ :ن َع ْـ ،إِ َّف ُ َ َ َ ْ ُ َ
َ
ّْ
اء"(.النسائي ،ٜٜٔٛ ،جٗ ،ص ، )ٔٙكما أف مف مخاطر مجادلة أىؿ الشبيات
ش
ي
ؼ
ي
ك
ا
ي
ب
م
َ
ُي َق ُ َ ْ َ َ َ ُ
والمعتقدات الضالة أنيـ يستدلوف بالنصوص الشرعية في غير مواضعيا ؛ و ذلؾ يمثؿ خط اًر
فكرياً وعقدياً عمى مف ليس لو عمـ دقيؽ بالقرآف الكريـ والسنة ،فقد يقع في مصيدة شبياتيـ
ظناً منو أف النص الشرعي يدؿ فعبلً عمى تمؾ الشبيات الفكرية؛ فاألسمـ واألحوط لمشاب أف
ٌِن
يترؾ مجادلتيـ امتثاالً لقولو تعالى َ ﴿ :و َِل ُت َجا ِدلُوا أَهْ َل ْال ِك َتا ِ
ًِ أَحْ َسنُ إِ هِل الهذ َ
ب إِ هِل ِبالهتًِ ه َ
ُون﴾46
َظلَمُوا ِم ْن ُه ْم َوقُولُوا آ َم هنا ِبالهذِي أ ُ ْن ِز َل إِلَ ٌْ َنا َوأ ُ ْن ِز َل إِلَ ٌْ ُك ْم َوإِلَ ُه َنا َوإِلَ ُه ُك ْم َوا ِح ٌد َو َنحْ نُ لَ ُه مُسْ لِم َ
( القرآف الكريـ  ،العنكبوت.)ٗٙ ،
فمجادلة أىؿ الشبيات والشيوات والبدع والضبلالت تشغؿ القمب وتفسد إيمانو وتمبس
عميو فيـ وعقؿ النصوص الشرعية ؛ لكونيـ يسيئوف االستدالؿ بيا ؛ لذا حذر السمؼ مف
مجادلتيـ "فعف الفضيؿ بف عياض :ال تجادلوا أىؿ الخصومات؛ فإنيـ يخوضوف في آيات ا﵀
"( البللكائي  ،ٕٖٔٗ ،جٔ  ،ص ٕ.)ٛ
المطمب العقدي الثاني:تحقيق التسميم التام هلل ولرسمو والرضى بأقداره الكونية والشرعية:

إف االختبلؿ في التسميـ ألحكاـ ا﵀ الشرعية والقدرية والكونية وعدـ الرضى بيا توقع
الفكر في اضطراب عقدي وسموكي  ،فيي توىـ العقؿ بأف ىناؾ تقدي اًر وحكمة أفضؿ مف تقدير
ا﵀ وحكمتو التي قضى بيا -تعالى ا﵀ عف ذلؾ عمو كبير ، -فيي مؤشر مف مؤشرات الخمؿ
في العقيدة وعدـ الثقة بقدرة ا﵀ وضعؼ اإليماف بتماـ عممو سبحانو وتعالى  .فبل مجاؿ لخيرة
َّ
ٍ
العقؿ فيما يرد مف أحكاـ ا﵀ الشرعية .قاؿ تعالى﴿ :وما َك ِ
ضى الموُ
اف ل ُم ْؤ ِم ٍف َوَال ُم ْؤ ِمَنة إِ َذا قَ َ
ََ َ
َف ي ُكوف لَيـ ا ْل ِخيرةُ ِم ْف أَم ِرِىـ وم ْف يع ِ َّ
َّ
ض َبل ًال ُمبِ ًينا﴾
ؿ
ض
د
ق
ف
و
ل
و
س
ر
و
و
َ
َ
ص الم َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ْ ْ ََ َْ
َوَر ُسولُوُ أ َْم ًار أ ْ َ َ ُ ُ َ َ
(القرآف الكريـ  ،األحزاب ، )ٖٙ ،كما أنيا مؤشر عمى فساد منيج العقؿ في تقدير حدوده وقياس
امك انياتو ،وتعدي لمعقؿ عمى عمـ ا﵀ تعالى فعمـ ا﵀ ذو حكمة تامة وشاممة وعمـ العبد ال يعدو
قطرة في بحر عمـ ا﵀ تعالى  ،فميما حاوؿ أف ينفذ بعقمو ويتجاوز الحدود التي أقرىا ا﵀ لعمؿ
َف تَْنفُ ُذوا ِم ْف أَ ْقطَ ِار السَّماو ِ
﴿يا م ْع َش َر ا ْل ِج ّْف و ِْ
اإل ْن ِ
ات
استَطَ ْعتُ ْـ أ ْ
س إِ ِف ْ
عقمو فمف يتمكف قاؿ تعالىَ َ :
ََ
َ
و ْاأل َْر ِ
وف إِ َّال بِ ُس ْمطَ ٍ
افٖٖ﴾( القرآف الكريـ ،الرحمف . )ٖٖ ،وقاؿ تعالى:
ض فَ ْانفُ ُذوا َال تَْنفُ ُذ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ود فييَا
ع
ن
َف
أ
ا
ن
ل
وف
ك
ي
ا
م
و
ا
ي
ن
م
و
الم
ا
ان
ج
ن
ذ
إ
د
ع
ب
ـ
ك
ت
م
م
ي
ف
ا
ن
د
ع
ف
إ
ا
ب
ذ
ك
و
الم
ى
م
ع
ا
ن
ي
ر
ت
ف
ا
د
ق
﴿
ْ
َ
َ
ْ
ُْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ً ْ ُ َْ
َ ََ ْ َ َ
اء المَّوُ َربَُّنا و ِس َع َربَُّنا ُك َّؿ َشي ٍء ِع ْم ًما َعمَى المَّ ِو تَو َّك ْمَنا َربََّنا ا ْفتَ ْح َب ْيَنَنا وَب ْي َف قَ ْو ِمَنا بِا ْل َح ّْ
ؽ
إِ َّال أ ْ
َف َي َش َ
َ
َ
َ
ْ
ِِ
يف ( ﴾ٜٛالقرآف الكريـ  ،األعراؼ. )ٜٛ ،
َوأ َْن َ
ت َخ ْي ُر ا ْلفَاتح َ
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحينما تكوف منيجية العقؿ غير سميمة في تقدير قدراتو ومعرفة حدود عممو فإف النتيجة
ستكوف فساد عقيدة التسميـ ﵀ والرضا بأحكامو ،أما العقؿ الذي يحسف تقدير قدراتو ويعرؼ حدود
المجاالت المعرفية التي تخضع لطاقاتو؛ فسينتج عف ذلؾ تماـ التسميـ والرضى بأقدار ا﵀
وأحكامو  ،يقوؿ (العيني ،د.ت ) " ما تعبد ا﵀ تعالى بو خمقو مف شريعتو يجب أف يكوف حجة
عمى العقوؿ  ،وال تكوف العقوؿ حجة عميو  ،أال ترى أف إنكار موسى  ،عميو الصبلة والسبلـ ،
كاف صواباً في الظاىر  ،وكاف غير مموـ فيو  ،فمما بيَّف الخضر وجو ذلؾ صار الصواب الذي
ظير لموسى في إنكاره خطأ ،والخطأ الذي ظير لو مف فعؿ الخضر صواباً ،وىذا حجة قاطعة
في أنو يجب التسميـ ﵀ تعالى في دينو ولرسولو في سنتو  ،واتياـ العقوؿ إذا قصرت عف إدراؾ
وجو الحكمة فيو "(جٕ  ،ص)ٜٔٙ؛ فيذا ما يؤكد وجود عبلقة طردية بيف قوة عقيدة التسميـ
والخضوع ألقدار ا﵀ والرضى بيا وبيف تحقيؽ االتزاف الفكري  ،فكمما ارتفاع تسميـ العبد ألقدار
ا﵀ كمما ارتفع االتزاف الفكري لو  ،وكمما ارتفع اتصاؼ العبد باالتزاف الفكري وسمؾ مسمكو كمما
ارتقى تسميمو ألقدر ا﵀ تعالى .
المطمب العقدي الثالث  :تحقيق سالمة القمب من البدع ومجالسة أىميا :إف
مضطرب في منيجيتو،
الفكر الذي ُيوجد لمبدعة حي اًز في عقمو وقمبو ىو فكر مختؿ في اتزانو
ٌ
فالبدعة ىي" :اسـ مف ابتدع الشيء اخترعو وأحدثو ثـ غمبت عمى ما لـ يشيد الشرع لحسنو
وعمى ما خالؼ أصوؿ أىؿ السنة والجماعة في العقائد "(المناوي  ،جٔ  ،صٕ ، )ٚفأساس كؿ
وفساد في منيجية استقائو لؤلحكاـ الشرعية  ،وتعدي عمى حدود ا﵀
بدعة ضبللة في المعتقد
ٌ
بابتداع حكـ شرعي يدعي فيو محبة ا﵀ ورسولو  ،وىو في أصمو خروج عف شرع ا﵀ وتحطيـ
لمقاصده ،فقد قاؿ " ابف القاسـ :ال تجد مبتدعاً إال وىو منتقص لمرسوؿ واف زعـ أنو يعظمو
بتمؾ البدعة ،فإنو يزعـ أنيا ىي السنة إف كاف جاىبلً مقمداً ،واف كاف مستبص اًر فييا فيو مشاؽ
﵀ ولرسولو"(المناوي  ،ٖٔ٘ٙ ،جٔ ،ص ٕ .)ٚولقد ذـ ا﵀ صاحب البدعة وذـ عممو ووضح
ض هل َسعْ ٌُ ُه ْم
ٌِن َ
لعباده ضبلؿ سعيو وبطبلف عممو تبعاً لمفارقتو لمسنة النبوية .قاؿ تعالى﴿ :الهذ َ
ون ُ
ص ْنعً ا ( ﴾٣٠4القرآف الكريـ  ،الكيؼ،)ٔٓٗ ،
ُون أَ هن ُه ْم ٌُحْ سِ ُن َ
فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو ُه ْم ٌَحْ َسب َ
فالبدعة توىـ الفكر اإلنساني أنو عمى ىدى ونور وأنو محب ﵀ ورسولو طائع ليما إال أنو في
حقيقة األمر عمى ضبللة فكرية وعممو باطؿ ؛ لكونو مخالؼ لمسنة النبوية واليدي الرباني
متعارض مع مقاصد المشرع سبحانو وتعالى .

