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  اخلطباءالعلمي األول للمعهد العايل لألئمة و حبث مقدم للملتقى 
  جبامعة طيبة يف املدينة املنورة 

  هـ١٤٣٠شوال  ١٨-١٧يف الفرتة 
  



  :) القبعات الست(حول طريقة  نبذة تارخييه: متهيد
  

،  ) EDWAARD DE BONO(ادوارد دي بونو  : يف التفكري هوهذه الطريقة  صاحب
يف م ، وحصل فيها على شهادة الطب ١٩٣٣عام مالطا ، ولد يف  طبيب بريطاينوهو 

علوماته م ساعدته .، ويف اكسفورد حصل على الدكتوراه يف علم النفس    جراحة املخ
 وتصميم طرق الذكاء ،   يف حتليل أمناط الناس اجلديد عملهيف الطبية عن املخ وأقسامه 

رع واخت يف هذا العصر ، وصار دي بونو أشهر اسم يف العامل يف جمال التفكري وحتليله وأمناطه
وبرنامج  )القبعات الست(و ) كري اجلانيبالتف(من أشهرها يف هذا اال  عدة نظريات

تماعي ، وبرنامج املفكر الشامل يف مهارات التفكري يف اال التربوي واالج) الكورت(
كتابا ، ترمجت مؤلفاته ) ٥٦(، وألف )١() حلقات التفكري(وكذلك برنامج ) املاستر ثنكر(

بلدا ، وألقى ) ٥٢(ل مع العديد من الشركات يف أكثر من ، وعملغة ) ٣٤(إىل ما يقارب 
اكسفورد، هارفارد ، (حماضرات ودورات تدريبية لدى كثري من اجلامعات الشهرية مثل 

الذي انضمت إليه كربى الشركات " املنتدى الدويل لإلبداع " وهو مؤسس .  )٢()كامربدج
  .)٣(العاملية 

وعرف هذه األفكار ، قبعات التفكري الست  يف كتاب بعنوان هذه الطريقة أوضحوقد 
عطى لونا أن ست خطوات عرب عنها بست قبعات وبأا طريقة يف التفكري تتكون م

فأساليب ، ن تعدد القبعات يعكس تعدد خطوات التفكري ويرى أ . ةمالئما لكل قبع
ا أن طبيعة كم،  فال يتم التفكري خبطوة واحدة، وخطواته متتالية منطقيا، التفكري متنوعة 

فاملفكر أشبه بالعب ، ولكل موقف طرق معينة حلله، املشكالت واملواقف معقدة
فمضرب ، اجلولف الذي يستخدم مضارب عدة خمتلفة حسب موقع الكرة ومسافتها 

وتستند هذه الفكرة إىل املالحظة اليت يشعر ا كل شخص يف أي .  واحد ال يكفي
ما يدافع عنه دفاعا مستميتا وال يستمع إىل فكرة  نقاش، حيث يتبىن أحد األطراف موقفًا

                                                
ة ، أسماء ضیف اهللا صالح ، رسالة ماجستیر غیر منشور... أثر البرنامج التدریبي أدوات التفكیر واالنتباه المباشر عل التفكیر اإلبداعي  - ١

 . ١٩ – ١٧م ، ص ص ٢٠٠٠بالجامعة األردنیة ، عمان ، 
م ، ص ٢٠٠٨تفكیر القبعات الست للمرحلة األساسیة ، نایفة قطامي ومعیوف السبیعي ، دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ،  -  ٢

٦١ . 
عمان ،  –للطیف خیاط ، دار اإلعالم ، األردن عبدا:  إدوارد دي بونو ، تحسین التفكیر بطریقة القبعات الست ، ترجمة واختصار  - ٣

 . ١٥م ، ص ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣



املعارض الذي يضطر أن يدافع هو اآلخر عن فكرته، مما يؤدي إىل جدل عقيم 
  !وخصومات ونزاعات عديدة دون الوصول إىل نتيجة تفيد أيا من الطرفني

  
 وتقوم نظرية القبعات الست على توجيه الشخص إىل أن يفكر بطريقة معينة مث يطلب

أي أن الشخص ميكن أن يلبس أيا من القبعات الست . منه التحول إىل طريقة أخرى
البيضاء ، احلمراء ، الصفراء ، ( امللونة اليت متثل كل قبعة منها لونا من ألوان التفكري

ولبس هذه القبعات ليس حقيقيا ، وإمنا هو لبس معنوي  .) السوداء ، اخلضراء ، الزرقاء 
  .نفسي 
  :أن اختيار القبعات مت على أساس» بونودي «ويرى 

أن القبعات هي األقرب للرأس، والرأس حيوي الدماغ الذي يقوم بوظيفة الـتفكري،   -
  .وهلذا فهي األقرب للتفكري

عادة ال نبقي القبعة طويالً على الرأس ألننا سرعان ما نغريها بتغري الظروف، وهكذا  -
، ونتخلى عنها يف وقت الحق كالقبعة اليت األفكار، فقد نعجب بفكرة ما يف وقت معني

  .ال ميكن أن نلبسها مدة طويلة، وكذلك الفكرة جيب أال تعيش طويالً لدينا
وكـذلك   وحتتاج إىل جتديد أو تغيري ، القبعة اليت تلبس طويالً تتسخ وتفقد أناقتها، -

  .ى منهاالفكرة فإا إن بقيت مدة طويلة يف رؤوسنا فإا قد تصبح بالية ال جدو
القبعة رمز للدور الذي ميارسه كل شخص، فقبعة املمرضة غـري قبعـة اجلنـدي أو     -

  .الذي يتمثله الشخص يف هذا الوقت  وهكذا القبعة ترمز للدور.. القاضي
حيتاج اإلنسان إىل ألوان خمتلفة من التفكري، كما يلزمه أن يغري أسـلوبه يف الـتفكري    -

