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 الثلث الثاين من القرآن الكرمي منوذجا: التفكري وأساليب تنميته يف القرآن الكرمي
 

 العربية ملخص

يف جمال تنمية القرآن الكرمي كتاب تربية وإعداد إلنسان اخلالفة على هذه األرض، والدراسة احلالية تأيت يف سياق إبراز معامل رؤية القرآن الرتبوية 

، ذلك أن التفكري ميثل الزمة التفكري واالرتقاء به إىل مستوى الكمال والنضج مبا جيعله مبستوى القيام بواجبات االستخالف والوفاء مبتطلباته

، كما هتدف الدراسة إىل إبراز الكرميمن لوازم االستخالف، وعليه فإن الدراسة هتدف إىل بيان جوانب احملتوى املعريف عن التفكري يف القرآن 

رآن الكرمي، كما هتدف الدراسة مظاهر اعتناء القرآن الكرمي بتنمية التفكري، والدراسة كذلك هتدف إىل بيان أساليب تنمية التفكري يف الق

للكشف عن مدى تضمني الثلث الثاين من القرآن الكرمي ألساليب تنمية التفكري، وهي هتدف كذلك للكشف عن كيفية توزع تلك األساليب 

بينت نتائج الدراسة  وقد. يف سور الثلث الثاين من القرآن، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي وحتليل احملتوى

الزمة أن التفكري يف القرآن ذو طبيعة وظيفية استخالفية تفيد االستمرارية والتجدد، كما بينت الدراسة أن التفكري يف القرآن فريضة تعبديه و 

داة بناء وتعمري، كما بينت استخالفية، وهو ما يرفع من كفاءة التفكري، وبينت الدراسة أن التفكري يف القرآن تقوده أهداف سامية مبا جيعله أ

الدراسة كذلك أن القرآن الكرمي تضمن عدًدا من منطلقات التفكري واليت تشكل رافًدا قويًا يبعث على الفعل واحلركة يف التفكري، وكشفت 

عن بعض مالمح  الدراسة كذلك عن معاجلة القرآن لعدد من معوقات التفكري ويف ذلك هتيئة لظروف تنميته وتطويره، كما كشفت الدراسة

 منهج القرآن يف تنمية التفكري مبا يرسم معامل السرتاتيجية تربوية لتنمية التفكري، وكشفت الدراسة كذلك عن بعض أساليب تنمية التفكري

والدراسة  . ، والتشويقاملتضمنة يف القرآن وأثرها يف تنمية التفكري واملتمثلة بالتوجيه، والقصة، واحلوار، والسؤال، واملثل، وعرض اآليات الكونية

ت الدراسة أن فشككشفت كذلك أن سور الثلث الثاين من القرآن الكرمي تكررت فيها أساليب تنمية التفكري احملددة سلًفا بدرجة كبرية، و 

الدراسة أن سورة  سورة النحل هي من أعلى السور يف تكرار أساليب تنمية التفكري، تليها سورة األنبياء ترتيًبا مث سورة الشعراء، كما كشفت

وكشفت الدراسة أن أسلوب عرض اآليات الكونية احتل املرتبة األوىل يف تكراره، . النور كانت أقل السور يف عدد تكرار أساليب تنمية التفكري

أن السور املكية  والدراسة كشفت كذلكبينما جآء أسلوب التشويق يف املرتبة األخرية، . ويليه السؤال يف الرتتيب مث التوجيه ويليه القصة

 .   يف الثلث الثاين من القرآن الكرمي ةاملدني تفكري بدرجة كبرية مقارنة بالسورأساليب تنمية ال اتكررت فيه

 .منوذجا –الثلث الثاين  –القرآن الكرمي  –تنميته  –ساليب أ –التفكري : الكلمات املفتاحية
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 ثاين من القرآن الكرمي منوذجاالثلث ال: التفكري وأساليب تنميته يف القرآن الكرمي
 املالوية ملخص

ABSTRAK 

Al-Quran merupakan kitab tarbiyah dan penyediaan manusia sebagai khalifaah di atas 

muka bumi. Kajian ini dijalankan bagi menonjolkan visi pendidikan al-Quran dalam 

membangunkan pemikiran dan memartabatkannya kepada tahap sempurna dan matang 

sehingga mampu menjadikan manusia layak menjalankan tugasan khilafahnya seperti garis 

panduan yang diberi oleh al-Quran. Ini disebabkan pemikiran adalah salah satu keperluan 

khilafah. Justeru، kajian ini dijalankan bagi menjelaskan aspek kandungan pengetahuan 

tentang pemikiran dalam al-Quran al-Karim. Kajian ini juga bertujuan menonjolkan 

aspek keprihatinan al-Quran al-Karim terhadap pemikiran، dan menjelaskan metode-

metode pembangunan pemikiran dalam al-Quran al-Karim، mencungkil tentang kaedah 

taburan metode ini dalam surah-surah sepertiga kedua daripada al-Quran al-Karim. Bagi 

mencapai objektif kajian ini، pengkaji telah menggunakan kaedah deduktif dan analisis 

kandungan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemikiran dalam al-Quran al-Karim 

mempunyai ciri khilafah fungsional secara berterusan dan dinamik. Dapatan juga 

menunjukkan bahawa pemikiran dalam al-Quran al-Karim mempunyai kaitan dengan 

kewajipan sebagai khilafah secara pengabdian (ibadah) yang meningkatkan kemampuan 

berfikir. Dapatan juga menjelaskan bahawa pemikiran dalam al-Quran al-Karim dipandu 

oleh objektif yang tinggi ke arah pembinaan dan pengimarahan، sebagaimana al-Quran al-

Karim juga mengandungi beberapa elemen tuntutan pemikiran yang menjadi 
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pemangkinnya. Kajian juga menyingkap beberapa manhaj al-Quran al-Karim dalam 

membina  pemikiran yang menjadi panduan strategi pendidikan dalam pembinaan 

berfikir، sepertimana yang terkandung dalam al-Quran al-Karim، dan kesannya dalam 

membina pemikiran melalui arahan، cerita، dialog، soalan، perumpamaan، melalui ayat-

ayat berkaitan dengan alam semesta، dan hiburan. Kajian ini juga bahawa surah-surah 

dalam sepertiga kedua daripada al-Quran al-Karim mempunyai pengulangan dalam cara-

cara pembinaan pemikiran yang telah ditentukan dengan jumlah yang banyak. Antara 

dapatan lain ialah Surah al-Naḥl yang mempunyai pengulangan dalam cara-cara 

pembinaan pemikiran، diikuti oleh Surah al-Anbiyā’ dan al-Shucarāʼ. Surah al-Nūr pula 

didapati mempunyai paling sedikit pengulangan dalam cara-cara pembinaan pemikiran. 

Dapatan juga menunjukkan metode pengulangan dalam cara-cara pembinaan pemikiran 

melalui ayat-ayat berkaitan dengan alam semesta menduduki tempat teratas، diikuti oleh 

soalan، arahan dan cerita. Adapun hiburan menduduki tempat terakhir. Kajian juga 

menunjukkan bahawa ayat-ayat Makkiyyah mengandungi gaya bahasa pembinaan 

pemikiran yang lebih besar berbanding dengan ayat-ayat Madaniyyah. 

Kata kunci: Thinking, Development, Approaches, The 2nd Third, Al-Quran al-Karim, 

Case Study. 
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 الثلث الثاين من القرآن الكرمي منوذجا: التفكري وأساليب تنميته يف القرآن الكرمي
 ملخص اإلجنليزية

ABSTRACT 

The Holy Quran represents a book of education and preparation of the human as a 

Khilāfah (man who constructs earth and follows the religion of Allah on the earth). This 

study comes to clarify the Quranic vision of education، especially in developing the 

faculty of thinking and elevating it to an advanced level. This makes it able to carry the 

responsibilities of succession (Khilāfah). This study aimed to explain the cognitive aspect 

of thinking in Quran، highlights the concern of Quran in developing thinking، and 

demonstrates the methods used in Quran to enhance thinking abilities. The study is also 

intended to reveal the extent to which the second third of the Quranic chapters consisting 

of those methods and how they are distributed in this second third of the Holly Quran. 

Inductive method and content analysis are used to achieve the aims of this study. The 

Study results show that thinking is mentioned in Quran in a nature that aims for 

continuity and renewal in Khilāfah on earth. It is also shown that thinking is mentioned 

in Quran as an obligation of worship and necessity to lead life. The study finds that 

thinking in Quran aims for noble goals that make it a tool to build and develop life. It is 

also shown that Quran includes a number of principles that encourage thinking and 

provides solutions to its obstacles. The study also reveals some approaches used in Quran 

that establish an educational strategy to develop thinking. The Impact of methods used to 

develop thinking as mentioned in Quran is also shown in this study، such as giving 
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directions، storytelling، dialogue، asking questions، sayings، showing miracles and signs of 

the universe، in addition to motivation. Such methods are found to be widely used in the 

second third of Quran، in particular، Surah al-Naḥl followed by Surah al-Anbiyā، al-

Shucarā، and Surah al-Nūr، respectively. Among the methods، showing signs of universe 

were asking questions، giving directions، storytelling، and motivation، respectively. 

Finally، it was found that، in the second third of Quran، such methods were used in the 

Mecci verses more than the Madani verses. 

Key words: Thinking, Development, Approaches, The 2nd Third, Al-Quran al-Karim, 

Case Study 
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 (1: يونس) ﴿ الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم ﴾:قال تعاىل

 

 

 

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم ﴿ َوأَنْ َزْلنَ :قال تعاىلو  ا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ نيِّ
 (44: النحل) َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن ﴾

   

 

 

ُلو َعَلْيُكْم :قال تعاىلو  ﴿ َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ ت ْ
(151: البقرة) ﴾ آيَاتَِنا َويُ زَكِّيُكْم َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 
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 إهداء

 
 . ي ووالديتا املغفرة والرضوان والدمإىل من أرجو هل

 . نسيم قاسم ورفيقة دريب إىل من كانت يل سنداً وعوناً زوجيت
 .إىل أوالدي سامي ومازن ومصطفى 
 .إىل السالكني دروب التفكري 

 .مجيعاً  وإخواين إىل أهلي
.باً  ووفاًء  تقديراً  وعرفاناً ح
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 وتقديرشكر 
 

  ،،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام املعلمني واملتعلمني وبعد ،
حمم د / ال دكتور  الربوفسور دات و فال يسعين يف هذا املقام إال أن أتوجه بالشكر والدعاء ألستاذي الفاضل   

م ن علم ه الواس ع، وعطائ ه الفي  اض، عل ى ك  ل م ا قدم ه يل  يعق وب ذو الكف ل املش رف عل ى رس الة ال دكتوراه
وصدره الرحب وحنانه األبوي املت دفق، فلق د تعلم ت الكث ري م ن أس تاذي الك رمي ط وال تل ك الرحل ة العلمي ة، 

، ف  دعائي إىل اهلل ع  ز وج  ل أن جيزي  ه وامل  ريبان  ه خل  ق األس  تاذ ...ومل يك  ن الكث  ري علم  ا فق    ب  ل ك  ان خلق  ا 
 .ليه صحتهويدمي ع عين خري اجلزاء ويعزه دوماً 

حمم د خ ازر ايل ايل واألس تاذ / للس ادة أعض اء جلن ة املناقش ة األس تاذ ال دكتور كما أتقدم بش كري وتق ديري    
وك  ذلك ثاب  ت احل  اف لتفض  لهم ب  القبول بق  راءة البح  ث وإب  داء النص  ح / ش  حادة العم  ري وال  دكتور/ ال  دكتور

 .األساتذة احملكمني
 فيه  ا ويف مق  دمتهم عمي  د األكادميي  ة ونائب  ه لش  ئون الدراس  ات والش  كر موص  ول ألس  رة األكادميي  ة والع  املني

العليا ورئيس القسم وسائر العاملني يف األكادميية وكل العاملني يف جامع ة مالي ا، اجلامع ة ال يت ق دمت الكث ري 
 . والكثري يف خدمة العلم والذي معه نالت املرتبة العليا بني سائر اجلامعات املاليزية

جني  ب / ال  دكتوراألس  تاذ داود عب  د املل  ك احل  دايب و / ال  دكتور األس  تاذ بالش  كر والتق  دير إىلكم  ا أتق  دم       
 .تشجيعهم الصادق  على جيالين ابن التهامي مفتاح/ والدكتور نشوان عبده خالد/ والدكتور غالب ناشر

  نمح  د س  يف وال  ذيعب  د اهلل أوعل  ى وأن  ور ط  الل حمم  د و / اءع  ز األ وةكم  ا أتق  دم بالش  كر والتق  دير إىل األخ      
عب  د املل  ك / عب  ده ص  اد أمح  د ثاب  ت واألس  تاذ/ لمهن  دسوالش  كر ك  ذلك ل ،وعون  ا س  نداً  وةخ  نع  م اإلوا ك  ان

  .لتشجيعهم املستمر للباحثواألستاذ شوقي دحان  عبد السالم عبده سعيد/ واألستاذ عبده سعيد
االس هام الف ين ال ذين ك ان هل م  حممد زي د/ واملهندس نبيل الفهيم/ الدكتوركما أتقدم بالشكر والتقدير إىل     

 .                 يف طباعة هذه الرسالة العلمية وإخراجها إىل حيز الوجود 
Univ جالل عبد اهلل أمحد سيف/ الباحث                                                             
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 ملقدمةا
ير خلق اهلل لإلنسان على هذه األرض وتكليفه مبهمة االستخالف، جآء التقرير القرآين بتقد

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم ﴿ل تعاىلقاوالذي كان معه كذلك التكرمي والتفضيل لإلنسان من دون سائر اخللق، 
فاهلل سبحانه  ،1 ﴾َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل  َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهمْ 

أكرم اإلنسان على سائر احليوانات مبا خلق فيه من أمور خلقية طبيعية فيه كالعقل والنطق وحسن  وتعاىل
  .2 باعتباره مناط التكليف وفضله على من دونه بالعقل والفهم ،الصورة والقامة
ذي يعد مناط التكليف وسر متيز وال ،بالعقل ن وكرمه وفضلهنساقد خلق اهلل عز وجل اإلف

 هدايته منبعوهو  ،نسانهو سر اهلل العظيم املركب يف اإل لعقلاف ،نسان عن غريه من الكائناتاإل
عليه الشرائع وسنت له وبه  فالعقل هو األساس الذي ُشرعت ،حضارته ومدنيتهأداة  وهو كذلك ،وسعادته

  .ضارات وامتدت املدنيات يف ربوع األرضالقوانني وبه قامت احل
حيث جآءت ، وتفعيله احرتام العقلأصل خلطاب يقوم على  بتعاليمه وتوجيهاته والقرآن الكرمي

ويف آيات الكتاب املنظور  ،(القرآن)يف آيات الكتاب املسطور  كرالنظر والتفتعاليمه وأوامره داعية إىل 
من  اوحني يكون العمل بالعقل أمرً " .3 خلق اهلل من شيء يف ملكوت السماوات واألرض وما ،(الكون)

بل يصبح لزاًما  ،4" منه  الوق مثله، أو خوفً أوامر اخلالق ميتنع على املخلوق أن يعطل عقله مرضاة ملخ
إعمال عقله والنظر بعني البصرية والتفكر يف شأنه وأمره ويف كل ما حوله ليكون سريه على  عليه وواجًبا
  .وتتحقق من خالله خالفته على األرض  ،بصرية وهدى
وهو ، الذي يواجه هبا اإلنسان متطلبات االستخالف حدى عمليات العقليعد إ التفكريف

مبفهومه الواسع  وهو.5" للوصول إىل احلقيقة فيها إعمال العقل يف قضية من القضايا  " مبفهومه البسي 
فهو اسرتاتيجية يف إدراة  ،إىل ما هو أوسع وأمشل قةالوقوف عند احلقي ذو طبيعة وظيفية تتجاوز والعميق

     . املعرفة هبدف توظيفها واستثمارها يف حتقيق مصاد اإلنسان وتيسري سبل العيش له على هذه األرض
هو الذي حيدد للفرد أهدافه يف حياته، وهو الذي خيتار الوسائل وهو "والتفكري كخاصية إنسانية 

ديد ملا يالئم اإلنسان وما ال يالئمه، والتفكري هو الذي يضفي على اإلنسان الذي يقوم بالتمييز والتح
  .6" اإلدراك وحرية االختيار

                                                           
    .12: اإلسراء  1
 .315، ص(ه1422، 21، ف3دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت)الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب،   2
 .16، ص(م1488، 6مؤسسة الرسالة، ط: بريوت) ،القرضاوي، يوسف، اخلصائص العامة لإلسالم 3
 .11، ص(ت. ،  د 6الرشاد احلديثة، طدار : القاهرة)العقاد، عباس حممود، التفكري فريضة إسالمية،  4
 .24، ص(م1443ط، .املعهد العاملي للفكر االسالمي، د: هريندن)النجار، عبد ايليد، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل،  5
 ،(م1442ط ،.زيع، ددار البشري للنشر والتو : عمَّان)الكيالين، عدي زيد، مفاهيم احلق واحلرية يف اإلسالم والفقه الوضعي دراسة مقارنة  6
 . 111ص
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وإن دعوة القرآن إىل التفكري دعوة تغطي سائر مناش  احلياة اإلنسانية مبا جيعل منه سلوكاً حاضراً 
ومعتمدًا على  ،يص والنظر الدقيقومبا جيعل تفاعل اإلنسان بتفكريه قائمًا على التمح ،وفعاًل معتاداً 
  . والتقدم يف مناحي احلياة اإلنسانية املختلفة ،وهو ما يدفع يف اجتاه زيادة املعرفة ،التجربة والربهانو املالحظة 
فقدم  ،نسانطريق اإل اليت تعرتض تكالاجهة املشالدور األمثل يف مو  له زاليوال  كان لتفكرياف

ت يف األساس األول وكان منه ما كان من ابتكارات واخرتاعات هدف ،له احللول ويسر له سبل العيش
 .ومبا مكنه من التقدم والرقي يف سائر جماالت احلياة ،ة اإلنسانخلدم

طو خطوات هائلة ويكشف العلم كل يوم مبجاالته املختلفة عن الكثري من النظريات والقوانني وخي
 أن ما أجنز يف العقود الثالثة األخرية يفوق ما مت اجنازه من قبلن الكثري من الباحثني يقرروا حنو التقدم حىت أ

هذه  يف بتفكريه لفرد املسلمعن دور ا هو ما يفرض علينا تساؤاًل و  ،وذلك كله ما هو إال نتاف للتفكري ،1
كالعمل يف األرض بالقيام بواجب اإلستخالف  ه خاصة وحنن نعلم أنه مكلف قبل غري  ،كلها  التطورات

واليت ال سبيل إليها  ،2تدخل يف معىن اخلالفة عن اهلل يف األرض اوالتعمري والبناء والتغيري وهي مجيعً نشاء واإل
 .ال بالتفكريإ

 
 مشكلة الدراسة

احلقيقة املاثلة أمامنا واليت ال ميكن املكابرة يف قبوهلا أننا أمام صور شىت من املعارف السياسية 
، واليت يتولد معها الكثري من ...لزراعية والفنية والطبية والصناعية، اخلواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وا

املشكالت، فنحن أمام والدة معارف حديثة وتدفق ملعلومات جديدة، واستخدامها وتوظيفها، كما أن 
 .التعاطي مع تلك املشكالت يف سبيل حلها يتطلب تفكريًا حاذقًا وفاعالً 

العصر تتمثل يف كونه ال جيد حاًل مناسًبا جتاه ما يعرتضه من  كما أن أزمة الفرد املسلم يف هذا
مشاكل، وأن ال يتخذ القرار املناسب، ولذلك فهو حباجة إىل منهج يبصره باحلل املناسب ويساعده على 
اختاذ القرار املناسب، ومن هنا تأيت أمهية امتالك منهج معني للتفكري يساعد الفرد املسلم على سرب احللول 

 .  يف ركب احلضارة والتقدموالسري
وإن نظرة واحدة يف قوائم املبدعني واملخرتعني يف العامل يف القرن العشرين تسلمنا إىل حقيقة مؤملة، 
وهي أن العامل اإلسالمي بطوله وعرضه مل يقدم من املخرتعني ما قدمته دولة صغرية، مثل اسرتاليا أو كندا 

 .3ت ومراكز البحث العلمي وعشرات األلوف من الباحثني أو هولندا، على الرغم من مئات اجلامعا

                                                           
، 1املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط: هريندن)عروة، أمحد وآخرين، قضايا املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية،  1

 .325،ص(م1446
 .165،ص(م1443، 12دار الشروق،ط: القاهرة)قطب، حممد، دراسات يف النفس اإلنسانية  2
 .116ص ،(م2225، 3دار القلم، ط: دمشق)م أعمق للواقع اإلسالمي، بكار، عبد الكرمي،  حنو فه 3
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وبالنظر كذلك يف قوائم احلاصلني على جائزة نوبل فاملالحظ أنه مل حيصل على جائزة نوبل إال 
اثنان أو ثالثة من املسلمني، رغم تعدادهم البشري الضخم والذي يتجاوز املليار مسلم، بينما أمساء اليهود 

أن اليهود ال يتجاوز تعدادهم مخسة عشرة مليون يف العامل، وهو مؤشر خطري ينبئ عن حتتل ربع القائمة مع 
 .تراجع وتقهقر ألمة احلضارة والشهود

 
  أسئلة الدراسة

    :ةاآلتي األسئلة باإلجابة عن  الدراسة احلالية معنيةعليه فإن و 
   ؟ القرآن الكرمييف  احملتوى املعريف عن التفكري جوانبما  -1
  ؟ بتنمية التفكري الكرمي قرآنر اعتناء الما مظاه -2
 ما أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي ؟ -3
 ؟ألساليب تنمية التفكري  الكرمي من القرآن الثلث الثاينمدى تضمني ما  -4
 ؟ الكرمي من القرآن الثلث الثاين يفكيف تتوزع أساليب تنمية التفكري  -5

 
       أهداف الدراسة
 :هتدف إىل اآليت وأساليب تنميتهالدراسة احلالية بتناوهلا ملوضوع التفكري فإن  يف ضوء ما سبق

 .يف القرآن الكرمي التفكري عن احملتوى املعريف جوانببيان  -1
 .بتنمية التفكري القرآن الكرمي مظاهر اعتناء إبراز -2
 .أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي بيان  -3
 .ألساليب تنمية التفكري الكرمي القرآنمن  الثلث الثاينالكشف عن مدى تضمني  -4
 .القرآن الكرميمن  الثلث الثاينيف أساليب تنمية التفكري  كيفية توزعالكشف عن   -5
 

 أمهية الدراسة    
يف احلياة اإلنسانية ملا له من دور يف هذه الدراسة بإبراز عظمة القرآن الكرمي ودوره  تتجلى أمهية

وتوجيًها وإرشاًدا، مبا يكفل تربيته الرتبية السوية والراشدة، ومبا يضمن  األخذ بيد اإلنسان تربية وإعداًدا
سالمته وحيقق غاية وجوده وجينبه مزالق اهلالك، ومبا يرتقي به كذلك يف سلم الشهود احلضاري، والدراسة 

 .احلالية تستمد أمهيتها من عظمة هذا الكتاب الكرمي
وضوع قيد الدراسة واملتمثل يف التفكري يف القرآن والدراسة كذلك تستمد أمهيتها من أمهية امل

الكرمي، فهي متثل استدعاء خلطاب القرآن للعمل مبا لديه من رؤية تربوية يف التعاطي مع التفكري مبا يرتقي به 
وينميه، والذي يعد الزمة من لوازم اإلستخالف، فالدراسة بذلك تعيد اكتشاف املعىن القرآين، وتقصي 

 .الت الكامنة فيه على صعيد التفكري من منطلق تربوياألبعاد والدال
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والدراسة كذلك متثل خطوة يف طريق جتديد االستجابة والتفاعل األمثل مع القرآن يف اجتاه 
الوصول بالفرد املسلم إىل مستوى الفعالية، ومبا حيقق اخلالص من احلالة اليت استنكرها القرآن الكرمي ﴿أََفاَل 

، ومبا حيقق احلالة اليت دعا إليها القرآن الكرمي، قال تعاىل ﴿ِكَتاٌب 1ْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا﴾ يَ َتَدب َُّروَن اْلقُ 
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَباِب﴾   . 2أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

وأساليب تنميته تستحث اجلهود يف اجتاه  كما أن الدراسة احلالية يف طرحها ملوضوع التفكري    
تفعيل الفرد املسلم ليستجمع قواه ويستنهض ملكاته اليت أودعها اهلل فيه ليستعيد دوره املفقود، ومبا جيعله يف 

 .مستوى الشهود احلضاري يف سياق توجهات احلياة املعاصرة وتغرياهتا
 من املنظور القرآين ميثل أمهية على وإن استخالص تصور نظري تربوي متماسك ملفهوم التفكري   

مستوى علم التفكري وميكن أن يؤدي إىل فهم وتفسري هذه العملية، كوهنا متثل حاجة ملحة لألمة املسلمة 
 . يف العصر احلديث، وكون التفكري ميثل كذلك فريضة شرعية

ري فإهنا بذلك تفتح والدراسة كذلك مبا تقدم من إطار نظري حول أساليب القرآن يف تنمية التفك   
الطريق أمام دراسات أخرى لتقصي فاعلية تلك األساليب يف تنمية التفكري، حبيث يتم تناول كل أسلوب 
على حده مع إجراء الدراسات التجريبية لبيان مدى فعالية تلك األساليب يف تنمية التفكري السليم، والذي 

 .يعد من لوازم االستخالف
سة إىل ما وفرته من مسح ألدب ودراسات وحبوث وكتب يف ميادين كما تعود أمهية هذه الدرا

معرفية خمتلفة وجتميعها يف حمتوى مفاهيمي واحد، لبناء إطار نظري واضح املعامل حول التفكري وأساليب 
 .تنميته وفق الرؤية القرآنية، فهي بذلك تنطلق من رؤية القرآن الرتبوية يف تنمية التفكري

قدم متسلًحا بإميانه الراسخ بأنه ال يزال هلذا الكتاب العظيم قدرة على والباحث يف ضوء ما ت
شفاء الكثري من علل األمة وأمراضها، كما ال يزال بامكانه أن يبعث يف األمة روح احلياة بعد املوات، 

 .  ويوقظ فيها الفاعلية والنشاط بعد طول السبات، وكل ذلك لن يكون إال من خالل قوم يتفكرون
 

 اختيار الدراسة أسباب
إن يف كون القرآن الكرمي بيانًا من اهلل وهدى للناس كافة يفرض على املتخصصني من أبناء املسلمني   -1

أن يفهموه كل يف جمال ختصصه على ضوء ما جتمع له من معارف بتوظيف املناهج الدقيقة يف ذلك، 
 .أسس صحيحة وهو بذلك البيان وذلك اهلدى فيه ما من شانه أن يقيم التفكري على

عناية املفكرين بالتفكري بعيدًا عن توجيهات القرآن وهو ما دفع الباحث الستخالص تصور نظري  -2
 . متماسك ملفهوم التفكري وأساليب تنميته من املنظور القرآين

                                                           
 .24: حممد 1
 .24: ص 2
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بناًء على اهتمامات الباحث ووقوفه املتكرر على بعض آيات القرآن الكرمي، فقد وجد لفتة إىل  -3
عظيمة تضمنتها اآليات القرآنية وهي أساليب تنمي التفكري وترتقي به يف معارف النضج أساليب تربوية 

 . والكمال، األمر الذي حدى بالباحث لدراستها
بناًء على اطالع الباحث على الكثري من الدراسات الرتبوية فقد ملس قصورًا يف تناول أساليب تنمية   -4

 .التفكري يف إطار رؤية كلية
 . كري وضرورته، وفرضيته، لتفرض على الباحث دراسة التفكري وأساليب تنميتهإن حاجات التف  -5
لكل ما سبق فقد رأى الباحث واجب الوقت حيتم على الباحثني أن يربزوا ما يف القرآن الكرمي من  -6

 .جوانب مشرقة سعًيا يف بيان مدى متيزه وتفرده عما سواه من الكتب األخرى مساوية كانت أم أرضية
 

 الدراسة مصطلحات
   .1 والفكرة بأنه اعمال اخلاطر يف الشئ :الفكر يعرف ابن منظور : لغة التفكري
عمل العقل الذي يفحص ما جيول فيه من أفكار وخواطر وصور ينظر فيها : التفكري": اصطالًحا والتفكري

 ،التوصل إىل حلهاإعمال العقل يف قضية بغية _ تكوين الرأي  _ استغرق يف التفكري : يقال ،ويقابل بينها
فهو إعمال العقل لغاية مقصودة كفهم معىن أو حل ملشكلة . 2" احنصر تفكريه يف اخلروف من املأزق: يقال

 .أو اكتشاف جمهول
الطَّرِيق َويُ َقال سلكت أسلوب فاَلن يف َكَذا َطرِيَقته ومذهبه َوَطرِيَقة اْلَكاِتب يف  ( األسلوب") :األسلوب

 .3" أساليب( ف)ال َأخذنَا يف أساليب من الَقْول فنون متنوعة والصف من الّنخل َوحَنْوه ِكَتابَته والفن يُ قَ 
 .أساليب مجعهاىل املقصود والغاية و إا يتوصل هب ألسلوب هو الطريقة اليتفا

يف حمتواها  دفهت واليت اليت وردت يف القرآن الكرمي واإلجراءات هي جمموعة الطرقهنا واألساليب 
على الوفاء مبتطلبات  امبا جيعله قادرً  ،واالرتقاء به إىل مستوى الكمال والنضج فكريالت تنميةل ومضامينها
واملتمثلة يف أسلوب  ،بأهنا األساليب اليت تضمنها القرآن الكرمي اويعرفها الباحث إجرائيً  ،االستخالف

 . (غيبالرت )والتشويق ،نيةواآليات الكو  ،وضرب األمثال ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،التوجيه واإلرشاد
 :على النحو اآليت اأسلوب إجرائيً  وميكن تعريف كل

عبارات أو مفاهيم أو إشارات من حمل الدراسة  السور القرآنيةويشمل كل ما ورد يف : واإلرشادالتوجيه 
كل ما ورد و  ،املتعلقة بالتفكري والتوجيهات تاإلجراءا مبا يف ذلك ،وما هو يف معناهر ظالن وأري كللتف تدعو

  .أولوا األلبابو من ذكر ألويل النهى 

                                                           
 .321، ص(ت.، د12، ف3دار احياء الرتاث االعريب، ط: بريوت)ابن منظور، لسان العرب،  1
 .446، ص(م2221، 1دار النفائس، ط: بريوت)أبو حاقة، أمحد أمحد، معجم النفائس الوسي ،  2
 .441، ص(ت.، د1ط، ف.در الدعوة، د: القاهرة)سي ، جممع اللغة العربية، املعجم الو  3
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موضع الدراسة سواًء كان  ةالسور القرآنييف  خربمن عبارات أو إشارات عن قصة أو ورد ما كل : القصة
 .األنبياء والرسل أو سريَّ  أو شخص عن قرية أو أمة من األمم ذلك اخلرب
بني  لكالمجعة يف اامر من  جلته اآليات القرآنيةسا ورد يف السور القرآنية حمل الدراسة ومكل ما : احلوار
 .أو ذكر لكلمة حوار أو جدل ،طرفني
: هي و أدواته ب يف السور القرآنية حمل الدراسةأو ذكر للسؤال وهو ما ورد على صيغة اإلستفهام : السؤال

  .، وأي هل، واهلمزة، ومن، وما، ومىت، وإيَّان، وأين، وكيف، وكم، وأينَّ 
واليت جآءت متثيالت أو  ،حمل الدراسة السور القرآنيةما ورد ذكره من أمثلة صرحية يف  هو: املثل  

 . أو مقارنات تدل داللة صرحية على التشبيه أو ذكر فيها لفظ املثل صراحة ،تشبيهات
ات آي)ما ورد يف السور القرآنية حمل الدراسة من ذكر لآليات الكونية بأنواعها الثالثة : اآليات الكونية

   ،(السنن اإلجتماعية –ألنفس آيات ا –اآلفاق 
 احملسنني وأذكر للعمل الصاد أو ذكر للخريات السور القرآنية حمل الدراسة من  كل ما ورد يف: التشويق

    .والثواب زاءوعد باجل وما ترتب على ذلك من
 التعريفات اإلجرائية لكل يف اينحصر فيما اندرف حتت معايري البحث احملددة سلفً وعليه فإن حمل الرصد 

 .  أسلوب من األساليب يف سور العشر الثاين من القرآن الكرمي
عملية تطوير وتغيري قدر اإلمكان حنو األحسن فاألحسن وتكون مستمرة وشاملة لقدرات اإلنسان :"التنمية

 .تعين النمو والزيادة فهي .1" ملقصود الشارع من اإلستخالف يف األرض اومهاراته املادية واملعنوية حتقيقً 
      .2 فهي تقابل الرتبية فرباه مبعىن مناه

 "َوَربَّاُه َوَرب ََّبهُ  ،هُ بَّ إىل حد التمام يقال رَ  فحااًل  وهو إنشاء الشيء حااًل  ،الرتبية: الرَّبُّ يف األصل":لغة الرتبية
 .وإصالحه ليبلغ متامه الشيئ شاءفالرتبية يف اللغة تعين إن .4 "ربَّ الشيء إذا أصلحه"ويف لسان العرب . 3

تنشئة وتكوين إنسان سليم مسلم متكامل من مجيع "تعرف الرتبية اصطالًحا بأهنا  :اصطالًحاوالرتبية 
واإلبداعية يف  ،واإلدارية ،واألخالقية ،والروحية ،واالعتقادية ،والعقلية ،من الناحية الصحيةنواحيه املختلفة 

طاقات وقدرات  وهي تعين تنمية .5" دىء والقيم اليت أتى هبا اإلسالممجيع مراحل منوه يف ضوء املبا
 .6 اإلنسان مبا فيها القدرات العقلية

                                                           
، 1مركز البحوث، ط: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا)اهلنداوي، حسن بن ابراهيم دراسة يف اشكالية التعليم والتنمية يف العامل اإلسالمي،  1

 .14، ص(م2226
 . 321، ص(ت.ط، د.دار الدعوة، د: القاهرة) مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسي ،  2
 .336، ص3صفوان عدنان داوودي، مرجع سابق، ط:الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق 3
 .45، ص5ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،ف 4
 . 22، ص(ه1423، 1مطابع القصيم، ط: الرياض)ياجلن، مقداد، أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا،  5
 .41-46، ص(م1441، 1دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط: عمان)األمسر، أمحد رجب، فلسفة الرتبية يف اإلسالم انتماًء وارتقاًء،   6
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من معاين  وما تشتمل عليه اآليات القرآنيةماترشد إليه  وهي هنا تتمثل يف رؤية القرآن الرتبوية يف ضوء
 .كريتصب يف جمال تنمية التف تربوية ومبا تتضمن من أساليب ،ودالالت

 
 الدراسات السابقة

وهي رسالة ماجستري  ،1 خليل أبو العينني علي للباحث :مية يف القرآن الكرميالفلسفة الرتبية اإلس: أواًل 
تخدم الباحث املنهج وقد اس ،وقد هدفت الدراسة لبيان طبيعة فلسفة الرتبية يف القرآن الكرمي ،منشورة

 :التاليةوقد توصل إىل النتائج  ،دراستهالتحليلي يف 
بينت الدراسة أنه ال ميكن فهم الرتبية اإلسالمية من خالل مؤسسات التعليم ومناهج  -1

وغريها مبعزل عن اإلطار النظري للرتبية اإلسالمية كما ينصح من  ،وطرق التدريس ،الدراسة
 .خالل القرآن

 .يةأثبتت الدراسة أن القرآن هو املنبع الرئيسي لفلسفة الرتبية يف البالد اإلسالم -2
حيث جند فيه فلسفة تربوية  ،أثبتت الدراسة أن دراسة الرتاث الرتبوي اإلسالمي ضرورة -3

 .واقعنا وظروفنام مع تتالئ
أدى إىل إمهال القرآن  ،بينت الدراسة أن صبغ الرتبية يف البالد اإلسالمية بالصبغة الغربية -4

 .يكاد يكون تاماً إمهااًل 
غري أن الدراسة  ،لية يف كون القرآن الكرمي هو جمال البحثوالدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلا

وهو ما يؤكد البعد الرتبوي يف القرآن  بشكل عام السابقة تناولت موضوع فلسفة الرتبية يف القرآن الكرمي
كبعد من أبعاد   بصفة خاصة والدراسة احلالية معنية بدراسة أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي ،الكرمي
أن الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسة السابقة يف كوهنا اشتملت على  باإلضافة إىل ،بية يف القرآنالرت 

 .وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب النظري لدراسته ،اجلانب اإلحصائي
دراسة مت نشرها يف ، 2حممد خازر ايلايل (:دراسة موضوعية)كما جآء يف القرآن " التفكر"مصطلح : ثانياً 

جملة الشريعة والقانون، كلية الشريعة اجلامعة األردنية، يدرس هذا البحث مصطلح التفكر كما جآء يف 
القرآن الكرمي وموضوعات فرعية متنوعة جيمعها يف العموم احلاجة إىل عمق التفكري املوصل إىل األمر الذي 

ات التفكر، وقد بينت الدراسة أمهية السياق يف يريده اهلل، وقد عرض الباحث مفهوم التفكر، وموضوع
طلب التفكر، وقد أشار الباحث إىل أمهية التفكر وأمهية تناول األشياء تناواًل علمًيا صحيحاً، وبينت آياته 

 .  بعض آداب التفكري، خاصة البعد عن التقليد واحلرية يف التفكري، والبعد عن الغوغائية

                                                           
 (.م1482. 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة)أبو العينني، علي خليل، فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري منشورة،  1
جملة الشريعة والقانون، العدد الثالث : اجلامعة األردنية)، (دراسة موضوعية) ايلايل، حممد خازر، مصطلح التفكر كما جآء يف القرآن الكرمي  2

 (. م2225والعشرون، مايو 
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اسة احلالية يف كون جمال الدراسة هو القرآن الكرمي وموضوع التفكري الدراسة السابقة تتفق مع الدر 
يف القرآن، إال أن الدراسة احلالية معنية بالتفكري وأساليب تنميته يف القرآن، كما أن الدراسة احلالية 
تضمنت املعاجلة االحصائية وهو ما افتقدته الدراسة السابقة، والدراسة السابقة فتحت آفاق جديدة يف 

 . نايا الدراسة احلاليةث
وقد هدفت هذه الدراسة إىل بيان  ،1 دراسة للدكتور مالك بدري :التفكر من املشاهدة إىل الشهود :اً ثالث

 اكما ناقشت الدراسة طبيعة التفكر ومراحله وقدم الباحث تصورً   ،قيمة التفكر كعبادة يف حياة الفرد املسلم
باإلضافة إىل بيان  ،احلسي وانتهاًء مبرحلة املراقبة والبصرية الثاقبة ملراحل التفكر إبتداًء من مرحلة اإلدراك

 ،أساليب القرآن يف احلظ على التفكري والفروق الفردية يف درجات التفكر والعوامل املؤثرة يف عمق التفكري
حث وبني البا ،وقد ختم الباحث دراسته مببحث عن التفكر يف سنن الكون بني العلوم التجريبية والدين

 .تفوق املفكر املسلم عن غريه من الباحثني مبا لديه من احلوافز واملشجعات
وتناول الباحث  ،اقتصرت الدراسة السابقة على بيان قيمة التفكري كعبادة يف حياة الفرد املسلم

والدراسة احلالية ينصب  ،التفكري بصورة عامة مبراحله من حيث أساليب احلظ عليه والفروق الفردية
وقد أفادت الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب  ،أساليب تنميته يف القرآن الكرميو  التفكري مها علىإهتما

 .النظري من الدراسة احلالية
وهو حبث منشور  ،2مصطفى حممود حوامده :مهمة القرآن يف تنمية التفكري املنظومي لدى اإلنسان: رابعاً 

ته استطالع منهجية القرآن يف التعامل مع الفكر حاول الباحث من خالل دراس ،يف جملة جامعة دمشق
 :اإلنساين ودور هذه املنهجية يف توجيه التفكري وتنميته لدى الفرد وقد توصل الباحث إىل اآليت

هنى القرآن الكرمي عن اتباع املنحى اخلطي يف التفكري وذمه ووصفه بالتقليد والتعصب األعمى  -
 .د وعدم اعمال الفكر والعقلواحملافظة على موروثات اآلبآء واألجدا

أما  ،دعى القرآن إىل اتباع املنحى املنظومي يف كل مواقف التفكري وجعل لذلك ضواب  وموجهات -
أما املوجهات  ،ومفهموم الغرضية أو الغائية ،ومفهوم الدعوة ،الضواب  فهي تتعلق مبفهوم العقل

 .ياة هي جمال التفكريفهي تتعلق باحلث على طلب العلم  وجعل الكون واإلنسان واحل
وقد أوصى الباحث يف دراسته الباحثني من خمتلف التخصصات البحث يف القرآن الكرمي ومنهجيته 

 .يف تنمية العقل
 ،القرآن الكرمي التفكري وتنميته يف جمال البحث وهو قة تتفق مع الدراسة احلالية يفوالدراسة الساب

والدراسة احلالية  ،التفكري املنظومي يف القرآن ات يف تنميةإال أن الدراسة السابقة اقتصرت على التوجيه

                                                           
 (.م1442، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن)بدري، مالك، التفكر من املشاهدة إىل الشهود،  1
، العدد الثاين، 14جملة جامعة دمشق، ايللد : دمشق)حوامده، مصطفى حممود، مهمة القرآن يف تنمية التفكري املنظومي لدى اإلنسان  2
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 ،إضافة إىل أن الدراسة احلالية اشتملت على وصف كمي ،ضمن رؤية كلية التفكري وأساليب تنميته تتناول
  .مسار الدراسة احلالية وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف بلورة

، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري، وقد 1زينب بشارة يوسف :الكرميمن أساليب الرتبية يف القرآن : خامساً 
جاء البحث يف فصلني باإلضافة إىل الفصل التمهيدي، وقد تضمن الفصل التمهيدي التعريف 

، (النفسية_اإلميانية _ العقلية )باملصطلحات ومنهج الدراسة واشتمل الفصل الثاين على حماور الرتبية 
الرتبية بالرتغيب .الوجداين الرتبية باخلطاب)يه الباحثة أربعة أساليب تربوية والفصل الثاين أوردت ف

وقد توصلت الباحثة إىل أن لتلك األساليب الرتبوية (. الرتبية بالقصة القرآنية. الرتبية بضرب املثل.والرتهيب
 .أثر كبري يف تربية النشئ وتقومي األنفس

يف تناوهلا ألساليب الرتبية القرآنية، إال أن الدراسة  والدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية
السابقة اقتصرت على أربعة أساليب بينما تتسع الدراسة احلالية لتشمل أساليب أخرى كاحلوار والسؤال 
وعرض اآليات الكونية، والدراسة السابقة اقتصرت على اجلانب النظري بينما الدراسة احلالية اشتملت على 

 .ي إضافة إىل اجلانب النظرياجلانب اإلحصائ
، رسالة ماجستري، وقد 2احلسني جرنو حممود جلو :أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي: اً سادس

هدفت الدراسة للكشف عن أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، كما هدفت الدراسة إىل الكشف 
ىل إكساهبا لألفراد، باإلضافة إىل األهداف والغايات اليت عن القيم واإلجتاهات اليت يسعى القرآن الكرمي إ

يريد حتقيقها من وراء تلك القيم واإلجتاهات، وقد جاءت الدراسة يف ثالثة أبواب، تضمنت تسعة 
فصول، الباب األول األطر التمهيدية والدراسات السابقة، ومشل الباب الثاين أهداف القرآن الكرمي 

ومشل الباب الثالث أنواع أساليب ضب  السلوك وأسسها يف القرآن الكرمي،  وأساليبه يف ضب  السلوك،
 :وقد توصل الباحث للنتائج التالية

 :أن القرآن الكرمي قد اختذ وسائل تربوية لتحقيق أهدافه وغاياته، من ذلك_ 1          
 .وسائل وأساليب لإلقناع العقلي_ أ            
 .ظم شائق بديع، وسبك سهل منيع وأسلوب بالغي رفيعترتيب يتمتع بن_ ب           
 .أساليب للرتغيب والرتهيب وإثارة العاطفة تشويًقاوتعزيزًاوثوابًاوعقاباً _ ف            
تأيت أساليب الرتغيب والرتهيب يف القرآن متنوعة منها ما يتفق مع أساليب ضب  السلوك _ د            

 .تعزيزباملفهوم املعاصر كالتشويق وال

                                                           
  (.ه1432 جامعة املدينة العاملية، كلية العلوم اإلسالمية،)من أساليب الرتبية يف القرآن، رسالة ماجستري، يوسف، زينب بشارة  1
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت)احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري منشورة، جلو،  2
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يقر القرآن الكرمي هذه األساليب يف ضب  السلوك إال أن نسبة العقاب اجلسدي فيه متدنية إىل _ 2      
حد كبري، مثل احلدود والقصاص، ِما يفيد بأن إقرار العقاب فيه أقرب إىل أن يكون إجراًء وقائياً، ال يلجأ 