فعف العرباض بف سارية قاؿ" :صمى بنا رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ صبلة الصبح ،
ثـ أقبؿ عمينا فوعظنا موعظة وجمت منيا القموب وذرفت منيا العيوف ،فقمنا يا رسوؿ ا﵀ كأنيا
موعظة مودع فأوصنا قاؿ :أوصيكـ بتقوى ا﵀ والسمع والطاعة واف أمر عميكـ عبد حبشي،
فإنو مف يعش منكـ فسيرى اختبلفاً كثي اًر ،فعميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف عضوا
عمييا بالنواجذ واياكـ ومحدثات األمور فإف كؿ بدعة ضبللة"(الحاكـ النيسابوري  ،ٔٗٔٔ ،جٔ،
صٗ .)ٔٚفمكي يتحقؽ االتزاف الفكري لمطالب الجامعي فإنو ينبغي أف ترسخ الجامعات في فكره
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أف العقؿ ال يسعو أف يشرع حكـ وال أف يجتيد في إقرار العبادات إنما يجب عميو االتباع ال
االبتداع  ،فالشريعة كاممة ال نقص فييا واضحة جمية ال تحتاج لعقؿ قاصر يضفي ليا تشريعاً ،
كما يتوجب عمييا العناية بتفنيد البدع الرائجة في المجتمع وبياف بطبلنيا باألدلة والبراىيف كي
يدرؾ الطالب الجامعي فسادىا وخطرىا عمى عقيدة اإلنساف  "،فكؿ مبتدع فاسؽ وليس
كؿ فاسؽ مبتدع والمراد أف المبتدع الذي ال تخرجو بدعتو عف اإلسبلـ ،وىذا ألف البدعة فساد
في العقيدة في أصؿ مف أصوؿ الديف والفسؽ قد يكوف فساداً في العمؿ مع سبلمة العقيدة"
(ابف الصبلح ،ٔٗٓٙ ،جٔ ،ص . ) ٕٜٔ