اإلنسان املفكر حيتاج إىل لبس عدة قبعات خمتلفـة   حسب الوضع املستجد أمامه ولذلك
  .للتفكري، واإلبداع، والنقد

  
  :وظيفة ختتص ا، على النحو التايل) من القبعات الست(ولكل قبعة 

  : القبعة البيضاء   
ويكون التفكري استجابة ، وتدل هذه القبعة على التفكري باحلقائق واألشكال واملعلومات

املعلومات املوجودة ؟ ما املعلومات اليت حتتاج إليهـا ؟ وكيـف    ما: لألسئلة من مثل 
حنصل على املعلومات اليت حنتاجها ؟ وينبغي على مرتديها أن يركز طلبه ليحصل على ما 



وهذا يعين أن طرح األسئلة املركزة واملناسبة هو جزء أساسي من آلية . حتتاجه منها فقط
دف استخالص املعلومة عليه أن يستخدم  لذا فإن من يطرح السؤال. طلب املعلومات

  .هو أيضاً القبعة البيضاء للتفكري
  :القبعة احلمراء    

هي نقيض املعلومات احليادية واملوضوعية تتعلق باألحاسيس الداخلية واالنطباعـات وال  
و التفكري بالقبعة احلمراء يتعلق باملشاعر واالنفعاالت وبكل ما ه. حتتاج تربيراً أو أسباباً
فإذا كانت املشاعر واالنفعاالت غري مسموح ا يف إطار التفكري . غري عقالين يف التفكري

. ريقة خفيـة العملي والعقالين فأنه ستظل قابعة يف خلفية العقل وستؤثر على التفكري بط
والـتفكري بالقبعـة   . واألحاسيس اخلفية والداخلية قوية وحقيقية فاملشاعر واالنفعاالت

ف بوجوده ونعطيه حيزاً من تفكرينا، ويكون التفكري استجابة لألسئلة مـن  احلمراء نعتر
  ما مشاعري حنو هذه القضية اآلن ؟ : مثل 
  :القبعة السوداء   

ويكون التفكري استجابة . تدل هذه القبعة على التفكري احلذر واحلكمة، ومالءمة احلقائق
ل يعمل بشكل صـحيح ؟ هـل   هل هذه احلقائق واألدلة مناسبة ؟ ه: لألسئلة من مثل 

تثبت فعاليتها ؟ هل هي مأمونة ؟ هل ميكن تطبيقها ؟ ما املخاطر واملشكالت املترتبـة  
عليها ؟ واللون األسود مأخوذ من العبوس والصرامة أو إعطاء عالمة سوداء على عـدم  

ـ . املعرفة ر والتفكري ذه القبعة مينعنا من ارتكاب األخطاء، لذلك فهذه القبعة هي أكث
  .القبعات استخداماً

  :القبعة الصفراء   
ويكـون الـتفكري اسـتجابة    . وتدل هذه القبعة على التفكري بالفوائد واملردود والتوفري

؟ واللون  املاذا ميكن فعل هذا ؟ ملاذا توجد فوائد ؟ ملاذا يعترب هذا جيد: لألسئلة من مثل 
. إبداء األسباب هلذه اآلمالاألصفر مأخوذ من ضوء الشمس، وهو للداللة على اآلمال و

والتفكري ذه القبعة فيه نظرة طموحة للمستقبل ورؤية للفوائد اليت ستحقق من الفكـرة  
  . املقترحة

  : القبعة اخلضراء   
وتدل هذه القبعة على التفكري االستكشايف، واملشاريع، واملقترحات واآلراء اجلديـدة،  

ماذا ميكننا القيام به هنا ؟ : لألسئلة من مثل  ويكون التفكري استجابة. وبدائل اإلجراءات



هل هناك أفكار جديدة خمتلفة ؟ واللون األخضر مأخوذ من لون العشـب واألشـجار   
والتفكري ذه القبعة تفكـري إبـداعي فيـه النشـاط واحليويـة      . واألوراق واألغصان
  .واملقترحات املبتكرة

  : القبعة الزرقاء   
تلخيص مـا  وري بالتفكري، التحكم بعملية التفكري وضبطها، وتدل هذه القبعة على التفك

ويكـون هـذا   . متهيداً لالنتقال إىل اخلطوة الالحقة يف التفكري.. وصلنا إليه حىت اآلن
؟ ما موقفك ؟ ما اخلطـوة التاليـة ؟   اآلن  أين أنت: تجابة لألسئلة من مثل التفكري اس

ق كل األفكار، فكل القبعات يكـون  واللون األزرق للقبعة من لون السماء ومسوها فو
التفكري فيها بأشياء مادية، ولكن الزرقاء تم بالتفكري باآلراء، ففيها تفكري يف الـتفكري،  

  .وتلخيص لآلراء، وتوجيه احلوار واملناقشات والتعليقات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اإلسالم هذا األسلوب يف  يةتأصيل أمثلة  :املبحث األول 
  

مي للعلوم واملعارف أصبح حقيقة منهجية للفكر اإلسالمي املعاصر ، فهـو  التأصيل اإلسال
ضرورة ميليها التقدم السريع يف اإلبداع املعريف الذي نعيشه يف هذا العصر ، وهـو إبـداع   
ينتمي حلضارات متنوعة ، ختتلف تلك احلضارات يف عقائدها وانتماءاا الفلسفية ، والتقدم 

قدم املعريف ، جعل من العامل املعاصر مبثابة القرية الواحدة ؛ حيث التقين املصاحب لذلك الت
إما أخذ : ملنع األفكار القادمة من اخلارج ، وليس هناك إال أحد طريقني مل يعد هناك جمال 

مجيع ما يقدم من فكر دون متحيص أو نقد ، وإما أخذه بعد عرضه على األدلة من الكتاب 
  . هلذين املصدرين من اخلطأ املخالف هلما  والسنة ومتييز الصواب املوافق