 .إليه إال عند ضرورة اختيار أهون الشرين
 .لفوري من التعزيز والعقاب ضئيلة نظرًاإىل نسبة املؤجلنسبة ا_ 3      
للقرآن الكرمي أساليب أخرى للرتغيب والرتهيب خيتص هبا عن أساليب ضب  السلوك املعاصرة،  _ 4      

 .كتصوير مشاهد مثرية ملا بعد املوت، والعناية بإحياء املراقبة الذاتية
اء نتيجة لواقعية القرآن الكرمي الرتبوية، مبراعاة الظروف تنوع أساليب ضب  السلوك القرآنية، ج_ 5      

 .واملناسبات ومراحل الدعوة
 .نسبة الرتهيب يف القرآن الكرمي أعلى من نسبة الرتغيب فيه_ 6      
 .تأيت أساليب ضب  السلوك يف القرآن الكرمي متدرجة تدرًجاتصاعدياً _ 1      
آنية على مبدأ اإلميان باهلل تعاىل وعلى الوازع الديين الناتج تعتمد أساليب ضب  السلوك القر _ 8      

 .عنه أكثر من اعتمادها على املراقبة احلسية واإلشراف اإلجتماعي
وكان من نتائج الدراسة السابقة أن الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكرمي أقرب عموًماإىل التشويق والتحذير 

ملعاصر، وقد اشتملت الدراسة السابقة على الرتغيب والرتهيب بينما منهما إىل التعزيز والعقاب باملفهوم ا
اقتصرت الدراسة احلالية على التشويق دون الرتهيب، والتشويق والتعزيز يعد من أساليب تنمية التفكري، 

 . وقد أفادت الدراسة السابقة الباحث يف إثراء اجلانب النظري للدراسة احلالية
، وهو عبارة عن حبث حاول 1عبد الرمحن النحالوي :اإلسالمية الرتبية باآليات من أساليب الرتبية: سابعاً 

فيه الباحث تقدمي رؤية تربوية ألسلوب القرآن من خالل عرض آيات اهلل يف آفاق الكون ويف آيات 
د ، وق(ماذا يريب يف اإلنسان)األنفس والسنن اإلجتماعية، وقد عرض الباحث لآلثار الرتبوية هلذا األسلوب 

بني جوانب من تلك الرتبية، وهي الرتبية العقلية، وتربية احلواس وتوظيفها، وتربية التفكري العلمي يف طلب 
 .الربهان، ويف البحث عن السنن والقوانني، ويف تربية األخالق العلمية يف طلب احلق ويف الصرب

آن وما تضمن من أساليب تربوية، إال والدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف جمال الدراسة وهو القر  
أن الدراسة السابقة اقتصرت على أثر اآليات يف تربية التفكري العلمي لدى اإلنسان واألخالق العلمية، 
والدراسة احلالية اشتملت على أساليب تربوية أخرى كالقصة واحلوار واملثل والسؤال والتشويق، كما 

وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب اشتملت الدراسة احلالية على وصف كمي، 
   . النظري من الدراسة احلالية

الباحث   خصصه وهو حبث ،2عبد الرمحن النحالوي :من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية بالقصة: اثامنً 
آنية وحتليلها إىل لبيان أثر القصة يف عملية الرتبية لدى النشئ وقد بني فيه الباحث خصائص القصة القر 

                                                           
 (. م2223م، 1484 -1دار الفكر املعاصر، إعادة ط: بريوت)النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات  1
 (.م2226، 1دار الفكر، ط: دمشق)لرمحن  من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية بالقصة، النحالوي، عبد ا 2
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فق مع الدراسة السابقة تتو  ،باإلضافة إىل أهداف القصص القرآين ،وتصنيف القصة وأثرها الرتبوي ،مراحلها
باعتبارها من األساليب اليت تضمنها القرآن  ،الدراسة احلالية يف تناوهلا ألسلوب القصة وأثرها على التفكري

ب القصة والدراسة احلالية أكثر سعة حيث تضمنت بالدراسة الدراسة السابقة اقتصرت على أسلو و  ،الكرمي
كما   ،والتشويق ،وعرض اآليات الكونية ،واملثل ،والسؤال ،واحلوار ،واإلرشادأساليب أخرى كالتوجيه 

وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب النظري  ،تفردت الدراسة احلالية بوصفها الكمي
  .ليةمن الدراسة احلا

هدف البحث إىل  ،1أمحد بن عبد الفتاح ضليمي :السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم :اً تاسع
إلقاء الضوء على مكانة السؤال يف القرآن الكرمي، واآلداب اليت أرشد املتعلمني واملعلمني إىل التمسك هبا 

ل واجلواب يف ضوء املنهج الرتبوي القرآين، وقد يف هذا الصدد، فضاًل عن بيان اخلصائص الرتبوية للسؤا
 :توصل الباحث إىل النتائج اآلتية

 .إعالء اإلسالم من شأن السؤال، وعناية نيب اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم به وتشجيع أصحابه عليه -1
 .إن السؤال قد احتل مكانة بارزة يف القرآن الكرمي -2
  4.ائص وِميزات مشلت خمتلف جوانب شخصية املتعلمإن األسئلة القرآنية قد متيزت خبص -3
عناية العلماء واملربني املسلمني بالسؤال على امتداد التاريخ اإلسالمي وتأكيدهم على أمهيته ودوره  -4

 .  األساسي يف التعليم
بإجراء املزيد من الدراسات الرتبوية اإلسالمية فيما يتعلق بالسؤال وبغريه من  وقد أوصى الباحث

جلوانب واملوضوعات التعليمية والرتبوية، والعمل على االنتفاع بنتائج هذه الدراسات يف إرساء دعائم ا
 .املنهج الرتبوي اإلسالمي داخل املؤسسات التعليمية والرتبوية اإلسالمية

تنمية والدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف جمال البحث وهو القرآن الكرمي وما تضمن من أساليب ل
قدرات اإلنسان العقلية، إال أن الدراسة السابقة اقتصرت على السؤال يف القرآن وأثره على الرتبية بينما 
الدراسة احلالية تتسع لتشمل أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي واليت منها السؤال، ومدى تكرارها، 

 .لنظري للدراسة احلاليةوقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب ا
، وهو عبارة عن حبث تقدم به 2يزيد محزاوي :الدالالت الرتبوية لألمثال القرآنية دراسة حتليلية: عاشراً 

الباحث لنيل درجة املاجستري، هدفت الدراسة إىل حتقيق هدفني هدف عام وقد سعى الباحث فيه 
واإلسالمية عن طريق دراسة أحد األساليب الرتبوية للتأصيل العلمي املوضوعي واألكادميي للنظرية الرتبوية 

يف القرآن وهو املثل القرآين، وذلك بإلقاء الضوء عليها ومعرفة مدى إسهامها يف بناء شخصية اإلنسان 

                                                           
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السنة الثالثة والثالثون، )ضليمي، أمحد بن عبد الفتاح،  السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم،  1

 (. م2221 ،328-244ص، 111العدد، 
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، : جامعة اجلزائر)محزاوي، يزيد،  الدالالت الرتبوية لألمثال القرآنية دراسة حتليلية، رسالة ماجستري،  2
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عموًماواملسلم خصوًصامن كافة جوانبها، وهدف خاص وهو معرفة الدالالت الرتبوية لألمثال القرآنية، 
 .املهتمني من معلمني وتربوينيوجتليتها إىل الباحثني و 

وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول وخامتة، حوى الفصل األول على اإلطار املنهجي للدراسة،  
والفصل الثاين تضمن الدالالت اللغوية والثقافية والدينية لألمثال، أما الفصل الثالث وهو أكربها فقد 

مع دراسة النصوص التمثيلية من القرآن، وتضمن الفصل الرابع تضمن الدالالت الرتبوية لألمثال القرآنية 
 .واألخري استخالص النتائج العامة للدراسة على ضوء أسئلة البحث مث اخلامتة

وقد توصل الباحث لعدد من النتائج منها أن املثل أسلوب قرآين قائم بذاته استخدمه اهلل تعاىل يف كتابه 
 .وتوجيههم وإرشادهم خلريهم يف الدنيا واآلخرةالكرمي بكثرة من أجل تعليم عباده 

وللمثل القرآين مدلوالت تربوية هامة وعظيمة يف تربية املخاطبني سواًء كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني، ومن 
 :األغراض الرتبوية لألمثال

 .ضرب املثل لتقريب املعىن للمخاطب -
 .ضرب املثل إلقناع املخاطب واستثارة التفكري -
 .لرتغيب والرتهيبضرب املثل ل -
 .ضرب املثل إلبراز النموذف لإلعتبار -

والدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف جمال البحث وهو القرآن الكرمي وأساليبه الرتبوية وأثرها يف 
التفكري، إال أن الدراسة السابقة اقتصرت على أحد األساليب الرتبوية واليت هلا أثر يف تنمية التفكري وهو 

ثل، والدراسة احلالية تتسع  لتشمل أساليب أخرى كالقصة، واحلوار، والسؤال، واآليات الكونية، امل
والتشويق، وبيان مدى أثرها يف تنمية التفكري، وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف إثراء اجلانب 

  .    النظري للدراسة احلالية
، وقد جاء البحث يف 1عبد الرمحن النحالوي :بية باحلوارمن أساليب الرتبية اإلسالمية الرت : احدى عشر

سبعة قصول تضمن الفصل األول املعىن اللغوي والرتبوي للحوار، وتضمن الفصل الثاين تصنيف احلوار 
القرآين والنبوي، وتضمن الفصل الثالث احلوار القرآين القصصي، وتضمن الفصل الرابع احلوار اخلطايب، 

حلوار التعليمي، والفصل السادس اشتمل على أهداف الرتبية باحلوار، وتضمن وتضمن الفصل اخلامس ا
 .الفصل السابع التحليل النفسي واآلثار الرتبوية للحوار القرآين

والدراسة السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف جمال البحث وهو أساليب الرتبية يف القرآن إال أن الدراسة 
وار والدراسة احلالية تتضمن أساليب أخرى إىل جانب احلوار كالقصة السابقة اقتصرت على أسلوب احل

والتوجيه واآليات الكونية واملثل والسؤال والتشويق، كما ان الدراسة السابقة اقتصرت على اجلانب النظري 
بينما الدراسة احلالية اشتملت على اجلانب اإلحصائي كذلك، وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة يف 

 .  إثراء اجلانب النظري
                                                           

 (.م2221، 3دار الفكر، ط: دمشق)النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باحلوار،  1
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 يف القرآن ساليب تنميتهأو  للتفكري للباحث يف دراسته االدراسات السابقة مثلت منطلقً  فإن امجااًل 
مبا تضمن من  ذلك أن الدراسات السابقة يف إطارها العام قد أكدت على أن للقرآن رؤيته الرتبوية ،الكرمي

ومدى  ،ن أثر تلك األساليب يف تنمية التفكريوعليه فقد جآءت الدرسة لتكشف ع ،أساليب تربوية
 معلم من معامل رؤية القرآن الرتبويةوالدراسة احلالية بذلك تربز  ،تضمن تلك األساليب يف القرآن الكرمي

 .تهووجه من وجوه اهتماما
الرتبوية للتفكري ضمن  يف كوهنا تعرض رؤية القرآن ،الدراسة احلالية تنفرد عن الدراسات السابقةو 

يف جتلية أثر و  ،للتفكري مبفهومه وأمهيته ومقاصده ومنطلقاته ومعوقاته ومنهج القرآن يف تنميته ؤية مشوليةر 
 وقياس ،الكرمي يف القرآن مدى توافرها الكشف عنو  ،رتبوية يف القرآن الكرمي يف تنميتهبعض األساليب ال

للوصول إىل نتائج  من القرآن الكرمي كيفية توزعها يف الثلث الثاينتكرار كل أسلوب مع الكشف عن   مدى
  .وتقدمي توصيات يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها

 :يف ضوء ما سبق فإن الدراسة احلالية متثل إضافة نوعية ميكن تلخيصها يف اآليت  
ع طالمتثل نافذة لإل بذلك يف القرآن الكرمي فهي ةتوأساليب تنميلبيان مفهوم التفكري  كون الدراسة هتدف -1

          .بدوره اإلستخاليفت العقل اإلنساين وهو التفكري حدى عملياعلى إ
 .إنسان اخلالفة و إعداد يف تربية براز جانب من جوانب اهتمامات القرآن الكرميإ -2
 . الدراسة تعد حماولة إلبراز بعض معامل الرؤية الرتبوية القرآنية يف تنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة -3
صياغتها ملالمح منهج تنمية التفكري يف القرآن تكون بذلك قد قدمت لبنة جديدة ميكن أن  الدراسة يف -4

 .تسهم يف بناء اسرتاتيجية تربوية لتنمية التفكري من منظور قرآين
وهذا جيعلها أكثر إحاطة برؤية  ،الدراسة كذلك يف كوهنا جتمع بني أساليب تنمية التفكري يف إطار رؤية كلية -5

 .وية يف جمال تنمية التفكريالقرآن الرتب
الدراسة تؤسس ملفردات مقرر علم التفكري والذي ميكن اعتماده كمقرر دراسي يف املؤسسات الرتبوية  -6

 .والتعليمية
 .سالمي وقضاياه املعاصرةاإل الفكرللمهتمني بشئون  اسالمية ببحث ميكن أن يعد مرجعً تبة اإلإثراء املك -1
ل وتوظيف ستغالال الفرد املسلمحتفيز توجيه و يف و  ،تنمية التفكري أن تفيد يفاخلروف بتوصيات ميكن  -8

ضمن احلراك املستمر يف طريق استعادة  تأيت وهي خطوة ،وقدرات عقلية مامنحه اهلل من ملكات
      .املسلم لدوره احلضاري

 
  واجراءاهتا الدراسة منهج

 :ةإن الباحث اعتمد املناهج اآلتيفيف سبيل حتقيق أهداف الدراسة 
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     االستقرائي الوصفياملنهج 
، وأساليب  وجوانبه املختلفةالتفكريب املتعلقة واآليات القرآنية يقوم بدراسة النصوصهو منهج و 

 .ذات العالقة معتمًدا على املصادر واملراجع األصلية. تنميته يف ضوء ما ترشد إليه اآليات القرآنية
 :والضواب  واملتمثلة يف اآليت والباحث يف دراسته قد أخذ بعدد من املوجهات

تبارها باع ،التفكري واآليات ذات الصلة به وبأساليب تنميتهعرض اآليات القرآنية اليت ذكر فيها  -1
ووضعها  .وعزوها إىل سورها يف مجيع مواضع الرسالة ،دراسةتقوم عليه ال أساًسا ومنطلًقا

 .ضمن تقاسيم وجماالت حمددة
مبا  .يف كتب اللغة واالصطالح ويف الرتبية وعلم النفس ميتهوأساليب تن عرض مفهوم التفكري -2

 .يكشف عن معاين األلفاظ فتتبني داللتها ومضامينها
  .والتزم العزو لكل مصدر أو مرجع أفاد منه ،حرص الباحث على اختيار املصادر األصلية -3
يف الفكر  خصوًصا التفكريو  بالرتبية عموًما بآراء املفسرين وما كتبه املهتموناستعان الباحث  -4

 .ضمن سياقات حمددة ،ويف الرتبية وعلم النفس ،الرتبوي اإلسالمي
من  ،أساليب تنميتهبو  واآليات ذات الصلة به ،تناولت التفكريالوقوف على اآليات القرآنية اليت  -5

 اإلسالمية الدراساتكتب التفسري و   خالل النظرة الكلية املتكاملة هلذه اآليات يف ضوء
الهتا مبا دالواستنتاف بعض أبعاد تلك اآليات و يف جمال الرتبية  التفكري وخصوًصاعن  احلديثة

 .وأساليب تنميتهللتفكري  الكرمي تصور القرآنمن  يربز ملمًحا
 

 حتليل احملتوى منهج 
ينصب على دراسة أساليب تنمية التفكري املتضمنة يف القرآن الكرمي، وكشف جوانبها  وهو هنا

 .ا ووصف احملتوى الظاهري هلا وصًفا موضوعًيا منتظًما وكمًيا وفق معايري حمددة مسبقاً بقياس معدل تكراره
 األداة

 :استخدم الباحث يف دراسته استمارة مت تصميمها وتطبيقها على النحو اآليت
وذلك يف اطار  ،بتصميم استمارة تشتمل على جمموعة من أساليب تنمية التفكريقام الباحث  -1

 ،ب السابق فيما خيص تنمية التفكريدالدراسات الرتبوية اإلسالمية واألاطالع الباحث على 
 .وحتليل املراجع ذات الصلة

بغرض ال تأكد  ،مت عرضها على جمموعة من اخلرباء واملختصني كمحكمني األداة للتأكد من صدق -2
 .من صدق األداة وصالحيتها للقياس

 الثلث الثاين قام الباحث بتطبيقها على تأكد من صدق األداة واألخذ مبالحظات احملكمنيبعد ال -3
 .من القرآن حمل الدراسة

 .وللتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بالتحليل وإعادة التحليل مع فارق زمين بني التحليلني -4
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 . وتفصيل هذه اخلطوات يف الفصل الرابع
  

 جمال الدراسة وحدودها
جمال  ي يبدأ بسورة الفاحتة وينتهي بسورة الناسالقرآن الكرمي املسطر بني دفيت املصحف والذ ثلمي 

داد عويبلغ ت ،مدنية (سورة 28)و ،مكية( سورة 86)منها  ،(سورة 114)والذي يبلغ عدد سوره  ،الدراسة
 .(آية 6236)آياته 
 من وهو الثلث الثاين العينة القصدية دراسته علىاجلانب االحصائي من  اعتمد الباحث يفوقد  

للقرآن من حيث  لكليةعكس صورة تكاد تطابق الصورة ايمن القرآن  الثلث الثاينباعتبار أن  ،القرآن الكرمي
 (آية 1412)منها  (آية 2132)حيث أن تعداد آياته ، املكي واملدينبقسميه من القرآن  انسبة ما فيه
 .% 12.4آية مدنية وبنسبة  222و %  84.6مكية وبنسبة 

 
 املعاجلة االحصائية
 .املناسبةاالحصائية  اجلاتاملع اعتمد الباحث

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

17 

 

       يكل الدراسةه
 للدراسة املقدمة واإلطار النظري:التمهيديالفصل 
 املقدمة          
       مشكلة الدراسة          

 أسئلة الدراسة
 أهداف الدراسة
 أمهية الدراسة

 أسباب اختيار الدراسة
 مصطلحات الدراسة
 الدراسات السابقة
 ةماستضيفه الدراس
 :إجراءات الدراسة
o املنهج   
o أداة الدراسة 
o وحدودها جمال الدراسة 
o املعاجلة االحصائية 

 
 لتفكري يف القرآن الكرمياجوانب احملتوى املعريف عن : الفصل األول
 _ مساته _ صيغة وروده _ مفهومه) التفكري يف القرآن الكرمي: املبحث األول

 (بعده االستخاليف _ مقاربته مع وظائف العقل
 مفهوم التفكري وصيغة وروده يف القرآن الكرمي: املطلب األول
 يف القرآن الكرميالتفكري مساته ومقاربته مع وظائف العقل : املطلب الثاين
 يف القرآن الكرمي التفكري وبعده االستخاليف: املطلب الثالث
 (منطلقاته_مقاصده_أمهيته)يف القرآن الكرمي  التفكري: املبحث الثاين

 أمهية التفكري يف القرآن الكرمي :األول املطلب
 التفكري يف القرآن الكرمي مقاصد: الثايناملطلب 
 نطلقات التفكري يف القرآن الكرميم: الثالثاملطلب 

 
 بتنمية التفكري القرآن الكرميمظاهر اعتناء  :ينالثاالفصل 
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 تنمية التفكري يف القرآن الكرمي: : األول بحثامل
 ية العقلية يف القرآن الكرميالرتب: املطلب األول
 منهج تنمية التفكري يف القرآن الكرمي: املطلب الثاين
 (التشخيص واملعاجلة) يف القرآن الكرميمعوقات التفكري : املبحث الثاين
 املعوقات الشخصية: املطلب األول
 عوقات البيئيةامل: املطلب الثاين

 
 رآن الكرمي وأثرها يف تنمية التفكريأساليب تنمية التفكري يف ضوء الق:  الفصل الثالث
 أسلوبا التوجيه والقصة: املبحث األول
 أسلوب التوجيه وأثره يف تنمية التفكري: املطلب األول
 أسلوب القصة وأثره يف تنمية التفكري: املطلب الثاين
 أسلوبا احلوار والسؤال: املبحث الثاين
 ريأسلوب احلوار وأثره يف تنمية التفك: املطلب األول
 أسلوب السؤال وأثره يف تنمية التفكري: املطلب الثاين

 أساليب املثل واآليات الكونية والتشويق: املبحث الثالث
 أسلوب املثل وأثره يف تنمية التفكري: املطلب األول
 أسلوب عرض اآليات الكونية وأثره يف تنمية التفكري: املطلب الثاين

  تنمية التفكريأسلوب التشويق وأثره يف: املطلب الثالث 
 

   هتاامنهج الدراسة وإجراء: الرابعالفصل 
   منهج الدراسة وجماهلا: املبحث األول
 منهج الدراسة: املطلب األول

 جمال الدراسة وحدودها: ملطلب الثاينا
 أداة الدراسة ومعاجلة البيانات: املبحث الثاين
 أداة الدراسة: املطلب األول
 ناتمعاجلة البيا: املطلب الثاين

 ومناقشتهايل لتحنتائج السور الثلث الثاين و : الفصل اخلامس
 التعريف بسور الثلث الثاين من القرآن الكرمي: املبحث األول
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 السور املكية: املطلب األول
 السور املدنية: املطلب الثاين
 نتائج التحليل ومناقشتها: املبحث الثاين
 ثلث الثاين من القرآن ألساليب تنمية ومناقشتهاالنتائج املتعلقة مبدى تضمني ال: املطلب األول
 النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري يف الثلث الثاين من القرآن ومناقشتها: املطلب الثاين

 
 التوصياتنتائج و ال: الفصل السادس

 النتائج
 التوصيات

 املراجعو قائمة املصادر 
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 ن التفكري يف القرآن الكرميجوانب احملتوى املعريف ع :الفصل األول
 
 
 
 

 _ مساته _ صيغة وروده _ مفهومه) التفكري يف القرآن الكرمي: املبحث األول
 (بعده االستخاليف _ مقاربته مع وظائف العقل

 مفهوم التفكري وصيغة وروده يف القرآن الكرمي: املطلب األول
 القرآن الكرميالتفكري مساته ومقاربته مع وظائف العقل يف : املطلب الثاين
 يف القرآن الكرمي التفكري وبعده االستخاليف: املطلب الثالث
 (منطلقاته_مقاصده_أمهيته)التفكري يف القرآن الكرمي : املبحث الثاين
 أمهية التفكري يف القرآن الكرمي :املطلب األول
 مقاصد التفكري يف القرآن الكرمي :املطلب الثاين
  يف القرآن الكرمينطلقات التفكريم: املطلب الثالث
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 مدخل
وله رؤيته يف الكثري من قضايا  ،بقدراته وطاقاتهالقرآن الكرمي كتاب له تصوره اخلاص لإلنسان 

ويقدم رؤية معرفية تشكل قاعدة ومنطلًقا لفهم  وهو بذلك يقيم تصورًا ،اإلنسان يف دوره االستخاليف
والقرآن يف موضوع التفكري باعتباره  ،عاده املختلفةبدوره االستخاليف بأباإلنسان بقدراته وطاقاته وللوعي 

من القدرات اليت زود اهلل هبا اإلنسان له تصوره اخلاص ورؤيته املعرفية حول هذه القدرة وجوانبها املختلفة مبا 
مبا حيقق تنميتها ويرتقي هبا إىل   ويف كيفية التعاطي معها، يشكل عامل توجيه وإرشاد للوعي هبذه القدرة

 .ى الكمال والنضجمستو 
تصور القرآن ورؤيته املعرفية حول التفكري وجوانبه املختلفة وما لذلك من دالالت  بيانومسألة 

أساًسا ومنطلًقا يف الكشف عن معامل رؤية القرآن الكرمي يف تنمية التفكري لدى  الزمة لتقدمي تعد هنا تربوية
اآليات والسور القرآنية من معاين ودالالت حول التفكري  وعليه فقد كان لزاًما استقراء ما يف ،اخلالفة إنسان

 ،مع مقاربته مع وظائف العقل األخرى يف القرآن ،ومساته يرسم قسماتهومبا  ،وصيغة وروده مبا يبني مفهومه
ومقاصده ومنطلقاته تكتمل صورة التفكري بأبعاده بيان أمهية التفكري ب هكما أن  ،وبيان بعده االستخاليف

       .  يربز عمق ومشولية نظرة القرآن الكرمي للتفكريوهو ما  ،يف القرآن الكرمياملختلفة 
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_ مقاربته مع وظائف العقل _ مساته _ صيغة وروده _ مفهومه )التفكري يف القرآن الكرمي : املبحث األول
 (بعده االستخاليف
 مفهوم التفكري وصيغة وروده يف القرآن الكرمي: املطلب األول

 التفكري مساته ومقاربته مع وظائف العقل يف القرآن الكرمي: لثايناملطلب ا
 يف القرآن الكرمي التفكري وبعده االستخاليف: املطلب الثالث
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 مفهوم التفكري وصيغة وروده يف القرآن الكرمي :األول املطلب
 

وعليه فقد   ،بالرجوع إىل أصول األلفاظ تتسع املعاين يف بيان مضمون اآليات القرآنية ودالالهتا
وكذلك بيان مدلوله يف الرتبية وعلم النفس  ،كان لزاًما من بيان مدلول التفكري يف اللغة واالصطالح

 . التفكري مبوضوعباعتبارها من العلوم اليت هلا اهتمامها الكبري 
 

 التفكري يف اللغة واالصطالح ويف الرتبية وعلم النفس: أواًل 
 واصطالحاً  التفكري لغة
ويف  .1" اعمال اخلاطر يف الشيء: الفكر بالفتح والفكر بالكسر"ورد يف لسان العرب أن  :ةالتفكري لغ

( أفكر) ،أعمل اْلعقل ِفيِه ورتب بعض َما يعلم ليصل ِبِه ِإىَل جَمُْهول ايف اأْلَمر فكرً  (فكر)": املعجم الوسي 
يف فكر َوُهَو أشيع يف ااِلْسِتْعَمال من فكر َويف  يف اأْلَمر ُمَبالَغة( رفكَّ ) ،يف اأْلَمر فكر ِفيِه فَ ُهَو مفكر

ِإْعَمال اْلعقل يف مشكلة للتوصل ِإىَل ( التفكري)و ،املشكلة أعمل عقله ِفيَها ليتوصل ِإىَل َحلَها فَ ُهَو مفكر
اأْلَمر فكر نظر وروية َوَما ِإْعَمال اْلعقل يف اْلَمْعُلوم للوصول ِإىَل معرَفة جَمُْهول َويُ َقال يل يف ( اْلِفكر)و ،حلَها

( ف)اْلِفكر َوالصُّورَة الذهنية ألمر َما ( الفكرة)و ،أفكار( ف)يل يف اأْلَمر فكر َما يل ِفيِه َحاَجة َواَل مباالة 
إعمال العقل  يطلق على فالتفكري. 2" اْلكثري التفكري( الفكري)و ،فكريات( ف)اْلِفكر ( الفكرى) ،فكر

   .إىل ايلهول فيما هو معلوم للوصول
ويل يف األمر فكر أي  ،الفكر بالكسر تردد القلب بالنظر والتدبر لقلب املعاين" املنري ويف املصباح

ذا ردد قلبه تردد القلب يف الشيء يقال تفكر إ فكر الفاء والكاف والراء"وقال ابن فارس. 3" نظر وروية
 .4" معترباً 

، وقد ورد يف 5" يف جيعل املعىن أبلغ وأكثرلكن زيادة التأمل مع التضع"وتفكر مثل فكر 
: الفكر بالكسر ويفتح"ويف القاموس احملي  .6" التأمل واالسم الفكر والفكرة: التفكر:" الصحاح أن 

 .7" اعمال النظر يف الشيء كالفكرة والفكرى بكسرها واجلمع أفكار

                                                           
 .65، ص(م1442, ، باب الراء فصل الفاء5، ف1دار الفكر، ط: بريوت)العرب  ابن منظور، لسان 1
 .648ص, ، باب الفاء2جممع اللغة العربية، املعجم الوسي ، مرجع سابق، ف 2
 . 182، ص (م1481, حرف الكاف, ط، كتاب الفاء.مكتبة لبنان، د: لبنان)الفيومي، أمحد ابن حممد املقريء، املصباح املنري،  3
, باب الفاء والكاف, ، كتاب الفا4، ف2مطبعة البايب احلليب، ط: مصر)ن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، اب 4
 .446، ص(م1464)
، (م2226, ، مادة فكر1دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط: املنصورة -مصر)عبد الفتاح، ابراهيم أمحد، القاموس القومي للقرآن الكرمي،  5
 .383ص

دار الكتب : بريوت)أميل يعقوب، حممد طريفي، : اجلوهري، أبو نصر امساعيل ابن محاد، الصحاح تاف اللغة وصحاح العربية، حتقيق 6
 . 521، ص(م1444, فصل الفاء, ، باب الراء2، ف1العلمية، ط

 . 115، ص(ت.د, فصل الفاء, باب الراء، 2ط، ف.املؤسسة العربية، د: بريوت)الفريازبادي، حممد ابن يعقوب، القاموس احملي   7
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َر َوَقدَّرَ  أعمل عقله، قال تعاىل ﴿ِإنَّهُ : فكر"ويف معجم ألفاظ القرآن الكرمي : ، وتتفكروا(1َفكَّ
 .3" ﴾2تعملوا عقولكم، قال تعاىل ﴿َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا

اعمال العقل وتردد القلب يف ضوء ما تقدم من معاين أوردها أرباب اللغة هو  نفالتفكري اذ 
 .والفحص بالنظر والتدبر

يف كتابه مفردات القرآن والذي عين من خالله ببيان مفردات  الراغب األصفهاين يشري :اصطالًحا التفكري
جوالن تلك القّوة حبسب نظر العقل، : املعلوم، والتفكر الفكرة قّوة مطرقة للعلم إىل"أّن  األلفاظ القرآنية

، لكن الفكر مقلوب عن الفرك: القلب، ونقل عن بعض األدباء قوله وال يقال إال فيما له صورة يف
 .4" للوصول إىل حقيقتها ااملعاين، وهو فرك األمور وحبثها طلبً  يستعمل الفكر يف

 ،باعتبار القلب العقل .5" تصرف القلب يف معاين األشياء؛ لدرك املطلوب" ويطلق التفكر على
ريق اعمال للعقل يف ط فالتفكر ،6" أعمل العقل فيها ليصل اىل نتيجة أو حل ،تأمل" وتفكر يف الطبيعة

 .هولعن ايلللوصول إىل املطلوب والكشف ملعاين فحص ا
عمل العقل الذي يفحص ما " فالتفكري يعين  النظر واملقابلة بني األفكار كعملية عقلية يعينهو  و 

_ تكوين الرأي  _ استغرق يف التفكري : يقال ،جيول فيه من أفكار وخواطر وصور ينظر فيها ويقابل بينها
فهو إعمال  .7" احنصر تفكريه يف اخلروف من املأزق: يقال ،ة بغية التوصل إىل حلهاإعمال العقل يف قضي

   .العقل لغاية مقصودة كفهم معىن أو حل ملشكلة أو اكتشاف جمهول
  

 التفكري يف الرتبية وعلم النفس مفهوم
 مفهي لذلك تقد ،التفكريوضوع تعد العلوم الرتبوية والنفسية من العلوم اليت هلا اهتمامها الكبري مب

عملية موجهة حنو هدف على حنو واع  " التفكري يف السياقات الرتبوية يعينو  ،مفهومًا خاصًا للتفكري
كالتذكر وتكوين املفاهيم والتخطي  ملا نعمل ونقول ومواقف التخيل واالستدالل وحل املشكالت والنظر 

 . 8 "واختاذ القرارات وإصدار األحكام وتوليد املنظورات ،يف اآلراء
النشاط أو الفاعلية الذهنية أو :"يطلق التفكري على (علم النفس) ويف اإلصطالح السيكولوجي

  ،إنه عملية عقلية عليا ذات ارتباط بعمليات عقلية أخرى ،العقلية اليت يقوم هبا اجلهاز العصيب املركزي

                                                           
 .18: املدثر  1
 .46: سبأ  2
 .863، ص(م1442ط، مادة فكر، .جممع اللغة العربية، االدارة العامة للمعجمات واحياء الرتاث،د: مصر)معجم ألفاظ القرآن الكرمي،  3
 .643الراغب االصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 4
 .63بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص اجلرجاين، علي 5
 .1133، ص(م2228، 1عامل الكتب، ط: القاهرة)عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة  6
 .446أبو حاقة، أمحد أمحد، معجم النفائس الوسي ، مرجع سابق، ص 7
 .44، ص(م2228، 1ار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طد: عمان)عبد احلميد، أطر التفكري ونظرياته،  ،جابر 8
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العقلية إليت يقوم هبا اإلنسان   كما أن للتفكري عالقة ببعض الفعاليات..كالتذكر والتخيل والذكاء واإلدراك
 ،ويهدف التفكري إىل حل املشاكل اليت تواجه اإلنسان ،واصدار األحكام ،كالتجريد والتعميم والتصنيف

  .1" وتفسري وفهم الواقع الطبيعي واإلنساين وكل ما حيي  به من ظواهر يف هذا الوجود
ا الدما  عندما يتعرض ملثري يتم عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم هب" فهو 

فهو  .2" اللمس والبصر والسمع والشم والذوق: استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من احلواس اخلمسة
 .نشاط عقلي يعتمد على ما تقدمه له احلواس من معارف وخربات

تعقيدها مبا  فاإلنسان عندما يفكر فهو إمنا يقوم بسلسلة من العمليات العقلية املتفاوتة يف درجة
وبذلك . 3 أو فهم خمتلف أو اصدار حكم ما ،يساعده يف معاجلة املدخالت احلسية وانتاف أفكار جديدة

فإنه قد يكون لكل فرد من  من التفكري مرهون يف الكيفية اليت يستقبل هبا الفرد اخلربات وينظمها ويسجلها 
 . 4 ه يف التعبرييف خمزونه املعريف مث يسرتجعها بالصورة اليت متثل طريقت

عملية عقلية تتعامل مع مشكلة حالية مير هبا اإلنسان " يعرف التفكري بأنهومن الناحية الوظيفية 
أو مشكلة  ،سواء كانت هذه املشكلة بسيطة كبساطة حتديد اإلنسان للسبيل املالئم الشباع حاجاته

دينامكية ينظم هبا العقل خرباته بطريقة فهو عملية  .5 "معقدة من قبيل التحديات اإلبداعية أو اإلبتكارية
  .متكنه من حل املشكالت واختاذ القرارات

تتكون من الواقع احملسوس الذي أحسته "عملية معقدة ومركبة من عدة عواملبكليته ميثل  هوو 
وما مل تتجمع هذه العوامل يف عملية ... واملعلومات السابقة لديه  ،ودماغه ،وإحساس اإلنسان ،احلواس
سلوك هادف وتطوري يتشكل من تداخل "فهو .6 "ينة ال ميكن أن حيصل على فكر وال إدراك وال عقلمع

واملعرفة اخلاصة باملوضوع الذي جيري  ،وفوق املعرفية ،والعمليات املعرفية ،القابليات والعوامل الشخصية
 . 7 "حوله التفكري

 ،(اإلهلام)التفكري واحلدس ،كام العقليةمن التمييز بني منطني من أمناط توليد األحهنا والبد لنا 
ومن مث تصبح هذه النتائج  ،انتقال من مقدمات أولية إىل نتائج الزمة عنها كعملية عقلية يعد  فالتفكري

                                                           
 .14،ص(م2224، 1دار الوراق للنشر والتوزيع، ط: عمان)غنيمات، مصطفى عبد القادر، احلضارة والفكر العاملي  1
 .42جروان، فتحي عبد الرمحن، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، مرجع سابق، ص 2
ديبونو للطباعة : عمان)، (تطبيقات عامة)ل املعلم إىل تنمية مهارات التفكري من خالل أحكام التالوة والتجويدمحاد، محزة عبد الكرمي،  دلي 3

 .11، ص(م2212، 1والنشر والتوزيع، ط
 .11، ص(م2225، 2دار الفكر، ط: عمان)قطامي، نايفة، تعليم التفكري لألطفال،  4
 .232، ص(م2224، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: عمان)لنفسي الفرماوي، محدي علي  الركائز األربعة للبناء ا 5
الصفدي، أمحد عصام  حنو تعليم عال بالفكر، أمحد أبو صاد وآخرون املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية، حبوث ومناقشات  6

، (م1442، 1، ط3املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ف: دنهرين)املؤمتر العاملي الرابع للفكر اإلسالمي منهجية العلوم الرتبوية والنفسية 
 .164ص

دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان)العفون، نادية حسني، ومنتهى مطشر عبد الصاحب التفكري أمناطه ونظريات وأساليب تعليمه وتعلمه  7
 .22، ص(م2212، 1ط
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أما احلدس فهو حكم مباشر على  ،حىت نصل إىل احلكم املطلوب ،نتائج أخرىمقدمات مركبة تسوق إىل 
تفتقر إىل  وهذه القناعة قناعة بصدق حكم من األحكام وتتولد عنه ،األشياء غري مسبوق بعملية استدالل

 .1 البربهاندليل و ال
أي إىل منطقة املمتنع على  ،يتوجهون إىل الداخل" إمنامبا يقومون به من تفكري املفكرون عادة و 
ملفكر اف. 2 "أو يفسروا ما يعجز عن تفسريه اوداخل الفكر لكي جيعلوا من الالمعقول مفهومً  ،التفكري
راسخة يف نفسه فيجتهد يف  تتولد لديه وجيدها من قناعة أو قناعات احبثه انطالقً  عادة ما يبدأ والعامل

بعضها ببعضها اآلخر وفق قواعد منهجية ومنطقية هو يرب   مث ،حتديد املفاهيم املؤسسة لتلك القناعات
ومن  ،األكثر تعقيداً  نتقال من األبس  إىلمن اإلواملتتبع لعرضه ميكن القارئ  ايرتبها ترتيبً  هو مثيتبعها 

يقوم على وعي بتلك  وحبث مستفيض ورب  بني عالقات فهو تقٍص مدروس . 3 احملسوس إىل املركب
  .ووفق قواعد منهجية ومنطقية املراحل

إهنا أكثر من  ،أفضل للخربة فحسب اوال سربً  ،غري منطية ال تعين حلواًل " عملية عقليةوالتفكري 
فهي تتضمن معرفة ماذا ستفعل ؟ ومىت تفعله ؟ وكيف ؟ وما األدوات الالزمة ؟ والنتائج  ،ريذلك بكث

للمدخالت احلسية وفق  يقوم هبا الفرد فهو معاجلة عقلية. 4 "املتوقعة ؟ وما الذي ينبغي أخذه باإلهتمام ؟
مع  ،ت واختاذ القراراتاحللول للمشكالاسرتاتيجية مدعومة بعادات عقلية من أجل بلورة األفكار وتقدمي 

  .5 هو بذلك ميثل أعلى مستويات النشاط العقليف ،وعيه التام بكل ما سبق
التفكري عملية عقلية يتفاوت يف مستواه ودرجته من التفكري البسي  املألوف والذي ومع ذلك فأن 

ذلك يقوم على  وهو يف ،6 ميارسه اإلنسان يف إدارة شئون حياته إىل التفكري احلاذق اهلادف واملنظم
 .7 واملنهج اإلدراكي أو الواعي ،منهجني املنهج التلقائي

الفكر الذي جعل له، يوقع به أفعاله على انتظام "، الفكر لدى اإلنسان إىل 8ابن خلدون قسم و 
وهو العقل التمييزي، أو يقتنص به العلم باآلراء واملصاد واملفاسد من أبناء جنسه، وهو العقل التجرييب، أو 

 .1" حيصل به يف تصور املوجودات غائًبا وشاهداً، على ما هي عليه وهو العقل النظري

                                                           
مركز دراسات الوحدة : بريوت)، (68_34)صر، لؤي صايف، العقل والتجديدبوزيد، بومدين  قضايا التنوير والنهضة يف الفكر العريب املعا 1

 .61، ص(م1444، 1العربية، ديسمرب، ط
 .11، ص(م2225، 4املركز الثقايف العريب، ط: الدار البيضاء املغرب)حرب، علي، املمنوع واملمتنع نقد الذات املفكرة  2
 .62يف الفكر العريب املعاصر، لؤي صايف، العقل والتجديد مرجع سابق، صبو زيد، بو مدين وآخرون، قضايا التنوير والنهضة  3
 .84، ص(م2225، 3دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، مدخل اىل التنمية املتكاملة  4
 .15قطامي، نايفة، تعليم التفكري لألطفال، مرجع سابق، ص   5
 . 32، 24مية اإلبداع واملبدعني من منظور متكامل، مرجع سابق، صقاره، سليم حممد شريف وعبد احلكيم حممود الصايف، تن 6
 .25، ص(م2228، 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ط: القاهرة)النشار، علي سامي نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم  7
، وقد صنف (ه828)عروف بابن خلدون تويف سنة عبد الرمحن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرحيم  الدين احلضرمي اإلشبيلي امل 8

التاريخ الكبري يف سبع جملدات ضخمة ظهرت فيه فضائله، وأبان فيه براعاته، وهو مفخرة من مفاخر العرب، ولد ونشأ بتونس وقد رحل  
 (. 223-222، ص1شذرات الذهب، مج)كذلك إىل فارس وغرناطة واألندلس مث مصر اليت تويف فيها،
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         : 2 إىل صنف التفكري باعتبار فعاليتهيُ و 
 :تفكري فعال وهو التفكري الذي يتحقق فيه شرطان -1

 .تتبع فيه أساليب ومنهجية سليمة بشكل معقول: األول                  
 .تستخدم فيه أفضل املعلومات املتوافرة من حيث دقتها وكفايتها: لثاينا                  

تفكري غري فعال وهو التفكري الذي ال يتبع منهجية دقيقة ويبىن على مغالطات أو افرتاضات باطلة  -2
أو متناقضة أو ادعآءات وحجج غري متصلة باملوضوع أو التوصل إىل استنتاجات ليست 

للزمن أو ترك األمر أحكام مشرعة أو تبسي  األمور املركبة مربرة أو إعطاء تعميمات أو 
 .واحلوادث لتعاجلها

أن مجيع  ومع ما قد يكون للتفكري من تصنيفات أوردها العديد من املهتمني يف هذا ايلال إال  
من إحساس وانتباه وفهم  متداخلةكما تعتمد على مهارات   ،هذه العمليات يف األساس يقوم هبا العقل

كما   ،3خبصائصه كاماًل  استقالاًل  فليس هناك من  تفكري مستقل ،اك وتفسري وحتليل وتركيب وتقوميوإدر 
باإلضافة ،4" أن أوصاف أداء املخ لوظائفه يصعب ترمجتها إىل رسائل واضحة للمارسة يف حجرة الدراسة"

 ،تفكري مركبة أخرى دون دعم من عملية يف آن بعملية تفكري أن ينشغل على الدما   من الصعب"إىل أنه 
تتكامل  مبا لديه من قدراتفالتفكري يعكس تفاعل العقل  .5 لنوع املهمة االتفكري تتنوع تبعً ولكن نواتج 
 .هبدف معاجلة موقف أو طلباً حلل مشكلة أو اختاذ قرار أو ابتكار جديد فيما بينها

                                                                                                                                                                          
م، 2212ط، .دار التوفيقية للرتاث، د: القاهرة)جمدي فتحي السيد، : عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، حتقيق ابن خلدون، 1
 .521ص

 .44_48، ص(م2222، 1دار الفكر، ط: عمان)جروان، فتحي عبد الرمحن، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات  2
 .35، ص(م2221، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: انعم)قطامي، نايفه، تعليم التفكري للمرحلة األساسية  3
 .22جابر، جابر عبد احلميد، أطر التفكري ونظرياته، مرجع سابق، ص 4
 .83جروان، فتحي عبد الرمحن، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، مرجع سابق، ص  5
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 يف القرآن الكرميوداللة صيغة وروده مفهوم التفكري : ثانًيا
 تنزل القرآن مرحلةالسائد يف يعة التفكري طب :أ

إلقاء نظرة على البد لنا من  ،فهوم التفكري يف القرآن وبيان معانيه ومضامينه فإنهمل ناقبل عرض
 ،1 وما قبلها واليت غلب عليها تعطيل العقل لقرآنخالل مرحلة تنزل ا اطبيعة التفكري الذي كان سائدً 