المطمب العقدي الرابع  :تحقيق االتزان العقدي بين الخوف والرجاء :إف فكر
ٌِن
ِك الهذ َ
المؤمف مطالب أف يحقؽ التوازف في عقيدة الخوؼ والرجاء وفؽ قولو تعالى ﴿أُولَئ َ
ِّك
اب َرب َ
ون َع َذا َب ُه إِنه َع َذ َ
ُون َرحْ َم َت ُه َو ٌَ َخافُ َ
ون إِلَى َرب ِِّه ُم ْال َوسِ ٌلَ َة أَ ٌُّ ُه ْم أَ ْق َربُ َو ٌَرْ ج َ
ُون ٌَ ْب َت ُغ َ
ٌَ ْدع َ
ان َمحْ ُذورً ا﴾ ( القرآف الكريـ  ،اإلسراء ،)٘ٚ ،فالرجاء والخوؼ البد أف يكونا باتزاف دوف إفراط
َك َ
أو تفريط ؛ لكوف الرجاء إف غمب عمى الخوؼ ؛ فإف الفكر يفقد اتزانو ويفرط في االلتزاـ بالمنيج
اإلسبلمي ويتياوف في تقويـ أخبلقو وسموكياتو  ،واف بالغ في خوفو مف ا﵀ حممو ذلؾ عمى
اليأس والقنوط مف رحمتو سبحانو وتعالى ؛ مما يجعؿ فكره غير متزف ونفسو مضطربة قمقو ،
وتصوراتو فاسدة خاصة عف ا﵀ وعف الدار الدنيا وحظو فييا ،وكؿ ذلؾ يورثو االضطراب
ٌِن
ِي الهذ َ
السموكي واألخبلقي ،وىذا مخالؼ لممنيج اإلسبلمي المتزف قاؿ تعالى ﴿ :قُ ْل ٌَا عِ َباد َ
أَسْ َرفُوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم َِل َت ْق َن ُ
َّللا ٌَ ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمٌِ ًعا إِ هن ُه ه َُو ْالغَ فُو ُر
الذ ُن َ
طوا ِمنْ َرحْ َم ِة ه ِ
َّللا إِنه ه َ
الره حٌِ ُم ( ﴾٥١القرآف الكريـ  ،الزمر ، )ٖ٘ ،ولقد فصؿ ( الزرعي  )ٖٜٖٔ ،الييئة التي ينبغي
أف يكوف عمييا االتزاف بيف الخوؼ والرجاء قائبلً" :فصؿ القمب في سيره إلى ا﵀ عز وجؿ بمنزلة
الطائر فالمحبة رأسو والخوؼ والرجاء جناحاه ،فمتى سمـ الرأس والجناحاف فالطير جيد الطيراف
ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحاف فيو عرضة لكؿ صائد وكاسر ولكف السمؼ
استحبوا أف يقوى في الصحة جناح الخوؼ عمى جناح الرجاء وعند الخروج مف الدنيا يقوى جناح
الرجاء عم ى جناح الخوؼ ىذه طريقة أبي سميماف  ،وغيره قاؿ  :ينبغي لمقمب أف تكوف الغالب
عميو الخوؼ فإف غمب عميو الرجاء فسد وقاؿ غيره  :أكمؿ األحواؿ  :اعتداؿ الرجاء والخوؼ
وغمبة الحب فالمحبة ىي المركب والرجاء حاد والخوؼ سائؽ وا﵀ الموصؿ بمنو وكرمو "
( جٔ  ،ص . ) ٘ٔٚفاعتداؿ عقيدة الطالب الجامعي في الخوؼ والرجاء تحقؽ لو االستقامة
واالتزاف الفكري والعقدي والسموكي  ،والمدخؿ الفكري لتحقيؽ الجامعات ىذا االتزاف أف
تتوازف التربية منيجاً وسموكاً في تحقيؽ التربية بيف الرغبة والرىبة  ،فبل يغمب الترىيب
مف ا﵀ عمى الترغيب في رحمتو  "،فإف مف الفقو في الديف التزاـ صفة االتزاف واالعتداؿ
في عرض أمور الدنيا ومحاولة إصبلح الناس ،وذلؾ بأف يسير الداعية في خط وسط بيف
مقامي الخوؼ والرجاء ،فبل ينطمؽ في تخويؼ الناس إلى الحد الذي يجعميـ يقنطوف مف
رح مة ا﵀،وال ينطمؽ في ترغيب الناس إلى الحد الذي يجعميـ يأمنوف مف عذاب ا﵀ تعالى
"(الصَّبلَّبي ،ٕٔٗ٘ ،جٔ ،ص ٔ.)ٕٕٚ-ٕٚ
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطمب العقدي الخامس :تحقيق اإليمان بالقدر خيره وشره :

إف اإليماف بالقدر خيره وشره مفتاح أساسي لبلتزاف الفكري ؛ لكونو يزود الفكر بالتصور
الصحيح الموزوف عف الحياة الدنيا  ،واقتضاء سنة ا﵀ في جعميا دار ابتبلء ومحف وكد ونصب
ال دار راحة وطيب عيش  ،كما يرسخ في الفكر أف سنة ا﵀ في االبتبلء باألقدار أزلية  ،ومعيار
ابتبلء
االبتبلء ىو التمحيص واالرتقاء لئلنساف لمرتبة أعمى ال االنتقاـ والتعذيب فأشد الناس
ً
ِ
اؿ:
ص َع ِب ْب ِف َس ْع ٍدَ ،ع ْف أَبِيو قَ َ
.فع ْف ُم ْ
أقواىـ ديناً ؛ كما وضح ذلؾ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ َ
" ُق ْمت :يا رسو َؿ ِ
الن ِ
َي َّ
اء ثَُّـ األ َْمثَ ُؿ فَاأل َْمثَ ُؿ ،فَُي ْبتَمَى ا َّلرُج ُؿ َعمَى
ا﵀ ،أ ُّ
اس أَ َش ُّد َببلَ ًء؟ قَا َؿ :األ َْنبَِي ُ
ُ َ َُ
ِ
ِ ِِ
ِ
َّ
اف ِفي ِدينِ ِو ِرقَّةٌ ْابتُمِ َي َعمَى َح َس ِب ِدينِ ِو،
ك
ف
ا
و
،
ه
ؤ
بل
ب
د
ت
ش
ا
ا
ب
م
ص
و
ين
د
في
اف
ك
ف
إ
ف
ِ
ْ
َ
ُ ُ ُ ً ْ َ َ ُُ َ ْ َ َ
َح َس ِب دينوَ َ ْ َ ،
الع ْب ِد َحتَّى َيتْ ُرَكوُ َي ْم ِشي َعمَى األ َْر ِ
ض َما َعمَْي ِو َخ ِط َيئةٌ ( .الترمذي  ،ٜٜٔٛ،جٗ
فَ َما َي ْب َرُح َ
الببلَ ُء بِ َ
 ،ص ، )ٜٔٚفإف َجيؿ فكر الطالب الجامعي بالحكمة الربانية مف تقدير األقدار الكونية خيرىا
وشرىا يضعؼ اتزانو الفكري  ،ويجعمو مضطرباً في تصوره عف ا﵀ سبحانو وتعالى سيء الظف
فيو وفاقد الثقة في قدرتو ؛ لذا جعؿ ا﵀ اإليماف بالقضاء والقدر مف أركاف اإليماف الست؛ ألنو
مصدر لبلتزاف الفكري والسموكي المترتب عميو زكاة القمب وطمأنينتو وسكينتو " ،وبيذا يتبيف أف
زكاة القمب بالعمـ واإليماف بالقدر وفؽ ما دؿ عميو الكتاب والسنة ،وقرره السمؼ الصالح يجمب
لمقمب االتزاف والطمأنينة والسكينة ،وفي مقابؿ ذلؾ فإف اضطراب تمؾ المعرفة بالجيؿ أو
الضبلؿ في ىذا الباب يجمب لمقمب قمقاً وحيرة ،وسوء ظف با﵀ ،وعدـ رضى عف ا﵀؛
يزيد ذلؾ وينقص بقدر الجيؿ والضبلؿ الحاصؿ في العمـ واإليماف بتفاصيؿ القدر" .
( الجربوع  ،ٕٖٔٗ ،جٕ ،ص )ٜ٘ٔفبل بد أف تحرص الجامعات عمى تقوية غرس اإليماف
بالقضاء والقدر وتقوية العمـ المتصؿ بيما؛ وأف تصحح كؿ مظير مف مظاىر فساد التصور
الفكري المتصمة بعقيدة االيماف بالقضاء والقدر  ،مؤصمة في عقيدة الطالب الجامعي قول رسول
ِ
َح ٍد إال ل ْم ُم ْؤ ِم ِف
مؤ ِم ِن َّ
"عج ًبا أل َْم ِر ا ْل ْ
س َ
أمَرهُ ُكمّ ُو ْ
ذاك أل َ
المّو صمى اهلل عميو وسمم َ :
خيٌر ولَ ْي َ
إن ْ
خي ًار لو "( مسمـ ،د.ت ،جٗ،
أص َابتْوُ َّ
أص َابتْوُ َّ
اف ْ
اف ْ
اء َ
صب َر ف َك َ
اء ش َك َر ف َك َ
ضر ُ
خي ًار لو َوا ْف َ
سر ُ
إف َ
ص٘ ،)ٕٕٜفكؿ ما يظنو الفكر شر في القضاء والقدر إنما ىو خير متى ما سمـ ورضي ووثؽ
بربو  ،فتقبؿ األقدار يعد مظي اًر مف مظاىر االتزاف الفكري يدرؾ بو الفكر حقيقة السراء والضراء
 ،ويصؿ بواسطتو لتحقيؽ االتزاف العقدي التعبدي والسموكي واألمف النفسي والفكري قاؿ تعالى
الضَّر ِ
مصو اًر أثر ىذا االتزاف عمى السموؾ التعبدي والعقدي﴿:الَِّذيف ي ْنِفقُوف ِفي السََّّر ِ
اء َو َّ
اء
َ ُ َ
ِِ
ِ
ِِ
الن ِ
يف َع ِف َّ
اس َوالمَّوُ ُي ِح ُّ
يف﴾ ( القرآف الكريـ ،آؿ عمراف.)ٖٔٗ ،
ب ا ْل ُم ْحسن َ
يف ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َعاف َ
َوا ْل َكاظم َ