مث إن كثريا من اإلبداعات القادمة إىل املسلمني من الفلسفات األخرى ـ واليت يغتـر ـا    
بعض املسلمني وينبهرون ا ـ ليست جديدة على فكرنا اإلسالمي ، فإذا مت تأصيلها وجد  

حـني   ا واستفادوا منها ، علىخرون فطوروهأا موجودة يف مصادرنا وتراثنا ، أخذها اآل
  . غفلة من املسلمني وإمهال منهم 

وهذه بعض األمثلة اليت توضح أن مفهوم هذه الطريقة كان معموال به يف اإلسالم ، ولـيس  
جديدا على ثقافتنا اإلسالمية أن تراعي أحوال الناس واختالف طرائقهم يف التفكري ، فيـتم  

  : التعامل مع كل موقف مبا يناسبه 
 : ملثال األول ا -١
  

هنا إعطـاء   " ، وال نقول إال ما يرضي ربنا إن العني لتدمع ، وإن القلب ليحزن " حديث 
، ولكن هذا اإلشباع يقف )احلمراء(فرصة للعاطفة ؛ ليتم إشباعها بدمع العني وحزن القلب 

مبا ال  ، فال يتجاوز هذين األمرين إىل كالم أو فعل خمالف للشرع ؛إىل حد معني ال يتعداه 
إىل كـل األدلـة   إشارة  )ما يرضي ربنا (  ، ويف هذه العبارة املوجزةيرضي اهللا عز وجل 

الشـرعية   الصحيحة املتعلقة ذه القضية ، وهذا التزام مببدأ املوضوعية املتمثل يف احلقـائق 
  . )البيضاء(



،  ٤بعض ففي احلديث دعوة لوضع حدود بني املواقف املتنوعة حبيث ال يطغى بعضها على 
؛ حيث يهدف إىل أن يعي هدفا مهما من أهداف طريقة القبعات الست لديبونو  وهذا ميثل

إىل ه حدا يفصله عن غريه ، مث ينتقـل  الشخص موقفه الذي يقف فيه ؛ فيستطيع أن يضع ل
املوقف اآلخر بوعي وإرادة ، وهكذا مير باملواقف املتنوعة ؛ حىت يصل يف النهاية إىل اختـاذ  

  .املناسب الصحيح  أو املوقف السليم  القرار
فاحلاجة ماسـة  ) موت قريب ( اختيار للقبعة املناسبة للموقف ، فاملوقف هنا : وفيه أيضا 

ومن أهم مميزات أسلوب القبعات  إلشباع العاطفة ، وإعطائها حقها دون إفراط أو تفريط ،
ري ال ينبغي جتاهله أو جتاوزه كالست أنه يعطي للمشاعر العاطفية حقها ، وأا جزء مهم للتف

عند اإلقدام على قرار معني أو النظر يف موقف معني؛ حنتاج ألن ننظر لألمور من أكثـر  ،، ف
فبعض القرارات حتتاج ألن نتجرد من العاطفة أو التفاؤل املبالغ فيـه أو النظـرة   ، من زاوية

أن ننظر هلا من زاوية و بعضها عكس ذلك جيب ، السلبية لكي نتخذ القرار السليم الصائب 
، فقد ؛ وعلى ذلك ال يلزم لبس القبعات الست يف كل موقف سلبية أو عاطفية أو منطقية 

حنتاج إىل لبس مخس قبعات يف موقف معني ، بينما ال حنتاج يف موقف آخر إال إىل قبعـتني  
  .  أو ثالث 
، وتصحيح املفهوم  وقفإىل املوضوعية وذكر احلقائق املوضحة هلذا امل بعد ذلك  مث االنتقال

ويظهر من استغراب الصحابة رضي اهللا عنهم وسـؤاهلم يف هـذا    .اخلاطئ احملتمل وقوعه 
يف املوقف أم كانوا مستغرقني يف التزام احلقائق اليت عرفوها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

النيب صـلى   ، دون إعطاء للعاطفة حقها يف الوقت املناسب لذلك ، فوجههمالقرآن والسنة 
وطريقة القبعات الست جتعل من القائد موجها  ) .الزرقاء(اهللا عليه وسلم للموقف الصحيح 

  ). الزرقاء( الذي يعايشونه ملن هم حتت قيادته للبس القبعات املناسبة للموقف احلايل
وسؤال الصحابة رضي اهللا عنهم دليل من جهة أخرى على دقة متابعتهم للقائد ، ووعـيهم  

ذ التوجيهات عنه ، فهم ليسوا جمرد مقلدين يأخذون التعليمات دون فهم هلـا ودون  يف أخ
يف املوقف املناسب ، وهذا من مميـزات الـتفكري   ولكنهم يستوضحون ! قاصدها ملمعرفة 

التفكري الواعي بدال مـن الـتفكري    : ، ومن أهداف طريقة القبعات الستالسليم والفعال 
  .التقائي العرضي 

  
                                                

 .للشیخ ناصر العمر "  االستغراق " ینصح ھنا بسماع شریط  - ٤



  :  ثاينالثال امل -٢
  

 رضي اهللا عنهـ ابن مسعود  عن أيب عبيدة عن عبد اهللا: يف تفسري ابن كثري رمحه اهللا  ورد 
مـا  : "وجيء باألسرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  " بدر"ملا كان يوم : قال ـ

  " تقولون يف هؤالء األسرى؟
أن  لعـل اهللا   تبهماسـت  قومك وأهلك استبقهم ورسول اهللايا:  رضي اهللا عنه فقال أبو بكر
  .يتوب عليهم
إن هؤالء أئمة الكفر وصناديد الشـرك كـذبوك و أخرجـوك    : رضي اهللا عنه وقال عمر

  .فقدمهم فاضرب أعناقهم
يا رسول اهللا أنت يف واد كـثري احلطـب فأضـرم    : وقال عبداهللا بن رواحة رضي اهللا عنه 