املالحظ أن آيات القرآن وهي ف ،ه يف صياغة وتشكيل تفكري جديدليتضح مدى تفرد القرآن واستقالليت
 ،الزمنية خالل تلك الفرتة االذي كان سائدً  لعقلاتعرض حال اجلاهلية يف مكة تتطرق لوصف طبيعة 

وما قبلها  كما ترسم معامل لنم  التفكري السائد خالل تلك الفرتة  ،وخالل تلك املرحله بتفاعالهتا املختلفة
   .ع اجلاهلييف ايلتم
والذي   ،وبالوقوف على تلك اآليات فإننا نلمح صورة لنم  التفكري السائد خالل تلك الفرتة 

َبْل قَاُلوا ِإنَّا ﴿قال تعاىل ،وال يتسم باإلستقاللية واألصالة على التقليد من معامله ومساته أنه تفكري يقومكان 
وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك يف قَ ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ ( 22)آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى 

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن   "فقد بني اهلل سبحانه وتعاىل ،2 ﴾ (23)قَاَل ُمت ْ
وََكذِلَك َما أَْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك يف : فَ َقالَ  هَّاِل ِبَطرِيَقِة الت َّْقِليِد أَْمٌر َكاَن َحاِصاًل ِمْن َقِدمِي الدَّْهرِ َأنَّ مَتَسَُّك اجلُْ 

َرُفوها ِإنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعلى آثارِِهْم ُمْقَتُدونَ  وهو ما كان عليه  ،3"  قَ ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ قاَل ُمت ْ
 .حالة مزمنة من التفكري والعقل املستقيل ، زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلميف كذلك  أهل اجلاهلية

أَنَُّه تَ َعاىَل " يقول الرازي رمحه اهلل ،كما بني سبحانه وتعاىل حال ما كانوا عليه من الكسل والدعة
اِعَي ِإىَل اْلَقْوِل بِالت َّْقلِ  َ َأنَّ الدَّ نْ َيا َوُحبُّ اْلَكَسِل بَ نيَّ َا ُهَو ُحبُّ التنعم يف طَيَِّباِت الدُّ يِد َواحْلَاِمَل َعَلْيِه، ِإمنَّ

َرُفوها ِإنَّا َوَجْدنا آبا َرُفونَ َواْلِبطَاَلِة َوبُ ْغُض حَتَمُِّل َمَشاقِّ النََّظِر َوااِلْسِتْداَلِل ِلَقْولِِه ِإالَّ قاَل ُمت ْ  َءنا َعلى أُمٍَّة َواْلُمت ْ
ُهُم الن ِّْعَمُة َأْي أَْبَطَرتْ ُهْم َفاَل حيُِبُّوَن ِإالَّ الشََّهَواِت َواْلَماَلِهَي َويُ ب َْغُضو  َن حَتَمَُّل اْلَمَشاقِّ يف ُهُم الَِّذيَن أَتْ َرفَ ت ْ

 .4" طََلِب احلَْقِّ 
ُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق مبَا اَل َيْسمَ ﴿وقال تعاىل

ومثل داعيهم إىل " متثيل حلال الذين كفروا وما كانوا عليه يف تعاملهم مع داعي اإلميان .5 ﴾ اَل يَ ْعِقُلونَ 
يف أهنم ال يسمعون من الدعاء إال جرس النغمة ودوى الصوت، من غري إلقاء أذهان وال  -اإلميان

                                                           
 .26، ص(م2225، 1دار جرير للنشر والتوزيع، ط: عمان)ي القادري، أمحد رشيد و شاهر ذيب أبو شريخ، الفكر الرتبوي اإلسالم 1
 .22: الزخرف  2
 .621، ص(ه1422، 21، ف3دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت)الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب    3
 .628، مرجع سابق، ص21الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، ف  4
 .111: البقرة  5
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مثل الناعق بالبهائم، اليت ال تسمع إال دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت هبا وزجر هلا، ك  -استبصار
 .1" وال تفقه شيئا آخر وال تعى، كما يفهم العقالء ويعون

َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب ﴿قال تعاىل ،مغيب سطحي كما أنه كان تفكري
ْنَذاَر "إنه مساع مبتور عن أصله ووظيفته وعقل معطل عن مسو رسالته.2 ﴾السَِّعريِ  َواْلَمْعىَن َلْو ُكنَّا َنْسَمُع اإْلِ

  .3 "السَِّعريِ  مَسَاَع َمْن َكاَن طَالًِبا لِْلَحقِّ َأْو نَ ْعِقُلُه َعْقَل َمْن َكاَن ُمَتَأمِّاًل ُمتَ َفكِّرًا َلَما ُكنَّا ِمْن َأْصَحابِ 
َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإىَل اهْلَُدى اَل َيْسَمُعوا َوتَ رَاُهْم يَ ْنظُُروَن ِإلَْيَك ﴿قال تعاىل ،فكري يتسم باإلعراضوهو ت 

أَن َُّهْم َوِإْن َكانُوا : فَاْلَمْعىَن  "حواس وإن كانت حاضرة وكاملة لكنها معرضة وسادرة  ،﴾4َوُهْم اَل يُ ْبِصُرونَ 
ِة ِإْعرَاِضِهْم َعِن احلَْقِّ ملَْ يَ ْنَتِفُعوا ِبَذِلَك النََّظِر َوالرُّْؤيَِة، َفَصاُروا َكأَن َُّهْم عُ يَ ْنظُُروَن ِإىَل النَّاِس ِإالَّ  " ْميٌ  أَن َُّهْم ِلِشدَّ

5.  
ِإْن ﴿قال تعاىل ،ويغلب عليه اهلوى وحتكمه الظنون ،ال يعتمد الرباهني واألدلةتفكري  كذلكوهو    

نْ ُفُس ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنْ َزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اأْلَ ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّيْ 
ُم اهْلَُدى فال سلطة لربهان وال شهادة لدليل بل هو الظن الذي ال يغين من احلق  .6 ﴾َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ

 . اهلوى الذي يعتمل يف النفس فيسوقها خارف سلطة العقل ومنطقهوإنه  ،شيئا
َأملَْ تَ َرْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر ﴿قال تعاىل ،فهو تفكري باجلملة ال يقوم على أسس علمية ومنهجية سليمة  

اِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اللَِّه ِبَغرْيِ َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَ 
بَِغرْيِ ِعْلٍم أي برهان قاطع مستفاد من عقل َوال ُهدًى أي دليل مأثور  "،7 ﴾ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنريٍ 

مبعىن املنقذ من ظلمة اجلهل ( املنري)و . عن نيّب َوال ِكتاٍب ُمِنرٍي أي منزل من لدنه تعاىل، بل يلرد التقليد
ولذلك فقد جآء القرآن  ،التفكري السائد خالل مرحلة تنزل القرآنمن  فهذا توصيف حلالة و  ،8" والضالل

 ،الذي كان سائًدا يف ايلتمع اجلاهليو  من التفكري ملناهضة ذلك النوع بتوصيف للتفكري السليم والقومي
  .وهو ما سنعرض لبيانه تباعاً 

 

                                                           
، 1، ف3دار الكتاب العريب، ط: بريوت)حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري، أبو القاسم   1
 .314، ص(ه1421)
 .12: امللك  2
 .588، مرجع سابق، ص32الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، ف  3
 .148: األعراف  4
 .434، مرجع سابق، ص15الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، ف  5
 .23: نجمال  6
 .22: لقمان  7
 .33، مرجع سابق، ص8القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل، ف  8
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 التفكري يف القرآنمفهوم : ب
ولكنه ورد بصيغة  ،ق  افكر مصدرً ال ةفظه مل يذكر لدجتكتاب اهلل عز وجل   إذا أنعمت نظرك يف   

ِإنَُّه ﴿قال تعاىل ،وبصيغة املفرد واجلمع ،يف املاضي واملضارع ،تفكرواي ،تتفكرون ،يتفكرون ،فكر: الفعل
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ َوأَنْ زَْلَنا إِ ﴿وقوله تعاىل ،1 ﴾َفكََّر َوَقدَّرَ  وقوله  ،2 ﴾لَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ

أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ﴿وقوله تعاىل ،3 ﴾ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أََفاَل تَ تَ َفكَُّرونَ ﴿تعاىل
 .4 ﴾الَّ نَِذيٌر ُمِبنيٌ ِإْن ُهَو إِ 

 تعكسأن مفهوم التفكري يف القرآن له أبعاد  وحبسب سياق اآليات اليت ورد فيها ذكر التفكري جند
  :وميكن تلخيصه يف اآليت ،ومداه طبيعته الوظيفية وتستوعب جوانبهو  مصدره

 يةعقل خاصية التفكري -
( 142)َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب  ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿قال تعاىل  

ب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض رَ 
َرب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر ( 141)َعَذاَب النَّاِر بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 

فاعتربوا وتفكروا يا أويل  " توصيف حلال أويل األلباب وما عليه حال العقل وطبيعة وظيفته .5 ﴾ (142)
التالزم بني  ويظهر هنا ،7 يل األلباب هم أصحاب العقولفأو  .6" األلباب يعين يا ذوي العقول الصافية

وذلك بتقريره أن أويل األلباب هم الذين  ،العقل والتفكري باعتبار أن أويل األلباب هم أصحاب العقول
وهبا يعمل وعليها يعتمد فهي  ،8 فالتفكر قوة أودعها اهلل يف العقل .يتفكرون يف خلق السماوات واألرض

 .مركبه ومبناه األصل الثابت يف
 فالعقل يعظ ويالطف وينصح وحيقق. 9 "أعمل عقله فيه ليفهم جوانبه وحقيقته"وفكر يف الشيء 

وها هنا قوة يف اخلياالت تركيًبا وتفصياًل جتمع بني بعضها وبعض وتفرق بني بعضها " :ابن سينا يقول .10
                                                           

 .18: املدثر  1
 .44: النحل  2
 .52: األنعام  3
 .184: األعراف  4
 .142-142: آل عمران  5
حممد على : ي أبو احلسن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، تصحيحاخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيح  6

 . 331، ص(ه1415، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت)شاهني،
القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين  7

 .142، ص(م1464، 15، ف2دار الكتب املصرية، ط: اهرةالق)وابراهيم اطفيش، 
دار عامل : مكة املكرمة)عبد اهلل بن سامل البطاطي، : ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب، التبيان يف اميان القرآن، حتقيق  8

 .614، ص(ه1424، 1الفوائد للنشر والتوزيع، ط
 .383قاموس القومي للقرآن الكرمي ، مرجع سابق، صعبد الفتاح، ابراهيم أمحد، ال 9

، (م1442، 2دار سعاد الصباح، ط: الكويت)حسن السندويب، : أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس، املقابسات، حتقيق  10
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القوة إذا استعملها العقل مسيت  وهذه ،وكذلك جتمع بينها وبني املعاين اليت يف الذكر وتفرق ،وبعض
 .1" مفكرة

جوالن العقل يف طريق إستفادة : التفكر" ويؤكد ابن عاشور على ارتباط التفكري بالعقل فيقول   
 ،3" والتفكر ال يكون إال يف القلوب "ويشري الزخمشري إىل ارتباط التفكري بالقلب فيقول   ،2 "علم صحيح

القلب والفؤاد تشرتك و  .باعتبار أن القلب هو العقل ،4" اإلصغاء لألذنفالفكر للقلب ك"ويقول بن تيمية 
ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه ﴿قال تعاىل ،5" الَقْلُب، والَقْلُب الَعْقلُ : والَعْقلُ " ،يف داللتها على العقل

ويقول ابن عاشور يف  ،7" َعْقلٌ : َوقَاَل جُمَاِهدٌ . هِ ُلبٌّ يَِعي بِ : َأيْ "،6 ﴾قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 
ْدَراُك اْلَباِطيِنُّ : َواْلَقْلبُ " التحرير والتنوير  . 8" اْلَمْوُصوُف بُِقوَِّة السَّاَلَمةِ : َوالسَِّليمُ .اإْلِ

يعرب بالقلب " نفالقرآن إذ ،9" اْلَعْقُل َوِإْدرَاُك اأْلَْشَياِء َعَلى َما ِهَي َعَلْيهِ : اْلَقْلبُ "كذلك  ويف التحرير
ويعرب بالفؤاد عن جمموع مدارك اإلنسان الواعية وهي تشمل ما اصطلح على أنه العقل، وتشمل كذلك 

قدرة تشري إىل استعمال املهارات العقلية كلها للوصول "فهو. 10 "قوى اإلهلام الكامنة ايلهولة الكنه والعمل
ما يعين أنه أحد وظائف العقل ووجه من  اوعدمً  العقل حضورً فالتفكري يرتب  باوعليه . 11 "إىل احلقيقة
  . 12 فالعقل يف اإلنسان إمنا هو لالعتبار والتفكري ،وجوه نشاطه
  ،13 وهو طبيعة خمصوصة فطرها اهلل يف اإلنسان ،التفكري أعلى وظائف العقل وأرقى عملياتهو 

إهنا منحة إهلية وسر رباين أودعه  ،ون حياتهفهو عملية عقلية ال ينفك ميارسها اإلنسان يف الوقوف على شئ
َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن ﴿قال تعاىل ،اهلل يف اإلنسان أكرم خملوقاته وحامل لواء خالفته

                                                           
، 2وكالة املطبوعات، دار القلم، ط: وتالكويت، بري )عبد الرمحن بدوي، : ابن سينا، أبا علي احلسني بن عبد اهلل، عيون احلكمة، حتقيق 1

 .34-38، ص(م1482
 . 244،ص(م1441، 1ط، ف.دار سحنون للنشر والتوزيع، د: تونس)ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير،  2
 .468، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مرجع سابق، ف 3
دار احلديث طبع نشر : القاهرة)فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  4

 .184، ص(م2226ط، .، كتاب املنطق، د4، ف5توزيع، ، مج
 .458، ص(ه1414، 3، ط11دار صادر، ف: بريوت)ابن منظور األنصاري، حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب،  5
 .31: ق  6
 .424، ص(م1444، 2، ط1دار للطيبة للنشر والتوزيع، ف: ب.د)ابن كثري، أبو الفداء امساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،  7
 .152ص( م1484، 14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، املر جع السابق، ف 8
 .342، ص26الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، املرجع السابق، ف ابن عاشور، حممد 9

 .2186، ص4يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: ه1412)سيد قطب 10
 .16الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 11
 .543، ص(م1461ط، .مطبعة دار الغد، د: سوريا)فوزي عطوي، : احظ، احليوان، حتقيقاجل  12
 .642ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص  13
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فالتفكري ميثل حركة العقل وتفاعله  ،1 ﴾َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
 . للوصول إىل احلقائق

قال تعاىل  ،مع آيات اهلل املبثوثة يف ثنايا الكتاب املسطوروبذلك ميثل التفكري حالة العقل 
ْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما أَ ﴿

ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ  وآيات اهلل املبثوثة يف ثنايا الكتاب  ،2 ﴾يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
اِسَي َوأَنْ َهاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َروَ ﴿قال تعاىل ،املنظور

 .3 ﴾اثْ نَ نْيِ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
 ةالتفكري عملية عقلية جادة ومنظمة ذو طبيعة وظيفي -
َر ف َ ( 18)ِإنَُّه َفكََّر َوَقدََّر ﴿قال تعاىل   ( 21)مُثَّ َنَظَر ( 22)مُثَّ قُِتَل َكْيَف َقدََّر ( 14)ُقِتَل َكْيَف َقدَّ

ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشِر ( 24)فَ َقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يُ ْؤثَ ُر ( 23)مُثَّ أَْدبَ َر َواْسَتْكبَ َر ( 22)مُثَّ َعَبَس َوَبَسَر 
َوَمْعىَن َفكََّر " الفعل املنظم واملقصود واملوجه حلسابات صاحبه فالتفكري هنا يرد يف معرض ،4 ﴾ (25)

ْرآِن ِبَوْصِف َكاَلِم النَّاِس أَْعَمَل ِفْكرَُه وََكرََّر َنَظَر رَأِْيِه لَِيْبَتِكَر ُعْذرًا مُيَوُِّهُه َويُ َروُِّجُه َعَلى الدَّمْهَاِء يف َوْصِف اْلقُ 
ُهُم اْعِتَقاَد أَنَّ  ِإْعَماُل "  إمنا هو فالتفكر إذن ،5" . ُه َوْحٌي أُوِحَي ِبِه ِإىَل النَّيبِء َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ لُِيزِيَل ِمن ْ

ما يكون عند إمجاع اإلنسان أن ينتقل عن أمور "فالفكر . 6" اْلِفْكِر، َأِي اخْلَاِطِر اْلَعْقِليِّ ِلاِلْسِتَفاَدِة ِمْنهُ 
غري حاضرة  رإىل أمو  ،وتسليماً  اأو وضعً  ،أو ظنياً  ،علمياً  اتصديقً  ،دق هباحاضرة يف ذهنه متصورة أو مص

 .7" وهذا االنتقال ال خيلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيأة ،فيه
اقتناص املطالب ايلهولة من األمور احلاصلة "يرى أنه و على نفس املعىن ابن خلدون ويؤكد 

: أكثر من اوكان االعتبار ليس شيئً " ،9 بار يقول بن رشدوهو هبذه الصورة يقابل االعت ،8" املعلومة
فهو يشري كذلك إىل أن العقل فيما يقوم به من  ،10" واستخراجه منه  ،استنباط ايلهول من املعلوم

                                                           
 .18: النحل  1
 .214: البقرة  2
 .3: الرعد  3
 .25-18: املدثر  4
 .321، ص24حرير والتنوير، املرجع السابق فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، الت 5
 .51، ص21ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، املرجع السابق، ف 6
 دار املعارف،: مصر)سليمان دنيا، شرح نصري الدين الطوسي، : ابن سيناء، أبا علي احلسني بن عبد اهلل، اإلشارات والتنبيهات، حتقيق  7
 .  115-161، ص(م1462ط، .، د1ف
 .546بن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، صا  8
ه، وله مؤلفات عديدة يف الفقه، والطب، واملنطق، 545، تويف سنة (يف األندلس)أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ولد يف قرطبة   9

 (.31، ص5شذرات الذهب، ف)والرياضة، واإلهلي، 
حممد : ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد، فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اإلتصال، حتقيق  10

 .23، ص(م1486، 3املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بريوت)عمارة، 
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اْلُقوَُّة  "ذلك أن . 1 فالعقل بطبعه منتج ،اإلعتبار ال يعدو عن أن يكون استخراف جديد من معلوم ملحوظ
َماٍت ِكنُ َها َأْن تَ تَ َوسََّل بِاْلَمَعاِرِف احْلَاِضرَِة ِإىَل اْسِتْنَتاِف اْلَمْجُهواَلِت، مُثَّ ِإن ََّها جَتَْعُل تِْلَك النَّ اْلَعاِقَلُة ميُْ  َتاِئَج ُمَقدِّ

 .2" يف نَ َتاِئَج ُأْخَرى اَل ِإىَل هِنَايَةٍ 
 ن الذهين باالنتزاع والرتكيبالتصرف يف تلك الصور وراء احلس واجلوال هو إمنا كقوة عاقلة  والفكر

 .4 فالقوة املفكرة تنظر يف صور األشياء وترتوى فيها ومتيزها وتبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها ،3
املعارف اذا اجتمعت وازدوجت على ترتيب "رمحه اهلل يف إشارته إىل مفهوم التفكري  5 يقول اإلمام الغزايل

فإذا حصلت معرفة وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من  ،ف املعرفةخمصوص أْثرت معرفة أخرى فاملعرفة نتا 
فالرتكيب الفكري هو وسيلة الباحث إىل  ،7 بن قيم اجلوزيةاوهو ما قال به كذلك  .6 "ذلك نتاف آخر

 .8 االخرتاع واالبتكار
الفرد على اكتشاف الرواب  والعالقات بني النتائج  تساعد عملية عقلية جادة ومقصودةفالتفكري 

كما يصبح حدوثها على ذلك النحو   ،مبا جيعلها مفهومة وقابلة للتفسري اواألسباب حبيث يطرد االثنان معً 
وإال فكيف يدعو القرآن اإلنسان إىل ِمارسة  ،فهي عملية منظمة ميارسها الفرد عن وعي وإدراك. معقوالً 

من استعمال أداة ال يعلم  حمال أن يتمكن اإلنسان"ذلك أنه  ،التفكري وهو ال يعي مدلوله ومعانيه
 .9" ووجه العالقة بينها وبني ما يريد أن يستخدمها من أجله ،عن أمهيتها اوال يدري شيئً  ،حقيقتها

يقوم بذلك كله  ال يستطيع أنوهو ميارس التفكري ويعمل به ويستدل  ن العقل اإلنساينكما أ
ما يعين الوعي مبفهوم التفكري واتقان وهو  ،10 بدون أن يكون له منهج متعني يقوم عليه فكره وحركته

وبالتايل فإن األمر اإلهلي بالتفكري يقتضي بالضرورة وعي الفرد املسلم مبعىن التفكري  ،مهاراته كعملية عقلية
فما كان لشخص أن يبين "،لديه وفق معناه املتضمن يف احلطاب القرآين اوأن يكون املعىن واضحً  ،ودالالته

                                                           
 .382، ص(ه1422، 23، ف3، طدار إحياء الرتاث العريب: بريوت)الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب    1
 ..382، ص23الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف  2
 .516جمدي فتحي السيد، مرجع سابق، ص: بن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، حتقيقا  3
 .316، ص(ه1415-1445، 1، ط2فمنشورات عويدات، : بريوت)عارف تامر، : رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق  4
فيلسوف متصوف له حنو مائيت : زين الدين حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، واملعروف بأيب حامد الغزايل، وبلقب حجة اإلسالم  5

اهر القرآن، وشرح ه، ومن مؤلفاته إحياء علوم الدين يف أربعة جملدات، وهتافت الفالسفة، واملنقذ من الضالل، وجو 525مصنف، تويف سنة 
 (.146-143، ص4شذرات الذهب، ف)األمساء احلسىن، 

، (م1446، 5مكتبة االميان،مج: املنصورة)الغزايل، األمام أيب حامد  إحياء علىوم الدين، حتقيق الشحات الطحان وعبد اهلل املنشاوي   6
  .41ص

: بلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، حتقيقابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلن  7
 .511، ص(م2212-ه1431، 1، ط1دار بن حزم، ف: بريوت)فواز أمحد زمريل وفاروق حسن الرتك، 

شية مع الفكر امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول اإلستدالل واملناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متم  8
 . 142، ص(م1443، 4دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: دمشق)اإلسالمي، 

 .54، ص(م1448، 2دار الفكر، ط: دمشق)البوطي، حممد سعيد رمضان، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن  9
 .25النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 10
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فال بد إذن من  ،1" ملية يف جمال معني دون أن تكون له معرفة بأصوهلا النظريةلنفسه مهارة أو قدرة ع
وذلك  ،الوعي باملعىن املقصود من التفكري لتكون ِمارسته والعمل به يف حياة الفرد املسلم عن وعي وإدراك

إدراك كنهها  ومع ذلك فإن التفكري كعملية تفاعلية يقوم هبا العقل يصعب ، 2 إمنا يتم بالتعلم واملمارسة
 . 3 وآلية عملها وكيفية تكون األفكار وختزينها واستدعائها

 
 داللة صيغة ورود التفكري يف القرآن الكرمي: ف
 (تتفكروا -يتفكروا -تتفكرون –يتفكرون )داللة صيغة الفعل املضارع _ 1
، قال ورةوالدال على التجدد واستحضار الص التفكري يف القرآن بصيغة الفعل املضارعرد و     

تفكريًا يتسم بالتكرار والتجدد واالستمرار يف قصص ، 4تعاىل﴿فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 
قال وهو كذلك مبا عليه من التكرار والتجدد واالستمرار يف عامل السماوات واألرض  ،الغابرين ومآالهتم

قُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت تعاىل﴿الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما وَ 
يًعا ، 5َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾  وقال تعاىل﴿َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

َا يف عامل األرض وما يطرأ عليها من تغريات و ، 6َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن﴾  ِمْنُه ِإنَّ يف  قال تعاىل﴿ِإمنَّ
نْ َيا َكَماٍء أَنْ زَْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَ َلَ  بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض ِمَّا يَْأُكُل النَّاسُ  َذا  َواأْلَنْ َعاُم َحىتَّ إِ َمَثُل احْلََياِة الدُّ

َها أَتَاَها أَْمرُنَا لَْياًل أَوْ  نَ َهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا   َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخرُفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ
َكَأْن ملَْ تَ ْغَن بِاأْلَْمِس َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 

تعاىل﴿َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ، وقال 7
يف َذِلَك آَلَيَاٍت لَِقْوٍم  ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإنَّ 

  .8يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 
قال تعاىل﴿َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن والتجدد واالستمرار هو كذلك يف عامل النفس من التكرار و 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم ي َ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ، وقال 9تَ َفكَُّروَن﴾ أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
َها اْلَمْوَت َويُ ْرِسُل تعاىل﴿اللَُّه يَ تَ َوَّفَّ اأْلَنْ ُفَس حِ  نَي َمْوهِتَا َوالَّيِت ملَْ مَتُْت يف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الَّيِت َقَضى َعَلي ْ

، وقال تعاىل﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى 10اأْلُْخَرى ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 
                                                           

 .18، ص(م1441ط، .دار الفكر املعاصر، د: القاهرة)يد امساعيل، اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي، على، سع  1
 .85، ص(م1481ط، .املؤسسة الوطنية للكتاب، د: اجلزائر)البخاري، مَحّانة، التعلم عند الغزايل،   2
 .44، ص(م1441، 1طمركز الدراسات واإلعالم دار أشبيليا، : الرياض)قطب، حممد، ركائز اإلميان  3
 .116: األعراف  4
 .141: آل عمران  5
 .13: اجلاثية  6
 .24: يونس  7
 .3: الرعد  8
 .21: الروم  9

 .42: الزمر  10
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ويف عامل النحل قال تعاىل﴿مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل  ،1 تَ تَ َفكَُّروَن﴾ َواْلَبِصرُي أََفاَل 
ب اهلدى يف طلو ، 2وَن﴾ خَيْرُُف ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌب خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّرُ 

قال تعاىل﴿أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبنٌي﴾ 
قال تعاىل﴿أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا َما و ، 3

ِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه وقال تعاىل﴿أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا يف أَنْ فُ  ، 4ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبنٌي﴾ 
نَ ُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى﴾ َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن ﴿ وقال تعاىل .5 السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ُقْل ِإمنَّ

ردت يف القرآن الكرمي جآء فالتفكري يف صوره العديدة اليت و  ،6تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا﴾ 
 . بصيغة الفعل املضارع

وورود التفكر يف القرآن بصيغة الفعل املضارع له داللة مقصودة، من حيث كونه كلمة تدل على     
بصيغة املضارع له داللته من حيث هو كائن يف  التفكري كذلك دو ور ، و 7احلدث والزمن والفاعل مع التالزم 

، فصيغة الفعل املضارع 8املضارع يدل على حدوث شيئ زمن التكلم أو بعده  احلال ولالستقبال، فالفعل
 . ، فالقرآن يعطي للتفكري بعًدا حالًيا واستمرارياً 9تفيد أنه متكرر ومتجدد ويقع مرة بعد أخرى 

وهذا ينبه إىل أن النظر العقلي عملية "وكون  صيغة الفعل ال بد أن ترتب  حبدث وذات زمن، 
دها ومدلوالهتا اليت ال بد أن ترتب  بواقع وبأشخاص وبزمن وهذا له أثره من الناحية العملية جادة هلا أبعا

، ما يعين أهنا عملية منظمة ومقصودة يقوم هبا 10" الفعلية اليت تؤثر على اإلنسان ذاته يف بناء حركة احلياة
 . العقل

ُ اللَّ  ُه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن﴾ وقد جآء الفعل بعد حرف لعل، قال تعاىل﴿َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
قَاَل " وهو هنا يفيد التحقق ،12حرف مشبه بالفعل يفيد التوقع والرتجي ألمر مرغوب فيه : ، ولعل 11

                                                           
 .  52: األنعام   1
 .64: النحل  2
 .184: األعراف  3
 .184: األعراف  4
 .8: الروم  5
 .46: سبأ  6
، (م2211-ه1432ط، .دار الكتاب احلديث، د: القاهرة)باحثه يف الرتاث العريب، منقور، عبد اجلليل، علم الداللة أصوله وم  7
 . 183ص

 .61، ص(م2222، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت)الّسود، حممد باسل عيون، املعجم املفصل يف تعريف األفعال العربية،   8
، (م1488، 1، ط3دار الكتب العلمية، ف: بريوت)لقرآن، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر، معرتك األقران يف إعجاز ا 9
 . 445ص
 .18ص(: م1443، 1املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط: هريندن) امساعيل، فاطمة امساعيل حممد القرآن والنظر العقلي، 10
 .214: البقرة  11
 .264، ص(م1488، 1شر والتوزيع، طدار النفائس للطباعة والن: بريوت)معروف، نايف، املعجم الوسي  يف اإلعراب،   12
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ُم ِفيَها ِهيَ : 1اْلَقفَّاُل  ِم الَّيِت  َلَعلَّ َمْأُخوٌذ ِمْن َتَكرُِّر الشَّْيِء َكَقْوهلِِْم َعَلاًل بَ ْعَد نَ َهٍل، َوالالَّ اَلُم التَّْأِكيِد َكالالَّ
َلَعلََّك، فَِإَذا َكاَنْت َحِقيَقُتُه التَّْكرِيَر / َتْدُخُل يف َلَقْد، فََأْصُل َلَعلَّ َعلَّ، أِلَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن َعلََّك أَْن تَ ْفَعَل َكَذا، َأيْ 

افْ َعْلُه فَِإنَّ ِفْعَلَك َلُه يُ ؤَكُِّد طََلَبَك َلُه َويُ َقوِّيَك . حباجتك معناافْ َعْل كذا لعلك تظفر : َوالتَّْأِكيَد َكاَن قَ ْوُل اْلَقاِئلِ 
 .2" َعَلْيهِ 

باإلضافة إىل أن ورود التفكري بصيغة الفعل له داللة من حيث أن الفعل أبلغ يف تبليغ هيئات 
َوِجيَء يف "التحرير والتنوير ويف ذلك يقول ابن عاشور يف. التفكري اجلزئية وكيفياته املخصوصة كعملية إجرائية

َشارَِة ِإىَل تَ ْفِكرٍي َشِديٍد َوُمكَ  الَِّة َعَلى التََّكلُِّف َوِبِصيَغِة اْلُمَضارِِع ِلإْلِ فهو يفيد . 3" رَّرٍ الت َّْفِكرِي بِالصِّيَغِة الدَّ
 .، وايلاهدة يف سبيل حتققه ومتثله وحتصيله4التكلف 

 (لعلهم يتفكرون –رون لقوم يتفك)داللة صيغة اجلمع _  2
، وورود  6، َويُْطَلُق َعَلى اأْلُمَِّة 5" اجلََْماَعة من النَّاس جتمعهم َجاِمَعة يقوُموَن هَلَا"اْلَقْوم يطلق على 

نكرة إشارة على عدم التخصيص، فهي لذلك تستوعب كل البشر أجناًسا وأدياناً، واألبيض ( قوم)كلمة 
 . 7واألسود، واملسلم والكافر 

، فاللفظ املطلق 8لبعد الداليل لصيغة قوم مطلق، واملطلق لفظ دال على مدلول شائع يف جنسه وا
، وهو هنا يشري إىل أن التفكري ال خيتص بفئة معينة، أو طبقة، أو صنف من الناس دون 9يعم ما حتته 

معه املسؤلية  وهو ما يكون سواهم إنه تكليف مجعي يستوعب اإلنسان وجنسه ودينه ولونه ومسلمه وكافره
، وهو يف حق املسلم كل املسلم بال استثناء واجًبا شرعياً، يرتتب عليه الشخصية لإلنسان جتاه خطاب اهلل

 .األجر واملثوبة حال القيام به كما يرتتب عليه العقوبة حال التفري 
َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ قال تعاىل﴿َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َهاًرا 

فاآليات الكونية إمنا متثل خطابًا حياً  ،10اثْ نَ نْيِ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 
                                                           

مبا وراء  أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الشافعي القفال الكبري إمام وقته ، خراسان إلمام العالمة الفقيه األصويل اللغوي عاملا  1
  .(322، ص11عالم النبالء، فسري أ)، "حماسن الشريعة"، وكتاب "دالئل النبوة"، ومن كتبه ه365النهر، وصاحب التصانيف، تويف عام 

 .335، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف  2
 .85،ص 13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،ف 3
دار احلامد للنشر : عمان)الكرمي يف مجيع قراءاته، السيد، عبد احلميد مصطفى، األفعال يف القرآن الكرمي دراسة استقرائية للفعل يف القرآن  4

 . 1254، ص(م2221، 1، ط2والتوزيع، ف
 .168، ص2مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية القاهرة، مرجع سابق، ف 5
 .88، ص2ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 6
 .31، ص(م1484، 8د، ط.د: ب.د)سعيد، جودت، حىت يغريوا ما بأنفسهم،  7
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : بريوت)اآلمدي، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام،   8
 .3، ص(م2223ط، .، د2ف
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بريوت)احسان عباس، : ل بن حزم األندلسي، حتقيقابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، رسائ 9
 . 281، ص(م1483، 1، ط4ف
 .3: الرعد  10
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َد َأْجَرى ِصَفَة الت َّْفِكرِي َعَلى َلْفِظ قَ وْ  "وقد ،للتفكري يف عامل اإلنسان ٍم ِإَشارًَة ِإىَل َأنَّ الت َّْفِكرَي اْلُمَتَكرَِّر اْلُمَتَجدِّ
 .1" ُهَو ِصَفٌة رَاِسَخٌة ِفيِهْم حِبَْيُث ُجِعَلْت ِمْن ُمَقوَِّماِت قَ ْوِميَِّتِهمْ 

فالقرآن يقرر الزمية التفكري يف عامل اإلنسان عامة، وفرضيته يف حق املسلم خاصة  فهو الزمة من 
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو (القرآن)ءة لكتاب اهلل املسطور لوازم القرا ، قال تعاىل﴿ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
قال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا يف ، (الكون)املنظور  كتاب اهللالزمة من لوازم تفاعل التفكري مع  ، و 2اأْلَْلَباِب﴾ 

 وبالنظر يف آيات الكتاب العزيز نلحظ أهنا ترسم للتفكري مسات .3َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق﴾ اأْلَْرِض فَاْنظُُروا  
 .واضحة ومعامل صحيحة

                                                           
 .85، ص13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  1
 .24: ص  2
 .22: العنكبوت  3
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 الكرمي يف القرآن ومقاربته مع وظائف العقل همساتالتفكري  :املطلب الثاين
 

 مسات التفكري يف القرآن الكرمي: أواًل 
تتجلى له بعض السمات واملعامل يف القرآن واليت  استهوالتفكري عملية عقلية دعا القرآن إىل ِمار 

 :   منها
 تفكري مقاصدي_ 1
( 142)َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَلَيَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب  َواأْلَْرضِ ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت ﴿قال تعاىل  

َعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا وَ 
بسمائه وأرضه هلا حكم  فاآليات اليت نصبها اهلل يف الكون ،1 ﴾(141)بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

َها ِإالَّ َهَذا اْلَقْدَر، َأنَّ اخْلَْلَق إِ : يَ ْعيِن "وهذا  ،عظيمة وجليلة َذا تَ َفكَُّروا يف َهِذِه اأْلَْجَساِم اْلَعِظيَمِة ملَْ يَ ْعرُِفوا ِمن ْ
فالتفكري هو من يهديهم  ،2" َوُهَو أَنَّ َخاِلَقَها َما َخَلَقَها بَاِطاًل، َبْل َخَلَقَها حلَِِكٍم َعِجيَبٍة، َوَأْسرَاٍر َعِظيَمةٍ 

 .ةاألسرار العظيمإىل تلك احلكم العجيبة و 
للتصور القرآين عملية عقلية متكن اإلنسان من فهم املعاين والدالالت املتضمنة يف  افالتفكري وفقً 

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم ﴿قال تعاىل( القرآن)ألفاظ الكتاب املسطور َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
مبجاالته  (الكون) كما متكنه من الكشف عن احلقائق والسنن املبثوثة يف الكتاب املشهود  ،3﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 
ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا  ﴿قال تعاىل ،(السنن االجتماعية_ آيات األنفس_ آيات اآلفاق) املختلفة

َأْي َسي ُِّروا ِفْكرَُكْم يف اأْلَْرِض " ،4﴾ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرَةَ 
ومقاصد تفكري يبحث عن علة . 5 "َوَأِجيُلوا ِذْهَنُكْم يف احلََْواِدِث اخْلَارَِجِة َعْن أَنْ ُفِسُكْم لِتَ ْعَلُموا بدء اخللق

 . اخللق يف الوجود اإلنساين
 ،ية ونبيلة مبا جيعل منه أداة بناء وتعمري يف األرض ال أداة ختريب وتدمريتفكري تقوده أهداف سام

ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ﴿قال تعاىل.ذلك أنه يعمل حتت مقصد كلي وهو حتقيق اإلستخالف
إمنا هي عمارة  ،قيقةفالوظيفة اليت حيمِّلها القرآن لإلنسان يف احل"فهو تكليف بعمارة األرض  ،6 ﴾ِفيَها

وهي تشمل فيما تشمل إقامة جمتمع إنساين سليم وإشادة حضارة إنسانية  ،مبعناها الشامل العام ،األرض
بل  ،ولكن ال بالقسر واإلجبار ،لعدالة اهلل تعاىل وحكمته يف األرض اليكون اإلنسان بذلك مظهرً  ،شاملة

 .7" بالتعليم واالختيار
                                                           

 .141-142: آل عمران 1
 .463،ص4لرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، فا  2
 .44: النحل  3
 .22: العنكبوت  4
 .42، ص22الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف 5
 .61: هود  6
 .25-24البوطي، حممد سعيد، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن، مرجع سابق، ص 7
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وعمارة  ، يف األرض فعليه تقع مسئولية إقامة منهج اهلل يف احلياة الدنيافاإلنسان كونه خليفة اهلل
وإذا كان اإلستخالف ميثل غاية الوجود  .1 فعمارة األرض تعد من أهداف اإلنسان املسلم ،األرض

 .فإن التفكري يف مقاصده وغاياته إمنا يهدف لتحقيق اإلستخالف ،اإلنساين على هذه األرض
ية ميارسها الفرد عن قصد فإن هذا يعين الوعي مبراحل التفكري وجوانبه أثناء وكون التفكري عمل 

املمارسة، والوعي بأبعادها سواًء كانت نقدية أو ابداعية انتاجية، أو حل ملشكلة أو اختاذ قرار، وهذا وال 
 .شك يساعد على متثل مراحل التفكري والوعي وجوانبه يف حياة الفرد

 تقاللية واملسئوليةتفكري يقوم على اإلس_ 2
َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ﴿قال تعاىل ،استقالل يف الفهم واحلكم على املسائل وحترير احلقائق  

تقرر هذه اآلية املسئولية عامل السمع ويف عامل . 2 ﴾ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
ا كامال للقلب والعقل، يشمل تقيم منهجً " مبقاصدها هذه الكلمات القليلةوإن  ،بصر ويف عامل الفؤادال

ا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهلل، ميزة اإلسالم على املنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدً 
ركة قبل احلكم عليها هو دعوة فالتثبت من كل خرب ومن كل ظاهرة ومن كل ح! املناهج العقلية اجلافة

ومىت استقام القلب والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم . القرآن الكرمي، ومنهج اإلسالم الدقيق
ومل يبق جمال . ومل يبق جمال للظن والشبهة يف عامل احلكم والقضاء والتعامل. واخلرافة يف عامل العقيدة

واألمانة العلمية اليت يشيد هبا . امل البحوث والتجارب والعلوملألحكام السطحية والفروض الومهية يف ع
الناس يف العصر احلديث ليست سوى طرف من األمانة العقلية القلبية اليت يعلن القرآن تبعتها الكربى، 

فالفرد املسلم  .3"  عن مسعه وبصره وفؤاده، أمام واهب السمع والبصر والفؤادوجيعل اإلنسان مسؤواًل 
  .باعتبار التفكري فريضة تعبدية ،بنفسه عن إرادة وقصدميارس التفكري  مطالب بأن

واالستقاللية واملسئولية جتعل الفرد أكثر دربة على ِمارسة التفكري وتزيد من ثقة الفرد بنفسه وهو 
 .وبذلك يكتسب الفرد أصالة التفكري ،تفكريه وما يرتتب عليه من نتائج ميارس التفكري باعتباره مسئول عن

 بعيًدا عن التأثر بالغواشي واملؤثراتتفكري يعمل _ 3
َا َأِعُظُكْم ﴿قال تعاىل ،عن املؤثرات والغواشي ابعيدً التفكري يف القرآن من مساته أنه يعمل و    ُقْل ِإمنَّ

 ،ما قد يؤثر عليه سلباً فهو تفكري يعمل يف معزل ع. 4 ﴾ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا
دعوة إىل التعامل .واملؤثرات الشائعة يف اجلماعة. بعيدا عن التأثر بالتيارات السائدة يف البيئة" فهو يعمل 

مع الواقع البسي ، ال مع القضايا والدعاوى الرائجة وال مع العبارات املطاطة، اليت تبعد القلب والعقل من 
إىل منطق الفطرة اهلادئ الصايف، بعيدا عن الضجيج واخلل  واللبس  دعوة ،مواجهة احلقيقة يف بساطتها

. وهي يف الوقت ذاته منهج يف البحث عن احلقيقة .والرؤية املضطربة والغبش الذي حيجب صفاء احلقيقة
                                                           

 .32، ص(م1443، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة)مية لقضايا تربوية، علي، سعيد امساعيل، رؤية إسال 1
 .36: اإلسراء  2
 .2221، ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 3
 .46: سبأ  4
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َأْن تَ ُقوُموا »... وعلى مراقبة اهلل وتقواه . منهج بسي  يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي واملؤثرات
مثىن لرياجع أحدمها اآلخر، ويأخذ معه ويعطي يف غري تأثر بعقلية اجلماهري اليت تتبع .. « َمْثىن َوفُرادى. لِلَّهِ 

ا لوجه يف متحيص هادئ وفرادى مع النفس وجهً .. االنفعال الطارئ، وال تتلبث لتتبع احلجة يف هدوء
 .1" عميق 
 لعطاءلثراء واتتسم باتفكري يعمل يف جماالت _ 4
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم ﴿قال تعاىل ،(القرآن)وهي آيات الكتاب املسطور    َوأَنْ زَْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ

السنن  –آيات األنفس  –آيات اآلفاق )(الكون) وآيات الكتاب املنظور ،2 ﴾َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 
َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن اآْلَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم ال ُقِل اْنظُُروا ﴿قال تعاىل ،(اإلجتماعية
ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف  ﴿قال تعاىل ،4 ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿قال تعاىل ،3 ﴾يُ ْؤِمُنونَ 

 .5 ﴾َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ 
 ،بل هو عامٌ  ،على ما ظهر اال يقتصر على معرفة ما غاب وبطن قياسً " يتسع يف مداه فهو تفكري

ويف قصص األمم السابقة  ،وخلق اإلنسان ،فالتفكر يكون يف آيات اهلل عز وجل وخلق السماوات واألرض
 .6 "وأحواهلم
ة واإلجتماعية إمنا متثل القرآنية والكونية والنفسي ،للخطاب القرآين بكل أنواعها ابيان اآليات وفقً ف

 ،والرتكيب ،والتفسري ،والتحليل ،مبا حباه اهلل من قدرات على الفهم للتفكري ليعمل عليها اموجهً  اخطابً 
إمنا غايته وهدفه أن  نفبيان اآليات للناس إذ ،فيها ص النتائج واكتشاف السنن املسطورةواستخال ،والتقومي

ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ ﴿تعاىلقال  .له للتفكري وحماًل  اتكون حمرضً    .7" َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
 ،آيات الكتاب املسطور والغوص يف معانيها واستخالص دالالهتا يعمل يف جمالالتفكري بذلك ف
نْ زَْلَناُه إِلَْيَك ِكَتاٌب أَ ﴿قال تعاىل ،معن التفكري فيها كان عطائهاة باملعاين والدالالت واليت كلما أوهي زاخر 

ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ  التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدى إىل معرفة : وتدبر اآليات" .8 ﴾ُمَباَرٌك لَِيدَّ
فالقرآن بأسلوبه وبيانه ال يعجز عن خطاب  .9" ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة

                                                           
 .2414، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 1
 .44: النحل  2
 .121: يونس  3
 .21: الذاريات  4
 .64: النمل  5
 . 11، ص(م2228ط، .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،د: القاهرة)داود، حممد حممد، معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي  6
 .266: البقرة 7
 .24: ص  8
 .42، مرجع سابق، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ف  9
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يف مستوى تفكري اإلنسان ولذلك  بثرائه وعطائهفالقرآن  .1 وال حيمله أكثر ِما يطيق ،أي عصر اإلنسان يف
 .جآء األمر بالتفكر فيه والنظر يف آياته

عاين والدالالت فهو ليس حروف جامدة بأشكاهلا احملددة ورسومها املدونة وإمنا تنوع وثراء يف امل
كتاب ال تنقضي عجائبه وال يبلى  فهو ،ملعاين غري احملدودةفكلماته املعدودة حتمل ا ،وجتدد يف العطاء

قال  ،لكل التحوالت يف حياة اإلنسان اومواكبً  ،ِمتد يف عطائه امتداد الزمان ،لكثرة الدراسة والتكرار
َفَد َكِلمَ ﴿تعاىل َنا مبِْثِلِه َمَدًداُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل أَْن تَ ن ْ  ﴾اُت َريبِّ َوَلْو ِجئ ْ

2. 
يتناول  ،ِمتدة وفق أبعاد أربعة توازي املسألة العلمية يف اجتاهاهتا كافة"وإن آيات القرآن البينات 

ثانيها ويتناول  ،أوهلا مسائل تتعلق حبقيقة العلم وآفاقه وأهدافه فيما يعرف بفلسفة العلم ونظرية املعرفة
ويعرض ثالثها يلموعة من السنن والقوانني يف جماالت العلم  ،عن احلقائق العلمية املختلفةمنهج الكشف 

ويدعو رابعها  ،وخباصة الطبيعية واجلغرافية وعلوم احلياة فيما يسمى بالعلوم احملضة أو الصرفة ،املختلفة
رقية احلياة وتنميتها الستخدام هذه السنن والقوانني اليت كشف عنها منهج جترييب يف البحث من أجل ت

 .3" (التقنية)على طريق خالفة اإلنسان إلعمار العامل فيما يعرف بالعلوم التطبيقية 
والذي يرجع إليه العلم  لكونه كالم اهلل  ،فالقرآن مبحتواه كتاب تفكر وتدبر وتأمل ونظر واعتبار

 كله واحلكمة البالغة
ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت ﴿ل تعاىل قا ،وعطاء ال ينقطع ،وهو ما جيعله عني ال تنضب ،

َنا مبِْثِلِه َمَدًدا  َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئ ْ جيدد أحاسيس "فهو خبطابه  ،4 ﴾ (124)َريبِّ َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
سان يف عمره احملدود وال البشر باملناظر واملشاهد يف الكون والنفس وهي ال تنفد وال يستقصيها إن

 .5 "تستقصيها البشرية يف أجلها املوعود
كرمي يف طبيعته ومن دالئل كرمه أنه   ،نص مفتوح جلميع البشر" والقرآن كخطاب إهلي لإلنسان

فالنص الواحد املطلق تتفاعل معه  ،يعطي كل إنسان قدر حاجته وكفايته دون أن ينتقص من معناه شيئ
ومن مث تظل احلقيقة يف كل  ،لنتائج عادة حمدودة ال تصل إىل اطالقية النص القرآينفتكون ا ،عقول خمتلفة

 .6 "ال ميكن ادعاء التعبري عنها كلها مهما بلغت قدرة اإلنسان وطاقته ،آية قرآنيةكامنة فيها

                                                           
 .234، ص(م1444، 1املكتب اإلسالمي، ط: بريوت)حممد، مدخل إىل القرآن واحلديث،  زرزور، عدنان  1
 .124: الكهف  2
 .11، ص(م1483، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت)خليل، عماد الدين، مدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم،   3
 .124: الكهف  4
 .2241يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ص(: م1488)سيد قطب  5
ملكاوي، فتحي حسن وآخرون، حنو نظام معريف إسالمي حلقة دراسية، نصر حممد عارف، مفهوم النظام املعريف واملفاهيم املتعلقة به،  6
 .64، ص(م2222،، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن)
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قادرة على إعطاء . معدة للعمل يف مجيع األوساط والبيئات والظروف واألحوال"القرآنية  اآلياتف
وكلما ارتقى اإلنسان  ،كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. د معني لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراكرصي

.. يف املعرفة، واتسعت مداركه، وزادت معلوماته، وكثرت جتاربه، واطلع على أسرار الكون وأسرار النفس
 ،فكلما تقدم النظر"وهكذا  .1" ارتقى نصيبه، وتضخم رصيده، وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن

واستكملت آالت البحث ظهرت خصائصه الطبيعية  ،ومجعت العلوم ونازعت إىل الكشف واإلخرتاع
 .2" ناصعة حىت كأنه غاية ال يزال عقل اإلنسان يقطع إليها

ولو كان  ،من قدرة على الفهم( اإلنسان)خبصائص خطابه يقابل ما يف خصائص املخاطب  هوف  
فخطاب القرآن إمنا  ،وفوق طاقاته على الفهم ملا خوطب به اإلنسان مطلق اإلنسانفوق قدرات اإلنسان 

هو باعتبار املخاطب وهو اإلنسان بقدراته وطاقاته اليت كان على ضوئها تكليفه مبهمة االستخالف على 
 ،عاينواإلنسان يف تفكره يف القرآن ومبا يستخلص منه من دالالت وما يتبادر إىل فكره من م .هذه األرض

 .ينبغي أن ال يذهب يف ذلك إىل ما ال يستسيغه العقل وما يتعارض مع النص
وجد الذين مسعوا هذا القرآن أول مرة من آيات اهلل يف األرض وآياته يف النفس، "وهكذا فقد 

ووجد كذلك كل جيل أتى بعدهم . نصيبهم، وتسلموا رصيدهم، وفق معارفهم وجتارهبم وإشراقات نفوسهم
وجند حنن نصيبنا وفق ما اتسع لنا من رقعة . اسب ما تفتح له من أنواع العلوم واملعارف والتجاربنصيبا ين

وستجد األجيال بعدنا . العلم واملعرفة والتجريب، وما تكشف لنا من أسرار ال تنفد يف هذا الكون الكبري
 .3" نصيبها مدخرا هلا من اآليات اليت مل تكشف لنا بعد يف األرض والنفس

آيات اآلفاق وآيات  ،(اآليات الكونية) الكتاب املنظور جمال آيات يفيعمل كذلك   لتفكرياو 
انظروا بقلوبكم نظر  "،4 ﴾ُقِل اْنظُُروا ماذا يف السَّماواِت َواأْلَْرضِ ﴿قال تعاىل ،نن االجتماعيةاألنفس والس

وثراء ال  له اوات واألرض تعدد ال حصروما يف السم ،5" اعتبار وتفكر وتدبر ماذا يف السَّماواِت َواأْلَْرضِ 
 . هناية له

إشارة إىل عامل اإلنسان بأبعاده  ،6 ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿آيات األنفس قال تعاىلويف 
ُته ويف أنفسكم آياٌت إذ ليَس يف العامِل شيٌء إالَّ وَِّف األنفِس له نظرٌي يدلُّ َداللَ  " اجلسمية والروحية والعقلية

على ما انفرد بِه من اهليئاِت النَّافعِة واملناظِر البهيِة والرتكيباِت العجيبِة والتمكِن من األفعاِل البديعِة 

                                                           
 .3318، ص6سيد قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  1
 .122از القرآن والبالغة النبوية، مرجع سابق، صمصطفى صادق الرافعي، إعج 2
 . 3318، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  3
 .121: يونس  4
 .461، ص2عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، مرجع سابق، ف اخلازن،   5
 .21: الذاريات  6
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أي أال تنظُرون فال تبصروَن { أَفاَل تُ ْبِصُرونَ }واستنباِط الصنائِع املختلفِة واستجماِع الكماالِت املتنوعِة 
 .1" بعنِي البصريةِ 

 قال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبُل﴾ ،اعيةويف السنن االجتم 
وحىت  ،3إنه أمر بالسري املصحوب بالنظر الفاحص يف مصري األمم السابقة كقوم عاد وْثود وقوم لوط  ،2

والنظر هنا ال يقتصر على النتائج ، كثرية  ت هبا سنن اهلل سبحانه وهياألقوام الالحقة مبا آلت إليه وما فعل
 ، دد موقفنا من أحداثها ومشكالهتاالنظرية فحسب بل ال بد كذلك من نتائج تطبيقية تتصل باحلياة وحت

ولقد كان آلثار املاضني ِما عثر عليه الباحثون واكتشفه الدراسون دور صقل املواهب وتأكيد املعارف "
وال تزال جتارب وخربات السابقني تكشف لالحقني أخطاءهم ، منها وبيان السقيم والزائف، الصحيحة

وتريهم سلبيات أعماهلم وتقودهم حنو األفضل واألحسن حىت عقل الالحقون وفقهوا كثريًا من أصول 
 .4" ومقومات احلضارات السابقة

ار اإلسثم أساس اإلستكشاف ومن مث مبكوناته تقوم علىو وهو ما جيعل عالقة التفكري بالكون 
َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء ﴿قال تعاىل ،للسنن والقوانني التسخريية اوالتوظيف ملا فيه من منافع وفقً 

َها تَْأُكُلوَن  ٍد ملَْ َوحَتِْمُل أَثْ َقاَلُكْم ِإىَل بَ لَ ( 6)َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي تُرحُِيوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن ( 5)َوَمَناِفُع َوِمن ْ
َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوخَيُْلُق َما ( 1)َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَنْ ُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم 

َها َجائٌِر َوَلْو َشاءَ ( 8)اَل تَ ْعَلُموَن  ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن ( 4)هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي  َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَِّبيِل َوِمن ْ
يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب ( 12)السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن 

َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ( 11)لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن  َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ يف َذِلَك آَليَةً 
َك َوَما َذَرَأ َلُكْم يف اأْلَْرِض خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ يف َذلِ ( 12)ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن 

َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تَ ْلَبُسونَ َها ( 13)آَليًَة لَِقْوٍم َيذَّكَُّروَن 
 .5 ﴾(14)َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

خَيْرُُف ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌب خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم ﴿ال تعاىل ق
 اإمنا يفتح آفاقً  ،فالقرآن وهو يشري إىل منافع املخلوقات وتعدد تلك املنافع يف عامل اإلنسان ،6 ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 

                                                           
دار إحياء : بريوت) إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،= بن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد تفسري أيب السعود ا  1

 . 134، ص(ت.ط، د.، د8الرتاث العريب، ف
 .42: الروم  2
 .114، ص21ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  3
،  (32)القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية )هيشور، حممد، سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها،   4
 . 113، ص(م1446-ه1411، 1ط
 .14-5: النحل  5
 .64: النحل  6
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يف ضوء ما  إلنسان للتوسع يف دائرة اإلستثمار واإلنتفاع ِما خلق اهلل يف الوجودواسعة أمام التفكري لدى ا
 .يتكشف له من السنن والقوانني التسخريية

حىت أطلق امحيمً  اارتب  مفهوم العقل باملعرفة الطبيعية ارتباطً "لتلك الرؤية القرآنية فقد  اوعليه ووفقً 
لذلك  ،  بالنظر يف احملي  الطبيعي واإلجتماعي لإلنساناملسلمون املتقدمون صفة عقلي على كل ما ارتب

أدرف علماء املسلمني القدماء يف الفتة العلوم العقلية علم الطب واهلندسة واحلساب والفلك والسياسات 
 . 1" املدنية

وهذه ايلاالت اليت هي حمل للتفكري خبصائصها تلك اليت صبغها اهلل عليها ومبا أودع فيها من 
وإذن فقد وهب هذا الكائن اجلديد من "رات تقابل ما يف التفكري من استعدادات وطاقات، طاقات وقد

الطاقات الكامنة، واالستعدادات املذخورة كفاء ما يف هذه األرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات 
 . 2. " ووهب من القوى اخلفية ما حيقق املشيئة اإلهلية

وجمال آيات  ،(القرآن)يف جمالني جمال آيات الكتاب املسطور للتصور القرآين يعمل  افالتفكري وفقً  
ومجيعها جماالت صاحلة للتنقيب  ،(السنن اإلجتماعية -آيات األنفس -آيات اآلفاق)الكتاب املنظور 

ومسار حتصيل أسباب  ،وهو يف ذلك يسري يف مسارين مسار حتصيل أسباب اهلداية واإلميان ،واإلستثمار
 .مها ركنا االستخالفو  ،احلضارة والعمران

 تفكري يقوم على املالحظة والتجريب_ 5
ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ ﴿قال تعاىل ،بطريقة منظمة ووفق منهجيةمبعىن أنه يعمل 

إنه أمر بالسري يف األرض مع تفعيل  .3﴾اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َا " والذي يقع حتته الكثري من العمليات كاملالحظة والتجريب فهو تالزم بني السري والتفكري ،التفكري َوِإمنَّ

َر يُْدين ِإىَل الرَّاِئي ُمَشاَهَداٍت مَجًَّة ِمْن خُمْتَ َلِف اأْلَ  َرِضنَي وجباهلا وأهنارها أََمَر بِالسَّرْيِ يف اأْلَْرِض أِلَنَّ السَّي ْ
... يَ ْعَتْد ُرْؤيََة أَْمثَاهِلَا وحمويّاهتا َومَيُرُّ بِِه َعَلى َمَنازِِل اأْلَُمِم َحاِضرَِها َوبَائِِدَها فَ يَ َرى َكِثريًا ِمْن َأْشَياَء َوَأْحَواٍل ملَْ 

اَلِئلِ  ُر يف اأْلَْرِض َوِسيَلٌة َجاِمَعٌة ِلُمْخَتِلِف الدَّ " فَِلَذِلَك َكاَن اأْلَْمُر بِِه هِلََذا اْلَغَرِض ِمْن َجَواِمِع احلِْْكَمةِ  فَالسَّي ْ
واملالحظة ما هي إال توجيه للحواس ، ع ظروف نشأهتافالقرآن يدعو ملالحظة الظواهر الكونية وتتب .4

عن  واالنتباه إىل الظواهر رغبة يف الكشف عن صفاهتا وخصائصها ومعها يكون الكسب ملعرفة جديدة
 .5 تلك الظواهر

َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ ﴿قال تعاىل
ُهنَّ ُجْزًءا مُثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا قَ ْليب قَاَل َفُخْذ أَْربَ َعًة ِمَن الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك مُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِ  ن ْ

                                                           
 .124، ص(م1448، 1دار الفكر، ط: مشقد)صايف، لؤي، إعمال العقل من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية،  1
 .56، ص1قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 2
 .22: العنكبوت  3
 .232، ص22ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  4
 .45، ص(ت.ط، د.بية للطباعة والنشر، ددار النهضة العر : بريوت)زيدان، حممود، االستقراء واملنهج العلمي،   5
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 ،هذا الطلب اجلسور الذي تقوده الرغبة يف املعرفة والوصول إىل احلقيقة ،1 ﴾َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
والتعريف ولكنه سؤال الكشف والبيان، . ولقد كان اهلل يعلم إميان عبده وخليله" احلقيقة املقرونة باليقني 

ولقد ! هبذا الشوق وإعالنه، والتلطف من السيد الكرمي الودود الرحيم، مع عبده األواه احلليم املنيب
 تعدالتجربة ف .2" استجاب اهلل هلذا الشوق والتطلع يف قلب إبراهيم، ومنحه التجربة الذاتية املباشرة

 .3ظواهر مالحظة مقصودة تتضمن تغيري بعض الظروف اليت حتدث فيها تلك ال
أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ﴿قال تعاىل ،وجتربة أخرى يعرضها القرآن الكرمي 

ُت يَ ْوًما أَْو ِبْثَت قَاَل لَِبثْ ُعُروِشَها قَاَل َأَّنَّ حُيِْيي َهِذِه اللَُّه بَ ْعَد َمْوهِتَا فََأَماتَُه اللَُّه ِمَئَة َعاٍم مُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكْم لَ 
َك َولَِنْجَعَلَك َآيًَة بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمَئَة َعاٍم فَاْنظُْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه َواْنظُْر ِإىَل مِحَارِ 

َ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشزَُها مُثَّ َنْكُسوَها حلًَْما فَ َلمَّا تَ بَ نيَّ
العالف بالتجربة الشخصية الذاتية املباشرة، اليت ميتلىء هبا احلس، ويطمئن هبا "  ويظهر هنا ،4 ﴾َقِديرٌ 
ني فاليق ،وهي السبيل للمعرفة احلقة ،فالتجربة كانت هنا هي مصدر اليقني وسبيل الوصول إليه ،5" القلب

 .طريقه التجربة الذاتية وفق النموذف االبراهيمي
كان العلماء من أمثال الكندي وابن سيناء وغريمها يهتمون مبالحظة " وعلى نفس الطريق فقد

وهلذا السبب كانوا يزرعون البساتني وجيلبون  ،ويأخذون املعرفة عن التجارب ال الكتب ،الطبيعة من واقعها
التجربة كان ف "فقد مثلت التجربة مصدرًا يقينيًا للمعرفة  ،"6يها نوادر احليوانويقتنون ف ،هلا أغرب النبات

يؤكد على دور التجربة وكذلك اجلاحظ .7 ابن خلدون كثري من علماء املسلمني ومنهم  هلا اعتبارها يف فكر
 .9 وهو ما أكده كذلك املاوردي ،8 يف تقرير احلقائق
 ،ملعرفة كيف بدأ اهلل اخللق فإنه يوجه إىل طريقة االستقراء يوجه القرآن إىل دراسة الطبييعة"وحني 

" لتكون هذه اجلزئيات هادية هلم إىل معرفة احلقيقة الكلية ،بالسري يف األرض وتتبع دراسة اجلزئيات الكونية

                                                           
 .262: البقرة  1
 .322، ص1قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 2
 .45زيدان، حممود، االستقراء واملنهج العلمي، املرجع السابق، ص  3
 .254: البقرة 4
 .322، ص1قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 5
 . 21، ص(م1485ط، .مطابع اهليئة املصرية، د: مصر)كندي فيلسوف العرب، األهواين، أمحد فؤاد، ال  6
، (ت.، د3دار هنضة مصر للطبع والنشر، ط: القاهرة)علي عبد الواحد وايف، : ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، حتقيق  7
 .341، 343ص

-ه1411، 1، ط2دار اجليل، ف: بريوت)الم حممد هارون، عبد الس: اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق  8
 .323، ص(م1441

، (م1455ط، .مكتبة الرياض احلديث، د: الرياض)مصطفى السَّقا، : املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، حتقيق   9
 .22ص
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د فباالستقراء استخرجوا القواع... كان االستقراء أحد الوسائل اليت اعتمد عليها فقهاء املسلمني "وقد . 1
وعليه اعتمدوا يف حتديد دماء احليض  ،وباالستقراء أحصوا املياه مث ضبطوا أحكامها الشرعية ،الفقهية العامة

وكان ... ويف حتديد مقدار مكث األجنة يف األرحام مث استنبطوا أحكامها الشرعية  ،والنفاس واالستحاضة
ولقد كان القرآن هو من ولد فيهم  .2" الطب االستقراء املقرون بالتجارب العلمية وسيلتهم يف الكيمياء ويف

 .3النزعة العلمية كماغرس فيهم  امليل الشديد إىل البحث واملالحظة والتجربة 
 تفكري سنين يقوم على اإلستكشاف والتقصي املدروس للسنن والقوانني التسخريية_ 6

ْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلَِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى  ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخلَْ ﴿قال تعاىل
وقال . 5 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ  ﴿وقال تعاىل. 4 ﴾ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

التفكري بقدرة  فالقرآن عادة ما يرب  ،6 ﴾ْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِدياًل ُسنََّة اللَِّه يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل َولَ ﴿تعاىل
 .اإلنسان على اكتشاف السنن والقوانني التسخريية واكتشاف احلقائق واكتساب املعرفة

 ،فهو تفكري سنين يتعامل مع مواقف احلياة وظواهر الكون ومكوناته وأسرار النفس اإلنسانية
وأن مهمة اإلنسان بتفكريه هو اكتشاف هذه  ،حتكمها سنن انساين على أساس أهنا مجيعً وحركة التاريخ اإل

 .7 السنن والعمل على اإلستفادة منها يف ضوء ما جبلت عليه من التسخري
ِفيَها َزْوَجنْيِ  َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َهاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعلَ ﴿قال تعاىل

ويشري إىل  ،أحداث ووقائع يعرضها القرآن ،8 ﴾اثْ نَ نْيِ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
 .أهنا حمكومة بسنن وقوانني تسخريية وأن على املسلم أن يتفكر فيها للكشف عنها وعن كيفية عملها

اليقف بالتفكري عند مستوى كشف السنن والقوانني على اعتبار أهنا شيء حتمي والقرآن كذلك   
بل يتعدى ذلك كله ليصل بالتفكري إىل مستوى السيطرة على تلك السنن وتوظيفها يف خدمة الوجود 

  .البشري ومبا يفي مبتطلبات االستخالف واالعمار يف هذه األرض
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم َوَسخََّر َلُكْم َما يف السَّ ﴿قال تعاىل َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه ﴿وقال تعاىل. 9 ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 

                                                           
ظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول االستدالل واملنا  1

 . 141، ص(م1448، 5دار القلم، ط: دمشق)اإلسالمي، 
امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر   2

 .142-184اإلسالمي، املرجع السابق، 
 .62، ص(م1442 -ه1،1413دار احلكمة، ط: لندن)الزهرة، منهج االستقراء يف الفكر اإلسالمي،  البندر، عبد  3
 .22: العنكبوت  4
 .64: النمل  5
 .62: األحزاب  6
 .146، ص(م2225، 1دار القلم، ط: ديب)الكيالين، ماجد عرسان  مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيها  7
 .3: الرعد  8
 .13: اثيةاجل  9
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على أن اهلل تعاىل أخضع هذه املكونات لكلتا  ،ال تقبل الريب فاآليات تنص إذن بداللة" ،1 ﴾النُُّشورُ 
وبذلك تصبح السنن والقوانني .2" العضلية والفكرية يف اإلنسان وأذهلا لكثري من آماله ومطاحمه: القدرتني

 . يت يعمل عليها وينتج من خالهلااليت حتكم العالقة بني مكونات الوجود هي مادة التفكري ال
 بالرباهني واألدلةتفكري يأخذ _ 1

فََأمَّا الَِّذيَن ( 114)يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُ ْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنْ زَْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا ﴿قال تعاىل 
 ،3 ﴾(115)لَْيِه ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرمْحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويَ ْهِديِهْم إِ 

فالقرآن ابتداء يقوم  ،4" يف مجلته موصوف بأنه برهان ونور مبنيفالواضح من ظاهر اآلية أن القرآن الكرمي "
قياس مؤلف "والربهان كما يقول ابن سينا  .وهو يف منهجه يؤكد كذلك على اعتماد الربهان ،على الربهان
وإما  ،وإما التجريبيات وإما املتواترات ،واليقينيات أما األوليات وما مجع معها ،إلنتاف يقيين ،من يقينيات
   .5" احملسوسات

ْن  َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِي ُُّهْم ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم إِ ﴿قال تعاىل
هاتُوا بُ ْرهاَنُكْم هلموا " ،كل دعوة إال ما كان قائمًا على الدليل والربهانيفند القرآن  .6 ﴾ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

. حجتكم على اختصاصكم بدخول اجلنة ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي يف دعواكم، وهذا أهدم شيء ملذهب املقلدين
ء الرباهني واألدلة فهي فالتفكري عملية منظمة يف فضا ،7" وأّن كل قول ال دليل عليه فهو باطل غري ثابت

 .مادته اليت يولد منها القناعات الراسخة حول قضية ما
قال  ،كالربهان احلسي  ،اليت ينبغي األخذ هبا واالعتماد عليهايرشد إىل أنواع من الرباهني والقرآن   

 ،8 ﴾َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم َوُيْسأَُلونَ َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّمْحَِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا ﴿تعاىل
ِت ُقْل أَرَأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم هَلُْم ِشْرٌك يف السََّماَوا﴿وقال تعاىل

 .9 ﴾ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  ائْ ُتوين ِبِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َهَذا َأْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلمٍ 

                                                           
 .15: امللك  1
 .86البوطي، حممد سعيد، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن، مرجع سابق، ص 2
 .115-114: النسآء  3
، (م2214، 1دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط: القاهرة)الريسوين، أمحد، مقاصد املقاصد الغايات العلمية والعملية ملقاصد الشريعة،   4
 .22ص

ه 1425، 1دار اآلفاق اجلديدة، ط: بريوت)أبا علي احلسني بن عبد اهلل، كتاب النجاة يف احلكمة املنطقية والطبيعية واإلهلية،  ابن سينا،  5
 . 122، ص(م1485_ 

 .111: البقرة  6
 .118، ص1الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مرجع سابق، ف 7
 .14: زخرفال  8
 .4: األحقاف  9
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ُقْل َهْل ﴿وقال تعاىل ،1 ﴾ُقْل فَْأتُوا بِالت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ ﴿قال تعاىل ،والربهان السمعي
قال  ،والربهان التارخيي ،2( ونَ ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ خَتُْرصُ 

أَِم ﴿قال تعاىل ،والربهان العقلي. 3 ﴾ائْ ُتوين ِبِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َهَذا َأْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ ﴿تعاىل
َمْن قَ ْبِلي َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن احلَْقَّ فَ ُهْم  اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم َهَذا ذِْكُر َمْن َمِعَي َوذِْكرُ 

 .  4 ﴾ُمْعرُِضونَ 
إمنا كان يفتح الباب أمام " ،األدلة على قضاياه سواًء األدلة النقلية أو العقليةوالقرآن وهو يقيم 
ا يعرض عليها وما تسري عليه يف تفاعلها مع كل م اولتعتمد ذلك منهجً . 5 "الفطرة اإلنسانية لتفكر وتنظر

وذلك باقتفاء الرباهني واألدلة واألخذ هبا ألن الرباهني واألدلة متثل إضاءت يسرتشد هبا  ،جيد يف حميطها
 .التفكري ويهتدي من خالهلا إىل كل ما هو جديد
أو التوصل إىل قانون  ،يف جمال اختاذ القرار املناسب سواءً  ،فالرباهني واألدلة متثل موجهات للتفكري

و نظرية من خالل براهني أو أدلة تقوم عليها وتؤكد على مضامينها ويعتمد عليها التفكري يف تقريره للنتائج أ
على  اكما أن التفكري يكون مع األدلة والرباهني قادرً   ،اليت يتوصل إليها باعتبارها متثل موجهات ومرشدات

 .التنبؤ واستشراف املستقبل
 ،ن الكرمي املقصود به التفكري يف أحسن صوره وأعلى مستوياتهفالتفكري الذي ورد ذكره يف القرآ

تفكري يعمل بفاعلية ويقوم على االستقالل  ،فهو تفكري خاٍل من العيوب والنواقص ،وهو التفكري السليم
 ،فهو تفكري يف أعلى مستوى الكمال والنضج ،وعلى املالحظة والفحص واالختبار واملراجعة واالستدالل

ويدعو إليه إال ويكون   االقرآن الكرمي باعتبار مصدره وهو اهلل سبحانه وتعاىل ال يذكر شيئً  ذلك أن ومنطلق
ذلك أن القرآن يدعو إىل الكمال  ،من العيوب اليت قد ختل بوظيفته وأدائه اغري منقوص وسليمً  كاماًل 

َي أَقْ َوُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت هِ ﴿قال تعاىل ،والسالمة يف أعلى صورها
   .6 ﴾الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجرًا َكِبريًا

مث اإلنتقال  ،باإلحساس بالظاهرة"والتفكري السليم كعملية عقلية إجرائية مركبة له خطوات تبدأ 
اإلنتقال إىل خطوة التعرف على تفاصيل الظاهرة مث  ،إىل خطوة الوعي هبذه الظاهرة وحتديد إطارها وميداهنا

مث اإلنتقال إىل مرحلة حتليل هذه املعلومات وتدبرها  ،من خالل حتري املعلومات املتعلقة هبا ومجعها
 .7" مث اإلنتقال إىل خطوة اكتشاف احلكمة الكامنة وراء الظاهرة ،وتصنيفها واكتشاف العالئق بينها

                                                           
 .43: آل عمران  1
 .148: األنعام  2
 .4: األحقاف 3
 .24: األنبياء  4
 . 265م ص2224ط، .دار الفرقان، د: عمان)الكردي، راجح عبد احلميد نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة أصل املعرفة طرقها وأنواعها  5
 .4: اإلسراء  6
 .62، ص(م2225، 1دار القلم، ط: ديب)داف الرتبية اإلسالمية الكيالين، ماجد عرسان، أه 7
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يف مستوى الكمال والنضج يف جوانبه املعرفية  هو تفكري ،يف القرآنيف ضوء ما سبق فإن التفكري 
هو أمت أنواع النظر بأمت أنواع  ،الذي دعا إليه الشرع وحث عليه" يقول ابن رشد ،واملهارية والوجدانية

 .1" القياس
 
 وظائف العقل األخرىمع  ريمقاربة التفك :ثانًيا

وإمنا ورد ذكره باعتباره جمموعة من الوظائف احليوية  ،مل يرد ذكر العقل يف القرآن باعتباره ماهية
غري  متعددةالقرآن يسجل للعقل وظائف ف ،الفاعلة والعاملة يف سبيل حتقيق االستخالف والوفاء مبتطلباته

وهي وظائف تتوزع يف ثنايا  ،واإلعتبار والتأويل والتذكر كالتعقل والتفقه والتدبر والنظر والتبصر  ،التفكري
وعليه فقد رأى الباحث ضرورة إلقاء نظرة عليها من خالل  ،نسب متفاوته ويف سياقات خمتلفةالسور ب

       .رما تشتمل عليه من معاين بغرض مقاربتها مع التفكعرض مفهومها و 
 ،وفصل يف تعريفها ،قسم الرازي القدرات العقلية إىل ثالثني قدرة أوردها يف تفسريه مفاتيح الغيب

 ،احلكمة ،الدراية ،العقل ،الفقه ،الفهم ،املعرفة ،الذكر ،التذكر ،احلفظ ،التصور ،لشعورا ،اإلدراك: وهي
 ،الوهم ،اخلاطر ،الفطنة ،الذكاء ،احلدس ،الفكر ،الذهن ،(حق اليقني ،عني اليقني ،علم اليقني)اليقني 
اسة وهي نوعان منها ما الفر  ،الرأي ،اخلربة ،الكياسة ،الروية ،األوليات أو البديهيات ،البديهة ،اخليال

ومقاربتها مع  العقل وظائف ًا منعرض بعضبوالباحث يكتفي  ،2 حيدث باإلهلام واآلخر باالستدالل
  . التفكر
ورد يف معاجم اللغة العربية و  ،3 وفهم ،وإدراك ،ودهاء ،وفطنة ،وحصافة ،ُلبّ : مرادفات عقل هي: التعقل

العني والقاف ( َعَقلَ )":فقد جاء يف مقاييس اللغة ،اجلهل ونقيض ،واحلجر ،معان عدة للعقل منها احلبس
من ذلك العقل  ،والالم أصل واحد منقاس مطرد يدل عظمة على حبسه يف الشيء أو ما يقارب احلبسة

 .4 "وهو احلابس عن ذميم القول والفعل
: َل َرُجٌل لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَا: َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة، َعْن أَبِيِه، قَالَ "يف احلديثو 

 .، مبعىن احبسها أو أوثق رباطها مث توكل5" «اْعِقْلَها َوتَ وَكَّلْ »:  أُْرِسُل نَاَقيِت َوأَتَ وَكَُّل؟، قَالَ 
ومن ذلك قوله  ،احِلجر والن َُّهى ضد احلمق واجلمع عقول: العقل"وجاء يف لسان العرب 

معجم مقاييس  داللة العقل على الفهم فقد ورد يف ويف ،1 "6 ﴾يف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجرٍ َهْل ﴿:تعاىل

                                                           
ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد  فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال، حتقيق حممد عمارة،  1
 .23، ص(م1464، 3دار املعارف، ط: القاهرة)
 . 424-422، ص2، مرجع سابق، فالرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب  2
 .252، ص(م2226، 1دار الراتب اجلامعية، ط: بريوت)البقاعي، إميان وغريد الشيخ، املتقن معجم املرتادفات العربية،   3
 .64، ص4ابن فارس، معجم مقايس اللغة، مرجع سابق، ف  4
 .512، ص131:صحيح ابن حبان، باب الورع والتوكل، حديث رقم 5
 .5: الفجر  6
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أو انزجر عما كان  ،اذا عرف ما كان جيهله قبل َعَقَل يَعِقل َعقاًل : يقال ،العقل نقيض اجلهل:"اللغة أن
حلجر واحلبس وحسن الفهم فمن معاين العقل ا .2 "اذا كان حسن الفهم وافر العقل ،ورجل  َعُقول ،يفعله

 .والعقل كذلك نقيض اجلهل
يقال للقوة املهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي " كذلك  العقليف الداللة على القوة العاقلة فإن و 

اْلِعْلُم ِبِصَفاِت اأْلَْشَياِء ِمْن ُحْسِنَها َوقُ ْبِحَها "، ويطلق العقل على 3" يستفيده اإلنسان بتلك القوة عقل
 .4" َكَماهِلَا َونُ ْقَصاهِنَاَو 

والعقل .هو علم بالضروريات، واستعداد النفس بذلك الكتساب النظريات" والعقل بامللكة
هو أن تصري النظريات خمزونة عند القوة العاقلة بتكرار االكتساب، حبيث حتصل هلا ملكة : بالفعل

 .5 "الفعلاالستحضار مىت شاءت من غري جتشم كسب جديد، لكنه ال يشاهدها ب
كما أن يف العني قوة   ،ءوهذه الغريزة ثابتة عند مجهور العقال"يعد غريزة يف اإلنسان  بامللكة العقلف
ويرى الكندي أن  ،6" ويف اجللد قوة هبا يلمس عند مجهور العقالء ،ويف اللسان قوة هبا يذوق ،هبا يبصر
ة مركوزة يف اإلنسان هبا يدرك حقيقة فالعقل إذن قو  .7" جوهر بسي  مدرك لألشياء حبقائقها"العقل 
 .األشياء

تشري قرائنها إىل القدرة على "حسب وروده يف القرآن ، و (موضًعا 44)وقد ورد ذكر التعقل يف  
َلَقْد أَنْ زَْلَنا ﴿قال تعاىل ،8 "وهي شاملة جلميع القدرات ،خزن املعلومات واسرتجاعها وتوظيفها عند احلاجة

ُلوَن ﴿وقال تعاىل ،﴾9ِه ذِْكرُُكْم أََفاَل تَ ْعِقُلونَ إِلَْيُكْم ِكَتابًا ِفي أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم ال﴿ ،10 ﴾اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلونَ  لَِّه مُثَّ حُيَرُِّفونَُه أَفَ َتْطَمُعوَن أَْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

 .11 ﴾ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

                                                                                                                                                                          
 .458، ص(ت:د)، 1، ط11دار صادر، ف: بريوت)املصري، حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب،   1
 .64، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ف  2
 .518الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  3
 .422، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  4
 .152اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص  5
،، 4، ف5فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، مرجع سابق،  مج: ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  6
 .112ص

، 2مطبعة حسان، ط: القاهرة)حممد عبد اهلادي أبو ريدة، : ، حتقيقالكندي، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفية  7
 .113، ص(م1418

 . 16-15الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 8
 .12: األنبياء  9

 .44: البقرة  10
 .15: البقرة  11
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أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو ﴿قال تعاىل ،حيمل معىن التفكر يف وجه من وجوهه التعقلفا
لتعقل هنا مبعىن التفكر كما أشار إىل ذلك االمام وا ،1 ﴾يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل 

 ،2" َشب ََّهُهْم بِاأْلَنْ َعاِم يف َعَدِم انِْتَفاِعِهْم بِاْلَكاَلِم َوَعَدِم ِإْقَداِمِهْم َعَلى التََّدبُِّر َوالت ََّفكُّرِ  "حيث يقول  ،الرازي
َأْي يف اأْلَْكِل َوالشُّْرِب اَل  ﴾ َكاأْلَْنعامِ ِإْن ُهْم ِإالَّ ﴿ "حيث يقول ،وهو ما ذهب إليه كذلك االمام القرطيب

  .3 ﴾يُ َفكُِّرونَ 
 ،(موضًعا 22)وقد وردت مادة فقه يف القرآن يف  ،4 ثقَّف ،هذَّب ،درَّس ،َعلَّم: من مرادفات فقه: التفقه

َعَث َعَلْيُكْم َعَذا﴿قال تعاىل  ،ويف سياقات خمتلفة بًا ِمْن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمْن حَتِْت ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
وقال  ،5 ﴾َقُهونَ أَْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا َويُِذيَق بَ ْعَضُكْم بَْأَس بَ ْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْليَاِت َلَعلَُّهْم يَ فْ 

ْنِس هَلُمْ ﴿تعاىل قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم أَْعنُيٌ اَل يُ ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم  َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ
َوُهَو الَِّذي  ﴿قال تعاىل و  ،6 ﴾آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

ُهْم َمْن ﴿وقال تعاىل ،7 ﴾َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْفَقُهونَ أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْست َ  َوِمن ْ
ِإَذا  ٍة اَل يُ ْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوُه َويف آَذاهِنِْم َوقْ رًا َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ آيَ 

 .8 ﴾َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنيَ 
فهو متعلق بفهم الكالم والوعي ، 9" عبارة عن فهم غرض املتكلم من كالمه:"الفقه يف اللغة و   

 . بأغراض صاحبه فيما يسوق من كالم لدى السامع
هو اإلصابة : علم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيلهو ال": ويف االصطالح

والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم، وهو علم مستنب  بالرأي واالجتهاد، وحيتاف فيه إىل 
 . 10 "ألنه ال خيفى عليه شيء ،جيوز أن يسمى اهلل تعاىل فقيًها النظر والتأمل، وهلذا ال

اْلِعْلُم بَِغَرِض اْلُمَخاَطِب ِمْن ِخطَابِِه يُ َقاُل َفِقْهُت َكاَلَمَك َأْي َوقَ ْفُت  "قه يشري بالداللة إىلفالف
أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يف بُ ُروٍف ُمَشيََّدٍة  ﴿:قال تعاىل ،11" َعَلى َغَرِضَك ِمْن َهَذا اخلِْطَابِ 

                                                           
 .44: الفرقان  1
 .463، ص24الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف  2
القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين،  اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين   3

 .36، ص13وابراهيم اطفيش، مرجع سابق، ف
 .213املتقن معجم املرتادفات العربية، مرجع سابق، صالبقاعي، إميان وغريد الشيخ،  4
 .65: األنعام  5
 .114: األعراف  6
 .48: األنعام  7
 .25: األنعام  8
 .168علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، التعريفات، مرجع سابق، ص 9

 .168علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، التعريفات، مرجع سابق، ص 10
 .422، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف  11
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ُهْم َسيَِّئٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ مِ َوِإْن ُتصِ  ُهْم َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوِإْن ُتِصب ْ ْن ِعْنِد اللَِّه ب ْ
 . 2"  1 ﴾َفَماِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثًا

وقياس  ،بل فيه معاين الفطنة"ى جمرد العلم بالشيءالفقه يف السياقات القرآنية ال يقتصر علو 
معاين الرتيث وطول النظر والتأمل وعمق اإلستيعاب للجوانب اخلفية  اوفيه أيضً  ،الغائب على احلاضر

من العلم  اعظيمً  احىت يبلغ مبلغً  ،(فقيه)ولذلك ال يقال للرجل  ،واستنباط املعاين وتوليدها ،والغامضة
 "ق استنباط األدلة واإلحاطة الشاملة بذلك مع فطنة وقدرة على التأمل وطول النظرباألحكام الشرعية وطر 

 .فالتفقه يلتقي مع التفكر من وجوه كثرية .3
 ،اشتقوا من الدُّبر فعالً  ،أي الظهر ،مشتق من الدُّبر"والتدبر  ،توسم ،تأمل ،تفكر: مرادفات تدبر :التدبر
 "يقال تدبر األمر ،والتدبر يتعدى إىل املتأمَّل فيه بنفسه...يف غائبه  أي ،تدبر إذا نظر يف دبر األمر: فقالوا

4. 
فاألمر  ،تفكر طويل يلم بالغايات"فهو ،فالتدبر استخالص ملعاين ودالالت بعد تفكر وتأمل

بتدبر القرآن واآليات أمر بإطالة التفكُّر فيها حىت يبلغ الفكر هنايته ويصل إىل مقاصد القرآن العظيم 
 . لمقاصد والغايات من آيات القرآنفهو يف القرآن حبث واستكشاف ل ،5 "ية من آيات اهلل عز وجلوالغا

وقد ذكر التدبر يف أربعة مواضع يف  ،فهو يدل على التفكري العميق وما يتبعه من تدبر العواقب
 يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  أََفاَل ﴿قال تعاىل ،القرآن ومجيعها متعلقة باآليات املتلوة أي كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب ﴿وقال تعاىل ،6 ﴾َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا
ب َُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ملَْ ﴿وقال تعاىل ،7 ﴾أَقْ َفاهُلَا ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ﴿ ،8 ﴾ يَْأِت آبَاَءُهُم اأْلَوَِّلنيَ أَفَ َلْم يَدَّ

ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ  ت اإلشارة إليها بالقدرة اقرتن كوظيفة عقلية  فالتدبر ،9 ﴾إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
 .10 النتائجعلى الرب  بني املقدمات والنتائج واكتشاف األسباب اليت أدت إىل 

اعمال النظر العقلي يف دالالت الدالئل على ما نصبت له، وأصله أنه من النظر يف "فالتدبر اذن 
فهو حبث وتقصي واستكشاف ملا غاب .11 "ُدبُر األمر، أي فيما ال يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدئ

                                                           
 .18: النسآء  1
 .642مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص(: م1442)الراغب األصفهاين 2
 .362داود، حممد حممد معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي،مرجع سابق، ص 3
 .222، ص(م2222، 4، ف1مؤسسة التاريخ، ط :بريوت)ابن عاشور، حممد الطاهر التحرير والتنوير،  4
 .15داود، حممد حممد معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 5
 .82: النساء  6
 .24: حممد  7
 .68: املؤمنون  8
 .24: ص  9

 16األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، صالكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية  10
 .11، ص18بن عاشور، حممد الطاهر التحرير والتنوير،  املرجع السابق، ف 11
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التفكر تصرف القلب بالنظر إال أن  ،واقب األمور، وهو قريب من التفكرالنظر يف ع" فالتدبر يعين ،وخفي
التدبر والتفكر يشرتكان يف املعىن وان احتلفا يف وعليه فإن  .1 "يف الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر يف العواقب

 .اللفظ
 "فظها ايلرد تشري إىل حاسة البصرفهي بل  ،2 شاهد. ملح ،تطلع إىل ،رأى ،أبصر: مرادفات نظر: النظر

ْدرَاُك بِاْلَبَصِر َوالثَّاين  ،النََّظُر بِاْلَعنْيِ : ُهوَ  ْضِربٌ : النََّظُر ِضْربَانِ  ُه اإْلِ فَ َهَذا َحدُُّه  ،النََّظُر بِاْلَقْلِب : فَ َهَذا َحدُّ
  .3"  اْلَفاِعُل لِْلِفْكرِ : َوالنَّاِظُر ُهوَ ... اْلِفْكُر يف َحاِل اْلَمْنظُوِر ِفيِه 

وقد يراد به  ،وقد يراد به التأمل والفحص ،ء ورؤيتهتقليب البصر والبصرية إلدراك الشي"النظر ف
ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن اآْليَاُت  ﴿:قال تعاىل... املعرفة احلاصلة بعد الفحص 
ويف البصرية أكثر  ،لعامةواستعمال النظر يف البصر أكثر عند ا. أي تأملوا ،4 ﴾َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

قال  ،إذا رأيته وتدبرته: ونظرت فيه ،إذا مددت طرفك إليه رأيته أو مل تره: نظرت إىل كذا... عند اخلاصة 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ ﴿ تعاىل  .6 " 5 ﴾أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ

فَ َنظََر  ﴿:قال تعاىل ،أملتهت: نظرت يف كذا"ويأيت مبعىن ال تأمل وإمعان النظر يف الشيء حمل النظر
فهو نظر ال ينحصر عند مستوى حاسة البصر الذي يقف عند مستوى الظاهر بل .8 "7 ﴾َنْظرًَة يف النُُّجومِ 
للسنن والقوانني اليت حتكم العالقة  اللنتائج واكتشافً  ااستخالصً  ،ومتحيصاً  وحتلياًل  اواستكشافً  ايتجاوزه حبثً 
ْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه قُ ﴿قال تعاىل ،بني األشياء