المطمب العقدي السادس  :تحقيق الوسطية في االعتقاد والسموك التعبدي  :إف
مبدأ الوسطية مبدأ قامت عميو الشريعة اإلسبلمية وىو متطمب أساسي مف متطمبات تحقيؽ
االتزاف الفكري المنعكس عمى االعتقاد والسموؾ  ،فإف أدرؾ العقؿ أبعاد ومظاىر الوسطية فإف
سموكو سيكوف متزناً واف فقد ذلؾ كاف مضطرباً منحرفاً عف جادة الطريؽ المستقيـ قاؿ تعالى:
﴿اهْ ِد َنا الص َِّر َ
ٌِن أَ ْن َعمْتَ َعلٌَ ِْه ْم َغٌ ِْر ْال َم ْغ ُ
ٌن﴾٥
ضو ِ
ب َعلٌَ ِْه ْم َو َِل الضهالِّ َ
اط ْالمُسْ َتقٌِ َم6صِ َرا َط الهذ َ
(القرآف الكريـ  ،الفاتحة ، )ٚ-ٙ ،فبل افراط وال تفريط ال في االعتقاد وال في االمتثاؿ لمتشريعات
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،إنما اعتداؿ ووسطية منيجية تضمف لمعبد الثبات عمى النيج المستقيـ  .قا َؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو صمى
ت لَو حصي ٍ
احمَتِ ِو َى ِ
ؼ عمَى ر ِ
ِ
ِ
ات َوِى َي
ط لِي َفمَقَ ْ
ات ا ْلقُ ْ
ط ُ ُ َ ََ
ا﵀ عميو وسمـ َ ":غ َداةَ ا ْل َعقََبة َو ُى َو َواق ٌ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الء وِايَّا ُك ْـ وا ْل ُغمَُّو ِفي ّْ
الد ِ
يف
ض ْعتُيُ َّف ِفي َي ِد ِه قَ َ
صى ا ْل َخ ْذؼ َفمَ َّما َو َ
َح َ
َ
اؿ َن َع ْـ بأ َْمثَاؿ َى ُؤالء بأ َْمثَاؿ َى ُؤ َ
ِ
اف قَْبمَ ُك ُـ ا ْل ُغمُُّو في ّْ
الد ِ
يف " ( ابف حباف  ،د.ت  ،ج ،ٜصٖ .)ٔٛفأساس كؿ
َىمَ َ
فَِإَّن َما أ ْ
ؾ َم ْف َك َ
تطرؼ فكري وضبلؿ عقدي وفساد تعبدي الغمو والتطرؼ في فيـ الديف وااللتزاـ بو؛ لكونو يخرج
التشريعات عف مقاصدىا الشرعية ويكمؼ نفسو ما ال طاقة ليا بو؛ مما يجعؿ النفس تنفر مف
الديف وتنبذه ،ويجعؿ العقؿ مشرعاً في الديف مالـ ينزؿ بو ا﵀ مف سمطاف  ،فيضر بو ذاتو
ويضر بو غيره فكؿ تطرؼ وغمو فإنو ال يخرج عف كونو إما تعدي عمى الحؽ الذاتي أو الحؽ
الجماعي الواجب شرعاً .

المطمب العقدي السابع  :لزوم الوحدة والجماعة ونبذ الفرقة واالختالف :