  . الوادي عليهم نارا مث ألقهم فيه 
  ... يرد عليهم شيئا هللا صلى اهللا عليه وسلم ومل فسكت رسول ا: قال 
إن اهللا ليلني قلوب رجـال حـىت   : " خرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  مث

ن مثلك يـا  إو تكون ألني من اللنب وإن اهللا ليشدد قلوب فيه حىت تكون أشد من احلجارة ،
بِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُـور  فَمن ت{ : قال عليه السالم  أبا بكر كمثل إبراهيم

 يمح{ : قال عليه السالم  وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى،  }ر كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِن ت
 يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تالسالم  عليه وإن مثلك يا عمر كمثل موسى.  }و  ،

وإن مثلك يا عمر كمثل نـوح  ،  }ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم { : قال
  . }وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا { : قال عليه السالم 

اء أو إال بفد منهمأحد ن فكاليوم عالة ، فال ينأنتم ": مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٥"عنق ةضرب
القبعة احلمراء ألنه تعامل بالعاطفة يف هذا املوقف  يأخذ مبفهومأبو بكر رضي اهللا عنه كان ف

إبراهيم وعيسى : وال يالم على ذلك ، فقد سبقه يف رأيه اثنان من أويل العزم من الرسل مها 
لعل اهللا أن : (يف قوله رضي اهللا عنه ) قبعة صفراء(فاؤل جلي ، ويظهر أيضا تعليهما السالم 
  .) يتوب عليهم

                                                
 . ٣٢٥، ص  ٢إسماعیل بن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، دار المعرفة ، بیروت ، ج  -  ٥



يف  ركز على ذكـر السـلبيات    حيث )صفراءالقبعة ال(أخذ مبفهوم  اهللا عنه  وعمر رضي
، وال يالم على ذلك أيضا فقد سبقه اثنان من أويل العـزم مـن    املشركني السابقة قفامو

، ويظهر أيضا يف قول عمر رضي اهللا عنـه ذكـر    سالمالرسل مها موسى ونوح عليهما ال
القبعـة  (احلقائق واملعلومات واحلكم عليها حبكم منطقي مناسب هلا ويف هذا أخذ مبفهـوم  

  .وموقف عبداهللا بن رواحة قريب من موقف عمر رضي اهللا عنهما  .) البيضاء
وسط بني الطـرفني ،  أما الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد وجه إىل احلل البديل الذي هو 

  .والبدائل عادة تكون يف مفهوم القبعة اخلضراء 
  : ما يلي هذا املوقف  ويستفاد من

أي منهما ، بل أيدمها بأدلة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيطئ التفكري االبتكاري ، ف -
علـيهم الصـالة   ياء من أويل العزم من الرسـل  من القرآن الكرمي حتكي مواقف أنب

أخذ جبزء من كل منهما مكونـا  ، وإمنا  ع ذلك مل يأخذ بأحد القولنيوم ،والسالم 
ومل جيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلال ، وإمنا توقـف   خيارا ثالثا جديدا ،
االبتكاري اليت ينبغي أن يـدرب  وهذه من طرق التفكري اإلبداعي  قليال مث أجاب ،

 .عليها األبناء 
صحيحان ، ولكن هناك رأي ثالث يسبقهما يف األولوية ، فقه األولويات ، فالرأيان  -

 . لوجود مربرات ذكرت نصا يف احلديث 
األخذ مببدأ الشورى ، واجلمع بني اآلراء ، وخاصة آراء النخبـة أصـحاب احلـل     -

مـن  ! كل اآلراء جتمع  ني الشورى والدميوقراطية ، فاألخريةوالعقد ، وهذا فرق ب
كما يدل احلـديث علـى أن   . اجلهالء على حد سواء العقالء والسفهاء والعلماء و

، ومع ذلك يستأنس ـا   الشورى ليست ملزمة إذا وجد القائد أن غريها أوىل منها
  . ويستفيد منها يف إبداع رأي آخر

  
 :ثالث الثال امل -٣

 
باب : (روى اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا يف كتاب الشركة من صحيحه

من حديث النعمانَ بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما عـنِ  ) سمة واالستهام فيههل يقرع يف الق
مثَلُ الْقَائمِ علَى حدود اللَّه والْواقعِ فيها، كَمثَلِ قَـومٍ  : (النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ



ضعب ابفَأَص ،ةينفلَى سوا عمهتا  اسهـفَلي أَسف ينا، فَكَانَ الَّذفَلَهأَس مهضعبا والهأَع مه
لَو أَنا خرقْنا في نصيبِنا خرقًا، ولَـم  : إِذَا استقَوا من الْماِء، مروا علَى من فَوقَهم، فَقَالُوا

ا أَرمو مكُوهرتا، فَإِنْ يقَنفَو نم ذؤا  نـوجن يهِمدلَى أَيذُوا عإِنْ أَخيعاً، وملَكُوا جوا هاد
  ).ونجوا جميعا

بإعطـاء   )البيضـاء ( يف هذا احلديث مواقف متنوعة  ، منها موقف يعرب عـن املوضـوعية  
فاملسامهة  ) فَلَهااستهموا علَى سفينة، فَأَصاب بعضهم أَعالها وبعضهم أَس(معلومات حيادية 

حل يرضي اجلميع وليس فيه حتيز لفئة دون أخرى ؛ ولذلك مل يعترض أي من الفريقني على 
ناتج عن أخطاء يف التعامـل بـني    ة ، وإمنا حصل االختالف بسبب آخرموقعه من السفين

  .الفريقني 
و أَنا خرقْنا في لَ: (يتمثل يف قول الذين قالوا يصف املشاعر ) احلمراء(ومنها موقف عاطفي  

فهدف هؤالء يركز على احملافظة على مشاعر اآلخـرين ،  ) نصيبِنا خرقًا، ولَم نؤذ من فَوقَنا
  . دون نظر إىل ما يترتب على ذلك من سلبيات