  .9 ﴾َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
قدرة عقلية تشرتك معها قدرات السمع والبصر للكشف عن "فالنظر مبفهومه الواسع واألعمق 

 "وحممود ومذموم ،والنظر جنس حتته حق وباطل:"... فقال" قدرة النظر"يمية وعرف ابن ت ،10 "ايلهول
للطريقة اليت  ابل هي تصيب وختطئ تبعً  ،صائبة اأي ليس من الضروري أن تكون حصيلة النظر دائمً  ،11

  .تستعمل هبا
                                                           

 .54اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 1
 .315إميان البقاعي وغريد الشيخ، املتقن معجم املرتادفات العربية، مرجع سابق، ص 2
أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، : بغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، الفقيه واملتفقه، حتقيقال  3
 .551، ص(ه1421، 2، ط1دار ابن اجلوزي، ف: السعودية)
 .121: يونس  4
 .11: الغاشية  5
 .812األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 6
 .88: الصافات  7
 .813األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 8
 .22: العنكبوت  9

 .16الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص  10
فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، كتاب السلوك، مرجع سابق، : ى، حتقيقابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاو   11
 .. 483ص
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لنظر عند الدعوة إىل اورد  ذكر النظر يف القرآنو  ،(موضًعا 124)وقد تكرر النظر يف القرآن يف 
ِبِل ﴿قال تعاىل. 1 ويف تكوين اإلنسان ونشأته ومصريه ،يف مظاهر الكون عامة ومفصلة أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ

َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ( 14)َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ( 18)َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11)َكْيَف ُخِلَقْت 
   .فالنظر يلتقي يف معانيه مع معىن التفكر .2( (22)ُسِطَحْت 
هو القوة املودعة يف العصبتني ايلوفتني اللتني : البصر" ،3ابصار ،نظر ،رؤية: مرادفات بصر: التبصر

 .تتالقيان مث تفرتقان، فيتأديان إىل العني تدرك هبا األضواء واأللوان واألشكال
هبا حقائق األشياء وبواطنها، مبثابة البصر للنفس يرى به صور قوة للقلب املنور بنور القدس يرى ": البصريةو 

يطلق على  البصر و  .4" العاقلة النظرية، والقوة القدسية: األشياء وظواهرها، وهي اليت يسميها احلكماء
قوة القلب ويطلق كذلك على  ،وللقوة اليت فيها...5 ﴾َكَلْمِح اْلَبَصرِ ﴿:حنو قوله تعاىل ،جلارحة الناظرةا
 ،ومجع البصر أبصار ،6 ﴾َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديدٌ ﴿:دركة بصرية وبصر حنو قوله تعاىلامل

ُهْم مَسُْعُهْم َواَل أَْبَصاُرُهمْ ﴿قال تعاىل ،ومجع البصرية بصائر . وال يكاد يقال للجارحة بصرية ،7 ﴾َفَما أَْغىَن َعن ْ
يقال َبُصْرُت يف احلاسة إذا مل تضامَُّه رؤية  وال ،أبصرته وَبُصْرُت به: ن الثاينوم ،أبصرتُ : ويقال من األول

 . 8 القلب
القدرة على النفاذ يف األشياء ومعرفتها وحسن تقديرها وإحسان التصرف "تطلق على  البصريةف

 .10" كوامنهاقدرة عقلية نافذة تساعد على دقة الفهم والتعمق يف حتليل الظاهرة و "واإلبصار . 9 "فيها
وقد وردت مادة التبصر  ،وهي توضح دعوة القرآن للنظر العقلي ،التبصر ميثل إحدى الوظائف العقليةف

وتشرتك يف  وهي هبذا التوصيف تلتقي مع التفكري يف املعىن ،(مرة148)يف القرآن  باشتقاقاهتا املختلفة
 .الداللة
كما   ،11 والصور التذكر يكون باسرتجاع املعاينو  ،(موضًعا 242)وردت مادة التذكر يف القرآن يف  :التذكر

استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو منسي وباستحضار ما الشأن "يطلق على 

                                                           
 .11الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 1
 .22-11: الغاشية  2
 .81قن معجم املرتادفات العربية، مرجع سابق، صالبقاعي، إميان وغريد الشيخ، املت 3
 .46اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 4
 .11: النحل  5
 .22: ق  6
 .26: األحقاف  7
 .121األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 8
، 1جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، ط: عمان)ة، سلسلة الدراسات الرتبوية اإلسالمية، حمجوب، عباس احلكمة واحلوار عالقة تبادلي 9
 .2،ص(م2226)

 .11الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص  10
 .422، ص2لسابق، مرجع سابق، ف الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع  11

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

55 

 

فجعل القرآن للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر  ،أن ال يغفل عنه وهو ما يهم العلم به
لعلماء به ال يصلون اىل هناية من مكنونه ولتذكرهم اآلية بنظريها وما فإهنم على تعاقب طبقات ا ،الطاقة

 .1" يقارهبا وليتذكروا ما هو موعظة هلم وموقظ هلم من غفالهتم
 ،تارة يقال ويراد به هيئة للنفس هبا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة":يف معناه الذِّْكرُ و 

وتارة يقال حلضور  ،باستحضاره اوالذكر يقال اعتبارً  ،باحرازه اارً وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتب
: وكل واحد منهما ضربان ،ذكر بالقلب وذكر باللسان:الذكر ذكران:الشيء القلب أو القول ولذلك قيل

 .2 "ذكر عن نسيان وذكر ال عن نسيان بل عن إدامة احلفظ
واستخدام هذه  ،نواتج اخلربة والتعلمالعملية اليت ميكن عن طريقها اإلحتفاظ ب"والذاكرة هي 

 ،باإلنتباه واإلدراك اوثيقً  اوهي ترتب  ارتباطً  .3 "النواتج يف حل املشكالت اجلديدة اليت تطرأ يف املستقبل
واإلدراك يتم  ،فاإلنتباه والذي يعتمد بدوره على الرتاب  بني احلواس والعقل حيدد نوع املدخالت إىل الذاكرة

  .4  والتفاسري ومن مث التخزين الذي تقوم به الذاكرةمعه إعطاء املعاين
ومرحلة  ،ومرحلة التخزين ،مرحلة التعلم أو اإلدخال: والذاكرة تعتمد على ثالث مراحل هي

فهي متثل املخزن الذي ميد العقل بوظائفه املختلفة بكل ما حيتاف إليه مبا ميكنه من القيام  ،5 اإلسرتجاع
القدرة على اسرتجاع اخلربة "إىلويشري التذكر ،. 6 قصرية املدى وطويلة املدى وهي نوعان ،بتلك الوظائف

  .يدخل يف بنية التفكري ومكونهفالتذكر  7 "ورؤية جانب الصواب فيها
اقرتنت يف القرآن بالقدرة على إدراك التطبيقات العملية اليت تقابل "وهناك كذلك التأويل وقد
مثلتها قدرة يوسف عليه السالم على تقدمي التفسريات واملقرتحات اليت التقريرات النظرية أو العكس ومن أ

 ،8" تقابل األفكار والرؤى اليت عرضت عليه أو قدرة اخلضر على تفسري ما عمله خالل رحلته عليه السالم
رب ألنه يع ،افتعال من العبور" واالعتبار  ،فالتأويل ميثل القدرة على تفسري األفكار والكشف عن مضامينها
فاالعتبار  .9" تبارعوهي املقصود من اال ،منه إىل غريه فيعرب من ذلك الذي فكر فيه إىل معرفة ثالثة

  .فهو يقابل التفكري يف وجه من معانيه ،ة ِما هو يف دائرة النظر والعربةاستخالص نتائج نظرية وتطبيقي

                                                           
 .144،ص23ابن عاشور، حممد الطاهر التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 1
 .328األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق،، ص  2
 .221، ص(م2226، أغسطس 332ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ع: الكويت)طه، حممد، الذكاء اإلنساين،  3
 .46،ص(م2225، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)البطاينة، أسامة حممد وآخرون، صعوبات التعلم النظرية واملمارسة،  4
 .46_38، ص(م2226، 1عامل الكتب، ط: القاهرة)الطيب، عصام علي وربيع عبده رشوان، علم النفس املعريف الذاكرة والتشفري،  5
 .121_44حممد وآخرون، صعوبات التعلم النظرية واملمارسة، املرجع السابق، ص البطاينة، أسامة 6
 .16الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 7
 .16ف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق،  صالكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخرا  8
، 1ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، ف 9

 .514مرجع سابق، ص
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وهي ال تعدو عن   ،لها العقلمصدرها وحم ايتبني ِما سبق بأن مجيع الوظائف اليت ورد بياهنا سلفً 
 ،(القرآن)كوهنا عمليات عقلية يقوم هبا العقل وأن مادهتا ونسيجها املعرفة يف جمايل الكتاب املسطور 

وهي تتدرف من  ،من النشاط والفاعلية العقلية ياتومجيعها تشري إىل مستو  ،(الكون) والكتاب املنظور
إىل الكشف واستنباط واستخالص  ،عرفة وترميزها واستدعائهامستوى الفهم واإلدراك املعريف إىل ختزين امل

 .    إىل التطبيق واإلستثمار املعاين وصواًل 
فهي  ،معىن التفكر أهنا تلتقي يف بعض من وجوهها مع بالتفكر فاملالحظوإذا ما مت مقاربتها 

من وظائف العقل فالتفكري مبفهومه يف القرآن يستوعب جوانب كثرية  ،من وجوه عدة لذلك تشرتك معه
 .1 األخرى

ويشري ابن قيم اجلوزية إىل أن التفكر والتذكر والنظر والتأمل واالعتبار والتدبر واالستبصار ذات 
فجميع وظائف العقل الواردة سلفًا تلتقي يف وجه من   ،2 معاين متقاربة جتتمع يف شيئ وتفرتق يف آخر

  .وجوهها مع معىن التفكري

                                                           
 .348رجع سابق، ص، م3عارف تامر، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق  1
، 1ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، ف  2

 .518مرجع سابق، ص
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 االستخاليف للتفكري البعد: املطلب الثالث
 

 ،نسانسائر مناش  اإلوتتأثر هبا تعد قضية االستخالف هي القضية احملورية اليت تدور حوهلا 
 ،لقرآن يقدم مفهومًا خاصًا عن االستخالف فهو وال شك له أثره يعكس أثره على الفرد املسلماولكون 

يت منها التفكري حتت تأثري مفهوم بقدراته وطاقاته وال الفرد املسلمأن يكون اوهو ما يعين كذلك 
مفهوم اليت يلقيها  ظاللالوعليه فقد كان لزاًما الكشف عن  ،النابع من التصور القرآين االستخالف
   .على التفكرييف القرآن االستخالف 

 تفكري يف ضوء مفهوم االستخالفال_ ا
َلهُ : اخلَِليفةُ  " :ستخالف لغةالا ، واجلمع َخاَلِئف، جاؤوا بِِه َعَلى اأَلصل ِمْثَل كرميٍة الَِّذي ُيْستْخَلُف ِمَّْن قَ ب ْ

  .1"  وكرائَِم، َوُهَو اخلَِليُف َواجلَْْمُع ُخَلَفاء
ألنه ينوب عن اهلل تعاىل  ،وقصد به اإلنسان ،من خيلف غريه ويقوم مقامه: "خليفة:ستخالف اصطالحاً اال

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ﴿قال تعاىل ،2" يف عمارة الكون وسياسته وإجراء أحكامه وتنفيذ إرادته
وقد أثبت التقدم احلضاري  .4 ﴾يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرضِ ﴿وقال تعاىل ،3 ﴾يف اأْلَْرِض َخِليَفةً 

وهو ما يثبت  ،ذلك كله والتحوالت يف سائر جماالت احلياة أن اإلنسان هو صاحب احلضور يف حتقيق
 .صدق ذلك التقرير القرآين يف كون اإلنسان هو اخلليفة على هذه األرض

ُلوَُكْم يف َما ﴿قال تعاىل َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لَِيب ْ
َأْي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَُمِم الَّيِت َمَلَكِت اأْلَْرَض فَأَنْ ُتْم " ،5 ﴾نَُّه َلَغُفوٌر َرِحيمآتَاُكْم ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِ 

فاألساس  ،6 "َخاَلِئُف ِلأْلَْرِض، فَتكون ِبَشارَة لألّمة بِأَن ََّها آِخُر اأْلَُمِم اْلَمْجُعوَلِة ِمَن اللَِّه لِتَ ْعِمرِي اأْلَْرضِ 
َوَمْعىَن ِعَمارَِة " .وعمارة األرض ستخالفنسان وخلقه على هذه األرض هو االإلالذي قام عليه وجود ا

َر َخاَلٍء َوَذِلَك بِاْلِبَناِء َواْلَغْرِس َوالزَّرْعِ : اأْلَْرضِ   .7" َجْعُلَها َعاِمرًَة َغي ْ
لوفاء ة الكاملة عن اوعلى نفس السياق ويف نفس االجتاه يأيت التأكيد القرآين مع بيان املسئولي  

ُهَو ﴿قال تعاىل ،ستخالف وعدم اإلخالل هبا باعتبار اإلخالل هبا كفر ومعصية هلل سبحانهمبتطلبات اال
ْم ِإالَّ َمْقًتا َواَل يَ الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يف اأْلَْرِض َفَمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفرُُه َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ِعْنَد رَ  زِيُد هبِِّ

                                                           
 .83، ص(ه1414, فصل اخلاء, باب الفاء, 4، ف3ط, دار صادر: بريوت)املصري، حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب،   1
 .311، مرجع سابق، ص 1معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للبحوث وإحياء الرتاث،ف 2
 .32: البقرة 3
 .26: ص 4
 .165: األنعام  5
 .212، ص8التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  6
 .58، ص21ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  7
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َأْي َخِليَفًة بَ ْعَد َخِليَفٍة تَ ْعَلُموَن َحاَل اْلَماِضنَي َوُتْصِبُحوَن حِبَاهلِِْم رَاِضنَي " ،1 ﴾اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإالَّ َخَسارًا
مْ   .2 "ِإالَّ َمْقتاً  َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َهَذا ُكلِِّه فَ َعَلْيِه ُكْفرُُه َوال يَزِيُد اْلكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّ

ال أساس له يف فطرة  افارغً  استخالف على هذه اإلرض ليس تكليفً يف اإلنسان مبهمة االتكلو 
 اوجمتمعً  اوما فطره اهلل عليه من صفات وقدرات جعلته فردً  ،ولكنه تعبري عن طبيعة اإلنسان" اإلنسان
 .واليت يتحقق معها خريية اإلنسان ،3 "يتمتع باإلدراك وبالروح اليت هي حمضن الفطرة السوية اً وجنس
واملتتبع لآليات القرآنية جيد أن األصل يف قضية اإلستخالف اليت عرضها القرآن تقوم على حماور    

 :   4 ثالثة
ُلوا َأجَتَْعُل َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَا﴿قال تعاىل ،خلق اإلنسان وتكليفه :األول

ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما اَل  َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َونُ َقدِّ  .5 ﴾ تَ ْعَلُمونَ ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف  َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ ﴿قال تعاىل ،تسخري الكون لإلنسان: الثاين مجَِ

 .6 ﴾َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن ﴿قال تعاىل ،دعوة اإلنسان للنظر والتدبر والبحث: الثالث

 .7 ﴾اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ 
بأن التفكري والذي يعد احدى العمليات العقلية ذو طبيعة وظيفية ومقاصدية  فالقرآن يقرر

وإمنا ملا يرتتب عليه من نتائج يف جمال حتصيل أسباب  ،لذاته افالتفكري يف القرآن ليس مقصودً  ،استخالفية
ف على هذه ومها ركنان يقوم عليهما االستخال ،اهلداية واإلميان ويف جمال حتصيل أسباب احلضارة والعمران

 .األرض
َوَقْد َكاَن َما " خلالفة إمنا تقوم على فاعلية اإلنسان مبا أودع اهلل فيه من قدرات وطاقات عقليةفا

ْنَساِن ِمْن ُشَعِب اْلَعْقِل خُمَوِّاًل ِإيَّاُه َأْن يَ ْفَعَل َعَلى َحَسِب ِإرَاَدتِِه َوَشْهَوتِهِ   مىت علم"الفرد و .8 "أُْعِطَيُه نَ ْوُع اإْلِ
التفكري يف  وهكذا فإن ،9 "من العلم والنزاهة . أنه خليفة اهلل يف أرضه اضطر أن يتخلق بأخالق موكله

فالذي  ،مبتطلباتهال تنفك عن حتقيق معاين االستخالف والوفاء ضوء مفهوم االستخالف ذو طبيعة وظيفية 
 .حيدد معناه يف ضوء مفهوم االستخالف هو وظيفته

                                                           
 .34: فاطر  1
 .244، ص26مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  2
دار السالم للطباعة والنشر : القاهرة)نساين، أبو سليمان، عبد احلميد امحد، الرؤية الكونية احلضارية القرآنية املنطلق األساس لإلصالح اال 3

 .122، ص(م2224، 1والتوزيع والرتمجة، ط
 .84، ص(ه1411، 26كتاب األمة، العدد: قطر)انظر كنعان، أمحد حممد، أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق،   4
 .32: البقرة 5
 .13: اجلاثية 6
 .121: يونس 7
 .53، ص21بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فابن عاشور، حممد الطاهر  8
 . 54، ص(م1482، 1مطبوعات هتامة، ط: جدة)البكري، صالح عبد القادر، القرآن وبناء اإلنسان،  9
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 ببعده االستخاليف  ة للتفكري السليمصور ومناذف تطبيقي _ ب
فإنه كذلك يقدم  ،والقرآن وهو يضع أسس وقواعد التفكري السليم يف توجيهاته وارشاداته

القرآن يورد مناذف وصور لتفكري يقوم على أسس وقواعد سليمة ف ،تطبيقات لذلك النوع من التفكري
فَ َنَظَر َنْظرًَة يف ﴿قال تعاىل  ،التفكري بغرض التأسيس ملنهج جديد يف ،ويعتمد على منهج علمي رصني

وََكَذِلَك نُرِي ِإبْ رَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض ﴿وقال تعاىل ،1 ﴾)84)فَ َقاَل ِإينِّ َسِقيٌم ( 88)النُُّجوِم 
ا أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَ ( 15)َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي  اَل َهَذا َريبِّ فَ َلمَّ

َقْوِم الضَّالِّنَي فَ َلمَّا َرَأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فَ َلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يَ ْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن الْ ( 16)
( 18)َل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّا أَفَ َلْت قَاَل يَا قَ ْوِم ِإينِّ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن فَ َلمَّا َرَأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَا( 11)

 .2 ﴾(14)ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 
اإلنسان عن  الذي يبحث به التفكري السليممنهج  موذف احلي وفالقرآن يرسم لنا صورة مشرقة للن  

صورة نيب اهلل إبراهيم عليه السالم يف سعيه احلثيث للوصول إىل احلقيقة  ،إليه من خالله احلق ويسعى
ستكشاف ومن مث وضع فرضيات واختبار التقصي واالبحث و منهج يف التفكري يقوم على ال إنه ،واليقني

 .كد من مدى حتققها هذا ما يقرره القرآن يف قصة إبراهيم أبو األنبياء عليه السالمتلك الفرضيات للتأ
 ،ا للناس املؤمن منهم والكافر فهو إمام بسلوك طريق اهلدايةوكون اهلل قد جعل من إبراهيم إمامً 

اليقني وهو كذلك إمام يف سلوك املنهج العلمي يف التفكري القائم على املالحظة والتجريب وهو يبحث عن 
َوِإِذ ﴿قال تعاىل ،وهو إمام كذلك يف خروجه على التقليد واجلمود يف التفكري ،ويعاجل مشكلة طاملا أرقته

اَل اَل يَ َناُل َعْهِدي ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَ 
         .3 ﴾لظَّاِلِمنيَ ا
إىل قصة ذو القرنني وأخذه باألسباب واستفادته من السنن والقوانني التسخريية يف املزف بني    

ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه يف ( 83)َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَ نْيِ ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا ﴿قال تعاىل ،احلديد والنحاس
َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا اأْلَ  َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب يف ( 85)فَأَتْ َبَع َسَبًبا ( 84)ْرِض َوآتَ ي ْ

َب َوِإمَّا َأْن تَ تَِّخَذ فِ  َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَ ْوًما قُ ْلَنا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ ِإمَّا َأْن تُ َعذِّ قَاَل أَمَّا َمْن ( 86)يِهْم ُحْسًنا َعنْيٍ محَِ
بُُه َعَذابًا نُْكرًا  بُُه مُثَّ يُ َردُّ ِإىَل َربِِّه فَ يُ َعذِّ َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُه َجزَاًء احلُْْسىَن ( 81)ظََلَم َفَسْوَف نُ َعذِّ

َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قَ ْوٍم ملَْ ( 84)ًبا مُثَّ أَتْ َبَع َسبَ ( 88)َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا 
رًا  رًا ( 42)جَنَْعْل هَلُْم ِمْن ُدوهِنَا ِست ْ َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ ( 42)مُثَّ أَتْ َبَع َسَبًبا ( 41)َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ُخب ْ

ْيِن َوَجدَ  قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ ِإنَّ يَْأُجوَف َوَمْأُجوَف ( 43)ِمْن ُدوهِنَِما قَ ْوًما اَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْواًل  بَ نْيَ السَّدَّ
ا  نَ ُهْم َسدًّ نَ َنا َوبَ ي ْ يِه َريبِّ قَاَل َما َمكَّينِّ فِ ( 44)ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض فَ َهْل جَنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن جَتَْعَل بَ ي ْ

                                                           
  .84-88: ت الصافا  1
 .14-15: األنعام  2
 .124: البقرة  3
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نَ ُهْم َرْدًما  َنُكْم َوبَ ي ْ ٌر فََأِعيُنوين بُِقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ آتُوين زُبَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى بَ نْيَ الصََّدفَ نْيِ قَاَل ( 45)َخي ْ
اُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا َفَما اْسطَ ( 46)انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوين أُْفرِْ  َعَلْيِه ِقْطرًا 

ويف هذا إشارة إىل تفكري يأخذ باألسباب ويعمل عليها ويستثمر السنن والقوانني التسخريية . 1 ﴾(41)
 .  اليت حتكم املعادن كاحلديد والنحاس يف التشييد والبناء

ُهَما ﴿قال تعاىل ،بليةإىل سرية يوسف عليه السالم وتعاطيه مع املشكالت املستق َوقَاَل الَِّذي جَنَا ِمن ْ
يُق أَْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقرَاٍت مِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ ( 45)َوادََّكَر بَ ْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنَ بُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن  يُوُسُف أَي َُّها الصِّدِّ

قَاَل تَ ْزَرُعوَن ( 46)َخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي أَْرِجُع ِإىَل النَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوأُ 
مُثَّ يَْأيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد ( 41)َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ِمَّا تَْأُكُلوَن 

ْمُتْم هَلُنَّ ِإالَّ قَِلياًل ِمَّا حُتِْصُنوَن يَْأُكلْ  مُثَّ يَْأيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُروَن ( 48)َن َما َقدَّ
(44)﴾ 2 . 

النَّاُس ُعلِّْمَنا َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَي َُّها ﴿قال تعاىل ،إىل قصة سليمان وتعلمه ملنطق الطري
واهتمامه بفنون الصناعة واستغالله  ،3 ﴾(16)َمْنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي 

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكمْ ﴿قال تعاىل ،للرياح كطاقة هلا فوائدها فَ َهْل أَنْ ُتْم َشاِكُروَن  َوَعلَّْمَناُه َصن ْ
 ،4 ﴾(81)ِمنَي َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة جَتْرِي بَِأْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعالِ ( 82)

اجيابية واستفادوا من ومن فكروا مبسئولية واقتدار وبثقة و  ،لفمناذف ِمن فكروا خارف العادة واإلفالقرآن يذكر 
 .السنن والقوانني التسخريية
وإن األنبياء هم  ،علم األنبياء الناس كيف يفكرون يف األشياء اليت مل يُفكر فيها"وهكذا فقد 

ومن أكرب ابداعاهتم  ،إهنم هم القدوة يف اإلبداع واخلروف عن املألوف ،الذين جآءوا مبا مل ُيسمع به من قبل
وهو سلوك .5 "بل مارسوا التفكري عملياً  ،ُيسمح هلم بالتفكري والقول واحلديث واحلوار أهنم مل يطالبوا بأن

 .  كما يؤكد على املبادرة واإلجيابية يف احلياة  ،الثقة بالنفسمع  يف التفكري يؤكد على االستقاللية
هم أمجعني ومعرفة طريق اإلستعمال واإلستثمار وإن كانت حتدث يف حياة األنبياء صلوات اهلل علي  

إال أن ما حيكمها يف احلياة البشرية أهنا إمنا تتم  _ اوذلك عزيز جدً _ بنور إهلي يف القلب حيصل بالفطرة 
فهو يف احلياة اإلنسانية نشاط عقلي يتجه الفرد من خالله ومبقتضاه لوضع .6 بالتعلم واملمارسة وهو األكثر

 فاالنسان. ليه أو تعرتض مسار حياتهمشكلة جتد عومالئمة ملواجهة  ،تصورات أو أفكار جديدة ومتنوعة

                                                           
 .41-83: الكهف  1
 .44-45: يوسف  2
 .16: النمل  3
 .81-82: األنبياء  4
 .44، ص(م1441، 1دار الفكر املعاصر، ط: بريوت)سعيد، جودت ، كن كابن آدم،  5
 .41الغزايل، األمام أيب حامد  إحياء علىم الدين، حتقيق الشحات الطحان وعبد اهلل املنشاوي مرجع سابق، ص 6
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عادة ما يقوم بتجارب ليكتشف عالقات جديدة بني مكونات الوجود مث يتحقق من مدى ثباهتا واطرادها 
 . من جماالت احلياة اإلفادة منها واستثمارها يف ايلال الذي يراه مناسًبا امستهدفً 

اهج علمية يف حياة املسلمني األوائل يف كثري من وقد ظهر ذلك املنهج يف التفكري على صورة من
هي الشرعيات من الكتاب والسنة اليت هي مشرعة من اهلل "وأصل هذه العلوم كلها  ،إلسالميةالعلوم ا
ومث يستتبع ذلك علوم اللسان العريب الذي هو  ،ك من العلوم اليت هتيئها لإلفادةوما يتعلق بذل ،ورسوله

ألن املكلف جيب عليه أن يعرف أحكام اهلل  ،وأصناف هذه العلوم النقلية كثرية ،آنلسان امللة وبه نزل القر 
 ،وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو باالمجاع أو باالحلاق ،تعاىل املفروضة عليه وعلى أبناء جنسه

وايته إىل النيب صلى مث باسناد نقله ور  ،وهذا هو علم التفسري ،فال بد من النظر يف الكتاب ببيان ألفاظه أوالً 
مث  ،وهذا هو علم القراءات ،الذي جآء به من عند اهلل واختالف رواية القراء يف قراءته ،اهلل عليه وسلم

ليقع الوثوق باخبارهم  ،عرفة أحواهلم وعدالتهمموالكالم يف الرواة الناقلني هلا و  باسناد السنة إىل صاحبها
مث ال بد من استنباط هذه األحكام من  ،هي علوم احلديث وهذه. بعلم ما جيب العمل مبقتضاه من ذلك

وبعد هذا حتصل الثمرة  ،أصوهلا من وجه قانوين يفيد العلم بكيفية هذا االستنباط وهذا هو علم أصول الفقه
 . 1" وهذا هو الفقه ،مبعرفة أحكام اهلل تعاىل يف أفعال املكلفني

على سلوك كثري من علماء املسلمني الذين   انعكس ذلك التصور للتفكري املنهجي العلمي كما 
والذي أطلق عليه أبو علم الكيمياء   ،2 فهذا جابر بن حيان ،كان هلم إسهامات كبرية يف جمال اإلبداع

واملالحظة  كونه حول الكيمياء من طقوس سحرية إىل علم طبيعي جترييب موضوعي يعتمد على التجربة
االعتماد على األدلة العقلية والتجارب العملية واستقصاء احلقيقة ودعا إىل استخدام العقل و  ،واالستنباط

وهو صاحب نظرية اإلحتاد الكيميائي واليت تنص على أن اإلحتاد الكيميائي حيدث  ،عن طريق املالحظة
كما افرتض إمكان حتويل املعادن اخلسيسة إىل معادن   ،باتصال ذرات العناصر املتفاعلة بعضها مع بعض

 .        3 كربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديومكما متكن من إكتشاف    ،سنفيسة والعك
والذي ألف كتاب احلاوي وميثل موسوعة طبية لتعليم األطباء  ،4 كما برز حممد بن زكريا الرازي

 ،وقد سلك الرازي يف أحباثه مسلًكا علمًيا حيث أجرى التجارب واستخدم الرصد والتتبع ،فنون الفحص
 –املواد احليوانية  –املواد النباتية  –املواد املعدنية )سام وهي قاملواد املعروفة يف عصره إىل أربعة أوقد قسم 
ن واب ،5 وحضر عض احلوامض ،باإلضافة إىل تقسيمه للمعادن حبسب طبائعها وصفاهتا ،املواد املشتقة

                                                           
 ..483-482، مرجع سابق، صجمدي فتحي السيد: ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، حتقيق  1
 .ه222، تويف عام عريب مسلم عامل جابر بن حيان بن عبد اهلل األزدي  2
 . 11-13، ص(م2221ط، .دار أسامة للنشر والتوزيع، د: عمان)فتحي، مصطفى، موسوعة أعالم احلضارة اإلسالمية،   3
" احلاوي"سفة، وله يف الطب كتاب ه، الطبيب العالمة، صاحب املصنفات يف الطب والفل311حممد بن زكريا الرازي، تويف سنة   4
 (.455، ص2شذرات الذهب، ف)مجع فيه بن العلم والطب والعمل، ينظر " املنصوري"، وكتاب "األقطاف"و
 .28-26، ص(م2225، 1األهلية للنشر والتوزيع، ط: عمان)السيد، عبد السالم، موسوعة علماء العرب،   5
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وله كتاب القانون  ،لسفة والطبوقد برع يف الف ،1 بو علي احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن عليسيناء أ
    .2 وأحوال النفس والشفاء والنجاة ،يف الطب

والذي يرجع إليه  ،وهو أحد مشاهري العلم يف العامل ،ويف اجلرب برز حممد بن موسى اخلوارزمي
 ،4 ويف اهلندسة برز البتاين ،3 وكتاب العمل باالصطرالب ،" اجلرب واملقابلة"وله كتاب  ،تأسيس علم اجلرب

كما برز   ،5 يف علمي اجلرب وحساب املثلثاتونظريات  ،له نظريات يف علم الفلكويعد من علماء الفلك و 
وقدم  ،وكتاب اجلامع يف أصول احلساب ،منها كتاب املناظر: له مصنفات كثريةو  ،بن اهليثمأبو علي احلسن 

 ،6 استخدم منهج االستقراء والقياس كما  ،ح العني تشرحًيا كاماًل وشرّ  ،حبوثًا فيما يتعلق بتكبري العدسات
 .  7 السبق يف علوم كثرية كذلك  لعلماء املسلمنيولقد كان 
أن أعظم ما ميكن أن يفخر به العقل اإلسالمي يف عصر يف الباحثني الكثري من هو ما أكده و 
التسجيل والذي يقوم على املالحظة الدقيقة ومن مث  هو وضعه ألصول املنهج التجرييب وحتضره ازدهاره

املنظم لتلك املالحظة مبا يعقبه من وضع للفروض وتفسريها وإجراء التجارب مبا يكفل التحقق من صحة 
 .8تلك الفروض

فإن القرآن ومن خالل تلك الصور والنماذف يكون قد أرسا أسس وقواعد التفكري السليم  :خالصة
العلمي والذي خيدم الوجود البشري و كما أنه بذلك يكون قد وضع معيارية للتفكري املنهجي   ،والفاعل

فهي أسس لتفكري يعمل لإلستخالف وحيقق معانيه يف واقع احلياة  ،وحضارة وعمراناً  ،اهداية وإميانً 
 .اإلنسانية

 اوفقً ( الكون)وآيات الكتاب املنظور  ،(القرآن)فالتفكري يف تفاعله مع آيات الكتاب املسطور   
واملسار  ،ملسار األول الكشف عن سبل وسنن حتقيق اهلداية واإلميانا ،للتصور القرآين يسري يف مسارين

وكالمها يقعان يف إطار حتقيق اإلستخالف فهو  ،الثاين الكشف عن سبل وسنن حتقيق احلضارة والعمران
 .تفكري لإلستخالف نإذ

                                                           
، اشتهر بالطب والفلسفة خبارى من مسلم وطبيب عامل ه،428تويف عام  علي بن سينا، أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن   1

شذرات )نف ، وغري ذلك ما يقارب مائة مص"القانون"، و" االشارات"و " النجاة"يف احلكمة، و " الشفاء" واشتغل هبما، صنف كتاب
 (.345- 343، ص3الذهب، ف

: القاهرة)ينظر السيد، عبد احلليم حممود، األسس النفسية لتنمية الشخصية اإلجيابية للمسلم املعاصر، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   2
 .52-52،ص(م2224، 1ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .12-61جع سابق، صالسيد، عبد السالم، موسوعة علماء العرب، مر  3
ه، وله تصانيف 334، باقليم حران، تويف عام "بتان"نسبة إىل مسق  رأسه " الَبّتاين"املكىّن ب  .أبو عبد اللّّٰه حممد بن جابر بن سنان الَبّتاين  4

 (.311، ص11سري أعالم النبالء، ف)، (الفلك)يف علم اهليئة 
 .82-18سابق، ص السيد، عبد السالم، موسوعة علماء العرب، مرجع  5
 .48-43السيد، عبد السالم، موسوعة علماء العرب، مرجع سابق، ص  6
 .122-45، ص)م1441، 4املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن)خليل، عماد الدين، حول تشكيل العقل املسلم، انظر   7
، 1دار الفكر، ط: القاهرة)منوذًجا النظرية والتطبيق، النقيب، عبد الرمحن عبد الرمحن، املنهجية اإلسالمية يف البحث الرتبوي  8

 .114،ص(م2224
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ان وخالقه فالتفكري يف إطاره الكلي وفق الرؤية االستخالفية يف القرآن ميثل حلقة الوصل بني اإلنس
ا حيقق خالفة اإلنسان مب ،وعمراناً  اواستثمارً  اكشافً ستوبني اإلنسان والكون من حوله ا ،معرفة وهداية وإمياناً 

 . خيدم االستخالف ويعمل يف سبيل حتقيق معانيه ،فهو تفكري توليدي انتاجي ،على األرض
 ( 1)شكل رقم 

 .التفكري يف ضوء مفهوم اإلستخالف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتفكري خيرف به من جمرد التأمل النظري اخلالص إىل دائرة  ايقدم مفهومً  الكرمي ملا تقدم فإن القرآن
ومبا حيقق معاين  ،مبا جيعله مبستوى من اإلنتاف واإلبداعو العطاء و تتسم بالثراء يف جماالت  والوظيفة الفعل

      .االستخالف ويفي مبتطلباته

 العقل

 ستخالفاال

 التفكري

 حتصيل أسباب وسنن اإلميان حتصيل أسباب وسنن العمران

 (القرآن)آيات الكتاب املسطور  (الكون)ور آيات الكتاب املنظ
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 ( منطلقاته_مقاصده_ أمهيته)لتفكري يف القرآن الكرمي ا: املبحث الثاين
 أمهية التفكري يف القرآن الكرمي :املطلب األول
 مقاصد التفكري يف القرآن الكرمي:املطلب الثاين
 منطلقات التفكري يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث
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 يف القرآن الكرمي ريأمهية التفك: األولملطلب ا
 

 ضة تعبديةالتفكري فري   :أوالً 
قد أوىل اجلانب  وهو مبنهجيته ،لرتبية وإعداد إنسان اخلالفة وجوانبه املختلفة االقرآن الكرمي منهجً 
ألمهية  اونظرً  ،ستخالف على هذه األرضباعتبار العقل مناط تكليف اال اكبريً  االعقلي يف اإلنسان إهتمامً 

باآليات اليت  فإن الكتاب العزيز جاء حافاًل " ،انالتفكري والذي يعد أرقى العمليات العقلية يف حياة اإلنس
ليستدلوا بذلك على اخلالق املبدع  كما  ،حتث املسلمني على تقليب النظر يف ملكوت السماوات واألرض

حثهم على النظر يف أحوال البشر وبدايات خلق األشياء وحتريك عقوهلم بقياس أحواهلم على أحوال من 
وأمرهم باكتشاف السنن  ،وا أنفسهم ملثل ما تعرضوا له من عقاب وتدمريسبقهم من األمم حىت ال يعرض

 . 1 "وجينبوا أنفسهم التصادم معها ،العليا اليت حتكم حركة اإلنسان والكون حىت خيتصروا اجلهد والوقت
ني اإلنسان من القيام بواجبات والقرآن بتقدير اهلل املسبق لقيمة التفكري وأمهيته يف متك   

ف جنده قد أصل يف تعاليمه وقواعده وصميم منهجه باعتماد هذا النوع من النشاط العقلي ستخالاال
وهو بذلك  ،بل عده فريضة يتعبد اإلنسان من خالهلا ربه ،اإلنساين واألخذ به وتفعيله يف حياة اإلنسان

إحدى مقومات  ألجلها باعتباره يرمي إىل ضمان حضور هذا النشاط مبا حيقق أداء وظيفته اليت خلقه اهلل
 .ستخالفاال

ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب ﴿قال تعاىل 
اَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السَّمَ ( 142)

يتفكرون يف خلق السماوات }وأهنم  " ،2 ﴾(141)َخَلْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
ليستدلوا هبا على املقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء اهلل : أي{ واألرض
  .3" العارفني

 اِقيامً : يَْذُكُروَن اللََّه ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اللَِّساِن، َوقَ ْولُهُ : فَ َقْولُُه تَ َعاىَل  "يضة تعبدية فالتفكري يعد فر 
اأْلَْرِض وَ / َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السَّماواتِ : َوَعلى ُجُنوهِبِْم ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اجلََْوارِِح َواأْلَْعَضاِء، َوقَ ْولُهُ اَوقُ ُعودً 

ْنَساُن لَْيَس ِإالَّ َهَذا اْلَمْجُموَع، فَِإَذا َكانَ  اللَِّساُن ُمْستَ ْغرِقًا يف  ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اْلَقْلِب َواْلِفْكِر َوالرُّوِح، َواإْلِ
 .4" ُمْستَ ْغرِقًا وِجَِميِع َأْجزَائِِه يف اْلُعُبوِديَّةِ  الذِّْكِر، َواأْلَرَْكاُن يف الشُّْكِر، َواجْلَِناُن يف اْلِفْكِر، َكاَن َهَذا اْلَعْبدُ 

ينبغي للتايل أن يستوضح من  "إذ  ،وسرب معانيه ودالالته ،وتالوة القرآن ما هي إال مقدمة لفهمه
فليعلم [ 1:األنعام]خلق السماوات واألرض : فإذا تال قوله تعاىل ،ويتفهم ذلك ،كل آية ما يليق هبا

                                                           
 .16بكار، عبد الكرمي، فصول يف التفكري املوضوعي، مرجع سابق، ص 1
 .141-142: آل عمران  2
: ب.د)ال اللوحيق، عبد الرمحن بن مع: السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق  3

 . 161، ص(م2222، 1مؤسسة الرسالة، ط
 .454، ص4الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع لسابق، ف  4
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فليتفكر يف نطفة متشاهبة [ 58:الواقعة]﴾أفرأيتم ما متنون﴿: وإذا تال ،درته يف كل ما يراهعظمته ويتلمح ق
مث إىل ما  ،ورجل ،وأشكال خمتلفة من رأس ويد ،وعروق وعصب ،كيف تنقسم إىل حلم وعظم  ،األجزاء

وينبغي ... فيتأمل هذه العجائب  ،وغري ذلك ،والعقل ،والبصر ،ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع
بل العرب فليتنبه  ،وأن القصص مل يرد هبا السمر ،لتايل القرآن أن يعلم أنه مقصود خبطاب القرآن ووعيده

  .1" لذلك
 ،وانتهاًء عن هنيه ،تصديًقا خبربه وائتمارًا بأمره ،تالوة املعىن واتباعه"التالوة احلقيقية للقرآن هيف
وتالوة املعىن أشرف من  ،القرآن تتناول تالوة لفظه ومعناه فتالوة ،حيث ما قادك انقدت معه ،وائتماًما به

" فإهنم أهل تالوة ومتابعة حًقا ،هم أهل القرآن الذين هلم الثناء يف الدنيا واآلخرة وأهلها ،جمرد تالوة اللفظ
  .فالتالوة أو القرآءة للقرآن ما هي إال حتويل للوجود الكالمي إىل وجود عقلي .2

بتنفيذ عدة عمليات ذهنية تتمثل يف حتليل " يقوم ي أثناء عملية القراءةالعقل البشر ذلك أن 
هذا البناء الذي يتم يف ضوء رب  ما ميتلكه  ،الستخالص املعىن ،مث إعادة تركيبه وبنائه مرة أخرى ،املقروء

 .  فالقراءة إذن ال تنفك عن كوهنا حتمل معىن التفكري. 3" القارئ من معلومات ومعارف سابقه
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ ﴿تعاىل  قال ٍة ُقْل ِإمنَّ

دعوة أصيلة ومقصودة "فدعوة القرآن الكرمي للتفكري  ،4 ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر َلُكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
يف كل شئون  امتبعً  اوأسلوبً  احبيث يكون التفكري منهجً  ،فة وشاملة ملختلف جماالت النشاط اإلنساينوهاد

 . 5 "وبذلك تنمو املعرفة وترتقى احلياة ،على النقد والتمحيص والنظر العميق والتجربة والربهان ااحلياة وقائمً 
 ،وفرضه على الفرد املسلم هو كذلك من أمر بالتفكري ،الصالة والصيام والزكاةبفالذي أمر 
ها ال يكون إال وكون تعلم الصالة والزكاة والصيام كعبادات واجب لكون حتقق ،6فالتفكري فريضة إسالمية
كذلك مبا يكفل صحة ِمارسته يف حياة عد واجًبا  فإن تعلم التفكري ومعرفة جوانبه ي ،بعد معرفة كيفية أدائها
ك يصبح واجًبا فهو لذل ،يع العبادات السابقة إمنا تقوم على التفكريولكون مج ،لربه الفرد املسلم يف تعبده
فما من أحد من املسلمني إال وله مساحة من التفكري يف القرآن بقدر ما يسعفه فكره  ،يف تعلمه وِمارسته

 . يف ذلك
                                                           

، 3مكتبة دار البيان، ط: دمشق)عبد القادر األنؤوط، : املقدسي، أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة، خمتصر منهاف القاصدين، ختريج  1
 .54، ص(م2228

، 1وزية، أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، فابن قيم اجل  2
 .131مرجع سابق، ص

، 1اعة، طدار املسرية للنشر والتوزيع والطب: عمان)عبد الباري، ماهر شعبان، اسرتاتيجيات فهم املقروء أسسها النظرية وتطبيقاهتا العملية، 3
 .15، ص(ه1431-م2212

 .46: سبأ  4
، 2، ع18جملة أحباث الريموك، م: جامعة الريموك)اهليشاوي، حممود وحممد ملكاوي، منهج القرآن الكرمي يف تنمية التفكري،  5

 .143،ص(م2222
 .11،ص(م1484 ،1مكتبة عامل الكتب، ط: القاهرة)عجيلة، عاصم أمحد، احلرية الفكرية وترشيد العقل اإلسالمي،  6
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رآن يف ْثانية وقد ورد ذكر التفكري يف الق : وداللتها على اهتمام القرآن به لتفكريإىل ا تكرار الدعوة    
ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب ﴿قال تعاىل  ،عشر موضعاً 

َماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السَّ ( 142)
َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن ﴿وقال تعاىل  ،1 ﴾(141)َخَلْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر  ُقْل ِإمنَّ

 ﴾ِإالَّ نَِذيٌر َلُكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ  تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهوَ 
وردت يف اآليات املكية ومخسة مواضع يف اآليات املدنية وهي بذلك هتدف  امنها ثالثة عشر موضعً  ،2

قال  ،وتأهيله ملا هو مكلف به ،إلثارة التفكري وتأسيس منهج النظر لدى إنسان اخلالفة وصياغة تفكريه
ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ َكَذِلَك ي ُ ﴿تعاىل ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي ﴿قال تعاىل ،3 ﴾بَ نيِّ

يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه ﴿وقال تعاىل ،5 ﴾َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿وقال تعاىل ،4 ﴾أََفاَل تَ تَ َفكَُّرونَ 
قال تعاىل  ،6 ﴾الزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ الزَّرَْع وَ 

ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ ﴿  . 7 ﴾َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ ﴿قال تعاىل ،قرآنكما تكرر ذكر التفكري مبعناه يف مواضع كثرية من ال