إف م ف المتطمبات العقدية التي تحقؽ االتزاف الفكري لمطالب الجامعي غرس وجوب لزوـ
الجماعة والتحذير مف مفارقة الجماعة والخروج عمييا ؛ لما في الفرقة مف ىدـ لكياف الوحدة
اإلنسانية واألخوة اإلسبلمية التي نظمتيا ورفعت لوائيا العقدية اإلسبلمية  ،فقد بيف الرسوؿ
صمى ا﵀ عميو وسمـ مخاطر الخروج عمى الجماعة مؤكداً أىمية التزاـ الجماعة قاؿ رسوؿ المّ ِو
ُّ ِ
َّ
"يد المّ ِو عمى ا ْلجم ِ
ؼ
اف كما ْ
يختَ ِط ُ
صمى المّوُ عميو وسمـ ُ
َ َ
يـ إختطفو ال ّش ْيطَ ُ
اعة فإذا شذ ال ّشاذ م ْن ُ
غنِـ " ( الطبراني  ،ٔٗٓٗ ،جٔ ،ص ،)ٔٛٙفالشيطاف يسعى جاىداً لتفريؽ
مف ا ْل َ
ال ّذ ْئ ُ
ب ال ّشاةَ َ
األمة اإلسبلمية وحؿ تبلحميا ليكوف الفرد منيـ سيؿ االنقياد ألفكاره الضالة المنحرفة ،منشقاً
عف أمتو ،منقطعاً عمف يعيده لمحؽ أف شذ عنو ،قاؿ تعالى َ ﴿:و َمنْ ٌُ َشاق ِِق الره سُو َل ِمنْ َبعْ ِد َما
ٌِن ُن َولِّ ِه َما َت َولهى َو ُنصْ لِ ِه َج َه هن َم َو َسا َء ْ
ت مَصِ ٌرً ا﴾٣٣٥
ٌل ْالم ُْؤ ِمن َ
َت َبٌ َهن لَ ُه ْال ُه َدى َو ٌَ هت ِبعْ َغٌ َْر َس ِب ِ
( القرآف الكريـ  ،النساء ، )ٔٔ٘ ،ولشدة خطورة الخروج عمى الجماعة  ،فإف النبي صمى ا﵀
عميو أحؿ دـ مف خرج عمى أمتو ليفرؽ وحدتيـ العقدية قاؿ رسوؿ المّ ِو صمى المّوُ عميو وسمـ" :
أيُّما ُ ٍ
ُمتِي فَ ِ
اضرُبوا ُعُنقوُ"( الطبراني  ،ٔٗٓٗ ،جٔ ،ص ، )ٔٛٙفمكي
خرَج ُي ّْ
فر ُ
ؽ بيف أ ّ
رجؿ َ
َ
يتحقؽ االتزاف الفكري لدى الطالب الجامعي فإنو يتوجب عمى الجامعات تأصيؿ مفيوـ الوحدة
اإلنسانية بوحدة العقيدة اإلسبلمية السميمة ونبذ الخروج عمى الجماعة فاألصؿ في الشرع أف
يكوف العقؿ جمعياً ال فردياً مستقبلً كي يتحقؽ لديو االتزاف في تقدير الحقائؽ ورسـ تصوراتيا .
المطمب العقدي الثامن  :أخذ الفتوى من أىل العمم  :إف مف الخمؿ العقدي الذي
يفقد الطالب الجامعي اتزانو الفكري اخذ الفتوى مف غير أىميا  ،ممف ليس لو عمـ دقيؽ
بالمقاصد الشرعية وال يجيد استخداـ أدوات القياس وآليات االجتياد العقمي فيما لـ يرد فيو نص ،
أو مف أىؿ األىواء والمذاىب الضالة مما يفسد عمى المرء اتزانو العقدي والفكري والسموكي ،
فالقاعدة الشرعية لطمب الفتوى واألخذ بموجباتيا سؤاؿ أىؿ العمـ وورثة األنبياء مف أىؿ الثقة
ك إِ هِل ِر َج ًاِل ُنوحًِ إِلٌَ ِْه ْم َفاسْ أَلُوا أَهْ َل
والسبلمة المنيجية والعقدية .قاؿ تعالىَ ﴿ :و َما أَرْ َس ْل َنا َق ْبلَ َ
ِّ
ُون ( ﴾٥القرآف الكريـ  ،األنبياء. )ٚ ،
الذ ْك ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم َِل َتعْ لَم َ
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ومف أوجو االنحراؼ في األخذ بالفتوى التي تؤثر عمى االتزاف الفكري لدى الطالب
الجامعي اعتقاد أف االختبلؼ الفقيي يبيح لممرء ترؾ العمؿ بما يوجبو ىذا االختبلؼ  ،والبعض
يجعمو سبيؿ لبلنتقاء مف األحكاـ ما تتفؽ مع ىوى نفسو أو يتفؽ مع ميمو النفسي لمذىب معيف
"،إف ىذا مف الترخص الذي أجمع الفقياء عمى ذمو وعيبو لمنافاتو أصؿ التكميؼ  ،ألف المسمـ
متعبد باتباع النص ما استطاع وجعؿ بعض األقواؿ في سمة يختار منيا ما يشاء يجعمو متبعاً
ليوى النفس"( العجبلف  ،ٔٗٗٓ ،ص ،)ٔ٘ٚواف األمر ليس كذلؾ فإف وقع االنساف في حكـ
مختمؼ عميو توجب عميو أف يرجح القوؿ الصادر مف العالـ الذي اشتير عنو سبلمة منيجيتو
وقوة عممو وقوة أدوات القياس لديو ،فإف استوى مرتبة العمماء في نظر طالب الفتوى  ،فإنو ينظر
إلى األدلة والبراىيف التي استندوا عمييا فيرجح أشدىا اقتراباً مف الحؽ الوارد عف النبي صمى ا﵀
عميو وسمـ والذي تطمئف لو النفس وتسكف فإف الباطؿ واالثـ يجيد المرء أثره في نفسو وأف حكـ
ُ
َ
ٌِن آ َم ُنوا أَطِ ٌعُوا ه َ
مْر
عميو بخبلؼ ذلؾ قاؿ تعالى ٌَ ﴿ :ا أَ ٌُّ َها الهذ َ
َّللاَ َوأطِ ٌعُوا الره سُو َل َوأولًِ ْاْل ِ
ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َت َن َ
اّلِل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر َذل َِك
ون ِب ه ِ
ُول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
ازعْ ُت ْم فًِ َشًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى ه ِ
َّللا َوالره س ِ
َخ ٌْ ٌر َوأَحْ َسنُ َتأْ ِو ً
ٌَل( ﴾٥٧القرآف الكريـ  ،النساء .)ٜ٘ ،ومف أشد صور الفكر غير المتزف ما
ظير مف تنطع طالب الفتوى بالسؤاؿ والتحايؿ في إبداء حقائؽ األمور كي يمبس األمر عمى
المفتي فيفتي لو بغير الحؽ نتيجة غياب التصور الصحيح ألمر  .فمكي يتحقؽ لدى الطالب
الجامعي االتزاف الفكري فإنو ينبغي أف ييتـ بأخذ دينو مف الراسخيف في العمـ ذو السبلمة العقدية
والسبلمة المنيجية في التفكير ويحذر مف أىؿ األىواء واالنحرافات العقدية ويحذر مف التنطع في
ات مُحْ َك َم ٌ
اب مِ ْن ُه آ ٌَ ٌ
ات هُنه أ ُ ُّم
ك ْال ِك َت َ
السؤاؿ عف أحكاـ الديف .قاؿ تعالى﴿: :ه َُو الهذِي أَ ْن َز َل َعلَ ٌْ َ
ب َوأ ُ َخ ُر ُم َت َش ِاب َه ٌ
ُون َما َت َشا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغا َء ْال ِف ْت َن ِة َوا ْب ِتغَ ا َء
ْال ِك َتا ِ
وب ِه ْم َز ٌْ ٌغ َف ٌَ هت ِبع َ
ات َفأَمها الهذ َ
ٌِن فًِ قُل ُ ِ
َتأْ ِوٌلِ ِه َو َما ٌَعْ لَ ُم َتأْ ِوٌلَ ُه إِ هِل ه
ون آ َم هنا ِب ِه ُك ٌّل ِمنْ عِ ْن ِد َر ِّب َنا َو َما ٌَ هذ هك ُر
ون فًِ ْالع ِْل ِم ٌَقُولُ َ
َّللا ُ َوالره اسِ ُخ َ
ب ( ﴾٥القرآف الكريـ .آؿ عمراف ، )ٚ .وقاؿ ابف مسعود رضى ا﵀ عنو " :ال يزاؿ
إِ هِل أُولُو ْاْلَ ْل َبا ِ
الناس بخير ما أخذوا العمـ مف أكابرىـ فإذا أخذوه عف أصاغرىـ وشرارىـ ىمكوا "
( الشاطبي  ،د.ت  ،جٕ ،صٗ .)ٔٚكما ينبغي عمى الجامعات أف تقرر في فكر الطالب
الجامعي وعقيدتو أف االختبلؼ الفقيي ال يعني الغاء العمؿ بالحكـ المختمؼ عميو فميس مف
شروط العمؿ باألحكاـ الشرعية االتفاؽ التاـ دوف وجود اختبلؼ في الظاىر بيف العمماء .
ووفؽ ذلؾ فإف اعتناء الجامعات بتحقيؽ ىذه المتطمبات العقدية والعقمية وتأصيميا في
فكر الطالب الجامعي سيسيـ في تحقيؽ االتزاف الفكري  ،والتي ينبغي أف تقدـ لمطالب الجامعي
مف خبلؿ تضمينيا في مقرر عممي يكوف متطمب أساسي وعاـ في كافة التخصصات العممية ،
كما يمكف تضمينيا في األنشطة المنيجية وغير المنيجية التي تقدـ لمطالب الجامعي مما يقوي
عممية غرسيا في فكره  ،والبد كذلؾ مف تعزيز دور األسرة وتضامنيا مع دور الجامعة في
تحقيؽ ىذه المتطمبات في فكر أبنائيا وخاصة في ىذه المرحمة العمرية لمطالب الجامعي الذي
تتييأ فييا قدراتو العقمية لتساعده لبلنتقاؿ مف حالة التوازف إلى حالة االتزاف ،والتي يكوف فييا
اإلنساف في أوجو قوتو ونضجو العقدي والعقمي والجسدي والنفسي ،مما يجعمو في حاجة ماسة
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لتحقيؽ االتزاف الذي يجعمو في منزلة ىي أحب إلى ا﵀ فيما لو تحقؽ االتزاف الفكري وفؽ
معطيات المنيج اإلسبلمي  ،فإف ميزاف المنيج اإلسبلمي أقسط ميزاف تشريعي وزنت فيو شؤوف
الحياة بتناسؽ وتوائـ بيف كافة جوانب الشخصية اإلنسانية وكافة مجاالت الحياة اإلنسانية ،
نشأت في ظبللو السعادة والطمأنينة واالستق ارر واألمف الفكري واالجتماعي  ،وتنطمؽ منو
الطاقات اإلنسانية بتوسط واتزاف دوف كبت أو مغاالة؛ فمكي يكوف الغرس متكامؿ ومتضامف
ومييأ لمطالب الجامعي فإنو ينبغي تضامف مختمؼ المؤسسات التربوية الرسمية واالجتماعية
وخاصة الجامعة واألسرة .