يوضح السلبيات احلتمية الوقوع عند تنفيذ املوقف العاطفي  ) السوداء( وموقف ثالث نقدي
 )يعاًفَإِنْ يملَكُوا جوا هادا أَرمو مكُوهراملناسب قبـل   وهذا موقف مهم يأيت يف وقته ،)  ت

دور احلكـم أو اختـاذ   يدل على ضرورة لبس القبعة السوداء قبل ص حصول الكارثة ، وهو
  . القرار

يف  الوقـوع ويبني طريق النجاة من )  اخلضراء(مث يأيت املوقف الرابع الذي يضع احلل البديل 
املوقف هذا فإن قيل إن  ).وإِنْ أَخذُوا علَى أَيديهِم نجوا ونجوا جميعا(هذه السلبية احلتمية 

فاجلواب أن هذه اإلجيابيـة ليسـت   ) الصفراء(والتفاؤل األخري ينطبق عليه وصف اإلجيابية 
حـل  لكنـها  ه احلديث مثل وجود السـلبية ، و دموجودة يف نفس املوقف العام الذي يور

  .على املوقف  مقترح جديدو مستنبط
مستتر يف الصورة ، وهو موقف تلك الفئة  على موقف خفي) الصفراء(ق القبعة وميكن تطبي

نظرة متفائلة ، ويتوقعـون عـدم خطـورة    ) احلمراء(تنظر ألصحاب املوقف العاطفي اليت 
وقف العاطفي وما أرادوا موقفهم ، فهم متفائلون تفاؤال يف غري حمله ، فيتركون أصحاب امل

  ) . فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جميعاً(من خرق السفينة ، وتكون النتيجة غرق اجلميع 
وضعف النظرة املتفائلة واحتماليتها ، وقـوة النظـرة   املوقف العاطفي هنا ،  ونظرا خلطورة

، فالسفينة يف حبر متالطم األمواج ، واخلطأ يف القـرار يعـين   وحتميتها  له  ةاملوجه النقدية



املوقف الصـحيح ؛ لـذلك    اء هوب القبعة السوداحأصيكون موقف وذا ، اهلالك احملقق
يستنجدون بأصحاب القبعة اخلضراء القتراح احلل البديل ، ويأيت احلل وهو األخـذ علـى   

املوصوفة يف بداية احلديث بقوله صـلى اهللا   ويتم تنفيذه من قبل الفئة أيدي الفئة احلمراء ،
فالقائمون على حدود اهللا هم أصـحاب القبعـة   )  مثَلُ الْقَائمِ علَى حدود اللَّه(عليه وسلم 

  . فهم الذين ينبعي أن يقوموا بتوجيه الفئات األخرى  ، ) الزرقاء(
  : والفوائد اليت ميكن استفادا من هذا التطبيق كثرية منها 

ـ فهو موقف مع اإلقرار خبطئهم   ـ)العاطفة(لتفهم ملوقف أصحاب القبعة احلمراء ا -
من فراغ ، ولكنه ناتج عن مشكالت حتصل بني الفـريقني كـان ينبغـي     مل يأت

معاجلتها ، فاألذى املذكور يف احلديث حيتاج إزالة حبيث يستقي أصـحاب أسـفل   
؛ لذلك جاء التوجيـه  فريقني السفينة من أعالها دون حصول األذى والتأذي بني ال

، ولـيس  )جنو مجيعـا  ( باألخذ على أيديهم وحل مشكلتهم ليكونوا من الناجني 
 . رميهم يف البحر وإغراقهم والتخلص منهم 

، فالقبعة السوداء عليه سالمة املقصد ، وتربير املوقف ، ال مينع من النقد واالعتراض  -
ا حتمي من السلبيات اليت قد تكـون  ضرورية يف كثري من املواقف والقرارات ؛ أل

 .خطرية كما يف هذا املثال 
على يدي مـن يغلـب احلـل    ذكر يف احلديث أن احلل يف هذا املوقف هو األخذ  -

نظر إىل سلبياته ، دون حتديد لذلك احلـل ؛ ألن احللـول ختتلـف    ي العاطفي ومل
ود وهم املوجهون باختالف نوعية املشكلة ومالبساا وأسباا ، فالقائمون على حد

ويوجهون مجيع الفـرق إىل  أصحاب القبعة الزرقاء يدرسون املوقف جبميع جوانبه 
 . املوقف املناسب الصحيح 

  
   :رابع الثال امل  - ٤
  

ى اهللا عليه وسلم عنـد  كان النيب صل: قال  رضي اهللا عنه يف صحيح البخاري عن أنس
وصرح ( ؤمنني دى أمهات املفأرسلت إح) صرح غري البخاري بأا عائشة (بعض نسائه

بصحفة فيها طعام فضربت اليت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتـها  ) غريه بأا أم سلمة
يد اخلادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلق الصـحفة مث  



جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة ويقول غارت أمكم مث حبس اخلادم حىت 
يت بصحفة من عند اليت هو يف بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كسرت صحفتها أ

  البخاري. وأمسك املكسورة يف بيت اليت كسرت
، وقـد  ) القبعة احلمراء(فعائشة رضي اهللا عنها تعاملت مع املوقف مبوجب العاطفة  -

عي وجود راعى النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجلانب فلم يعنفها ، فاملوقف يستد
  ) .غارت أمكم (هذه احلالة العاطفية ، بل أكد عذرها بقوله عليه الصالة والسالم 

) قبعة بيضاء(أيضا إعطاء معلومات حيادية صادقة ) غارت أمكم (ويف هذه العبارة   -
، وهذه املعلومة تبني سبب الفعل احلاصل من أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها ،  

ظنون بأا فعلت ذلك لعداوة بينهما، أو ردا على موقف  وهذا يلغي كل توقعات أو
سابق ، أو أنه حصل باخلطأ من غري قصد ، أو غري ذلك من االحتماالت ، فالسبب 
الوحيد هو الغرية ، والغرية عند املرأة تلغي دور العقل واملنطـق عنـدها وجتعلـها    