ِبنيَ  َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نَ َباَت ُكلِّ ﴿وقال تعاىل ،8 ﴾اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِف ِمْنُه َحبًّا ُمتَ رَ  اِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ

َر ُمَتَشاِبٍه اْنظُُروا ِإىَل َْثَرِِه ِإَذا أَْْثََر َويَ ْنِعِه ِإنَّ يف ذَ   ،9 ﴾ِلُكْم آَليَاٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ
ه من وظائف أخرى باإلضافة إىل ما ورد ذكر  .10 ﴾ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿تعاىل وقال

  .للعقل وهي كثرية تتشرك مع التفكري يف املعىن
ملا  وذلك ،كل ذلك العرض والدعوات املتكررة ملمارسة التفكري تعكس مدى اهتمام القرآن به

 للمعارف والعلوم وملا يقوم عليه صالح أمر اإلنسان هداية وحتصياًل  ،إلنسانللتفكري من أمهية يف حياة ا
 .ستخالف حتقيق االودوره الفاعل يف ،11

                                                           
 .141-142: آل عمران  1
 .46: سبأ  2
 .214: البقرة  3
 .52: األنعام  4
 .24: يونس  5
 .11: النحل  6
 .266: البقرة  7
 .11: األنعام  8
 .44: األنعام  9

 .121: يونس  10
 .416ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص  11
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ولقد كانت أول آية نزلت على حممد صلى اهلل عليه وسلم دعوة لقراءة الوجود بأنوار التفكري    
اقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك ﴿قال تعاىل ،كالوالبحث واالستكشاف يف ثناياه وعدم الوقوف عند مظاهر الصور واألش

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)الَِّذي َخَلَق  ْنَساَن َما ( 4)الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ( 3)اقْ رَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ( 2)َخَلَق اإْلِ َعلََّم اإْلِ
    .1 ﴾(5)مَلْ يَ ْعَلْم 

كذلك أن القرآن مبنهجيته قد تضمن العديد من   مهية التفكري يف القرآنومن الشواهد الدالة على أ
 ،وعرض اآليات الكونية ،واملثل ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،أساليب تنمية التفكري كالتوجيه واإلرشاد

وما اشتمل عليه كذلك من  ،باإلضافة إىل ماتضمن من أسس وقواعد يف منهج التفكري السليم ،والتشويق
 الوظيفي قاء به إىل أعلى مستويات األداءوذلك مبا يكفل تنميته واإلرت ،كريمعاجلة للكثري من عوائق التف

 . ستخالفاالبداعي مبا يفي مبتطلبات االالعطاء و 
أما املسطور وهو القرآن فقد  ،واملالحظ أن التفكري هو حمل خطاب اهلل بشقيه املسطور واملنظور

ومنهج إحياء وتوجيه  ،ه وحمل إدراك ملعانيه ودالالتهجاء بآياته البينات ليجعل من التفكري ساحة تنزل آليات
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿لقدراته وطاقاته قال تعاىل  وهو ما  ،2 ﴾َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ

 .يف جماالت احلياة املختلفة ،يكفل لإلنسان سلوك طريق اهلداية
وما يعمر  ،وما فيهما من خلق شىت ،مبا حوى من أرض ومساء (الكون) ما خطاب اهلل املنظوروأ

كلها مسات ال ميكن إدراكها   ،فيهما من تنوع يف اخللق واإلبداع ويف التكامل يف الوظيفة واإلنتظام يف احلركة
 ،منا هو خطاب موجه للتفكريلذلك فإن الكون بسماته وصفاته اليت خلقه اهلل عليها إ ،وفهمها إال بالتفكري

والفهم والتفسري والتحليل  والتمييز وكل تعقيد يف اخللق والتدبري يف الكون يقابله عظيم قدرة على اإلدراك
مع رغبة مركوزة يف النفس على طلب العلوم  ،3 واليت أودعها اهلل يف القوة املفكرة ،يبوالتطبيق والرتك

ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت ﴿قال تعاىل ابل يدل على عظيم اخللق واإلبداعوهو تق ،4 واالستكثار منها واملعارف
َفُع النَّاَس َوَما أَنْ زَ  َل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يَ ن ْ

ْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَ نْيَ السََّماِء َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَ 
يًعا ِمْنهُ ﴿وقال تعاىل  ،5 ﴾َواأْلَْرِض آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ِإنَّ  َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ
  .6 ﴾يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

سلم ِمارسة التفكري يف حياة الفرد امل فرضية وضرورةوقد أكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم على    
َعْن َعطَاٍء قَاَل َدَخْلُت  ،(الكون) وعلى مستوى الكتاب املنظور ،(القرآن) على مستوى الكتاب املسطور

                                                           
 .5-1: العلق  1
 .44: نحلال  2
 .348، مرجع سابق، ص3عارف تامر، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق 3
 .321، مرجع سابق، ص1عارف تامر، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق 4
 .164: البقرة  5
 .13: اجلاثية  6
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 َكَما قَاَل ْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َعَلى َعاِئَشَة فَ َقاَلْت ِلُعبَ ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ َقْد آَن َلَك َأْن تَ ُزوَرنَا فَقاَل أَُقوُل يَا أُمَّهْ أَنَا َوُعب َ 
يَنا بَِأْعَجِب َشْيٍء َرأَيِْتِه ِمْن اأْلَوَُّل ُزْر ِغبًّا تَ ْزَدْد ُحبًّا قَاَل فَ َقاَلْت َدُعونَا ِمْن َرطَانَِتُكْم َهِذِه قَاَل بن ُعَمرْيٍ َأْخربِِ 

َلٌة ِمَن اللََّيايل قَاَل  يَا َعاِئَشُة َذرِييِن أَتَ َعبَُّد "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال َفَسَكَتْت مُثَّ قَاَلْت َلمَّا َكاَن لَي ْ
َلَة ِلَريبِّ  َسرََّك قَاَلْت فَ َقاَم فَ َتَطهََّر مُثَّ قَاَم ُيَصلِّي قَاَلْت فَ َلْم يَ َزْل  قُ ْلُت َواللَِّه ِإينِّ أَلُِحبُّ قُ ْرَبَك َوُأِحبُّ َما" اللَّي ْ

َزْل يَ ْبِكي َحىتَّ َبلَّ يَ ْبِكي َحىتَّ َبلَّ ِحْجرَُه قَاَلْت مُثَّ َبَكى فَ َلْم يَ َزْل يَ ْبِكي َحىتَّ َبلَّ حلَِْيَتُه قَاَلْت مُثَّ َبَكى فَ َلْم ي َ 
 يُ ْؤِذنُُه بِالصَّاَلِة فَ َلمَّا َرآُه يَ ْبِكي قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه مِلَ تَ ْبِكي َوَقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما تَ َقدَّمَ  اأْلَْرَض َفَجاَء ِباَللٌ 
َر قَاَل  َلَة آيٌَة َوْيٌل ِلَمْن قَ رَأََها وملَْ "َوَما تََأخَّ ْر ِفيَها أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا َلَقْد نَ َزَلْت َعَليَّ اللَّي ْ ِإنَّ يف }: يَ تَ َفكَّ

 .  1[ 142: آل عمران]اآلية كلها  1{ َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
أََفاَل ﴿يف تفسريه لعدد من اآليات اليت يطالب اهلل فيها عباده بالنظر كقوله تعا 2 والفخر الرازي

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت أََفاَل يَ ْنظُُروَن إِ ﴿وقوله تعاىل ، 3﴾يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ  َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11)ىَل اإْلِ
َا أَْنَت ُمذَكِّرٌ ( 22)َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت ( 14)َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ( 18) ْر ِإمنَّ وقوله  ،4 ﴾َفذَكِّ

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفسِ ﴿تعاىل ِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
فمن  ،وكل ذلك يدل على وجوب النظر واالستدالل والتفكر وذم التقليد"يقول الفخر الرازي ،5 ﴾َشِهيدٌ 

ن دعا إىل التقليد كان على خالف وم ،دعا إىل النظر واالستدالل كان على وفق القرآن ودين األنبياء
أنه مل يتميز اآلدمي بالعقل إال "وهو ما أكد عليه ابن اجلوزي يف قوله  ،6 "القرآن وعلى وفاق دين الكفار

  . 7" فاستحضر عقلك وأعمل فكرك ،ليعمل مبقتضاه
 او ودع وهو منهج كذلك قامت عليه حياة األنبياء ،بذلك يكون التفكري من صميم دعوة القرآنو 
وكل ما هو خالفه  ،9 وهو ما كان عليه كذلك حال الصحابة وعلماء األمة من النظر والفكر ،8 الناس إليه

                                                           
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت)قيق شعيب األرنؤوط، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حت 1
 .381، ص(م1488، 2مج

، له تصانيف كثرية (ه626)اإلمام فخر الدين الرازي العالمة أبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستاين األصل تويف سنة   2
شذرات )، "امللل والنحل"، وكتاب "املعامل يف أصول الفقه"، و"لهناية العقو "، و"املنتخب"، و"احملصول"، وكتاب "مفاتيح الغيب: "منها

 (.43-42، ص5الذهب، مج
 .82: النساء  3
 .22-11: الغاشية  4
 .53: فصلت  5
 .41، ص(م1442، 1ط، ف:دار الفكر، د: بريوت)، "التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين حممد بن عمر،  مفاتيح الغيب 6
حسن السماحي سويدان، : عبد الرمحن بن علي، صيد اخلاطر مذياًل بكتاب لفتة الكبد إىل نصيحة الولد، حتقيق ابن اجلوزي، أيب الفرف  7
 .522، ص(م2224-ه1432، 2دار الفكر، ط: دمشق)
 . 411، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 8
دار : الكويت)عبد الرمحن عبد اخلالق، : يف أدلة االجتهاد والتقليد، حتقيق ، القول املفيدالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  9

 .  44-43، ص(ه1346، 1القلم، ط
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فرط به بل إن امل ،وهو كذلك مفارقة ملا كان عليه سلوك األنبياء ،فما هو إال تقليد وخمالفة لدعوة القرآن
  .يعد من العصاة واملقصرين يف أداء الواجبات

لإلنسان خمط  سريه العام على هذه البسيطة، وترك للعقل بوظائفه املختلفة ولقد رسم القرآن 
واليت منها التفكري مهمة التفاعل مع ما قد جيد من مشكالت ومع ما قد يعرتض طريقه من نكبات تقديًرا 

يف هذه ستخالف واإلعمار لرباين لإلنسان بالقيام مبهمة االللدور املناط بالتفكري، ذلك أن طبيعة التكليف ا
 .األرض وطبيعة املشكالت واإلبتالءات املتجددة حتتم على اإلنسان أن يعمل تفكريه

 
 التفكري الزمة استخالفية: ثانًيا
 ميانواإل اهلداية أسباب حتصيلالتفكري سبيل : ا

سراف القلب يرى به " فهو ،ويبصره طريق اهلدى والرشاد ،التفكري هو الذي يصل اإلنسان بربهو 
أصل اخلري "كما أن . 1" ومنافعه ومضاره، وكل قلب ال تفكر فيه فهو يف ظلمات يتخب  خريه وشره،

 .2 "فإن الفكر مبدأ اإلرادة والطلب والزهد والرتك واحلب والبغض ،والشر من قبل الفكر
التفكري مبا يتكشف له من معاين ودالالت ثاوية يف  لواإلميان إمنا هو عملية بنائية تتم من خال

والسبيل  ،وال حمدودية ملعناه ،ال هناية ملداه افالقرآن فيه من املعاين والدالالت م ،(القرآن)ملسطورالكتاب ا
 قواننيالسنن و التكشف تكذلك ومن خالل التفكري   ،لنيل تلك املعاين واستنباط تلك الدالالت هو التفكري

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا ﴿قال تعاىل ،(الكون)تدل على وحدانية اهلل وتفرده يف ألوهيته يف كتاب اهلل املنظور  اليت
َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َأِي الَِّذيَن َنَظُروا يف َداَلئِِلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم  " ،3 ﴾لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 

ال يتحقق يف حياة الفرد املسلم إال من خالل عملية  فاإلميان إذن.4 "ُسبُ َلنا َأْي لُِنَحصَِّل ِفيِهُم اْلِعْلَم بَِنا
وتفاعله مع ( القرآن)يف ضوء تفاعله مع آيات الكتاب املسطور  عقلية بنائية تفاعلية ميارسها الفرد بتفكريه

 (.الكون)آيات الكتاب املنظور 
َوالنََّظر َوالذكر ليْكثر اْعِتَباره َويزِيد يف  َواَل غناء بِاْلَعبِد َعن التفكري ":يقول احلارث بن أسد احملاسيب

َفمن قل تفكره قل اْعِتَباره َومن قل اْعِتَباره قل علمه َومن قل علمه كثر َجهله َوبَان  ،علمه ويعلو يف اْلفضل
َسانِِه َوحفظ ُحُروفه َوَما بلغ علم من درس اْلعلم بِلِ  ،نَقصه ومل جيد طعم اْلرب َواَل برد اْلَيِقني َواَل روح احلِْْكَمة

بَِقْلِبه وأضرب َعن الّنظر والتذكر والتدبر ملعانيه َوطلب بَ َيان ُحُدودمهَا أقربه يف َحَياته من َحَياة اْلبَ َهاِئم الَّيِت 
 .5" اَل تعرف ِإالَّ َما باشرته وجوارحها 

                                                           
 . 63اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 1
 .244ابن قيم اجلوزية، الفوائد، حتقيق حامد أمحد الطاهر، مرجع سابق، ص 2
 .64: العنكبوت  3
 .11، مرجع سابق، ص25ه، ف1412، "التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين حممد بن عمر،  مفاتيح الغيب  4
دار الكندي، داار الفكر، : بريوت)احملاسيب، أبو عبد اهلل احلارث بن أسد ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه، حتقيق حسني القوتلي،  5
 .235، ص(ه1348، 2ط
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إمنا  وما دونه ،نور احلكمةاليقني وتشرق  به يكونفالتفكري تتحقق معه العربة وتتولد معه املعرفة و   
وعليه فإن على الفرد املسلم أن يعلم أن اإلميان يف حياته ال يتحقق إال من خالل التفكري  ،هو تقليد

 .1 فهو من مقتضيات اإلميان ،وبالتفكري فق 
فإن التفكر يوجب له  ،يوقع صاحبه من اإلميان على ما ال يوقعه العمل ايلرد"وإن التفكري 

وأقبحها من  ،ومتيز مراتبها يف اخلري والشر ومعرفة مفضوهلا من فاضلها ،ق األمور وظهورها لهانكشاف حقائ
والتمييز بني ما ينبغي  ،وما يقاوم تلك األسباب ويدفع موجبها ،ومعرفة أسباهبا املوصلة إليها ،قبيحها

  . 2" السعي يف حتصيله وبني ما ينبغي السعي يف دفع أسبابه
الفكر هو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة "أن  يلاإلمام الغزاويرى 
رف اليت تصله افبه يكتشف اإلنسان سنن حتصيل اهلداية واإلميان ويتحصل العلوم واملع ،3" املعارف والفهوم

إلنسان على افالتفكري هو البوابة اليت يدخل منها  ،اإلميان وبه يبلغ مرتبة اإلحسان ه وترتقي به يف سلمببر 
 .4 فمن خالله يصل اإلنسان إىل اهلل ،نه فتتكشف له عظمته وجليل سلطانهبحاملكوت اهلل س
َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك ﴿قال تعاىل  ،فهم القرآن وتدبر آياته وإدراك مقاصده ودالالتهالتفكري هو أداة و 

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَّ  ب َُّروا آيَاتِِه ﴿وقال تعاىل  ،5 ﴾ُهْم يَ تَ َفكَُّرونَ الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإالَّ ِإَذا اْسَتْكَمَلْت ِخْلَقُة َعْقِلَها َما يُ َهيِّئُ َها لِلنََّظِر . "6 ﴾َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ 

 .7" ِحيِح َوُحْسِن اْلَوْعِي ِلَدْعَوِة اخلَْرْيِ َوُمَغالََبِة اهْلَُدى يف ااِلْعرتَاِف بِاحلَْقِّ الصَّ 
فال شيئ أنفع للقلب "فالتفكري واإلميان متالزمان وال انتفاع ِما يف القرآن إال من خالل التفكري 

وهو  ،ن وأحوال العاملني ومقامات العارفنيفإنه جامع جلميع منازل السائري ،بالتدبر والتفكر من قراءة القرآن
الذي يورث احملبة والشوق واخلوف والرجآء واإلنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصرب وسائر األحوال 

 .8" اليت هبا حياة القلب وكماله

                                                           
 .12، ص(م2221، 1دار الشروق، ط: القاهرة)دروس تربوية من القرآن،  قطب، حممد،  1
، 1ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، ف 2

 .513مرجع سابق، ص
 . 81لشحات الطحان وعبد اهلل املنشاوي، مرجع سابق، صالغزايل، أيب حامد، إحياء علوم الدين، حتقيق ا 3
 .421، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  4
 .44: النحل  5
 .24: ص  6
 .243، ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 7
، 1الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، ف ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس 8

 .521مرجع سابق، ص
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آن هذَّ ال هتُذُّوا القر : وهلذا قال ابن مسعود ،فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صالح القلب"وعليه 
 .1" ال يكن همُّ أحدكم آخر السورة ،وحركوا به القلوب ،وقفوا عند عجائبه ،وال تنثروه نثر الدََّقل ،الشعر
وتنزيلها على الواقع مبا حيقق اهلدى  ،آيات القرآنالثاوية يف  به ومن خالله يكون استنباط األحكامو 

فَ َيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اللَُّه َوأُولِئَك ُهْم أُوُلوا الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل ﴿قال تعاىل ،والرشاد
يف الدين مييزون بني احلسن واألحسن والفاضل واألفضل، فإذا اعرتضهم اوأراد أن يكونوا نقادً "،2 ﴾اأْلَْلبابِ 
هو أقرب عند اهلل وأكثر  واجب وندب، اختاروا الواجب، وكذلك املباح والندب، حرّاصا على ما: أمران

 .3" ثوابا، ويدخل حتته املذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها عند السرب
َواْلَمْعىَن َلْو ُكنَّا َنْسَمُع ." 4 ﴾َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ ﴿قال تعاىل
ْنَذاَر مَسَاَع َمْن َكا  .5" َن طَالًِبا لِْلَحقِّ َأْو نَ ْعِقُلُه َعْقَل َمْن َكاَن ُمَتَأمِّاًل ُمتَ َفكِّرًا َلَما ُكنَّا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ اإْلِ

ومن مث فإن  ،وليس جمرد تقليد وحماكاة التفكري يصبح معه اإلميان علم حتكمه السنن والقواننيف
إلميان من خالل الكشف عن السنن والقوانني اليت معها اهلداية وا أسباب التفكري يعمل يف سبيل حتصيل

إمنا يبىن  باليقني امشفوعً و  مدعماً باحلقائق احلق الذي يكون اإلميانف ،إلميان يف حياة اإلنسانن حتقيق ايكو 
يف ضعف أثر اإلميان  اوكل إميان خارف هذه املعادلة إمنا هو تقليد وحماكاة تنعكس سلبً  ،من خالل التفكري

   .وواقع املسلمني خري دليل ،اة الفرد املسلميف حي
فهو األداة اليت تصل اإلنسان بربه وترتقي به يف مراتب اإلميان مبا يتكشف له من سنن ربانية ومبا 
يرشد إليه ويدل عليه من عظيم خلق اهلل وقدرته وحكمته، وبغيابه تغيب الكثري من شعب املعرفة اليت 

اإلميان، باإلضافة إىل دوره يف يف حل الكثري من املشكالت اليت تعرتض  يتحقق هبا اهلداية ويكون معها
مسار احلياة اإلنسانية، كما ميثل أداة استثمار ملقدرات الوجود اليت سخرها اهلل خلدمة إنسان اخلالفة، 
ى باإلضافة إىل أنه عامل أساس يف اإلستغالل األمثل للوقت، وللطاقات اإلنسانية فيما يعود باخلري عل

ولوال الفكر ملا اهتدى اإلنسان إىل حتصيل املصاد ودفع املفاسد، وذلك من أعظم النعم . "الكيان البشري
 .6" ومتام العناية اإلهلية

 

                                                           
، 1ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، ف 1

 .528مرجع سابق، ص
 .18: الزمر  2
 .122، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 3
 .12: امللك  4
 .588، ص32الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 5
  .615ان القرآن، مرجع سابق، صابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب، التبيان يف امي  6
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 العمرانو  احلضارة التفكري أداة حتقيق: ب 
خالفة  قرر يف هذه اآليةيت ،1 ﴾ِإينِّ جاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً : َوِإْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكةِ ﴿قال تعاىل

وإذن فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود، زمام هذه "  ،اإلنسان يف هذه األرض
األرض، وتطلق فيها يده، وتكل إليه إبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين، والتحليل والرتكيب، والتحوير 

يف  -بإذن اهلل -قوى وطاقات، وكنوز وخامات، وتسخري هذا كله والتبديل وكشف ما يف هذه األرض من
 .2" املهمة الضخمة اليت وكلها اهلل إليه
فإنه بذلك يربز أمهية التفكري   ررة إلعمال التفكري يف حياة اإلنسانوالقرآن بدعوته املتك

لك التكرار يؤكد على أن كما أنه بذ  ،كاسرتاتيجية معرفية يف املواقف العملية يف خمتلف أوجه حياة اإلنسان
واليت منها حتقيق احلضارة  ،يف اإلنسان وله وظائفه ومقاصده اليت ألجلها خلقا قائمً ا فطريً ا التفكري استعدادً 

 .باعتبارها وجه من وجوه االستخالف والعمران
اهلل تعاىل وهو اهلبة العظمى اليت منحها  ،أرقى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان"التفكري ميثل ذلك أن 

إنه العملية  ،واحلضارة اإلنسانية خري دليل على آثار هذا التفكري ،لإلنسان وفضله هبا على سائر خملوقاته
 .3" اليت ينظم هبا العقل خربات اإلنسان بطريقة جديدة حلل املشكالت وإدراك العالقات

يف تقدم ا جوهريً ا وعنصرً  ،ةيف توجيه احليا اأساسيً  عاماًل "فالتفكري بصوره وأشكاله املختلفة يعد 
ووسيلة رئيسية لفهم املستجدات احمللية والعاملية والتعامل مع املستحدثات بكفاءة  ،احلضارة خلري البشرية

 .4" وفعالية
واالرتقاء يف سلم التقدم واحلضارة  ،إذ أن مواجهة املشكالت املستجدة واإلعداد اجليد للمستقبل  

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنَِما قَ ْوًما اَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن ﴿ل تعاىلقا ،يتطلب الكثري من التفكري َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ بَ نْيَ السَّدَّ
َعَل قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ ِإنَّ يَْأُجوَف َوَمْأُجوَف ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض فَ َهْل جَنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن جتَْ ( 43)قَ ْواًل 
ا بَ ي ْ  نَ ُهْم َسدًّ نَ ُهْم َرْدًما ( 44)نَ َنا َوبَ ي ْ َنُكْم َوبَ ي ْ ٌر َفَأِعيُنوين بُِقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ آتُوين ( 45)قَاَل َما َمكَّينِّ ِفيِه َريبِّ َخي ْ

( 46)َل آُتوين أُْفرِْ  َعَلْيِه ِقْطرًا زُبَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى بَ نْيَ الصََّدفَ نْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَا
 .5 ﴾(41)َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا 

النستطيع أن نعاجل أية مشكلة يف أي جانب من جوانب احلياة بدون تفكري صحيح " فنحن     
ه وتناقضاهتا الداخلية وعالقاهتا التبادلية قادر على تصور املشكلة ورؤية جذورها وأسباهبا وصلبها وهوامش

                                                           
 .32: البقرة  1
 .56، ص1، مرجع سابق، ف(ه1412)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،   2
 .  25علي، صاد حممد، وحممد بكر نوفل، تعليم التفكري النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 3
القاهرة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، املؤمتر الثاين )ة، ابراهيم، جمدي عزيز، ادارة التفكري السليم التحدي احلقيقي يف عصر العومل 4

 .51، ص(م2222عشر منهاف التعليم وتنمية التفكري، 
 .41-43: الكهف  5
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ومراحل التدرف وأدوات  ،أن نلج مرحلة املعاجلة هلا مبا تقتضيه من أولويات البدءاوال نستطيع أيضً  ،مع غريها
 .1" إال من خالل الفكر والفكر وحده...احلل وآثار ذلك على اجلوانب احلياتية األخرى
 ،ن وحيويته يف احلياة فال وجود لإلنسان وال حيوية له بدونهفالتفكري يعد تعبري عن وجود اإلنسا

 ،مع البيئة احمليطة به وأكثر تفاعاًل  ،فالتفكري جيعل اإلنسان أكثر سرعة يف اإلستجابة للمثريات من حوله
كما يستشرف األهداف   ،وبالتفكري يدرك اإلنسان السنن والقوانني اليت حتكم احلياة والوجود من حوله

 . كما ميكنه التنبؤ بالنتائج واملآالت يف ضوء السنن والقوانني املطردة واملنتظمة يف حركة الوجود  ،والغايات
فحياة بال  ،والتفكري هو الرمز املعرب عن فاعلية احلياة البشرية والعالمة الدالة على حيوية اإلنسان

فهو القدرة اليت خص  ،خالفتفكري فاعل ومنتج إمنا هي موت ومجود وتعطيل عن الوفاء مبتطلبات االست
أثبتت حركة احلياة وتفاعالهتا بأهنا صاحبة الفعل واألثر يف كل ما هو كائن من تقدم و  اهلل هبا اإلنسان

 .حضاري يف سائر مناحي احلياة اإلنسانية
وملا تغري حاله  ،عن الفعل احلضاري لوال أن اهلل قد منح اإلنسان هذه القدرة لظل اإلنسان عاطاًل و   
ِما  افاإلنسان ومن خالل هذه القدرة استطاع أن يسخر كل ما وصلت إليه وكثريً  ،صل إىل ما وصل إليهوو 

فقد كان له الدور األمثل يف تذليل . مل تصل إليه يده وهي حقيقة سجلها التاريخ البشري على هذه األرض
فلما  ،رية يف نقل البضائعوعدم احل ،كان اإلنسان يعاين من الفيضانات وصعوبة احلركة"حيث ،سبل العيش

فلما عرف الكهرباء كانت ثورة أكرب  ،فلما عرف البخار كان ثورة كبرية ،اخرتع العجلة سهلت له حركته
 .2" فلما استعمل النف  كان ثورة جديدة ،وأعظم

كما أن الفرد املسلم يستطيع من  ،ومع التفكري تنمو قدرة اإلنسان على املبادرة وتقدمي البدائل
كما   ،التعاطي مع املتغريات السريعة والنمو املعريف وذلك ملا يتسم به التفكري من املرونه واإلنفتاح خالله

يستطيع الفرد من خالله انتاف معرفة جديدة وتزيد معه قدرة الفرد املسلم على املنافسة يف جمال الشهود 
وبه  ،أقربكون الوصول إىل احلقيقة ومن خالله ي ،ويف السيطرة على الظروف واملواقف احمليطة به ،احلضاري

 .يكون السري أسلم وأصوب
وما يستلزم ذلك من دور  ،للتقدم التقين املذهل وما صاحبه من تغريات يف احلياة املعاصرة اونظرً     

فإن احلاجة لكم كبري من األفكار اجلديدة واحللول اإلبداعية تتزايد أمهيتها بشكل  ،صرللمسلم يف هذا الع
لدى الفرد املسلم باعتباره  اوخصوصً . 3 وهو ما يتطلب مزيد من القدرات اإلبداعية ،بعد آخر امطرد يومً 

 .للتصور القرآين احامل لواء اخلالفة وفقً 

                                                           
 .61، ص(م2225، 3دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، من أجل انطالقة حضارية شاملة  1
 .  116، ص(م2221، 1وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ط: قطر)ة والشهود السامرائي، نعمان عبد الرزاق، حنن واحلضار  2
دار الشروق : عمان)أبو جادو، صاد حممد، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي باستخدام نظرية احلل االبتكاري للمشكالت  3

 . 23، صم(2224، 1للنشر والتوزيع، ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

75 

 

، يقول ابن قيم ستخالفمقومات  ومقوم من فالتفكري يف حياة الفرد املسلم، يعد مصدر إبداعه
ومن هاهنا حصل استخراف الصنائع، واحلرف، "والعمران اجلوزية يف إشارته إىل دور التفكري يف البناء 

 .1" والعلوم، وبناء املدن واملساكن، وأمور الزراعة والفالحة وغري ذلك
فهو الوسيلة  ،كما أنه قانون من قوانني البناء احلضاري الرشيد  ،فهو الزمة من لوازم اإلستخالف  

ملدنية وتعرف من خالهلا على الطبيعة والسنن اليت استطاع اإلنسان من خالهلا أن يرتقي يف مدارف ا
وهو سنة من  ،والقوانني اليت حتكم العالقة بني مكونات الوجود ومن مث توظيفها يف حتقيق احلضارة والعمران

الذي اقرتن وجوده برعايتها واحملافظة  ،واإلخالل به إخالل مبصاد العباد ،اإلنسان عليهاسنن اهلل اليت فطر 
كما أنه يعد من األعمال الصاحلة اليت عادة ما يقرن  القرآن بينها وبني   ،م على خدمتهاوالقيا ،عليها
 .اإلميان

فإنه ال بد من تفكر وعلم  ،فاخلري والسعادة يف خزانة مفتاحها التفكر" فالتفكري هو مصدر اخلري
بوب أو املكروه ال فإن كل من علم شيًئا من احمل ،وحال حيدث للقلب من ذلك العلم ،يكون نتيجة للتفكر

وتلك اإلرادة توجب له  ،وتلك احلال توجب له إرادة ،بد أن يُبقي لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه
فمن التفكر إىل العلم  ،وهنا معادلة يقيمها ابن اجلوزي جتعل من التفكري أساس لكل عمل .2" وقوع العمل

 .دة مث العمل وهو النتيجةمث اإلرا ،إىل احلالة اليت ينصبغ هبا القلب من العلم
إذ وجموده يتوقف منو احلضارة وتضمحل  ،مجود التفكري من أسباب مجود احلضارات واندثارهان إو 

فيها مقومات النمو والتقدم وتدب فيها عوامل الفناء وتنخرها آفات الضعف والوهن ِما جيعلها عرضة 
 ال يوم متد اإلنسان مبا من شأنه أن جيعله قادرً فالتفكري هو الطاقة اخلالقة اليت ك ،للسقوط بل واإلندثار

 .احلضارة والعمرانومبا يعزز من قدرته على  ،على مواكبة تغريات الزمان واملكان
ال تكمن أمهيته يف احملصلة النهائية يف كونه عملية إنتاف  ى أن التفكري وفق هدي القرآن الكرميعل 

ى مقومات التمكني واإلستخالف واإلعمار يف هذه يقدم كل جديد وإمنا تكمن أمهيته يف كونه إحد
وهو مبا لديه من  ،فتنفيذ مهام االستخالف مقرونة به وموكولة إليه ،فهو تفكري لالستخالف ،األرض

مناهج سليمة يف البحث والكشف عن سنن الطبيعة ونواميس الكون من أجل استثمارها واالستفادة من 
 .3 التكليف املوكل إليهإمنا يعكس طبيعة  ،طاقاهتا املذخورة

وهبذا يصبح االهتمام به  ،4" وضرورة حياتية ،وفريضة إسالمية ،واجب قرآين"فالتفكري إذن 
لتنميته  ايً قو  اوهو ما يشكل باعثً  ،والعناية بتنميته ضرورة إنسانية ومظهر من مظاهر العبودية هلل سبحانه

      .لمفاسدل ءٍ المصاد ودر لوما يرتب على تنميته من حتقيق  ،باعتبار املكانة اليت حيتلها ،ضمن الرؤية القرآنية
                                                           

 .615حممد بن أيب بكر أيوب، التبيان يف اميان القرآن، مرجع سابق، صابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل   1
رجع ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، م 2

 .522، ص1سابق، ف
 .43مي من العلم، مرجع سابق، صخليل، عماد الدين، مدخل إىل موقف القرآن الكر  3
 .21، ص(م2221، 5دار العلم، ط: دمشق)اخلالدي، عبد الفتاح، مع قصص السابقني يف القرآن دروس يف اإلميان والدعوة واجلهاد،   4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

76 

 

 لقرآن الكرميا ضوء يفالتفكري  مقاصد :الثايناملطلب 
 

 املقاصد بوصلة توجيه للتفكري: أوالً 
اهلدف يعرفه ابن منظور بأنه كل و  ،وهو مبعىن اهلدف ،1" يُ َقال إِلَْيِه مقصدي وجهيت" :اْلَمْقصد

هو الغرض "واهلدف كذلك.2 بناء أو كثيب أو رمل أو جبل واجلمع له أهدافبناء مرتفع مشرف من 
 .3 "وغري املمتلئ أو غري مكتمل ،املنتصب القريب

إن وضوح الرؤية وبروز األهداف يعد ضرورة ملحة يف توجيه قدرات اإلنسان وطاقاته التوجيه و  
ه بالنفع ومبا حيقق غاية خلقه وحيفظ حبيث تصب جهوده وتستنفذ طاقاته فيما يعود علي ،الصحيح والنافع

أََفَمْن مَيِْشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى أَمَّْن مَيِْشي َسِويًّا ﴿قال تعاىل.ويعزز من حضوره وشهوده ،له وجوده
آَمَن ِبَربٍّ َواِحٍد  أَمَّْن مَيِْشي َسِويًّا َتْشِبيٌه حِلَاِل الَِّذي"تباين واختالف واسع املدى  ،﴾4َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

، حِبَاِل اْلَماِشي يف َطرِيٍق َجادٍَّة َواِضَحٍة اَل   يَ ْنظُُر ِإالَّ ِإىَل اجتَِّاِه اْلَواِثُق بَِنْصِر َربِِّه َوتَْأيِيِدِه َوبِأَنَُّه ُمَصاِدٌف لِْلَحقِّ
رَِة اَل َيُكوُن  اْلُمتَ َعسَِّف الَِّذي ميَْ "وأما  ،5" َوْجِهِه فَ ُهَو ُمْسَتٍو يف َسرْيِهِ  ِشي َهَكَذا َوَهَكَذا َعَلى اجلََْهاَلِة َواحْلَي ْ

 . 6" َكَمْن مَيِْشي ِإىَل ِجَهٍة َمْعُلوَمٍة َمَع اْلِعْلِم َواْلَيِقنيِ 
هي بسموها ونبلها تأخذ بيده وتوجه قدراته مبا و  ،فاألهداف تعد بوصلة توجيه وإرشاد لإلنسان

فاألهداف السامية واملقاصد اجلليلة تستنفر التفكري وتشحذ فاعليته مبا  ،حيفظ له وجوده على هذه األرض
يف السوق به إىل  اقد تكون سببً   باحنطاطهاوهي  ،حيفظه عن اهلدر والضياع أو يهوي به يف مدارك الضالل

 .مواطن اهلالك والفناء
ية اليت يؤدي هبا من املواهب واإلستعدادات الذات"ن اهلل سبحانه قد زود اإلنسان بكثريوحيث إ

ولكون  ،7 "وطواعية للتفاعل مع سنن اإلنتاف والتنمية ،دوره يف احلياة يف مدى ما له من قدرة على التثمري
والذي ميثل إحدى أوجه النشاط اإلنساين  ،التفكري هو إحدى اإلستعدادات اليت زود اهلل هبا إنسان اخلالفة

فإن توجيهه التوجيه الصحيح وتوظيفه  ،ف وحيقق معانيهوالتفاعل البشري مع احلياة مبا خيدم اإلستخال
اليت  والغايات يستلزم وضوح يف املقاصد ،مبا حيقق سعادة اإلنسان ومبا حيقق استخالفه التوظيف البناء

خارف دائرة خدمة الوجود البشري  امهدورً  احىت ال يغدو طاقة مبعثرة وجهدً  ،ينبغي أن يتوجه حنو حتقيقها
 .وحىت ال يصري أداة هدم وتدمري يف احلياة اإلنسانية ،ريوالشهود احلضا

                                                           
 .138ط، .، د2مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسي ،ف  1
 . 53، ص5ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، ف  2
دار عامل : الرياض)يمان، بدرية صاد عبد الرمحن، حنو تأصيل إسالمي ملفهومي الرتبية وأهدافها دراسة يف التأصيل اإلسالمي للمفاهيم امل 3

 .534، ص(م2222، 1الكتب، ط
 .22: امللك  4
 .45، ص24بن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 5
 .544، ص32ازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، فالر  6
 .68علي، سعيد امساعيل، رؤية إسالمية لقضايا تربوية، مرجع سابق، ص 7
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ويعمل يف  اإلنسان يتوجه إليهااليت غايات القاصد و املرسم له و قد دعا إىل التفكري  والقرآن الكرمي
ِما  ،إمنا ينطلق من تصوره عن اهلل والكون واحلياة واإلنسان املقاصد والغاياتلتلك والقرآن يف رمسه  ،طلبها

تلك األهداف حلقة مرتابطة وخارطه حمددة معاملها توجه نتاجات التفكري مبا حيقق غاية خلق  جيعل من
 ،بالكونو  ،وبذاته ،بربه تنتظم عالقة اإلنسان حيث أنه من خالل تلك املقاصد ،ودهاإلنسان وخيدم وج

 .واملشقة يف احلياة ،كما يتيسر له سبل العيش ويرفع عنه احلرف  ،احلياةبو 
ب القرآين قد وجه التفكري إىل جماالت خمتلفة فهذا يعين أن التفكري يف كل جمال له وكون اخلطا

فالتفكري يف جمال اآليات القرآنية له مقاصد تتمثل يف فهم معانيها ودالالهتا واستنباط  ،هوغايات همقاصد
إلضافة إىل استلهام منهج با ،واخلروف بدالالهتا الرتبوية والنفسية والعقلية والسلوكية ،األحكام الواردة فيها

باإلضافة  ،واستقراء ما يف تلك اآليات من إعجاز تشريعي وبالغي وعلمي ،عرض احلجج والرباهني منها
 .إىل فقه تنزيل تلك اآليات على واقع احلياة مع مراعاة التغريات اليت تطرأ على كل عصر

ات تسوقه يف تفاعله مع والتفكري كذلك وهو يعمل يف جمال اآليات الكونية له مقاصد وغاي
اآليات الكونية وتوجه مساره وحتفظ له اجتاهه الصحيح مبا جيعل منه أداة بناء وتعمري ومبا حيقق معاين 

 .وتلك املقاصد والغايات يف جمملها متثل بوصلة توجيه للتفكري ،االستخالف ويفي مبتطلباته
 

  
    (الكون)الكتاب املنظور  وآيات (القرآن)ت الكتاب املسطور آيا مقاصد التفكري يف جمايل :ثانياً 

التفكري يف القرآن يقوم على منهجية ومرتب  مبقاصد وغايات سامية حتدد له توجهاته وترتقي 
ميكن عليه و  ،وهو ما جيعله يسري يف اجتاه اإلصالح واإلعمار ،برسالته فال تأسره األهواء وال تلوثه الشهوات

وجمال آيات  ،(القرآن)جمال آيات الكتاب املسطور  ،ستوى جمالنيعلى م والغاياتحصر تلك املقاصد 
  : يف اآليت (الكون)الكتاب املنظور 

 (القرآن)آيات الكتاب املسطور مقاصد التفكري يف جمال : أ
 طلب رضا اهلل والتقرب منه سبحانه وتعاىل _1

اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ( 162)لَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوَِمَايت لِ ﴿قال تعاىل  
َر اللَِّه أَْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإالَّ ( 163)أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَي  ُقْل أََغي ْ

َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى مُثَّ  إنه " .1 ﴾(164)ِإىَل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن  َعَلي ْ
. وباحمليا واملمات. بالصالة واالعتكاف. التجرد الكامل هلل، بكل خاجلة يف القلب وبكل حركة يف احلياة

كامل ال يستبقي يف النفس وال « إسالم» يف... بالشعائر التعبدية، وباحلياة الواقعية، وباملمات وما وراءه 
فالفرد املسلم يعيش حتت  ،2 "يف احلياة بقية ال يعبدها هلل، وال حيتجز دونه شيئًا يف الضمري وال يف الواقع

                                                           
 .164-162: األنعام  1
 .1241، ص3يف ظالل القرآ، مرجع سابق، مج(: ه1412)قطب، سيد   2
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ألن اخلري كل اخلري   ،وهبذا اهلدف يصبح التفكري كله خري وللخري يعمل ،مقصد كلي هو رضا اهلل سبحانه
 .نهكامن حتت رضا اهلل سبحا

 (القرآن)ة يف آيات الكتاب املسطور املعاين والدالالت الكامن استنباط -2
َما َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِّنا وَ ﴿قال تعاىل 

ُر ِإالَّ أُوُلوا اأْلَْلباِب َوَهَذا ثَ َناٌء ِمَن اللَِّه تَ َعاىَل َعَلى الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بِِه،  " ،1 ﴾يَذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَبابِ  َوما يَذَّكَّ
اَلَلِة َعَلى أَن َّ : َوَمْعَناهُ  ُهْم َيْستَ ْعِمُلوَن َما يَ تَِّعُظ مبَا يف اْلُقْرآِن ِإالَّ َذُوو اْلُعُقوِل اْلَكاِمَلِة، َفَصاَر َهَذا اللَّْفُظ َكالدَّ

َلْواَل َما أَْودََع اللَُّه يف الن ُُّفوِس ِمْن ِإْدرَاِك اْلَمْعُلوَماِت َعَلى اْخِتاَلِف " وهكذا فإنه  .2" ُعُقوهَلُْم يف فَ ْهِم اْلُقْرآنِ 
هَلِيَّةُ   .3" َمرَاتِِبَها َلَما َفِهُموا َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه الشَّرَائُِع اإْلِ

وهؤالء  " ،4 ﴾(3)ُهًدى َوَرمْحًَة لِْلُمْحِسِننَي ( 2)تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم ( 1)امل ﴿ىلقال تعا
احملسنون هم الذين يكون الكتاب هلم هدى ورمحة ألهنم مبا يف قلوهبم من تفتح وشفافية جيدون يف صحبة 

يدركون مراميه وأهدافه احلكيمة، هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون مبا يف طبيعته من هدى ونور، و 
وإن هذا القرآن ليعطي  . وتصطلح نفوسهم عليه، وحتس بالتوافق والتناسق ووحدة االجتاه، ووضوح الطريق

كل قلب مبقدار ما يف هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما يقبل عليه يف حب وتطلع 
 .5" !املشاعر املتوجهة إليه بالرفرفة واحلنني إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة، وجياوب. وإعزاز

يهدف إىل استخالص األحكام اليت تقوم  ك من خالل تفاعله مع القرآن الكرميوالتفكري كذل
 ،وقد كان االجتهاد هو السبيل إىل ذلك خالل التاريخ اإلسالمي ،عليها العبادات وتستند عليها احلدود

وقد كان من ْثاره تلك األحكام  ،النص القرآين فكري يف تعاطيه معمن مظاهر فاعلية الت اوالذي كان مظهرً 
 .اليت استنبطتها املدارس الفقهية

قال  ،ومن مقاصد التفكري كذلك الوقوف على مآالت اآلخرة مبا هلا من وصف يف القرآن الكرمي
َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك تعاىل ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي 

ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن  نْ َيا َواآْلِخرَِة َوَيْسأَُلوَنَك ( 214)َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ يف الدُّ
ٌر َوِإْن خُتَاِلطُوُهْم فَِإْخَوانُُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَّ َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِ  ُه ْصاَلٌح هَلُْم َخي ْ

لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون مبا هو أصلح  ."6﴾ (222)أَلَْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

                                                           
 .1: آل عمران  1
 .141، ص1مرجع سابق، فه، 1422الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب،   2
 .312، ص32التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر   3
 .3-1: لقمان  4
 .2184، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآ، مرجع سابق، مج 5
 .222-214: البقرة  6
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أّن العفو أصلح من اجلهد يف النفقة، وتتفكرون يف الدارين فتؤثرون أبقامها وأكثرمها  لكم كما بينت لكم
 .1" منافع
 واستثمارهاالكشف عن سنن حتصيل اهلداية واإلميان  _ 3

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّرُ ﴿قال تعاىل  امل )وقال تعاىل. 2 ﴾ونَ َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ﴿وقال تعاىل ،3 ﴾(2)َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي ( 1)

وقال  .5 ﴾لِلَّيِت ِهَي أَقْ َومُ  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي﴿وقال تعاىل ،4 ﴾ُهًدى لِلنَّاِس َوبَ ي َِّناٍت ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 
الت ََّفهُُّم يف ُدبُِر اأْلَْمِر، َأْي َما خَيَْفى ِمْنُه َوُهَو : َوالتََّدب ُّرُ . "6 ﴾أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا﴿تعاىل