الخاتمة

لقد تبيف مف خبلؿ المعالجة العممية لقضية البحث أف تحقيؽ االتزاف الفكري لمطالب
الجامعي وفؽ المتطمبات العقمية والعقدية المستنبطة مف المنظور اإلسبلمي يعد ضرورة تربوية ،
حيث يسيـ في تنمية القدرات العقمية والوفاء بمطالب النمو العقمي لمطالب الجامعي  ،كما يمكنو
مف مواجية عوامؿ البيئ ة الفكرية التي تمثؿ تحدي مف تحديات التربية باتزاف وثبات عقدي
وسموكي يحميو مف مخاطر األفكار الضالة والمذاىب الفكرية المنحرفة  ،وذلؾ مف خبلؿ تزويده
بمنيجية عقمية سميمة تنتظـ فييا المتطمبات العقمية والعقدية لتحقيؽ االتزاف الفكري التي تييمف
لو عممية إعادة تنظيـ أفكاره واعادة بناء تصوراتو الفكرية وفؽ رؤية إسبلمية أصيمة يرتكز فييا
عمى مصادر أصيمة في استقاء معارفو وتصوراتو  ،كما تدعمو بالمنيجية اإلسبلمية في التعامؿ
مع األفكار الوافدة مف فكر األخر  ،وضوابط الحوار الفكري ،والقدرة عمى حؿ الصعوبات الفكرية
التي تواجيو نتيجة االنفتاح الثقافي العالمي عمى البيئات الفكرية؛ محققةً لو وفؽ ذلؾ االتزاف
الفكري واالعتداؿ والوسطية الفكرية الذي ينتج عنيا االعتداؿ واالتزاف العقدي والسموكي ،وسبلمة
التطبيؽ لمتشريعات اإلسبلمية وفؽ ما يكفؿ تحقيؽ مقاصد الشريعة  ،فيكوف في مأمف مف الوقوع
ف ي الغمو والتطرؼ الفكري وااللحاد العقدي ،وتحميو مف الشؾ في مدى صبلحية المنيج
اإلسبلمي لكؿ زماف ومكاف ؛ ولذا فإنو ينبغي عمى الجامعات العناية بيذه المتطمبات مف خبلؿ
تضمينيا في مقرر عممي يقدـ لكافة الطالب في مختمؼ التخصصات كمتطمب أساسي عاـ .

أىم النتائج :

لقد توصل البحث لمجموعة من النتائج يمكن تفصيل بيانيا وفق ما يمي:
 -١يعبر االتزاف الفكري عف سبلمة منيج التفكير يصؿ مف خبللو اإلنساف لتكويف تصورات
عقمية يقينية  ،ومعارؼ أصيمة تمكنو مف تحقيؽ االستقرار العقمي والنفسي والثبات العقدي
والسموكي والقيمي .
 -2إف مف أبرز خصائص الفكر المتزف أنو فكر موضوعي ،برىاني  ،وسطي  ،منيجي
التفكير يقدـ النقؿ عمى العقؿ  ،و يؤمف بنسبية القدرات العقمية ،ويجمع بيف األصالة
والمعاصرة  ،ويتسـ باالعتداؿ واالستواء عمى الصراط المستقيـ.
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 -3تتمثؿ العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ االتزاف الفكري لطبلب الجامعات السعودية في عوامؿ
ذاتية تتصؿ بخصائص النمو العقمي ومطالبو لمطالب الجامعي  ،وعوامؿ خارجية تتصؿ
بالبيئة الفكرية لممجتمع .
 -4أقرت منيجية التفكير السميـ في المنيج اإلسبلمي متطمبات عقمية لتحقيؽ االتزاف الفكري
لطبلب الجامعات السعودية.
 -5إف تزويد الطالب الجامعي بالمنيجية الصحيحة لفيـ النصوص الشرعية متطمب عقمي
ركيز لتحقيؽ االتزاف الفكري .
 -6إف تنقية عقؿ الطالب الجامعي مف معطبلت االتزاف الفكري متطمب أساسي مف متطمبات
العقمية لتحقيؽ االتزاف الفكري.
 -7إف منيج التقميد األعمى ،ومنيج الظف والتشكيؾ في الثوابت الدينية  ،و اثار الشيوات
والشبيات  ،واتباع خطوات الشيطاف مف المناىج العقمية التي تفقد الطالب الجامعي اتزانو
الفكري.
 -8إف االرتكاز عمى القرآف الكريـ وترؾ السنة النبوية ،وتقديـ العقؿ والحواس عمى الوحي مف
مظاىر عدـ التوازف بيف مصادر االستقاء العممي والتي تؤثر سمباً عمى تحقيؽ االتزاف
الفكري.
 -9يتطمب االتزاف الفكري لمطالب الجامعي أثناء بناء تصوراتو العقمية اكتساب العمـ اليقيني
باألدلة والبراىيف.
 -١1إف منيجية النقد العممي متطمب عقمي يكفؿ تحقيؽ االتزاف الفكري بيف األصالة والمعاصرة
لمطالب الجامعي وتضبط معيارية تفاعمو الثقافي وفؽ معايير اإلسبلـ.
 -١١يتطمب تقدير فكر الطالب الجامعي لممصالح والمفاسد االستناد لممعايير الشرعية في
اعتبارىا ،كمتطمب عقمي لتحقيؽ االتزاف الفكري .
 -١2إف حماية عقيدة الطالب الجامعي مف مخالطة أىؿ الشبيات واالنحرافات العقدية والبدع
متطمب عقدي لتحقيؽ االتزاف الفكري.
 -١3توجد عبلقة طردي ة بيف قوة عقيدة التسميـ ألقدار ا﵀ الشرعية والكونية وبيف تحقيؽ االتزاف
الفكري  ،فكمما ارتفاع تسميـ العبد ألقدار ا﵀ كمما ارتفع االتزاف الفكري لو  ،والعكس
صحيح .
 -١4اعتداؿ عقيدة الطالب الجامعي بيف الخوؼ والرجاء تحقؽ لو االتزاف الفكري والعقدي
والسموكي.
 -١5إف اإليماف بالقدر خيره وشره متطمب عقدي أساسي لبلتزاف الفكري ؛ لكونو يزود الفكر
بالتصور الصحيح الموزوف عف الحياة الدنيا واألخرة .
 -١6إف مف المتطمبات العقدية التي تحقؽ االتزاف الفكري لمطالب الجامعي غرس وجوب لزوـ
الجماعة والتحذير مف مفارقة الجماعة والخروج عمييا.
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التوصيات :