  . تتصرف مبوجب العاطفة وحدها 
ه وسلم عند هذا احلد ، بل تعداه إىل تقدمي احلل البديل ومل يتوقف النيب صلى اهللا علي -

  ) . القبعة اخلضراء(للمشكلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :يف اخلطابة استخدام طريقة القبعات الست  :املبحث الثاين 
  

  :من فوائد استخدام طريقة القبعات الست يف اخلطابة  : أوال 
  
بادل األفكار ، ويف ذلك تفعيل جيعل من اإلمام ومجاعته فريق عمل يسوده التعاون وت -

لدور مجاعة املسجد مع إمامهم ، ونقلهم من السلبية إىل اإلجيابية ، وعنـد ذلـك   
 ...يكون تأثري اخلطابة عليهم إجيابيا وفاعال ، وعميقا ومستمرا 

 : من فوائد اشتراك مجاعة املسجد يف اختيار موضوع اخلطبة  -
لهم يغريون من طريقة تفكريهم بسهولة ، نشر هذا املفهوم بني مجاعة من الناس جيع -

وبذلك يسهل تفهم بعضهم ملواقف بعض ، فيزيل حدة الصراع والرتاع فيما بينهم ، 
 ...وحيل بدال عنه اإلخاء والتآلف ، وتقبل النصيحة 

من يأخذ ذا األسلوب ويتمثل به يستطيع أن يفصل بني أنواع التفكري فال خيلـط   -
أن يفكر تفكريا عاطفيا مدعيا أن ذلك تفكـري  : األنواع بينها ـ ومثال اخللط بني  

منطقي ، أو يفكر تفكريا سلبيا ويرى أنه إجيايب ، وحنو ذلك ، وقد ينتقل من نـوع  
إىل آخر وهو ال يشعر أنه انتقل ، ففد يبدأ تفكريه بأدلة منطقية مث تأخذه العاطفة أو 

 .السلبية ، ويظن أنه ما زال يف اال املنطقي 
الذي يدرك هذا األسلوب فإنه يتحكم يف عملية االنتقال ويشعر ا ، ويعـرف   أما

  ...موقعه احلايل والسابق والالحق ؛ وذا يستطيع التفريق والتمييز بني املراحل 
مقنعة ؛ الشتماهلا علـى   -١: متتاز اخلطبة املشتملة على مفهوم القبعات الست بأا  -

ني الشرعية واملنطقية ، واملعلومات الكافية حـول  األدلة املوضوعية واحلجج والرباه
محاسـية  ؛   -٢) القبعة البيضـاء احملايـدة   ( موضوع اخلطبة ، فهي مشبعة للعقل 

الشتماهلا على بعض القصص واألمثال والشعر والوقائع احملزنـة ، فهـي مشـبعة    
جيابيات ؛ داعية للتفاؤل بذكر اإل -٣) القبعة احلمراء العاطفية (للعواطف واملشاعر 

بالعواقب احلسنة ، فهي مشبعة للجانب اإلجيايب يف اإلنسان  الشتماهلا على الترغيب
حمذرة من السلبيات واملخاطر ؛ الشـتماهلا علـى    -٤)  القبعة الصفراء املتفائلة( 

فهي مشبعة للجانب النقدي يف النفس  ونقد الواقع ؛ الترهيب من العواقب السيئة ،



مزيلة للمشكلة ؛ الشتماهلا على احللـول والبـدائل ؛    -٥) اقدة القبعة السوداء الن(
؛ الشتماهلا على توجيهات للعمـل   إرشادية تفاعلية -٦) القبعة اخلضراء املبدعة (

 ) .القبعة الزرقاء املوجهة (وإرشادات لطرق التنفيذ  
ض حيدث التوافق بني املتحاورين ، وحتويل احلوار من معركة حامية يعتريها الغمـو  -

وتشابك املواقف ، إىل تعاون بني الطرفني للوصـول إىل احلقيقـة ، فاملتحـاورون    
يلبسون قبعة واحدة ، مث ينتقلون إىل الثانية وهكذا ، حىت لو لبسوا قبعات خمتلفة فإن 
كل منهم يدرك لون القبعة اليت يلبسها هو ولون القبعة اليت يلبسها الطرف اآلخر ، 

 . اآلخر الطرف ما يقوله أسباب و، ه هو فيفهم بذلك أسباب ما يقول
  

  : خطوات عملية لتطبيق أسلوب القبعات الست يف اخلطابة: ثانيا 
  

ويعـرف مـا    املوقف ،يتمثل اخلطيب دور البس القبعة الزرقاء ، فهو الذي يدير  -
من قبعات ، وهو أيضا يعرف مجهور خطبته وما يلبسون من قبعـات يف   هو حيتاجه

 .  وما حيتاجه كل منهم ليحصل له التوازن والتصحيح هذا املوقف املعني
، يقوم اخلطيب بدراسة استطالعية يتعرف من خالهلـا أوضـاع جمتمـع خطبتـه      -

، والتعرف على القبعات اليت يلبسوا أثناء حديثهم وتوجهام ، ومستويام العلمية 
ملوقف حمدد  العام ، وأثناء حديثهم حول قضايا معينة ، فمن الناس من هو مصاحب

ومنهم من هو متحـول مـن قبعـة    ،دائما فتجده ـ مييل عادة ـ للنقد والتشاؤم   
وعني الرضا عن كل عيب كليلـة  ( ألخرى دون ما يشعر حسب رضاه أو سخطه 

نسبة كل قبعة يف هذا كما ينبغي للخطيب أن يعرف ) . وعني السخط تبدي املعايبا 
، تفاؤل ، والبعض اآلخر بعكـس ذلـك   فبعض اتمعات يغلب عليهم ال اتمع ،
كثـرة االخـتالط ـم ،    : وهناك عدد من الطرق ملعرفة ذلك منها (  .وهكذا 

مشاركتهم يف جمالسهم ومناسبام ، الدخول معهم يف حوارات مجاعية وفرديـة ،  
 ) اخل ... 