من سنن وقوانني اهلداية واإلميان الكثري وال سبيل  فيه فالقرآن الكرمي .7" ُمْشَتقٌّ ِمْن ُدبُِر الشَّْيِء، َأْي َخْلُفهُ 
  . إليها إال بالتفكري

 ، غري أن ذلك اهلدى ال يتحقق إال من خالل التفكري فيه،فالقرآن كتاب هداية إىل الطريق القومي
ْرَشاِد َقِومٍي ِذي أَفْ َناٍن أِلَنَّ اْلُقْرآَن جَ  " ،8 ﴾ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َومُ ﴿قال تعاىل اَء بُِأْسُلوٍب ِمَن اإْلِ

ْخاَلِق َوالطََّبائِِع ِإالَّ اَل حَيُوُل ُدونَُه َوُدوَن اْلُوُلوِف ِإىَل اْلُعُقوِل َحاِئٌل، َواَل يُ َغاِدُر َمْسَلًكا ِإىَل نَاِحَيٍة ِمْن نَ َواِحي اأْلَ 
َها حَتْرِيًضا َأْو حَتِْذيرً  ا، حِبَْيُث اَل يَ ْعَدُم اْلُمَتَدب ُِّر يف َمَعانِيِه اْجِتَناَء ْثَاِر أَفْ َنانِِه، َوبِِتْلَك اأْلََسالِيِب الَّيِت ملَْ َسَلَكُه إِلَي ْ

ُلْغَها اْلُكُتُب السَّاِبَقُة َكاَنِت الطَّرِيَقُة الَّيِت يَ ْهِدي ِإىَل ُسُلوِكَها أَقْ َوَم ِمَن الطَّرَاِئِق اأْلُْخرَ  ْن َكاَنِت اْلَغايَُة ى َوإِ تَ ب ْ
َها َواِحَدةً  تتكشف له السنن فالتفكري من خالل وقوفه على آيات الكتاب العزيز  .9" اْلَمْقُصوُد اْلُوُصوُل إِلَي ْ

 .والطرق اليت تصل اإلنسان بربه واليت يكون معها اليقني واإلميان الصادق
 واستثمارهاالكشف عن سنن حتقيق احلضارة والعمران _ 4
وذلك  ،قائق والسنن والقوانني التسخرييةضمن القرآن الكرمي يف معرض آياته العديد من احللقد ت 

مبا جيعلها حمل نظر للتفكري كي يعمل  ،على مستوى آيات اآلفاق وآيات االنفس والسنن االجتماعية
 .عليها ويستخلص منها ما من شانه أن يساعد يف حتقيق احلضارة والعمران على هذه األرض

فإن  الكرمي اليت ورد ذكرها يف القرآنو  الكون مبخلوقاته يف مسائه وأرضه جمال آيات اآلفاق ففي 
القرآن  تسخريية اليت حتكمها واليت تضمنتقوده مقاصد تتمثل يف الكشف عن السنن والقوانني الالتفكري 
   .تخالف والوفاء مبتطلباتهيف حتقيق معاين االسواليت متثل عامل توجيه وإرشاد للتفكري  ،الكثري منها الكرمي

                                                           
 .263، ص1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف(: ه1421)الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد    1
 .44: النحل  2
 .2-1: البقرة  3
 .185: البقرة  4
 .4: اإلسراء  5
 .24: حممد  6
 .113، ص26التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  7
 .4: اإلسراء  8
 .42، ص15حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التحرير والتنوير، مرجع سابق، فابن عاشور،   9
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ويف جمال آيات األنفس فإن املقاصد هنا تتمثل يف الكشف عن السنن والقوانني اليت حتكم 
اجلوانب الشخصية لإلنسان بأبعادها العقلية والنفسية واجلسمية والوجدانية واليت ورد ذكرها يف القرآن 

فة، ومبا يعزز من الشواهد واألدلة على عظمة اهلل لكرمي، مبا يضمن الرتبية واإلعداد املناسب إلنسان اخلال
، وقال تعاىل﴿َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاَها﴾ 1قال تعاىل﴿َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن﴾ . وحكمته يف اخللق والتقدير

2. 
د التفكري ، فإن مقاصكذلك  ويف جمال السنن االجتماعية والتارخيية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي  

هنا تتمثل يف الكشف عن السنن والقوانني اليت حكمت احلضارات صعوًدا وهبوطًا تقدًما وختلًفا حضورًا 
وغياباً، مبا حيقق توجيه مسار األمة يف اجتاه البناء والتعمري، واحلضور والشهود، ويبعدها عن السري يف اجتاه 

 استخالص دالئل عظمة قدرة اهلل سبحانه، وأثر اهلدم والتخريب، أو السقوط واإلندثار، باإلضافة إىل
نقمته فيما مضى من األمم اليت زاغت عن طريق احلق وخالفت أوامر اهلل وما أعقب ذلك من حلول عقوبة 

ِبنَي﴾ قال تعاىل﴿َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلمُ .اهلل عليها  .     3َكذِّ
وذلك مبا تضمن من ذكر لقيام حضارات وسقوطها  ،القرآن يشتمل على سنن احلضارة والعمرانف

ومبا أورد من ذكر لسنن وقوانني تسخريية  ،ومبا أورد من أساليب حياة يف احلكم واالقتصاد ألمم وشعوب
يتفق بقدر ما تسمح _ اإلنسان بناًء  حقيقة هنائية مطلقة تعاجل بناء"مبا حوى ميثل  فهو ،حتكم الوجود

مع طبيعة هذا الوجود وناموسه اإلهلي حىت ال يصطدم اإلنسان بالكون من _ طبيعة اإلنسان النسبية 
نواميسه اليت تكشف له  ،بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ويستخدم بعض نواميسه يف خالفته ،حوله

ليه عقله املوهوب ليعمل ال ليتسلم املعلومات املادية بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق وفق ما يهديه إ
 .4 "اجلاهزة

واستكملت  ،ومجعت العلوم ونازعت إىل الكشف واإلخرتاع ،كلما تقدم النظر"وهكذا فإنه 
 . 5 "آالت البحث ظهرت خصائصه الطبيعية ناصعة حىت كأنه غاية ال يزال عقل اإلنسان يقطع إليها

كما اشتمل على   ،د اشتمل على سنن وقوانني يف جمال اهلداية واإلميانفالقرآن مبنهجه الرباين ق  
والتفكري يف القرآن إمنا يهدف للكشف عن تلك السنن والقوانني  ،سنن وقوانني يف جمال احلضارة والعمران

 . وحضارة وعمراناً  اهبدف استثمارها يف عامل اإلنسان هداية وإميانً 
 

                                                           
 .21: الذاريات  1
 .4: الشمس  2
 .131: آل عمران  3
 .182، ص1يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: م1488)قطب، سيد  4
 .122م، ص2224، 1اث العريب، طدار إحياء الرت : بريوت)الرافعي، مصطفى صادق  إعجاز القرآن والبالغة النبوية،  5
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 (الكون)لكتاب املنظور آيات امقاصد التفكري يف جمال  :ب
 ،والذي يشمل آيات اآلفاق وآيات األنفس والسنن االجتماعية اآليات الكونيةوالتفكري يف جمال 

 :ه يف اآليتتتمثل مقاصد
  واستثمارها اهلداية واإلميان حتصيل الكشف عن سنن _ 1

السنن _  آيات األنفس_ آيات اآلفاق )فاهلل سبحانه وتعاىل جعل الكون بآياته املتنوعة 
ويبين عقيدته الراسخة  اخلالق العظيم ومبا يعزز إميان اإلنسانإىل  حماًل للتفكري مبا يهديكلها ( االجتماعية

أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض )قال تعاىل ،وتفرده يف اخللق والتقدير بوجود اهلل سبحانه وتعاىل ووحدانيته
َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم  َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّماءِ  َماًء فَأَنْ َبت ْ

اْلَبْحَرْيِن  أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا أَنْ َهارًا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ ( 62)قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن 
أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ( 61)َحاِجزًا أَإَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن 
يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل الرِّيَاَح أَمَّْن يَ ْهِديُكْم ( 62)ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه قَِلياًل َما َتذَكَُّروَن 

أَمَّْن يَ ْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن  (63)ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه َمَع اللَِّه تَ َعاىَل اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن 
فاهلل سبحانه وتعاىل يسوق  ،1(( 64)َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي  السََّماِء َواأْلَْرِض أَإَِلهٌ 

وهي إمنا تدرك من  ،املبثوثة يف الكون واليت تشهد على وحدانيته وانفراده باخللق والتقدير للكون الدالالت
له سبل اهلداية ويتضح له الطريق املوصل  فالتفكري من خالل تلك األدلة الشاهدة تتكشف ،خالل التفكري

 .إىل اهلل
والتوجيه إىل "وهكذا فقد كان جمرد التذكري بوجود السماوات واألرض وما يعتمر فيهما من آيات، 

وما يزال هذا السؤال قائما . التفكري فيمن خلقها، كفيال بإلزام احلجة، ودحض الشرك، وإفحام املشركني
على هذا النحو الذي يبدو فيه القصد، ويتضح فيه التدبري، ويظهر فيه فإن خلق السماوات واألرض 

التناسق املطلق الذي ال ميكن أن يكون فلتة وال مصادفة، ملجئ بذاته إىل اإلقرار بوجود اخلالق الواحد، 
ناطق بأن هناك تصميما واحدا متناسقا هلذا الكون ال تعدد يف طبيعته وال . الذي تتضح وحدانيته بآثاره

إرادة قاصدة ال يفوهتا القصد يف الكبري . فال بد أنه صادر عن إرادة واحدة غري متعددة. تعدد يف اجتاهه
فالتفكري إذن يف آيات اهلل الكونية ال حمالة تتكشف معه األدلة اليت تقيم اإلميان وحتقق  .2" وال يف الصغري

  .يف اخللق والتدبري اليقني بوحدانية اهلل وعظيم قدرته
 واستثمارها سنن حتقيق احلضارة والعمرانلكشف عن ا_ 2

يف الكشف عن سنن حتقيق احلضارة  فالتفكري يف جمال آيات الكتاب املسطور تتوزع مقاصده
 :على مستويات ثالثة والعمران

                                                           
 .64-62: النمل  1
 .2656، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  2
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ويف جمال آيات اآلفاق، فان مقاصد التفكري هنا تتمثل يف الكشف عن السنن : مستوى آيات اآلفاق_ أ
يت حتكم العالقات بني األشياء، وتوظيف تلك السنن والقوانني فيما خيدم رسالة اإلستخالف والقوانني ال

ويفي بواجب العمارة، واستغالل مقدرات الكون وفًقا لسنن وقوانني التسخري، باإلضافة إىل استخالص ما 
يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا  قال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا. يف تلك اآليات من شواهد على عظمة اخلالق سبحانه ووحدانيته

يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك 1َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق﴾  ، وقال تعاىل﴿َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ
 .2آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن﴾ 

للتفكري وساحة لفعله  تتسع آيات اآلفاق لتشمل كل ما يف السماوات واألرض ولتكون جماالً و 
( 142)قال تعاىل﴿ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب  ،ونشاطه

سََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق ال
وأويل األلباب هم أصحاب العقول وتفكريهم يهديهم إىل . 3﴾ (141)بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

واملعىن ربنا ما خلقت هذا "يف اآلية السابقة( ه1212:ت)الكشف عن علل خلق األشياء، يقول األلوسي
أو املتفكر فيه العظيم الشأن عاريًا عن احلكمة خالًيا عن املصلحة، كما ينبئ عنه أوضاع الغافلني املخلوق 

عن ذلك املعرضني عن التفكر فيه العادمني من جناح النظر قوادمه وخوافيه، بل خلقته مشتماًل علة حكم 
م األذهان دون الوقوف جليلة، منتظًما ملصاد عظيمة تقف األفكار حسرى دون اإلحاطة هبا وتكل أقدا

 . 4" عليها بأسرها، ومن مجلتها أن يكون مدارًا ملعاش العباد ومناًرا يرشدهم إىل أجواء املبدأ واملعاد
فما من كوكب من الكواكب إال وللرب تبارك "وبالنظر يف الكواكب كمفردة من مفردات الوجود
ه، مث يف موضعه من السمآء وقربه من وسطها وتعاىل يف خلقه حكم كثرية، مث يف مقداره، مث يف شكله ولون

وإن التفكري ليعمل على استكشاف تلك احلكم . 5" وبعده، وقربه من الكواكب الذي يليه وبعده منه
 .فهو تفكري يعمل الستخراف مقاصد خلق األشياء وعلل وجودها ،اجلليلة

ِإنَّ اللََّه َعلى  . اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرَةَ ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ : ُقلْ ﴿قال تعاىل
بعد األمر بالسري يف األرض لينظروا  « َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلقَ »إن التعبري هنا بلفظ املاضي  ".6 ﴾ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
دل على نشأة احلياة األوىل، ترى هنالك يف األرض ما ي.. ا معينايثري يف النفس خاطرً . كيف بدأ اخللق

كاحلفريات اليت يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خ  احلياة كيف نشأت؟ .وكيفية بدء اخلليقة فيها

                                                           
 .22: العنكبوت  1
 .13: اجلاثية  2
 .141-142: آل عمران  3
ق على عبد الباري عطيه، األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حتقي 4
 .312، ص(ه1415، 1،ط2دار الكتب العلمية،ف: بريوت)
رجع ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، م  5

 .551، 2سابق، ف
 .22: العنكبوت  6
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ما هي؟، ومن أين : وإن كانوا مل يصلوا إىل شيء يف معرفة سر احلياة -وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ 
ويكون ذلك توجيها من اهلل للبحث عن نشأة  -؟ جاءت إىل األرض؟ وكيف وجد فيها أول كائن حيّ 

 ،باعتبار ما حيكم ذلك من سنن ربانية ،1" احلياة األوىل واالستدالل به عند معرفتها على النشأة اآلخرة
ومن وجه آخر فإن معرفة تلك السنن والقوانني اليت حكمت  ،اإلميان بوعد اهلل وصدق القرآن يعززوهو ما 

    .احلضارة والعمران حتقيق كن استثمارها يفنشأة اخللق وتكونه مي
َويف أَنْ ُفِسُكْم يف حال ابتدائها  " .2 ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿قال تعاىل: مستوى آيات األنفس_ ب

ما تتحري فيه األذهان، : وتنقلها من حال إىل حال ويف بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع اخللق
بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف املعاين، وباأللسن، والنطق، وخمارف وحسبك 

من اآليات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة املدبر، دع : احلروف، وما يف تركيبها وترتيبها ولطائفها
 .3" األمساع واألبصار واألطراف وسائر اجلوارح وتأتيها ملا خلقت له

وهذا املخلوق اإلنساين هو العجيبة الكربى  " ذي خيتزل يف مركبه الكثري من األسرارالكائن ال هذا
ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أسراره الكامنة يف كيانه، حني يغفل قلبه عن اإلميان وحني . يف هذه األرض
يف : لروحيعجيبة يف تكوينه ا. يف أسرار هذا اجلسد: إنه عجيبة يف تكوينه اجلسماين.حيرم نعمة اليقني
وحيثما وقف اإلنسان يتأمل عجائب نفسه ...  وهو عجيبة يف ظاهره وعجيبة يف باطنه. أسرار هذه النفس

عملية اهلضم . وطريقة أدائها هلذه الوظائف وظائفها. تكوين أعضائه وتوزيعها. التقى بأسرار تدهش وحتري
اجلهاز العصيب وتركيبه وإدارته . روقدورة الدم يف القلب والع. عملية التنفس واالحرتاق. واالمتصاص
تناسق هذه األجهزة كلها وتعاوهنا، وجتاوهبا .الغدد وإفرازها وعالقتها بنمو اجلسد ونشاطه وانتظامه. للجسم

ويف كل عضو وكل جزء من عضو خارقة حتري . وكل عجيبة من هذه تنطوي حتتها عجائب. الكامل الدقيق
 .السنن والقوانني اليت صبغ اهلل عليها مركبه وكيانهوهو يف ذلك كله حموم ب .4" األلباب

معرفة مقوماهتا واكتشاف سنن توجيهها فاملقاصد هنا تأيت يف سياق اإلحاطة بالنفس اإلنسانية و 
وتكوين العادات الفاعلة واحلسنة فيها، واليت جتعل الفرد مبستوى الفاعلية والشهود احلضاري، باعتبار أن 

َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها ( 4)م القرآن، ومدار تربيته، قال تعاىل﴿َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاَها اإلنسان هو حمور اهتما
فالتفكري هو الذي يستخلص ويستنتج سنن تربية النفس وتزكيتها من خالل البحث والتقصي . 5﴾ (12)

ْنَساُن   َوِإَذا َصُلَحِت الن َّْفُس اْلَبَشرِيَُّة َأْصَلَحتْ ." واملالحظة والتجريب ُكلَّ َشْيٍء تَْأُخُذ بِِه، َوتَ تَ َوىلَّ أَْمرَُه، فَاإْلِ
وعليه فإن إصالحه يعد من أولويات . 6" َسيُِّد َهِذِه اأْلَْرِض، َوَصاَلُحَها َوَفَساُدَها َمُنوٌط ِبَصاَلِحِه َوَفَساِدهِ 

                                                           
 .2132، ص5، مرجع سابق، مج(ه1412)القرآن، قطب، سيد، يف ظالل    1
 .21: الذاريات  2
 .344، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف   3
 .3382-3314، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  4
 .12-4: الشمس  5
 . 1، ص(م1442ط، .د 1اهليئة املصرية العامة للكتاب، ف: القاهرة)تفسري املنار،  حممد رشيد بن علي، رضا،  6
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تنميته، إذ أن بغريه ال يكون التفكري وأمسى مقاصده، باعتبار أن اإلنسان أهم عنصر ينبغي االهتمام به و 
 .1هناك تنمية وال تقدم 

وإذا كان البحث يف أسباب الطبيعة والتاريخ فرًضا قرآنًيا فإن البحث يف النفس البشرية اليت "
ستقوم هبذه الرحلة هو من صميم الفريضة، فهل تبحر املركبة يف عباب البحر دون أن يعرف رباهنا بكل 

 . 2" دقة كل أجزائها
أن الرسل واألنبياء الذين أحكموا القدرات األخالقية يف "التاريخ شواهد حمسوسة على  ويظهر

ميدان النفس استطاعوا االرتقاء بنماذف من البشر إىل الدرجة اليت يتطلع إليها اإلنسان يف الكمال واملثالية، 
اع، وحيتاف إىل تطوير والتوسع يف ذلك حيتاف إىل مزيد من القدرات التسخريية يف ميدان النفس واالجتم

 .3" مفاهيم جديدة للعلم والرتبية، وهو األمر الذي توجه إليه أصول الرتبية اإلسالمية
 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ ﴿وقال تعاىل  :جتماعيةمستوى السنن اال _ف
املكذبني وليتعظ « عاِقَبُة اْلُمْنَذرِينَ »لينظر من ينظر " ،5 ﴾اَن عاِقَبُة اْلُمْنَذرِينَ فَاْنظُْر َكْيَف ك﴿وقال تعاىل .4

فإذا طال الطريق .. وهذا وعده ألوليائه فيها. هذه سنة اهلل يف األرض... من يتعظ بعاقبة املؤمنني الناجني 
أن العاقبة واالستخالف على العصبة املؤمنة مرة، فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق، وأن تستيقن 

فالقرآن عادة ما يرب  بني التفكري بقدرة اإلنسان على اكتشاف السنن والقوانني التسخريية  ،6" للمؤمنني
ليجعل التفكري على صلة بالسنن والقوانني  ،واستخالص العرب ،واكتشاف احلقائق واكتساب املعرفة

 .التسخريية
ُهْم قُ وًَّة أَوملَْ َيِسريُوا يف اأْلَ ﴿قال تعاىل ْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم كانُوا َأَشدَّ ِمن ْ

ُهْم َولِكْن كانُوا َوأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروها َأْكثَ َر ِمَّا َعَمُروها َوجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ يِّناِت َفما كاَن اللَُّه لَِيْظِلمَ 
أَوملَْ َيِسريُوا تقرير لسريهم يف البالد ونظرهم إىل آثار املدّمرين من عاد وْثود وغريهم " ،7 ﴾َيْظِلُمونَ أَنْ ُفَسُهْم 

ُهْم قُ وًَّة َوأَثاُروا اأْلَْرَض وحرثوها  فما  ... من األمم العاتية، مث أخذ يصف هلم أحواهلم وأهنم كانُوا َأَشدَّ ِمن ْ
له منافية للظلم، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب هلم، ألّن حا كان تدمريه إياهم ظلماً 

 . فهي سنن حتكم عامل اإلنسان والتفكري مطالب بالعمل على الكشف عنها .8" تدمريهم

                                                           
، (م1442-ه1413ط، .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، د: الرياض)مرسي، حممد عبد العليم، الرتبية والتنمية يف اإلسالم،   1
 .42ص

 .151، ص(م2223، 1دار الفكر، ط: دمشق)اعن اخلريطة الفقودة العمري، أمحد خريي، البوصلة القرآنية احبار خمتلف حبثً   2
 .152الكيالين،  ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية، مرجع سابق، ص  3
 .11: األنعام  4
 .261، ص32ير والتنوير، مرجع سابق، فالتحر (: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر    5
 . 1812، ص3، مرجع سابق، مج(ه1412)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،   6
 .4: الروم  7
 .464، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  8
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َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ﴿اخلطاب القرآين يقرن بني السري يف األرض والنظر قال تعاىلف     
ِبنيَ يف اأْلَْرِض فَا إكتشاف السنن ما "فاهلدف من السري يف األرض هو  ،1 ﴾ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

يف املكان  ادام الواقع املعاش ال يتيح للمرء أن يرى الصورة كاملة بكل أبعادها والسري يف األرض ليس سريً 
" والعواقب اليت آلت إليها ،رشدها وغيهاسري يف الزمان حىت نرى قصة البشرية كاملة يف اولكنه أيضً  ،فق 

2. 
وما يدب فيه  من خالل اكتشاف قوانني الكون احملسوس عرب تارخيه الطويل ولقد استطاع اإلنسان

وتسخري هذه القوانني أن يعرف كيف يتعامل مع مكونات هذا الكون وتسخريها لتحسني  من سنن وقوانني
يف حياته  تغلب على كثري من األخطار واملصاعب اليت تواجههالومن مث  حياته واالرتقاء بوجوده املادي

يعرف كيف بذلك  صار –كاجلاذبية مثاًل   –قوانني اهلواء والفضاء ل هري سخفاإلنسان بت. على هذه األرض
 .3 باقتدار حول األرض يف زمن حمدود وجيوب الفضاء ويدور ويتجاوز قوانني اجلاذبية يصنع املركبات

وانني اليت ن والقكذلك يف جمال آيات الكتاب املسطور الكشف عن السن  ومن مقاصد التفكري
 .  وعظيم إبداعه والذي به يتعزز اإلميان ويتحقق اليقني بوجود اهلل سبحانه وتعاىل اهلل سبحانه حكمةتربز 
 نساينة املشكالت اليت تعرتض الوجود اإلمعاجل_ 3

وغريها من  ،بأنواعها كالكوارث واألمراض  ،اضع احللول املناسبة هلوذلك بالكشف عنها ومن مث و 
 ،وقد متثل ذلك يف قصة يوسف ومعاجلة مشكلة القح  واجلدب ،املشكالت اليت تعرتض مسرية البشرية

جتاه دف بال شك جيعل التفكري يعمل يف اوهذا اهل .يف مواجهة فساد يأجوف ومأجوف وقصة ذو القرنني
 .ياة اإلنسانيةمعاجلة ما يستجد من مشكالت يف مسرية احل

فاملشكالت اليت تعرتض مسرية اإلنسان على هذه األرض يقوم حلها على أساس السنن 
اخلبري بسنن " ولذلك فإن ،والسنن والقوانني إمنا يتم اكتشافها والتعرف عليها من خالل التفكري ،والقوانني

ظام من احلمية على األغذية من ويفرض ن ،ويتخذ إجراءات تغيري نظرات ايلتمع ،ايلتمعات ميكن أن يدرك
وكما ميكن استخدام احلجر الصحي إليقاف األوبئة يف مستوى  ،جراثيم فكرية تعطل قوى ايلتمع ومتاسكه

كما ميكن إعطاء اللقاحات الفكرية ضد   ،ميكن استخدامه يف مستوى املرض اإلجتماعي ،املرض الصحي
  .لسن والقوانني التسخرييةذلك أن ايلتمع مبشكالته خيضع ل .4" أفكار مرضية

َفال َمَردَّ لَُه  اِإنَّ اللََّه ال يُ َغي ُِّر ما بَِقْوٍم َحىتَّ يُ َغي ُِّروا ما بِأَنْ ُفِسِهْم َوِإذا أَراَد اللَُّه بَِقْوٍم ُسْوءً ﴿قال تعاىل
ٌر َعْن ِفْعِل اْلَعْبدِ ظَاِهَر َهِذِه اآْليَِة َيُدلُّ َعَلى َأنَّ فِ "  ،5 ﴾َوما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن والٍ  " ْعَل اللَِّه يف الت َّْغِيرِي ُمَؤخَّ

                                                           
 .131: آل عمران  1
 .23التفكري املوضوعي، مرجع سابق، صعبد الكرمي بكار،  فصول يف  2
املعهد العاملي للفكر : هريندن)الكيالين،  ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية،   3

 .152، ص(م1441، 2االسالمي، ط
 .21سعيد، جودت، حىت يغريوا ما بأنفسهم، مرجع سابق، ص  4
 .11: دالرع  5
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. 2" َحىتَّ يُ َغي ُِّروا َعَلى التََّسبُِّب ِفيِه َعَلى َطرِيَقِة اْلَمَجاِز اْلَعْقِليِّ : َوأُْطِلَق الت َّْغِيرُي يف قَ ْولِهِ " يقول ابن عاشور ،1
مشيئة اهلل وجرت هبا سنته، أن ترتتب مشيئة اهلل  وإهنا حلقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت "

 .3" بالبشر على تصرف هؤالء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم هلذه السنة بسلوكهم
فاهلل سبحانه وتعاىل قد أوكل مسألة معاجلة املشكالت والتغيري يف أوضاع ايلتمع والدفع به حنو 

أوكل ذلك للقوة التفكريية  ،ونية واإلرتقاء به يف سلم الشهود احلضاريواخلروف به من الد ،التقدم والرخآء
لدى اإلنسان فهي املعنية مبعاجلة املشكالت واحلد من تأثرياهتا السلبية مبا منحها اهلل من قدرات على 

ومبا لديها من قدرة كذلك على اقرتاح  ،الكشف عن السنن والقوانني التسخريية اليت حتكم تلك املشكالت
هدف اإلنسان يف هذا ايلتمع "وهكذا فإن . احللول املناسبة يف ضوء ما يتكشف هلا من السنن والقوانني

 .  4" استئناف احلياة اإلسالمية ووسيلته كل ما ميكن أن يصل إليه فكره ويده
 استشراف املستقبل _4

 ،حوالت اليت جتد فيهالتعاطي معه باقرتاح املعاجلات مبا يتناسب مع التغريات والت وذلك من خالل
قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ ﴿قال تعاىل على لسان يوسف عليه السالم

ْمُتْم هلَُ ( 41)قَِلياًل ِمَّا تَْأُكُلوَن  نَّ ِإالَّ قَِلياًل ِمَّا حُتِْصُنوَن مُثَّ يَْأيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ
حضور  ضرورة ذلك داللة على غري أن يف ،ة املستقبل ولكن بوحي النبوةوهنا تظهر قراء ،5 ﴾(48)

لدى إنسان اخلالفة ينبغي أن يعمل على استشراف  التفكريف ،يف تفكري إنسان اخلالفة املستقبل واعتباره
 .املعطيات اليت تتوافر لديه من خالل استقراء املاضي واحلاضراملستقبل مبآالته وحتوالته يف ضوء 

يف ِبْضِع ( 3)يف أَْدََّن اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن ( 2)ُغِلَبِت الرُّوُم ( 1)امل ﴿قال تعاىل
للتفكري  الكرمي وتظهر هنا لفتة القرآن ،6 ﴾(4)ُمْؤِمُنوَن ِسِننَي لِلَِّه اأْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح الْ 

النصر واهلزمية أحوال تنشأ عن مؤثرات، وفق تلك السنن اليت " ذلك أن ،حنو املستقبل مبتغرياته وحتوالته
عد على والتفكري هو املعين بتتبعها والكشف عنها والسيطرة عليها مبا يسا .7" اقتضتها تلك املشيئة الطليقة

 . وتفسريها واستخدام القياس واخلروف بنتائج تقراء الوقائعسوذلك من خالل ا ،تحكم يف نتائج املستقبلال
وتنسل من  ،الكون واحلياة واإلنسانو  القرآين عن اهلل ومجيع هذه املقاصد مشتقة من التصور

لتفكري مبا يكفل الوفاء واليت يف جمملها توجه ا ،املقاصد والغايات املتضمنه يف خطابه والثاوية يف معانيه
ومبا  سامية وهكذا فالقرآن الكرمي من خالل ما يرسم من أهداف ،مبتطلبات اإلستخالف وعمارة األرض

                                                           
 .22، ص14ه، مرجع سابق، ف1422الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب،   1
 .122، ص13التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر   2
 .2244، ص4، مرجع سابق، مج(ه1412)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،   3
 .21ما بأنفسهم، مرجع سابق، ص سعيد، جودت، حىت يغريوا   4
 .48-41: يوسف  5
 .4-1: الروم  6
 .2158، ص5، مرجع سابق، مج(ه1412)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،   7
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يضع من أطر إمنا يهدف يف األساس ليجعل من التفكري عامل بناء وتعمري يف احلياة اإلنسانية ومبا يكفل 
ومجيع هذه املقاصد تنسل من قاعدة عامة  ،األرضتوفري ظروف العيش الكرمي اآلمن للناس كافة يف هذه 

 .مفادها جلب املصاد ودرء املفاسد
يعم كل وهذا التعمري والبناء  ،جتعل من التفكري أداة بناء وتعمري وخرييتها هذه املقاصد بسموهاف

تفكري مبا يف ذلك جمال تنمية ال ،مناحي احلياة اإلنسانية ويستوعب كل متطلبات االستخالف واحتياجاته
تنمية التفكري واالرتقاء به ال ينفك عن أن تكون كذلك و  ،1إذ العواقب مرتبطة خبريية املقاصد  وترقيته

وء تلك يف ضالبناء والتعمري اليت يسعى التفكري لتحقيها يف واقع احلياة اإلنسانية و  اخلريية مظهر من مظاهر
 .األهداف املشتقة من تعاليم القرآن وتوجيهاته

وتفعيل التفكري يهدف  ،وهو يهدف إىل تفعيل التفكري ،فإن تنمية التفكري هدف وبرتاتبية
والكشف عن السنن والقوانني التسخريية إمنا هو هبدف  ،للكشف عن السنن والقوانني التسخريية

واليت بدورها هتدف لتحقيق معاين االستخالف والوفاء مبتطلباته يف شىت مناحي احلياة  ،استثمارها وتوظيفها
  .اإلنسانية على هذه البسيطة

                                                           
 . 3381، ص6يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: م1488)سيد  ،قطب 1
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 ن الكرميالقرآ ضوء يفمنطلقات التفكري : لثاملطلب الثا
 

وهي كقدرة إنسانية مطلوب  ،التفكري عملية عقلية خص اهلل هبا اإلنسان دون غريه من املخلوقات
املسئولية  ومبا جيعلها مبستوى ،من اإلنسان أن يتعبد اهلل من خالهلا بتفعيلها وتوجيهها التوجيه الصحيح

ذلك حمكومة بعدد من املوجهات واملنطلقات اليت تقوم لوهي  ،من حيث كوهنا الزمة استخالفية ،املناطة به
 : تتوزع على مستويني وتلك املنطلقات ،تتحقق معه فعاليتها وعطائها املتميز امهمً  اعليها واليت متثل رافدً 

 
 : أوالً 

ُ
 فكرةمنطلقات التفكري يف مستوى الذات امل

 :وتتوزع حتت هذا املستوى منطلقات عدة واليت منها 
 االستخالف_ 1

ويف اآلية تقرير لدور  ،1 ﴾َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً ﴿قال تعاىل
منها التفكري يف ا واليت واستغالل قدراته اليت حباه اهلل هبوهو ما يقتضي منه تسخري  ،اإلنسان االستخاليف

ما ملفهوم االستخالف من ظل وأثر على  وقد سبق بيان ،حتقيق معاين االستخالف والوفاء مبتطلباته
  .التفكري

هو جوهر "فاالستخالف الذي كلف به اإلنسان مبا حيمله من متعة التصرف ومسئولية اخليار
تقتضي ألوانا من النشاط  "فاخلالفة . 2 "راحلياة اإلنسانية، وغايتها يف العمل واخلري ويف اإلبداع واإلعما

احليوي يف عمارة األرض، والتعرف إىل قواها وطاقاهتا، وذخائرها ومكنوناهتا، وحتقق إرادة اهلل يف 
كما تقتضي اخلالفة القيام على شريعة اهلل يف األرض لتحقيق . استخدامها وتنميتها وترقية احلياة فيها

وكل ذلك لن يكون إال من خالل التفكري  .3" الناموس الكوين العاماملنهج اإلهلي الذي يتناسق مع 
 .وبالتفكري يكون

 :4 عدة منهابقدراته تبعات الفرد املسلم  يصبح علىهذا املنطلق مع و 
أن يستخدم عقله الذي خلقه اهلل فيه وعلمه الذي آتاه وأن يتأمل يف خملوقات اهلل وما فيها من  -1

من خلقه وأنه مل خيلق ذلك كله  ل به على خالقه وعلى غايتهبديع الصنع ومجال اخللق يستد
 .عبثًا

 .أن يستخرف اإلنسان املنافع اليت خلقها اهلل يف خملوقاته اليت سخرها له -2

                                                           
 .32: البقرة  1
 .121آنية املنطلق األساس لإلصالح االنساين، مرجع سابق، صأبو سليمان، عبد احلميد امحد، الرؤية الكونية احلضارية القر   2
 .3381، ص6قطب، سيد يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  3
، (م1441 -ه1411، 2دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الرياض)ياجلن، مقداد، معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية،   4
 .63ص
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وهبذا يصبح التفكري عملية عقلية يسعى الفرد من خالهلا للكشف عن السنن والقوانني التسخريية 
ض والسعي وجد مع بذل أقصى حنو البناء وعمارة األر  كريالتف جهو يت وبذلك ، اليت ختدم االستخالف

  .لتحقيق االستخالف والوفاء مبتطلباته درجات اجلهد
 املسئولية_ 2

َحال َأو صفة من يْسَأل َعن أَمر تقع َعَلْيِه تَبعته يُ َقال أَنا بَرِيء من مسؤولية " :تطلق علىاملسئولية 
    .1" زَام الشَّْخص مبَا يصدر َعنُه قواًل أَو عماًل على اْلتِ ( أخالقيا)َهَذا اْلَعَمل َوتطلق 
تعين أن كل إنسان سوف يسأل عن تفاصيل ما ابتلي به يف قاعة الدنيا ويف ضوء " إمنا واملسئولية 

جناحه أو فشله يف هذه املسئولية سوف يتقرر جزاءه ومستقره فإما النعيم الدائم يف اجلنة أو الشقاء الدائم 
، وقال تعاىل 3 ﴾ (43)َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ( 42)فَ َوَربَِّك لََنْسأَلَن َُّهْم َأمْجَِعنَي ﴿قال تعاىل ،2" يف النار

ًرا يَ رَُه ﴿ فهي دقة يف امليزان  .4 ﴾(8)َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَُه ( 1)َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
 .غر شيئ يف الوجود وهي الذرةواحلساب حُيصى معها أص

شيء حمدد حيمل هذا االسم، وأنه أصغر بكثري من تلك اهلباءة اليت " كمكون يف الوجود  والذرة
. أما الذرة فال ترى أبدا حىت بأعظم ايلاهر يف املعامل. ترى يف ضوء الشمس، فاهلباءة ترى بالعني ايلردة

! وكل ما رآه هو آثارها. حد منهم أن رآها بعينه وال مبجهرهمل يسبق لوا! يف ضمري العلماء« رؤيا»إمنا هي 
عندئذ ال حيقر ! ...فهذه أو ما يشبهها من ثقل، من خري أو شر، حتضر ويراها صاحبها وجيد جزاءها

ْنسانُ » إمنا يرتعش . هذه صغرية ال حساب هلا وال وزن: وال يقول. خريا كان أو شرا. شيئا من عمله« اإْلِ
إن هذا امليزان ! عمل من أعماله ارتعاشة ذلك امليزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل وجدانه أمام كل

القلب الذي يرتعش ملثقال ذرة من خري ..إال يف القلب املؤمن.. مل يوجد له نظري أو شبيه بعد يف األرض
 . 5 "أو شر 

، 6 ﴾تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ  َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اللَِّه مُثَّ ﴿قال تعاىل
ُكلَّ ُمَكلٍَّف فَ ُهَو ِعْنُد الرُُّجوِع ِإىَل اللَِّه اَل بُدَّ   َ"وعليه فإن ّ  ،فكل سلوك وكل فعل خيضع للحساب واجلزاء

رًايَ رَُه َوَمْن يَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا  َفَمنْ ﴿،  قال تعاىل7" َوأَْن َيِصَل إِلَْيِه َجزَاُء َعَمِلِه بِالتََّمامِ  يَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخي ْ
َوَنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَ  لِيَ ْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيًئاَوِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن ﴿، وقال تعاىل8 ﴾يَ رَهُ 

                                                           
 .411، املعجم الوسي ، مرجع سابق، صمصطفى، ابراهيم وآخرون  1
دار القلم للنشر : ديب)الكيالين، ماجد عرسان  فلسفة الرتبية اإلسالمية دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية اإلسالمية والفلسفات املعاصرة،  2

 .222،ص (م2222، 1والتوزيع، ط
 .43-42: احلجر  3
 .8-1: الزلزلة  4
 .3456، ص6لقرآن، مرجع سابق، مجيف ظالل ا(: ه1412)قطب، سيد  5
 .281: البقرة  6
 .88، ص1مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  7
 .8-1: الزلزلة  8
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حساب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها حتقيقًا ملبدئ  .1 ﴾ِبنيَ َخْرَدٍل أَتَ ْينا هِبا وََكفى بِنا حاسِ 
 .املسئولية

وإن مسئولية اإلنسان يف هذه احلياة وعلى هذه األرض تتجسد يف القيام مبسئولية اخلالفة 
واإلعمار، فهي مسئولية يتحتم على اإلنسان معها القيام بواجبات والوفاء بتبعات تفي مبتطلبات 

حياة جادة ذات معىن، وْثرة حقيقية لكل ما حيققه يف احلياة من " ، فاإلنسان يف الرؤية القرآنيةاإلستخالف
إصالح، وإبداع وإعمار، ميتد يف عامل الروح واألبدية، فهي بذلك حياة روحية أبدية، جيين فيها اإلنسان 

وجزاء لكل ما قدم ْثرة كل ما حقق، وأعطى وأبدع وعمر، ليصبح املوت للمصلحني والصاحلني ْثرة 
 .2 "اإلنسان من عطاء
َولِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا َوجَيْزَِي الَِّذيَن ﴿قال تعاىل
ولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرسُ ﴿، وقال تعاىل3 ﴾َأْحَسُنوا بِاحلُْْسىَن 

ًرا ﴿، وقال تعاىل4 ﴾اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ  َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْوا َماَذا أَنْ َزَل َربُُّكْم قَاُلوا َخي ْ
نْ َيا َحَسنَ  ٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقنيَ لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا يف َهِذِه الدُّ َواَل تَ ْقُف َما  ﴿وقال تعاىل. 5 ﴾ٌة َوَلَداُر اآْلِخرَِة َخي ْ

هلذه اآليات  ، فاإلنسان وفًقا6 ﴾لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
العقلية والسمعية والبصرية واجلسدية والنفسية يستعملها فيما خلقت ألجله،  مسئول عن نفسه وعن قدراته

وهو يف ظل هذا اإلحساس باملسئولية يسود حياته العطاء والبذل والتضحية يف تقدمي كل ما هو خري ومفيد 
 .ونافع للوجود البشري

اجيابًيا يف ذات نفسه يقتضيه حركة وعماًل "ووفًقا هلذا التصور فإن وجود اإلنسان على هذه األرض
ويف اآلخرين من حوله، ويف هذه األرض اليت هو مستخلف فيها ويف هذا الكون احملسوب حسابه يف 

وأنه ال يبلغ شكر نعمة اهلل عليه بالوجود ونعمة اهلل عليه باإلميان، وال يطمع يف النجاة من ... تصميمه 
 .  7" فة األرض وفق شرط اهلل ومنهجهحساب اهلل وعذابه إال بأن يؤدي دوره اإلجيايب يف خال

، قَالَ  اَل تَ ُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم »: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأيب بَ ْرزََة اأَلْسَلِميِّ
، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنْ َفَقُه، َوَعْن الِقَياَمِة َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفْ َناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم فَ َعلَ 

 .  8 "«ِجْسِمِه ِفيَم أَْباَلهُ 

                                                           
 .41: األنبياء  1
 .133_132أبو سليمان، عبد احلميد امحد، الرؤية الكونية احلضارية القرآنية املنطلق األساس لإلصالح االنساين، مرجع سابق، ص 2
 .31: النجم  3
 .125: التوبة  4
 .32: النحل  5
 .36: اإلسراء  6
 .212، ص(م1483، 3اإلحتاد اإلسالمي العاملي، ط: ب:د)قطب، سيد، خصائص التصور اإلسالمي،  7
 . 612، ص2411سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب القيامة، رقم 8
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ِما كشفته "والشعور باملسئولية عامل حتفيز وحتريك لقوى اإلنسان مبا جيعلها أداة بناء وإعمار، وهو
اإلنسان يلتذ هبذه املسئولية  أن_ أو علم النفس حسب املصطلحات املعاصرة _ آيات اهلل يف األنفس 

وبإعتماد املسئولية منطلًقا من . 1" ويسعد يف إتياهنا وتقدمي ما تتطلبه من العطاء أكثر ِما يسعده األخذ
منطلقات التفكري فإن التفكري يسري يف اجتاه  اإلعمار مستشعرًا مسئوليته فيما يصل إليه وما ينتجه بإعتبار 

فشر وبذلك يتجنب مزالق الفساد، األمر  فخري، وإن شرًا عنه إن خريًا ئواًل أن كل ما يقدمه الفرد يعد مس
الذي يتحقق معه كل معاين اخلري والصالح واإلعمار فإن ما مينع على التفكري لدى الفرد على أن يكون 

 .أداة تدمري وختريب هو الشعور باملسئولية
تكار فحسب بل إنه ينظم تلك فالتفكري ببعده اإلستخاليف ال يقف عند حدود اجلدة واإلب

العناصر وفق إحساسه باملسئولية اإلجتماعية فمن منطلق اإلحساس باملسئولية فإننا أمام نوعني من 
فقد يعبئ شخص ما طاقاته حنو إبداع وسائل ومكتشفات جديدة "اإلبداع، اإلبداع البناء واإلبداع اهلدام 

يتجه شخص آخر إىل العكس من ذلك حنو إبداع  لتخفيف آالم البشر وحتقيق أوضاع أقل شقاًء، وقد
وفق التعريف العلمي  وسائل ومكتشفات جديدة للقتل باجلملة أو التعذيب وكال الشخصني يعترب مبدًعا

 .2 "لإلبداع بصفته صياغة جديدة لعالقات بني األشياء
والتخريب هو غري أن ما جيعل هذا يسري يف اجتاه البناء واإلعمار وذاك يسري يف اجتاه اهلدم 

اإلحساس باملسئولية ِما جيعلها منطلق ذو أمهية يف توجيه التفكري حنو البناء والتعمري وحتقيق مصلحة 
 .اإلنسان وتيسري سبل العيش له على هذه االرض

ومنطلق املسئولية وبعدها هو منطلق وبعد ميثل الوجه اآلخر ملنطلق اخلالفة ومفهومها يف تكوين 
فاإلنسان بتفكريه حيمل معه مسئوليته األخالقية عن دوره املناط به سواًء باإلصالح أم  العقلية اإلسالمية،

باإلفساد، وسواًء كان بالسعي أم بالقعود، وسواًء كان باإلعمار والبناء أم باهلدم والتخريب، وهذه املسئولية 
 .  والتخريب هي اليت من شأهنا أن جتعل من التفكري عملية هتدف لإلعمار والبناء ال للهدم

وعدم املسئولية يعين أن اإلنسان أخرف نفسه من نظام الكون الكبري وهترب عن مستلزمات وجوده 
املعنوي واملادي، وعلى العكس من ذلك فإن الشعور باملسئولية جيسد إحساس املرء بتبعات إرادة احلياة 