ٔ -توصي الباحثة الجامعات بتضميف المتطمبات العقمية والعقدية لتحقيؽ االتزاف الفكري في
مقرر عممي يقدـ لمطالب الجامعي في مختمؼ التخصصات كمتطمب عاـ أساسي .
ٕ -توصي الباحثة الجامعات بإقامة ورش عمؿ وبرامج تدريبية تزود الطالب الجامعي
بالمنيجية الصحيحة في التعامؿ مع النصوص الشرعية  ،ومنيجية التفكير العممي
البرىاني  ،ومنيجية النقد المعياري  ،والمنيجية الصحيحة في التعامؿ مع فكر اآلخر .
ٖ -توصي الباحثة الجامعات بتدريب الطبلب عمى المناظرات العممية وتزويدىـ بالعمـ الشرعي
الذي يقوي حجتيـ .
ٗ -توصي الباحثة بتكثيؼ المحاضرات العممية التي تتصؿ بالمنيجية اإلسبلمية في تنمية
التفكير السميـ  ،والمتصمة ببياف المنيج اإلسبلمي ومقاصده يقدميا متخصصيف تربوييف
وشرعييف .
٘ -توصي الباحثة الجامعات بتقوية التواصؿ بيف الجامعة واألسرة بيدؼ تعزيز دور األسرة في
تحقيؽ االتزاف الفكري .

المقترحات :

ٔ -تقترح الباحثة إقامة بحث عممي يعتني ببياف الدور التربوي لمجامعات في تحقيؽ االتزاف
الفكري لدى طبلبيا.
ٕ -تقترح الباحثة إقامة بحث عممي يعتني بإعداد المعمـ وفؽ متطمبات تحقيؽ االتزاف الفكري
والعقدي لمطبلب.
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قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكريم .

ابف الصبلح  ،عثماف بف عبد الرحمف  .)ٔٗٓٙ (.فتاوى ابف الصبلح .دار المعرفة .تحقيؽ :
عبدالمعطي بف أميف قمعجي .
ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ( .د.ت) .الرد عمى المنطقيف  .دار المعرفة .
ابف حباف  ،محمد  ( .د.ت ) .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف(.ط .)ٕ.مؤسسة الرسالة.
ت :شعيب األرناؤوط.
ابف حنبؿ ،أحمد بف محمد .)ٕٔٗٔ(.مسند االماـ أحمد بف حنبؿ .مؤسسة الرسالة .
ابف عثيميف ،محمد بف صالح بف محمد .)ٜٔٗٔ ( .شرح العقيدة الواسطية (ط . )٘.دار ابف
الجوزي ،ت :سعد فواز الصميؿ.
ابف ماجو  ،محمد بف يزيد القيرواني (.د.ت) .سنف ابف ماجو .دار الفكر .ت :محمد فؤاد عبد
الباقي .
األصفياني ،عبد ا﵀ بف محمد .)ٔٗٓٛ (.العظمة .دار العاصمة .ت :رضاء ا﵀ المباركفوري .
آؿ مرشد  ،محمد خيري  . )ٕٖٓٔ(.البيئة الفكرية  .نشرت ىذه المادة في صحيفة الشرؽ
المطبوعة .ٔٙ ،ٖ٘ٗ .
http://www.alsharq.net.sa/2013/05/30/851723
البخاري  ،محمد بف إسماعيؿ  .)ٔٗٓٚ(.صحيح البخاري (ط .)ٖ.دار ابف كثير.ت :مصطفى
ديب البغا.
البدر  ،بدر بف ناصر  . )ٖٔٗٓ(.التحذير مف الغمو في ضوء القرآف الكريـ  .الجمعية العممية
السعودية لمقرآف الكريـ وعمومو .

بكار ،عبد الكريـ محمد  .)ٖٔٗٗ( .ىي ىكذا  :كيؼ نفيـ األشياء مف حولنا(ط .)ٕ.دار وجوه
لمنشر والتوزيع .
الترمذي  ،محمد بف عيسى .)ٜٜٔٛ(.سنف الترمذي .دار الغرب اإلسبلمي ت :بشار عواد
معروؼ.
الجاحظ  ،عمر بف بحر ( .د.ت ) .الحيواف (ط .)ٕ.دار الجيؿ  .ت :عبد السبلـ ىاروف .

جامي عمي  ،محمد أماف بف عمي .)ٔٗٓٛ( .الصفات اإلليية في الكتاب والسنة النبوية في
ضوء اإلثبات والتنزيو  .المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية .
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الجربوع  ،عبد ا﵀ بف عبد الرحمف .)ٕٖٔٗ( .أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد
األفكار اليدامة .عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية .
الجميند ،محمد السيد  . )ٜٜٜٔ(.تأمبلت حوؿ منيج القرآف في تأسيس اليقيف  .دار قباء .
الجيوية ،ممحقة سعيدة ( .د.ت) .المعجـ التربوي .المركز الوطني لموثائؽ التربوية .و ازرة التربية
الوطنية .الجيورية الجزائرية الديمقراطية.
جوىر ،بمحنافي  . )ٕٜٓٔ(.التطرؼ الديني وتأثيراتو عمى األمة .مجمة الرواؽ لمدراسات
االجتماعية واإلنسانية ، )ٕ( ٘ ،
٘.ٔٛ-
الحاكـ النيسابوري ،محمد بف عبد ا﵀ . )ٔٗٔٔ (.المستدرؾ عمى الصحيحيف (ط .)ٗ.دار
الكتب العممية  .ت  :مصطفى عطا .
حمداوي  ،جميؿ ( .د.ت) .المراىقة خصائصيا ومشاكميا وحموليا .شبكة األلوكة .
https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbia
a_hamdon.pdf

خالد  ،محمد عبد الرزاؽ. )ٜٜٔٛ (.المتطمبات التربوية لطفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية في
القرية المصرية في ضوء الوظيفة التربوية لمكتاتيب.

غير منشورة  .كمية التربية  .جامعة األزىر.

رسالة

دكتوراه

الخالدي  ،صبلح عبد الفتاح .)ٕٔٗٗ( .مفاتيح لمتعامؿ مع القرآف .دار القمـ .
الدارقطني ،عمي بف عمر .)ٖٔٛٙ (.سنف الدارقطني .دار المعرفة .ت :السيد عبد ا﵀ ىاشـ
يماني المدني

الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني . )ٜٔٛٗ (.تاج العروس مف جواىر القاموس  .دار اليداية .

الزرعي ،محمد بف أبي بكر . )ٖٜٖٔ( .مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف
(.ط .)ٕ.دار الكتاب العربي .ت  :محمد حامد الفقي

الزعاقي  ،وفاء عبد ا﵀  . )ٖٔٗٚ(.اليقيف في القرآف الكريـ .دار الحضارة لمنشر والتوزيع .
زىراف ،حامد عبد السبلـ  .)ٜٔٛٙ (.عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة .دار المعارؼ.
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السعدي ،عبد الرحمف بف ناصر .)ٕٔٗٔ( .تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف.
مؤسسة الرسالة .ت :ابف عثيميف.
السعيدي  ،محمد إبراىيـ  .)ٖٔٗ٘ (.منيج لمبناء الفكري  :األسس والمبادئ الضرورية (ط.)ٖ.
دار الوعي لمنشر والتوزيع .

السيؼ ،ناصر بف سعيد .)ٖٔٗ٘( .ظاىرة االلحاد في المجتمعات اإلسبلمية  :االلحاد في
.
االلكترونية
المجتمع السعودي  .المكتبة العربية
https://arablib.com/?view=book&lid=3&rand1=cTVJd
WNYWlVeJkth&rand2=VlkyOHdHNWoxeE11

الشاطبي  ،أبو إسحاؽ (د.ت)  .االعتصاـ.المكتبة التجارية الكبرى.