) الظاهرة واخلفيـة  ( اليت يتعرض هلا جمتمع خطبته القائمة التعرف على املشكالت  -
  .التعرف على أسباا وطرق عالجها و



سـلبا أو   التعرف على البيئات احمليطة مبجتمع خطبته ، وكذلك البيئات املؤثرة فيـه  -
 . ولو كانت بعيدة عنه  إجيابا ،

التعرف على اإلجيابيات والسلبيات يف جمتمعه ، وكيفية استغالل اإلجيابيات ملعاجلـة   -
 . السلبيات 

ة املسجد خالل جلسام اخلاصة ، وميكن لإلمام أيضا أن نشر هذا املفهوم بني مجاع -
 هذا األسلوب وتطبيقه يف حيام يقيم دورات تدريبية جلماعة مسجده للتعرف على 

بعد تفهم مجاعة املسجد هلذا األسلوب واقتناعهم به ، ومعرفتهم لفوائـده وكيفيـة    -
ق هـذا األسـلوب ،   تطبيقه ، يتعامل معهم أثناء حوارام يف جلسام اخلاصة وف

فيها  ، كل واحد منهم بالقبعة اليت يلبسها أثناء احلوار ـ بطريقة شيقة وحمببة ويشعر 
،  شيء من الدعابة واللطف  ـ ويرشده إىل القبعة املناسبة له ليحصل له التـوازن  

كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بكر وعمر رضي اهللا عنـهما يف قصـة   
  . األسرى السابقة 

فإن اخلطيب يراعي حاجة جمتمع خطبته ؛ وذلك تبعا : عند اختيار موضوع اخلطبة  -
ملعرفته اليت حتصل عليها من خالل ما سبق ذكره من دراسة هذا اتمع وما يغلـب  
عليه من قبعات ، أما ما يفعله كثري من اخلطباء من نسخ خطب جاهزة ومعدة تمع 

 .لف هلذه املنهجية فإنه خماآخر خيتلف عن جمتمعام 
فبعد اختيار موضوع اخلطبة املناسب لوضع جمتمعه على وجـه   :عند إعداد اخلطبة  -

تتكون  العموم ، تأيت مرحلة أخرى الختيار عناصر اخلطبة وترتيب أجزائها ؛حبيث 
صحاب القبعات الست أو اخلمـس ، حسـب   عناصر اخلطبة من أجزاء ختاطب أ
  .والكيف املناسب يف جزء من تلك األجزاء احلاجة ، ويراعي عند ذلك الكم 

يرتديها فهو يعرف مسبقا قبعام اليت : عند إلقاء اخلطبة وتوزيع نظراته إىل اجلمهور  -
كل منهم ، فيخاطبهم مبا يصلح حلاهلم ـ شريطة أال يكون يف ذلك إحراج هلم ، أو  

ـ   ديث دون لفت لألنظار إليهم ـ بل ينبغي أن يشعر الشخص أنه خماطب ذا احل
 .شعور اآلخرين بذلك 

فيختار اآليات املناسبة اليت  :عند قراءته لآليات يف صالة اجلمعة والصلوات اجلهرية  -
فيها عالج للموقف الغالب على مجاعة مسجده ؛ حبيث حيدث لديهم التوازن ، فإذا 



ية ، كان يغلب عليهم التشاؤم وذكر السلبيات مثال ، خيتار هلم آيات التفاؤل واإلجياب
  .وكذلك العكس بالعكس ، وهكذا بقية األصناف 

فيعـاجل   :عند اختياره للكلمات التوجيهية بعد الصلوات وخاصة العصر والعشـاء   -
 . وموضوعات اخلطب أوضاعهم كما سبق يف ذكر اختيار اآليات

خيتار من مجاعة املسجد جمموعة تتعاون معه يف اإلصالح ، وميكن إطالع بعضـهم   -
صالحية ، ليساعدوه يف تنفيذها ، ويتناقش معهم باستمرار يف كـل  على خطته اإل

 . خطوة خيطوها ، ويفوض إليهم بعض املهام اليت يرى أم أصلح للقيام ا نيابة عنه 
  

  : مثال تطبيقي على موضوع األمن الفكري :  ثالثا
  

، الست عندما يريد اخلطيب أن يتناول موضوع األمن الفكري من خالل أسلوب القبعات 
النظر إىل الفكر املنحرف عن الصواب على أنه  -١: فإنه ينظر هلذا املوضوع من زاويتني مها 

هـي يف نظـر    مشتمل على تلك القبعات الست ، فهو فكر حيتوي على معلومات وأدلـة 
، وحيتوي على مشاعر وعواطـف  ) البيضاء القبعة (  أصحاب هذا الفكر صحيحة ومقنعة

، ) احلمـراء القبعـة  ( منه املسلمون يف كثري من البقاع مثل فلسـطني  جياشة حنو ما يعاين 
، وفيـه نظـرة   ) السـوداء  ( وحيتوي على نظرة سوداوية لواقع املسلمني ونقد لألخطاء 

لإلجيابيات اليت ميكن أن حتصل من خالل العمليات اإلرهابية ؛ حيث يراها أولئـك أـا   
، مث إن هـذا  ) الصـفراء   القبعـة  (وفوائده  عمليات جهادية ويطبقون عليها ثواب اجلهاد

، وهي مع كوا سيئة وخطرية إال أا التفكري املنحرف فيه إبداعات مبتكرة وبدائل جديدة 
، ووراء كل تلك األمور موجهون ) اخلضراء  القبعة (ينطبق عليها وصف اإلبداع واالبتكار 

  .  )القبعة الزرقاء(  ططهميغذون الشباب بذلك الفكر املنحرف ويوجهوم لتنفيذ خ
الزاوية الثانية هي النظر إىل معاجلة ذلك الفكر املنحرف بنفس القبعات الست ، فيجب  -٢

أن حيتوي العالج على معلومات صحيحة وأدلة قوية مقنعة جتيب على معلومام وأدلتـهم  
سفيه والسخرية فال يكفي أن يرد على أفكارهم مبجرد الت ،) البيضاء ( اليت يعتمدون عليها 

حيتوي العالج أيضا على إشباع لألحاسيس والعواطف بذكر الثواب جلزيل  جيب أن كما . 
ما حصل للمسلمني أثناء ضعفهم وقلتهم يف أول اإلسـالم ،  ذكر وعلى األذى ، ملن صرب 

وما حصل  وكذلك ذكر ما حيصل من نتائج حمزنة من األعمال اليت يظنها أصحاا جهادية ،



كل هذا  ك من قتل أنس بريئة ، ومتزيق ألجساد األطفال والنساء ، وحنو ذلك ، بسبب ذل
ويدخل ضمن العالج ذكر ملساوئ الفكر املنحرف  . العاطفية  )احلمراء ( متضمن يف القبعة 

وما يرتكبه املنحرفون فكريا من جرائم ضـد   وما نتج عنه من أخطاء يف العقيدة والسلوك ،
األسـرية   ونقد لتصرفات أصحابه م ، بل هي أيضا ضد دينهم ، أنفسهم وأسرهم وجمتمعه

والتحذير من كون هذا الفكر املنحرف يظهـر   احلزبية املنغلقة ،وتوجهام  واالجتماعية ،
 القبعـة  ( كل فترة بلون خمتلف وأساليب جديدة فال ينبغي االغترار  بضعفه وتناقصـه ،  

اليت يتجاهلها أصحاب الفكـر  ودة يف اتمع املوجويقابل ذلك ذكر للمحاسن  ) .السوداء 
املنحرف ، وما يف األمة وعلمائها وقادا من خري وما هلم من فضل ، والتفـاؤل مبسـتقبل   

وما حصل لألمة بعد هذه املصائب من إدراك خلطورة األفكار املنحرفة  اإلسالم واملسلمني ،
ن من تضحيات ، وما قاموا به ، وجهود العلماء يف كشف شبهاا ، وما سطره رجال األم

، وما حصل بعد هذا من احنصار واندحار من استباقات أمنية جنبت البالد كوارث خطرية 
 من أفكار إجيابية متفائلة وحنو ذلك ،، واضمحالل مستمر يدل على قرب ايته هلذا الفكر 

؛ الحتواء  الصحيحةمث يأيت دور استخراج احللول املقترحة ، والبدائل  ) .قبعة الصفراء ال( 
ـ الشباب ، واستغالل طاقام فيما فيه رفعة للمجتمع وت  وره ورقيـه ، ويكـون ذلـك   ط

فهو املوجه حنو الطـرق  ) الزرقاء ( اخلطيب هو البس القبعة واإلمام  . ) اخلضراء القبعة(بـ
 أولئك السليمة ، وليس اإلمام وحده ، بل يكون هناك فريق بديل للموجهني الذين يوجهون

الشباب ـ بدال من قادة الفكر املنحرف ـ  وهم العلماء الربانيون املوثـوق يف علمهـم     
  . وإخالصهم وإدراكهم للمصاحل العليا لألمة 



  اخلامتة 
  

  :يستخلص من هذا البحث املوجز النتائج التالية 
إمكانية االستفادة من األفكار اجلديدة ، ولو كانت من غري املسلمني ،  - ١

 .الفة لنصوص الشريعة إذا كانت غري خم
ضرورة الرجوع للمصادر اإلسالمية واالستفادة منها يف توجيه الفكر  - ٢

 .املعاصر وتأصيله 
طريقة القبعات الست يف التعامل مع اآلخرين ليس يف مضموا العام ما  - ٣

يتعارض مع النظرة اإلسالمية ، بل يوجد يف املصادر اإلسالمية ما يؤكد 
 .السبق إىل تطبيقها 

انية التجديد يف أساليب اخلطابة ، مع االحتفاظ بأصوهلا وضوابطها إمك - ٤
 .الشرعية 

ضرورة إملام اخلطيب بأحوال جمتمع خطبته ، وما حيتاجه ذلك اتمع من  - ٥
 . أساليب إلصالحه وعالج مشاكله 

اخلطبة املراعية لتطبيق طريقة القبعات الست تكون نتائجها أكثر مشوال  - ٦
 .مع ، وأعمق يف دراستها ، وأكثر إقناعا يف تناول مشكالت ات

أمهية التواصل بني إمام املسجد ومجاعته ، واندماجه معهم ، ومشاركته  - ٧
يف مناسبام ، والتعاون بني الطرفني يف حل القضايا االجتماعية اخلاصة 

 .بذلك اتمع 
طريقة القبعات الست متكن اإلمام من االستفادة من الطاقات املوجودة  - ٨

 .تمع مسجده ؛ وذلك لتحقيق أهداف اإلمامة واخلطابة يف جم
تؤدي تلك الطريقة إىل حتقيق احلوار اهلادف واهلادئ بني اإلمام ومجاعة  - ٩

مسجده ، وكذلك بني أفراد اجلماعة أنفسهم ، وختليص احلوار من 
 أساليب احلدة والغلظة 



يقة تساعد اإلمام يف اختيار املوضوعات املناسبة تمعه خاصة ، بطر -١٠
 .علمية 

تساعد األشخاص يف تقبل الرأي اآلخر ، وتيسر عليهم الرجوع إىل احلق  -١١
 .، وعدم اإلصرار على الرأي اخلاطئ 

من خالل تلك الطريقة يتعرف الشخص على أسباب كثري من اخلالفات  -١٢
 . والرتاعات بني األفراد واجلماعات 
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