الشوكاني  ،محمد بف عمي بف محمد  .)ٔٗٔٗ( .فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية
مف عمـ التفسير .دار الفكر .
صبح  ،عمي عمي (.د.ت ) .التصوير القرآني لمقيـ الخمقية والتشريعية  .المكتبة األزىرية لمتراث.

الصَّبلَّبي َ ،عمي محمد محمد  . )ٕٔٗ٘( .أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنيف عمي بف
أبي طالب رضي ا﵀ عنو  :شخصيتو وعصره  -دراسة شاممة  .مكتبة
الصحابة.

الطبراني ،سميماف بف أحمد بف أيوب .) ٔٗٓٗ (.المعجـ الكبير (ط .)ٕ.مكتبة الزىراء .ت:
حمدي بف عبدالمجيد السمفي.

العبد الكريـ ،فوزية عبد المحسف.)ٖٜٔٗ( .تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في حماية
الشباب مف خطر االلحاد في ضوء الكتاب والسنة  .مؤتمر واجب
الجامعات السعودية وأثرىا في حماية الشباب مف الجماعات واألحزاب
واالنحراؼ  .جامعة االماـ محمد بف سعود .ٕٜٓٛ-ٕٓٙٙ ،ٙ .

عبد المعطي  ،حسف مصطفى  ،وقناوي  ،ىدى محمد ( .د.ت) .عمـ نفس النمو .دار قباء
لمطباعة والنشر .
عتيبة  ،آماؿ محمد حسف  .)ٖٔٗ٘( .الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسبلمي  :دراسة تحميمية
مف منظور تربوي حضاري  .سمسمة الدراسات الحضارية  .رابطة
الجامعات اإلسبلمية . ٗ .
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عثماف  ،عبد الجواد سالـ  ،والحمداني  ،باف جار ا﵀ عمي حسف .)ٕٜٓٔ( .أثر التوازف الفكري
في تنمية التعايش السممي في المجتمعات العربية .مجمة دراسات في
العموـ اإلنسانية واالجتماعية.ٜٙٛ -ٙٙٛ ، )ٔٙ(ٕ .

العجبلف ،عجبلف بف محمد .)ٖٜٔٗ( .الحصانة العقدية ودورىا في مقاومة االنحرافات الفكرية

 .مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرىا في حماية الشباب مف
الجماعات واألحزاب واالنحراؼ  .جامعة االماـ محمد بف سعود ،ٙ .
.ٕٜٓٛ-ٕٓٙٙ

العجبلف  ،فيد بف صالح  .)ٔٗٗٓ(.معركة النص مع التحريؼ المعاصر لؤلحكاـ والمفاىيـ
والدراسات .
الشرعية(ط .)ٕ.مركز البياف لمبحوث
عمي  ،سعيد إسماعيؿ  . )ٕٔٗ٘ (.تجديد العقؿ التربوي  .عالـ الكتب .

العمار  ،عبد العزيز بف صالح  .)ٖٜٔٗ( .أثر الجامعات في حماية عقوؿ طبلبيا مف
السعودية وأثرىا
االنحرافات الفكرية .مؤتمر واجب الجامعات
في حماية الشباب مف الجماعات واألحزاب واالنحراؼ .جامعة االماـ
محمد بف سعود .ٕٕٕٓ٘ -ٕٖٓٚ ،ٙ .

عناية  ،غازي  .)ٕٔٗٛ ( .منيجية اعداد البحث العممي  .دار المناىج لمنشر والتوزيع .

عواجي ،غالب بف عمي.)ٕٕٔٗ (.فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ وبياف موقؼ اإلسبلـ منيا.
المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة والنشر والتسويؽ.

العوضي ،زكي عمي  .)ٕٓٓٗ( .حركة اإلصبلح في العصر الحديث :عبد الرحمف الكواكبي
نموذجاً  .المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.
العيني  ،بدر الديف محمود بف أحمد ( .د.ت).عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .دار إحياء
التراث العربي .
الغزالي  ،أبو حامد محمد بف محمد الغزالي  .)ٔٗٓ٘ (.قواعد العقائد( ط . )ٕ.عالـ الكتب.
الفريح ،أحمد محمد  . )ٖٔٗٚ(.حماية الفكر في القرآف الكريـ  :دراسة موضوعية  .دار
الحضارة لمنشر والتوزيع .
فوده  ،حممي محمد  ،و عبد ا﵀  ،عبد الرحمف صالح  . )ٔٗٔٔ( .المرشد في كتابة البحوث.
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
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المتطمبات التربوية لتحقيق االتزان الفكري

د /إيمان بنت زكي عبد اهلل أسرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطرف ،أحمد صالح محمد  .)ٔٗٗٓ( .الفتوي المنضبطة وأثرىا في تحقيؽ التوازف الفكري في
المجتمع  .مجمة البحوث الفقيية والقانونية .جامعة األزىر .كمية
الشريعة والقانوف.ٙٔٙ-ٖ٘ٗ ، )ٔ(ٖٖ .

القويفمي  ،لولوة عبد الكريـ  ،و الحمواني  ،حناف صبلح الديف  ،و عتيبة  ،آماؿ محمد
 . )ٕٓٔٚ(.واقع ممارسات طالبات جامعة أـ القرى داخؿ شبكات
التواصؿ االجتماعي بما يعكس الوسطية لدييف  .المركز العربي لمتعميـ
والتنمية  .مستقبؿ التربية العربية .ٗٗٓ-ٕٜٚ ،)ٔٓٚ(ٕٗ .

البللكائي  ،أبو القاسـ ىبة ا﵀ بف الحسف بف منصور  . )ٕٖٔٗ (.شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ
السنة والجماعة( ط . )ٛ.دار طيبة .ت  :أحمد بف سعد بف حمداف
الغامدي

المرزوقي أبو حسيف آماؿ بنت حمزة .)ٜٜٜٔ ( .المنيجية العممية في الفكر التربوي اإلسبلمي
 .مجمة كمية التربية .الزقازيؽ ،ٖٕ .

ٕٕٓ -ٜٔٛ

مسمـ  ،الحجاج بف مسمـ النيسابوري(.د.ت) .صحيح مسمـ  .دار إحياء التراث العربي  .ت :
محمد فؤاد عبد الباقي.
المناوي ،عبد الرؤوؼ . )ٖٔ٘ٙ ( .فيض القدير شرح الجامع الصغير  .المكتبة التجارية
الكبرى.

النسائي  ،أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي .)ٔٗٓٙ ( .السنف الصغرى لمنسائي
( ط .)ٕ.مكتب المطبوعات اإلسبلمية.

ت :عبد الفتاح أبو غدة

الياشمي ،فؤاد يحيى  . )ٖٔٗ٘( .نظرية اإللزاـ – إلزامات ابف حزـ .مركز نماء لمبحوث
والدراسات .
اليوسؼ ،عبد الرحمف بف ناصر  .)ٖٜٔٗ( .الغمو في الديف واثره  .مؤتمر واجب الجامعات
واألحزاب
السعودية وأثرىا في حماية الشباب مف الجماعات
واالنحراؼ  .جامعة االماـ محمد بف سعود ٕٖٓٙ -ٕٖٓٔ ،ٙ .
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