صل بني اهلدم والبناء وبني التخريب والتقدم يف دروب اخلري والصالح، فاإلحساس باملسئولية هو احلد الفا
وعلى مدار التاريخ ظل اإلمهال، وعدم اإلكرتاث مصدرًا ألكرب الشرور اليت يتعرض هلا اإلنسان "واإلعمار 

  .3 "يف مجيع جماالت احلياة
 لبشري أمام إبداع اهلل الالحمدودحمدودية اإلبداع ا_ 3

                                                           
 .224مية دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية اإلسالمية والفلسفات املعاصرة، مرجع سابق، صالكيالين، ماجد عرسان، فلسفة الرتبية اإلسال 1
 .81ص (م1418ط، .وكالة املطبوعات، د: الكويت)عبد الستار، إبراهيم، آفاق جديدة يف دراسة اإلبداع،  2
 .122، ص(م2222، 1دار القلم، ط: بريوت)بكار، عبد الكرمي، جتديد الوعي،  3
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ارات هلو تعبري عن حمدودية التفكري لدى اإلنسان إن هذا التتابع والتطور يف اإلكتشافات واإلبتك  
الفرد مقارنة بالتفكري لدى اإلنسان الكل، والذي ميتد وجوده منذ اللحظة األوىل للخلق إىل أن يرث اهلل 

 .األرض ومن عليها، والذي بدوره حمدود مقارنة بفيض علم اهلل وحكمته وقدرته وإبداعه سبحانه
َوما أُوتِيُتْم ِمَن " ،1َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل﴾ قال تعاىل﴿َوَيْسأَُلوَنَك  

ُصُل ِفيَها اْلُعُلوُم  مُثَّ حيَْ اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل يَ ْعيِن َأنَّ اأْلَْرَواَح يف َمْبَدِأ اْلِفْطرَِة َتُكوُن َخالَِيًة َعِن اْلُعُلوِم َواْلَمَعاِرفِ 
اٍل َوالت َّْغِيرُي َواْلَمَعاِرُف َفِهَي اَل تَ زَاُل َتُكوُن يف الت َّْغِيرِي ِمْن َحاٍل ِإىَل َحاٍل َويف التَّْبِديِل ِمْن نُ ْقَصاٍن ِإىَل َكمَ 

 .2" َوالتَّْبِديُل ِمْن أََمارَاِت احلُُْدوثِ 
، ﴿يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا 4، ﴿َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾ 3ِليٌم﴾ وقال تعاىل﴿َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم عَ   

نْ َيا َوُهْم َعِن اآْلِخرَِة ُهْم َغاِفُلوَن﴾  ، وهنا يتقرر علم اهلل املطلق، ويتقرر كذلك نسبية علم 5ِمَن احْلََياِة الدُّ
ن السنن اليت حتكم العالقة بني مكونات اإلنسان وحاجته إىل البحث املتواصل حىت يستطيع الكشف ع

 .الوجود، والذي يتقرر معه كذلك التدرف يف منو املعرفة وتطورها يف عامل اإلنسان 
فاإلنسان كل يوم مبا يكتشف ويبتكر، إمنا يغرتف من معني العلم اإلهلي، الذي يقوم عليه الوجود  

ن وقوانني حتكم العالقات بني األشياء واليت كله وينتظم حتت قوانينه وسننه، وذلك مبا يتكشف له من سن
 . هي قائمة مبا جبلت عليه، ويقتصر دور اإلنسان بتفكريه على اكتشافها والتعرف عليها واإلستفادة منها

فالتفكري مبا يقدم وينتج حمدود بسقف ال يتجاوزه مقارنة بعلم اهلل الالحمدود، قال 
، وهذه اآلية يقرر فيها 6الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل﴾  تعاىل﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقلِ 

القرآن بأن اإلنسان مل يؤتى من العلم إال قلياًل، وهي آية تسري مع اإلنسان ومع تطور علومه ومعارفه، 
ومبا يبدع فيها اإلنسان من إبتكارات ومبا  حبيث أن كل مرحلة من مراحل احلياة اإلنسانية بزماهنا ومكاهنا

يتوصل إليه من علوم تظل تنتظم حتت سقف هذه اآلية وال تعدوها، ذلك أن إبداع اإلنسان ومبا يتوصل 
إليه من علوم يف كل مرحلة من مراحل احلياة اإلنسانية على هذه األرض تظل قليلة مقارنة مبا يتوصل إليه 

إلضافات اإلبداعية للتفكري، حقه، وهذا ما جيعل الباب مفتوًحا يف جمال امن إبداعات وعلوم يف مراحل ال
 .تقدم العلوم واليت ال سبيل إليها إال من خالل التفكري كذلكويف جمال 

طبيعة أنه خملوق حادث ليس كلًيا وال مطلقاً، ليس أزلًيا : بطبيعته حمكوم أواًل "ذلك أن اإلنسان 
مث هو حمدود بوظيفته، وظيفة اخلالفة . ال بد أن يكون حمدوًدا مبا حتده طبيعته وال أبدياً، ومن مث فإن إدراكه

                                                           
 .85: ءاإلسرا  1
 .343، ص21مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  2
 .16: يوسف  3
 .14: النور  4
 .1: الروم  5
 .85: اإلسراء  6
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يف األرض لتحقيق معىن العبادة هلل فيها ومن مث فقد وهب من اإلدراك ما يناسب هذه اخلالفة بال نقص 
 . 1" وال زيادة

ه األرض فاإلنسان ال يبدع إال يف ضوء ما يتكشف له من سنن وقوانني حتكم الوجود على هذ
ختضع يف وجودها وعدمها للمبدع العظيم، فهو إمنا يبدع حتت سقف السنن اإلهلية اليت صبغ اهلل الوجود 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل َلُه   عليها، واهلل سبحانه هو الذي خيلق ما يشاء ويبدع ما يشاء، قال تعاىل﴿ِإمنَّ

 .2ُكْن فَ َيُكوُن﴾ 
نطلق فإنه يتعزز يقني اإلنسان بأن حركة اإلبداع، وأن ما ينتجه التفكري يظل حمدوًدا ومع هذا امل

 . مقارنة بقدرة اهلل وإبداعه، وبذلك فال يتملك اإلنسان الغرور، وال يستبد به الكرب على هذه األرض
 

 : ثانياً 
ُ
 كر فيهفَ منطلقات التفكري يف مستوى امل

 :وهذه املنطلقات تشمل اآليت 
 ة الوجودغائي_ 1
غاي وغايات َويُ َقال غايتك َأن ( ف)الن َِّهايَة َواآْلخر فغاية كل َشْيء هنايته َوآخره والراية " :اْلَغايَة  

وما " ،فهي تشري إىل منتهى األمر ومقصوده ،"3ِمْنهُ  تفعل َكَذا هِنَايَة طاقتك َوَغايَة اأْلَمر اْلَفاِئَدة اْلَمْقُصوَدة
 .4" ألجله وجود الشيء

 ،إن كل شيئ يف هذا الوجود املرتامي األطراف خلقه اهلل لغاية وهدف مقرتن به لقرآن يؤكد علىاو 
هذه القضية حقيقة قام عليها خلق الوجود فال عبثية وال عشوائية وال لعب يف خلق الوجود وإمنا هناك و 

نَ ُهَما اَلِعِبنَي َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض وَ ﴿قال تعاىل  ،حكمة وغاية يف اخللق َما َخَلْقَنامهَُا ( 38)َما بَ ي ْ
أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا يف أَنْ ُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه ﴿وقال تعاىل. 5 ﴾(34) ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

نَ ُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ  َواحلَْقُّ ُهَنا ُهَو َما حيَِقُّ َأْن َيُكوَن ِحْكَمًة خِلَْلِق السََّماَواِت  " ،6 ﴾السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
فكل مايف  .7 "اِئِصهِ َواأْلَْرِض َوِعلًَّة َلُه، َوَحقُّ ُكلِّ َماِهيٍَّة َونَ ْوٍع ُهَو َما حيَِقُّ َأْن يَ َتَصرََّف ِبِه ِمَن اْلَكَماِل يف َخصَ 

 . رار عظيمةالوجود خلقه اهلل حلكم عجيبة وأس
اليت هلا أثرها على التفكري من  نطلقاتاملمن تعد منطلقًا اهلل عليها  هكصبغة صبغ  وغائية الوجود

حيث أنه يف ضوء هذا املنطلق فإن التفكري يسري يف  ،تصحيح مساره وتوجيهه الوجهة الصحيحة حيث

                                                           
 .18_11قطب، سيد، خصائص التصور اإلسالمي، مرجع سابق، ص 1
 .82: يس  2
 .664، ص2مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، مرجع سابق، ف  3
 .161اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 4
 .34-38: الدخان  5
 .8: الروم  6
 .53، ص21التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  7
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ِما خيرف به عن دائرة الفساد  ،عماراجتاه ينسجم وغاية الوجود ونظام الكون يف اخلري والصالح والبناء واإل
األمر الذي يكون معه التفكري أداة بناء وتعمري حيقق لإلنسانية أمنها واستقرارها ويدفع عنها   ،والتخريب

 .كل ما من شأنه أن يهدد وجودها ويقلق استقرارها
اجلزئيات  قانون فلسفي ينعكس على باليني"وإن هذه الغائية اليت صبغ اهلل عليها الوجود لتمثل 

 ،ويوجه حركة البحث يف املوجودات والظواهر ملالحظة هذا البعد اهلام ،يف الكون والطبيعة واحلياة واإلنسان
ويدفع حبركة البحث العلمي للغوص وراء املقاصد واحلكم والغايات وعدم  ،تاماً  اوينفي العبثية واملصادفة نفيً 
يف إنطالق العقل اإلنساين وراء البحث العلمي واتساع وهلذا أمهيته الكبرية  ،التوقف دون الكشف عنها

 .  1" آفاقه
مع غائية الوجود فهو مطالب أن  اوالتفكري كالزمة استخالفية مطلوب أن يعمل يف احلياة متشيً 

وحفظ مصاد اخللق املرتبطة بالوجود اإلنساين ابتداًء من الفرد  ،يعمل يف دوائر التيسري والرمحة ورفع احلرف
 ،وما يرتتب على ذلك من حفظ لكل مقومات الوجود ،باجلماعة فاألمة وانتهاًء باإلنسانية ككل اومرورً 

 .    مبعىن أنه يعمل وفق غائية ومقاصد وال يسري على هوى وعبثية وفوضى
فالتفكري كمنحة إهلية زود اهلل هبا اإلنسان إمنا هو حركة ونشاط عقلي يف اجتاه األهداف والغايات 

وهو ما جيعله يصب يف سبيل التقدم العلمي والبناء احلضاري الذي  ،لسامية وليس عبث وعشوائيةالنبيلة وا
 .  يرفع عن اإلنسان احلرف وييسر له سبل العيش الرغيد على هذه االرض

والتفكري عندما يأخذ هبذا املنطلق يف توجيهه فإنه بذلك يوجه طاقته يف سبيل الكشف عن 
من اإلستثمار واالستفادة من مقدرات  اواسعً  ااألشياء وهو ما يفتح أمامه بابً الغايات واملقاصد من خلق 

ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب ﴿قال تعاىل ،الوجود ومكوناته
قُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما وَ ( 142)

 .2 ﴾(141)َخَلْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
 ،بغري حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة باطاًل  اما خلقته خلقً : واملعىن" وهنا يتفكرون قائلني

وهو ما  ،3 "وهو أن جتعلها مساكن للمكلفني وأدلة هلم على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك
 .يتوجب عليهم العمل على أن تكون مساكن هلم ويستثمروا ما فيها يف خدمة وجودهم

مع مكونات الوجود على البحث  ستخاليفويف ضوء هذا املنطلق تقوم عالقة التفكري ببعده اإل
فيغدوا الكون مبكوناته لوحة متناغمة من الوجود اهلادف  ،عن علل وجودها ومقاصد خلقها واإلستكشاف

 .خلدمة احلياة اإلنسانية على هذه البسيطة

                                                           
الشريعة إىل مقاصد الدين، كتاب صادر عن جملة قضايا إسالمية  مشس الدين، حممد هادي وآخرون، اإلجتهاد املقاصدي من مقاصد 1

 .114، ص(م2228، 1دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بريوت)معاصرة، 
 .141-142: آل عمران  2
 .454، ص1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف(: ه1421)الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  3
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ما جيعل التفكري يسري يف اجتاه  ،هلذا املنطلق فإن كل مكونات الوجود ذات غاية ومقصد اووفقً 
ومطلوب  ،بغاية ومقصد خلقت ألجله امقرونً  وجودها اإلستفادة منها واستثمارها مع احلرص عليها باعتبار

    .من التفكري أن يسري هبا حنوه
 السننية_ 2

الطَّرِيَقُة اْلُمْسَتِقيَمُة "هي و  ."2" اْلَعاَدُة َوالسِّريَُة الَّيِت يَ ْلَتزُِمَها َصاِحبُ َها: َوالسُّنَّةُ  "،1الطريقة والعادة: السنة لغة
 ،إذا تكررت الشروط نفسها أعطت النتائج نفسها يف اآلفاق واألنفس"والسنة تعين أنه . 3" َواْلِمثَاُل اْلُمتََّبعُ 

فما حدث مرة قابل أن حيدث  ،إذا أمكن إعادته عند توفر شروطه افيكون األمر علمً  ،يف الطبيعة وايلتمع
ثل جمموع القوانني والسنن اإلهلية مت. 4 "إذ حتتفظ السنة مبكانتها وشروطها ،إذا توفرت الشروط امرارً 

   .والنواميس املطردة واليت سنها اهلل سبحانه هلذا الوجود وأخضع هلا مجيع خلقه
هي تلك السنن والقوانني اليت حتكم : والسنن اجلارية ،نوعني سنن جارية وسنن خارقة والسنن 

وهي تلك القوانني : قةوالسنن اخلار  ،نظام الدنيا ونراها منتشرة يف الكون ويف سلوك اإلنسان على السواء
 .5 اجلارية على خالف السنن املعروفة للبشر

وقال تعاىل  ،6 ﴾(62)ُسنََّة اللَِّه يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِدياًل ﴿قال تعاىل
 ."7 ﴾(43)اللَِّه تَ ْبِدياًل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه حَتِْوياًل  فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اأْلَوَِّلنَي فَ َلْن جتََِد ِلُسنَّتِ ﴿
األمور ال متضي يف الناس جزافا واحلياة ال ف..« فَ َلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه تَ ْبِدياًل، َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه حَتِْوياًل »

والقرآن يقرر هذه احلقيقة، ويعلمها . تبدل وال تتحولجتري يف األرض عبثا فهناك نواميس ثابتة تتحقق، ال ت
للناس، كي ال ينظروا األحداث فرادى، وال يعيشوا احلياة غافلني عن سننها األصيلة، حمصورين يف فرتة 

ويرفع تصورهم الرتباطات احلياة، وسنن الوجود، فيوجههم . قصرية من الزمان، وحيز حمدود من املكان
ويوجه أنظارهم إىل مصداق هذا فيما وقع لألجيال قبلهم وداللة . واطراد النواميسدائما إىل ثبات السنن 

 .      8" ذلك املاضي على ثبات السنن واطراد النواميس
جمموعة القوانني اليت يسري وفقها الوجود كله "متثلوفاعليتها يف واقع احلياة  فالسنن حبضورها

وما يف الكون ذرة أو حركة إال وهلا  ،رداهتا فال يشذ عنها خملوقوتتحرك مبقتضاها احلياة وحتكم جزئياهتا ومف
وما من كوكب أو جنم إال وله قانون  ،فكل الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات له قانون.قانون وسنة

                                                           
 ،122اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 1
 .114، ص15التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  2
 .364، ص4مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  3
 .45م، ص1443، 2دار الفكر، ط: بريوت)ك األكرم، سعيد، جودت  إقرأ ورب 4
 .364، ص(م1441، 4دار الشروق، ط: القاهرة)قطب، حممد، مفاهيم ينبغي أن تصحح،  5
 .62: األحزاب  6
 .43: فاطر  7
 .2452، ص5يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: ه1412)قطب، سيد  8
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 اوما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضارية إال وهلا قانون أيضً  ،ال إرادي أو ال ذايت يسري وفقه
 ،فالقرآن يشري إىل اإلرتباط بني األسباب واملسببات. 1 "لى يف األسباب والعوامل املؤدية إليهايتج

 .والعلة واملعلول والتفكري إمنا يعمل عليها فيما يصل إليه من نتائج ،واملقدمات والنتائج
نَ ُهَما بَاِطاًل َذلِ ﴿قال تعاىل  َك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

نَ ُهَما من املخلوقاِت على هذا النِّظاِم البديِع الذي حتاُر يف فهِمه  "،2 ﴾ِمَن النَّارِ  أي وما خلقنامُها َوَما بَ ي ْ
بني واحِلكم البالغِة على ا اعن الغايِة اجلليلِة واحلكمِة الباهرِة بل منطويً  اأي خاليً  باطاًل  االعقوُل خلقً 

ُ
حلقِّ امل

أودعناها العقَل والتَّمييَز بني احلقِّ والباطِل والنَّافِع والضَّارِّ ومكنَّاها من  احيُث خلقنا من بنِي ما خلقنا نُفوسً 
التَّصرفاِت العلميِة والعمليِة يف استجالِب منافِعها واستدفاِع مضارِّها ونصبنا للحق دالئل آفافية وأنفسيًة 

 منحناها الُقدرَة على االستشهاِد هبا مث مل نقتصْر على ذلك املقداِر من األلطاِف بل أرسلنا إليها ُرساًل و 
 .  3" ا بيّ ّنا فيها كلَّ دقيٍق وجليٍل وأزحنا علَلها بالكلِّية وعرضناها بالتكليف للمنافع العظيمةِ وأنزلنا عليها كتابً 

َأنَّ َخْلَق : َواْلُمرَادُ " ،4﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿قال تعاىل ،فالكون كله مفطور على السننية 
كل حادثة حتدث يف العامل هلا أسباب  "وعليه فإن  ،5 "اللَِّه اأْلَْشَياَء ُمَصاِحٌب لَِقَواِننٍي َجارِيٍَة َعَلى احلِْْكَمةِ 

وجتمع األوساط " ،العامل حمددة بأسباهبافجميع احلوادث يف  ،تقوم عليها وتركن إليها ،6 "كافية سابقة هلا
العلمية اليوم على أن الطبيعة تتألف من جمموعة من الظواهر تتحدد وفق قوانني ميكن اكتشافها من خالل 

وينتاب دارسي العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب انطباع عميق . املالحظة املنهجية املطردة
تعد  ،وأن معرفة ثوابت هذا النظام أو القوانني الطبيعية ،ع لنظام دقيق وحمكمبأن الوجود الطبيعي خاض

 .  7 "اخلطوة األوىل حنو توظيف الطبيعة خلدمة احلاجات البشرية واألغراض اإلنسانية
بتقدير  فهي احلاكمة والفاعلة واحلاضرة ،خيضع لسنن اهلل سبحانه وتعاىل نفكل ما يف الوجود إذ

وما دامت أن مفردات الكون حمكومة بالسنن والقوانني فإن اإلنسان ويف  .لى هذه البسيطةيف احلياة ع اهلل
سبيل تسخريها مكلف ابتداًء بالتفكري والبحث واإلستكشاف ملعرفة وفقه هذه السنن والقوانني والذ يعين 

     .ومن مث استثمارها االستثمار األمثل ثانياً  ،8 الفهم واإلدراك هلا وكيفية عملها

                                                           
 . 342مرجع سابق، ص عويس، عبد احلليم، موسوعة مصطلحات علوم القرآن، 1
 .21: ص  2
، 1إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، ف= ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد ، تفسري أيب السعود  3
 .224ص

 .44: القمر  4
 .211ص ،21ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  5
 . 112،ص(م2221عامل املعرفة ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سبتمرب : الكويت)العقل، . ر.سريل، جون 6
 .213إعمال العقل من التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، مرجع سابق، ص(: م1448)صايف، لؤي  7
، )م2211، 2دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط: الرياض)، رسالة دكتوراه احلميد، حسن بن صاد، سنن اهلل يف األمم من خالل آيات القرآن8 
 .561ص
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خريية اليت سنها اهلل تعاىل على هذه أن يعدل يف السنن والقوانني التس واإلنسان بتفكريه ال ميكنه
فالتفكري  ،وإمنا ميكنه أن ينوع من جماالت استثمارها ،البسيطة واليت حتكم العالقة بني مكونات الوجود

 .     تعديلهاينحصر دوره يف اكتشاف السنن والقوانني وطرق استثمارها ال يف إنشائها و 
فاإلنسان بتفكريه إمنا يعمل يف اجتاه الكشف عن السنن والقوانني يف حال رغبته يف الوصول إىل 

فال جمال هنا  ،كما يتحتم عليه اختاذ األسباب املؤدية إىل النتائج  ،نتيجة معينة يف واقع احلياة اإلنسانية
ا ا حمكمً خلقنا كل شيء مقّدرً : أى" ،2 ﴾َلْقَناُه ِبَقَدرٍ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء خَ ﴿قال تعاىل  ، 1 للصدفة أو العبث

 .3" ا على حسب ما اقتضته احلكمةمرتبً 
وهي مبعناها الواسع تستوعب  ،اليت ينتظم عليها هي صبغة الوجوديف التقدير واخللق واحلكمة 

د هذا العامل النظام رواب  وجوامع أفادت وتفي: والغائية ،والعلة ،والقانون ،والسنة ،فاحلكمة" معاين عدة
بعوامله املختلفة  ،شاء اهلل ذلك وخلقه يف الكون املادي ،إن يف اخللق أو املسرية أو املصري ،واإلنتظام

َوآيٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهْم ﴿قال تعاىل ،4" وكذلك يف عامل اإلنسان.. وظواهره وقواه املتعدده 
ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد ( 38)َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ( 31) ُمْظِلُمونَ  َواْلَقَمَر َقدَّ

وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن  اَل الشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهارِ ( 34)َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي 
 .6﴾ وََكاَن أَْمُر اللَِّه َقَدرًا َمْقُدورًا﴿وقال تعاىل ،5 ﴾(42)

 ،ينفي العبث عن اخللقفهو "بطابع خاص  ماوهو يصور حال اخللق وسري التاريخ يطبعه القرآنو 
ُكْم َواَل أََماينِّ أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن يَ ْعَمْل َلْيَس بَِأَمانِيِّ ﴿وينفي الصدفة وآثار النزعات يف جمرى احلياة وسري التاريخ
كذلك يلفت النظر إىل دقة احلكمة يف اخللق   ،7 ﴾ُسوًءا جُيَْز بِِه َواَل جيَِْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َواَل َنِصريًا

 ،(احلق)وتارة  ،(القدر)فتارة يسميها ،وهو يعرب عن دقة هذه الظاهرة بأمساء خمتلفة ،واملخلوقات واألحداث
نَ ُهَما بَاِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُرو ﴿ ،(األجل)وتارة  ا َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

فال تشذ عنها ذرة يف سننية حتكم الوجود بأسره  .10 "9 ﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ ،8 ﴾ِمَن النَّارِ 
 .األرض وال جمرة يف السمآء

                                                           
 .38_31عاشور، جمدي حممد حممد  السنن االهلية يف األمم واألفراد، مرجع سابق، ص 1
 .44: القمر  2
 .441ص، مرجع سابق، 4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ف  3
 .41، ص(م2228، 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجه، ط: القاهرة)عماره، حممد معامل املنهج اإلسالمي،  4
 .42-31: يس  5
 .38: األحزاب  6
 .123: النساء 7
 .21: ص 8
 . 44: القمر 9

 .254-258ماجد عرسان الكيالين، فلسفة الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 10

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

98 

 

عليه تسخريه  واإلنسان باكتشافه للسنن ومبعرفته هلا يقرتب أكثر من العامل احملي  به ومن مث يسهل
التعامل مع العامل احملي  بنا ال ميكن أن يتم على وجهه الصحيح إال من "ذلك أن  ،بصورة أكثر فعالية

من  األن تعاملنا مع هذا العامل بغري هذه املعرفة يعد ضربً  ،لسنن اليت تتحكم فيهخالل معرفتنا اليقينية با
 .1 "العبث الذي ال ميكن أن حيقق لنا األهداف اليت نصبوا اليها

وحني  ،جتسر العالقة بني املاضي واحلاضر واملستقبل"والسنة مبا هي عليه من حضور وشهود 
 اكما يعين استشراف حسنً   ،لة فهم املاضي واحلاضرنكتشف سنة يف جمال ما فإن ذلك يعين سهو 

ِما  جيعل املسلم خيرف من عامل التوقعات والتخمينات إىل عامل العلم الراسخ الذي يعتمد عليه  ،للمستقبل
 .   2 "يف البناء والعمل

إذ أنه بسببه متكن من  ،لإلنسان –تبارك وتعاىل  –وجود السنن رمحة من اهلل "وهكذا فإن 
 . 3 "الكثري من اجلهود اليت كان عليه أن يبذهلا لفهم الكون من حوله والتعامل معه اختصار

يف تفسري ( ه611:ت)قال القرطيب ،وجتاهل السنن إمنا هو ظلم للذات واصطدام مع سنن الكون
نْ َيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ ﴿قوله تعاىل َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َمَثُل َما يُ ْنِفُقوَن يف َهِذِه احْلََياِة الدُّ

ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم بَِأْن َزَرُعوا يف َغرْيِ َوْقِت :" يقول ،4 ﴾فََأْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهُم اللَُّه َوَلِكْن أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 
فالظلم هنا هو خمالفة . 5 "، ِلَوْضِعِهُم الشَّْيَء يف َغرْيِ موضعهالزِّرَاَعِة أَْو يف َغرْيِ َمْوِضِعَها فََأدَّبَ ُهُم اللَُّه تَ َعاىَل 

بل إنه ليشمل مجيع السياسات واإلدارات . السنن والقوانني الطبيعية اليت سنها اهلل واملتعلقة بالزراعة
 .   واملمارسات يف ميادين احلياة اإلنسانية املختلفة

كبرية ال  اوحتكم الوجود من حوله فإن أخطارً  ،حلياةاإلنسان إذا ما جتاهل السنن اليت حتكم او 
جتعله يعتمد أساليب ويأخذ بوسائل  شك سوف حتي  به فتجاهل سنة التدرف يف التحول اإلجتماعي مثاًل 

لو قدر لنا أن "ذلك أنه  ،فتأيت النتائج عكسية ،تتعسف الفطرة وسنة التدرف ما جيعله يصطدم بالسنة
ولكن ليس هناك ما يدل  ،دفعة واحدة النتفت سنن التدرف والتغيري واهلدم نقبض على احلقائق الكونية

 .6 "من ذلك سوف حيدثاعلى أن شيئً 
والقرآن يثبت يف خطابه ثبات السنن واطراد النواميس فقد ورد على لسان أبو األنبياء إبراهيم عليه 

َن اْلَمْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه اَل قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس مِ ﴿السالم

                                                           
 . 45عان، أمحد حممد، أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق، مرجع سابق، صكن  1
 .23م، ص2225، 4دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، فصول يف التفكري املوضوعي  2
 .22بكار، عبد الكرمي، فصول يف التفكري املوضوعي، املرجع السابق، ص 3
 .111: آل عمران 4
اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين   اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدينالقرطيب أبو عبد   5

 .118،ص(م1464، 4، ف2دار الكتب املصرية، ط: القاهرة)وابراهيم اطفيش، 
 .52بكار، عبد الكرمي، حنو فهم أعمق للواقع اإلسالمي، مرجع سابق، ص 6
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اَل الشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ ﴿وقال تعاىل  ،1 ﴾يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
 .2 ﴾يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

 ،ولقد تكررت الدعوة يف القرآن الكرمي للنظر يف تاريخ ايلتمعات البشرية املمتدة يف شعب الزمان  
 ،3 ﴾َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ ﴿ومنها قوله تعاىل 

ىل النظر والتفكر واإلعتبار بقصص األمم الغابرة لو مل تكن السنن اليت فما كان القرآن الكرمي ليدعونا إ"
ثابتة مطردة تتكرر نتائجها كلما توافرت شروطها وانتفت املوانع اليت  احتكم حياة األفراد وايلتمعات سننً 

 . 4 "حتول دون حتقيقها
لإلبداع ميكن  او أساسً وثباهتا جيعلها عرضة للمالحظة ومن مث اإلدراك والفهم والتحليل حىت تغد

فلو إفرتضنا أن املواد يف خصائصها ليست حمكومة بسنن ثابتة ملا أمكن  ،البناء عليها واإلستفادة منها
فاملعادن املوصلة للكهرباء ما مل تنتظم فيها خاصية التوصيل للتيار  ،التعامل معها واإلستفادة منها

تيار والندثرت معها فكرة اإلستفادة من الطاقة الكهربائية الكهربائي ملا أمكن اإلستفادة منها يف توصيل ال
 .  يف اإلنارة واملنافع األخرى

فلوال ثبات هذه اخلاصية فيها  ،كذلك األمر بالنسبة للمواد اليت حتمل خاصية اإلحرتاق يف مركبهاو  
اصية ثابته ملا استطاع ملا متكن اإلنسان بتفكريه من اإلنتفاع هبا فالبرتول مامل تكن خاصية اإلحرتاق فيه خ

 .اإلنسان اإلستفادة منه يف توليد الطاقة وحتريك وسائل النقل
ولوال قوة هذا  ،جتميع األجرام املادية املتقاربة يف صعيد واحد"وقانون اجلاذبية الذي يعمل على 

حلياة القانون لسقطت الكائنات يف حمي  الفضاء األعظم وتشتت مفرداته وتبعثرت جزيئاته واستحالت ا
 . 5 "على األرض
ثبات السنن واطرادها عامل أساس يتمكن التفكري من خالله تسخري ما يف الوجود واإلستفادة ف

فاإلنسان من  ،كما أهنا بثباهتا متثل معلم من معامل اهلداية واإلرشاد  ،منها يف ضوء ثبات السنن واطرادها
ه أن يقوم على هذه الصورة البديعة والتقدير خالل اطالعه عليها يدرك بتفكريه أن هذا الكون ما كان ل

 .الدقيق والتناسق البديع واإلستقرار التام لو مل يكن له خالق مقدر ومدبر له  هذا من جهة
اليت حتكم مفردات الوجود بتفاعالته ليست للتقييد و  ومن جهة ثانية فإن ثبات السنن واطرادها

ال ال تنِصُب على التفكري استحالة مطلقة  بثباهتا كذلكوهي   ،على التفكري وإمنا هي للتسخري والتمكني

                                                           
 .258: البقرة  1
 .42: يس  2
 .131: آل عمران  3
، (م2228، 1دار السلم للطباعة والنشر، ط: القاهرة)كنعان، أمحد حممد، قراءة يف تاريخ الوجود من االإلنفطار إىل النفخة األخرية،   4
 .63ص

 .53هيشور، حممد، سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها، مرجع سابق، ص 5
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وإمنا متثل نوع من التحدي تفرض عليه فتح باب جديد من االجتهاد للتخلص من  ،ميكن الفكاك منها
 .قيدها بدفعها بسنن تقابلها

فثبات السنن اليت حتكم العالقات بني األشياء ميكن اإلنسان من اإلستفادة من تلك 
وملا كان  ،ثبات السنن على هذه الشاكلة ملا أمكن للبشر أن يسخروها أو يستفيدوا منها فلوال"األشياء

وكيف  ،إذ كيف ميكن أن يستخلفوا يف عامل هالمي ال يثبت على حال ،استخالف البشر يف األرض ِمكناً 
بصرنا بني ما فالسنن بثباهتا ت. 1 "ميكن أن يسخروا مثل هذا العامل الذي ال حيكمه قانون وال تضبطه سنة

 .هو كائن وبني ما ينبغي أن يكون حىت ال تكون النتائج سلسلة من املفاجآت واآلالم
 لتسخريا_ 3

هو الذي يُقهر : خريفاملسخر هو املقيض للفعل والسُّ ... اإىل الغرض املختص به قهرً  ةَ سياق:"سخري لغةالتَّ 
    .4 ذلل ويسر: سخرو  ،3 ﴾لسََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ َوَسخََّر َلُكْم َما يف ا﴿قال تعاىل ،2" فيتسخر بإرادته
أن اهلل مكَّن اإلنسان من استخدام مظاهر الكون يف تطبيقات عملية نافعة لإلنسان يف :"واصطالحاً 

نسان اخلالفة على كوناته سائر يف فلك حتقيق مصلحة إما يعين أن الكون مب.5 "جماالت حياته املختلفة
 .  هذه األرض

قال تعاىل  ،سمة التسخري اليت صبغ اهلل هبا الكون خدمة لإلنسان هو القانون السرمديف   
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿ َوَسخََّر " ،6 ﴾َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

اأْلَْرِض يعين أنه تعاىل خلقها ومنافعها فهي مسخرة لنا من حيث إنا ننتفع  َلُكْم ما يف السَّماواِت َوما يف 
يعً  كل ذلك رمحه منه وقيل كل ذلك تفضل منه وإحسان ِإنَّ يف ذِلَك آَلياٍت : ِمْنُه قال ابن عباس اهبا مجَِ

  .7" لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
نة الثابتة اليت تنتظم يف فلكه وهو كذلك الس ،فالتسخري شامل لكل ما يف السماوات واألرض

فاجلميع حمكوم يف عالقته بقوانني ثابته منها ما هو ظاهر ومت التوصل إليه  ،العالقة بني مكونات الوجود
األمر  ،ومنها ما هو خفي مل تطله بعد يد العلم واإلكتشاف ،واكتشافه بفعل إعمال العقل وتفعيل التفكري

ومن مث تطويعها وتسخريها يف خدمة  ،إلكتشافها والوصول إليهاامعمقً اأكرب وتفكريً االذي يتطلب جهدً 

                                                           
 .68رية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق، مرجع سابق، صكنعان، أمحد حممد، أزمتنا احلضا  1
 .422األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، مرجع سابق، ص  2
 .13: اجلاثية  3
 .563، مرجع سابق، ص1جممع اللغة العربية، ف: القاهرة)معجم ألفاظ القرآن،   4
 .124ية اإلسالمية واملربون العاملون فيها، مرجع سابق، صالكيالين، ماجد عرسان، مناهج الرتب 5
 .13: اجلاثية  6
حممد على شاهني، : اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، تصحيح  7
 .123، مرجع سابق، ص4ف
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إىل نتائج جديدة مبا يتناسب مع التحوالت والتغريات اليت تطرأ على احلياة يف الوجود البشري وصواًل 
 .  األرض

مسخر "فالقرآن يلفت التفكري إىل أن جل ما يف الكون من أشياء وما يسوده من مظاهر إمنا هي 
وإىل أن اهلل تعاىل  ،خلدمة اإلنسان وتدبري اسباب عيشه وحتقيق شروط رفاهيته وأمنه ، عز وجلمن قبل اهلل

بل خاضعة  ،فهي ليست مستغفلة على النظر والفهم ،من الفكر والعقل اقد أقام بينها وبني اإلنسان نسبً 
  .1 "يف معرفة كلياهتا ودقائقها يلهر التأمل والبحث

ِذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََف بِِه ِمَن الثََّمرَاِت اللَُّه الَّ  ﴿:قال تعاىل
َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس ( 32)رِْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْ َهاَر 

َر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر  َواْلَقَمرَ  َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه اَل ( 33)َدائِبَ نْيِ َوَسخَّ
ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر   .2 ﴾(34)حُتُْصوَها ِإنَّ اإْلِ

َر َلُكْم َما يف ﴿قال تعاىل و   السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َأملَْ تَ َرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ
تسخري يشمل ما يف  ،3 ﴾ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنريٍ 

ماواِت َأْي َسخََّر أِلَْجِلُكْم َما يف السموات، فَِإنَّ َسخََّر َلُكْم َما يف السَّ  " ،السماوات وما يف األرض
َر َما يف اأْلَْرِض  : أِلَْجِل ِعَباِدِه، َوقَ ْولُهُ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمِر اللَِّه َوِفيَها فَ َوائُِد ِلِعَباِدِه، َوَسخَّ

ِهَي َما يف اأْلَْعَضاِء ِمَن السَّاَلَمِة َوباِطَنًة َوِهَي َما يف اْلُقَوى فَِإنَّ اْلُعْضَو ظَاِهٌر َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهرًَة وَ 
 َوَعْظٌم ظَاِهٌر، َويف  َوِفيِه قُ وٌَّة بَاِطَنٌة، َأاَل تَ َرى َأنَّ اْلَعنْيَ َواأْلُُذَن َشْحٌم َوُغْضُروٌف ظَاِهٌر، َواللَِّساَن َواأْلَْنَف حلَْمٌ 

ْوِق َوالشَّمِّ، وََكَذِلَك َكلُّ ُعْضٍو، َوَقْد تَ ْبُطُل  ْبَصاِر َوالسَّْمِع َوالذَّ اْلُقوَُّة َويَ ب َْقى ُكلِّ َواِحٍد َمْعىًن بَاِطٌن ِمَن اإْلِ
َمِة اآْلفَاِق َوبِِنْعَمِة اأْلَنْ ُفِس اْلُعْضُو قَاِئًما، َوَهَذا َأْحَسُن ِمَّا ِقيَل فَِإنَّ َعَلى َهَذا اْلَوْجِه َيُكوُن ااِلْسِتْداَلُل بِِنعْ 

َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهرًَة : َما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض َيُكوُن ِإَشارًَة ِإىَل الن َِّعِم اآْلفَاِقيَِّة، َوقَ ْولُهُ : فَ َقْولُهُ 
 .4" َوباِطَنًة َيُكوُن ِإَشارًَة ِإىَل الن َِّعِم اأْلَنْ ُفِسيَّةِ 

وسخر موجوداته  ،إلستقبال اإلنسان احبيث يكون صاحلً "فاهلل حبكمته وقدرته قد هيأ العامل   
 ،فحدد األبعاد والقوانني واألحجام مبا يتالءم واملهمة األساسية خلالفة اإلنسان يف األرض ،خلدمته تسخرياً 

وهو ما استوعبه اخلطاب القرآين 5 "عااًل فاإجيابيً وما يستجيب لقدرته على التعامل العمراين مع الطبيعة تعاماًل 
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿يف قوله تعاىل  ﴾َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

 .1" يف َمَقارَِّها َوَأْحَيازَِها َلَما َحَصَل ااِلنِْتَفاعُ َواْلَمْعىَن َلْواَل َأنَّ اللََّه تَ َعاىَل أوقف أجرام السموات َواأْلَْرِض ".6

                                                           
 .45النسانية يف القرآن، مرجع سابق، صالبوطي، حممد سعيد رمضان، منهج احلضارة ا 1
 .34-32: ابراهيم  2
 22: لقمان  3
 .124، ص25مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  4
 .58النجار، عبد ايليد ، االنسان بني الوحي والعقل، مرجع سابق، ص 5
 .13: اجلاثية  6
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وغري ِمتنعة عن  ،غري عصية على اإلدراك البشري ،وفق سنن ثابته "وجعله حمكوماً  فالكون سخره اهلل تعاىل
 .2 "مىت عرفوها وفهموا طبيعتها ،التسخري من قبل البشر

اإلستجابة للجهد البشري ِما جيعله يتمتع  فالتسخري للكون يعين أن اهلل قد بث فيه خاصية 
واإلنسان من خالل  ،بدرجه من الطواعية ألعمال اإلنسان وجهده يف اإلستفادة منه وفق سنن وقوانني

تفكريه املتواصل وتفاعله املستمر مع مكونات الوجود تتبدى له تلك السنن والقوانني اليت حتكم العالقة بني 
  .معها امكان التسخري لتلك املكوناتومن مث يصبح  ،ونمكونات الك
ما يتجلى يف صور  اوهذا التسخري كثريً  ،بتسخري الكون له"فاهلل عز وجل قد من على اإلنسان  

وعلى اإلنسان بعد ذلك أن يقوم بواجبه يف إستثمار اإلمكانات وصقل  ،قابليات وإمكانات متاحة
 .3 "وإال كان مآله النكوص على عقبيه ،القابليات

يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم ﴿تعاىل قال َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ
: َوَما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض َعامٌّ خَمُْصوٌص مبَا حَتُْصُل لِلنَّاِس فَاِئَدٌة ِمْن ُوُجوِدهِ " ،4 ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 
َكاْلَكَواِكِب ِلاِلْهِتَداِء هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ : لِلضَِّياِء، َواْلَمَطِر لِلشَّرَاِب، َأْو ِمْن بَ ْعِض َأْحَوالِهِ  َكالشَّْمسِ 

مكوناته فقد صبغ اهلل الوجود بكل . 5 ."َواْلَبْحِر، َوالشََّجِر ِلاِلْسِتْظاَلِل، َواأْلَنْ َعاِم لِلرُُّكوِب َواحلَْْرِث َوحَنِْو َذِلكَ 
 .بصبغة التسخري وهي صبغة تستوعب وتغطي كل مكونات الوجود

اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََف بِِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا ﴿قال تعاىل
َر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر ( 32)َأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْ َهاَر َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بِ  َوَسخَّ

َتْسِخرُي َذاهِتَا بِِإهْلَاِم اْلَبَشِر ِلُصْنِعَها : َوَمْعىَن َتْسِخرِي اْلُفْلكِ "  ،6 ﴾(33)َدائِبَ نْيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر 
 .7" جَتْرِي يف اْلَبْحِر ِبُدوَن َمانِعٍ  َوَشْكِلَها ِبَكْيِفيَّةٍ 

عرب اهلل بكاف اخلطاب "واملتأمل لآليات القرآنية جيد تكرار كاف اخلطاب املوجه لإلنسان فقد 
وتسخري الشمس والقمر  ،وتسخري األهنار لنا ،وتسخري الفلك لنا ،فجعل املاء لنا والثمرات لنا ،ست مرات

   .8" وما متنته نفوسنا ،وقد آتانا من كل ما سألناه يف ضمائرنا ،وتسخري الليل والنهار لنا ،لنا
وهذا بدوره جيعل التفكري يف مواجهته للمشكالت واألمراض والصعوبات اليت قد تظهر بني الفينة 

ية ومطلوب من التفكري البحث واألخرى ينطلق من قاعدة أن الوجود حمكوم بالسنن التسخري 

                                                                                                                                                                          
 .613، ص21بق، مجالرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سا 1
 .84كنعان، أمحد حممد، أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق، مرجع سابق، ص  2
 . 14ص، (م2225، 2دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، حول الرتبية والتعليم  3
 .13: اجلاثية  4
 .331، ص25نوير، مرجع سابق، فالتحرير والت(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  5
 .32: إبراهيم  6
 .235، ص13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 7
 .241، ص(م2224، 8_1، ف1دار الكتب العلمية، ط: بريوت)املصري، طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي،  8
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غي أن حيجم بنهايات مغلقة متنعه من التقدم والبحث واإلستكشاف فالتفكري ال ينب ،شافواإلستك
وعدم عثورنا  ،أشكال من احللول اإمكانات لنوع من التقدم وهناك دائمً  افهناك دائمً " ،للوصول إىل اجلديد

 .1 "عليها ال ينفي وجودها
انني الكتشاف السنن والقو وعلى ضوء هذه احلقيقة فإن اإلنسان مطالب بالتفكر والتدبر 

 .التسخريية اليت حتكم العالقة بني مكونات الوجود
القدرات العقلية مع  تفاعل بفعل القدرة التسخريية يهتتشكل لد واإلنسان باستجابته لذلك الطلب

 :2 تكون على مستويات ثالثةو اخلربات الكونية والنفسية 
ت واألرض وما فيها من كائنات  وفيه يكون الفرد دائم التفكري يف خلق السماوا: املستوى األول      

 .كيف؟ وملاذا؟ ومتثل مرحلة اإلكتشاف
م يف القدرة على فهم السنن والقوانني املكتشفة وحتويله إىل تطبيقات عملية تساه: املستوى الثاين     

 .سعادة اإلنسان وتنظيم حياته
 .ركيبها مث استعماهلا واإلفادة منهاالقدرة على فهم التطبيقات العلمية وكيفية عملها وت: املستوى الثالث     

َر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه بَِأْمرِِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتشْ ﴿قال تعاىل  ( 12)ُكُروَن اللَُّه الَِّذي َسخَّ
يًعا ِمنْ   " ،3 ﴾(13)ُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

 ِإالَّ ِبَسَبِب َتْسِخرِي اْعَلْم أَنَُّه تَ َعاىَل ذََكَر ااِلْسِتْداَلَل ِبَكْيِفيَِّة َجَريَاِن اْلُفْلِك َعَلى َوْجِه اْلَبْحِر َوَذِلَك اَل حَيُْصلُ 
َخْلُق َوْجِه اْلَماِء َعَلى اْلَماَلَسِة الَّيِت جَتْرِي : اُح الَّيِت جتري على وفق املراد وثانيهاالرِّيَ : َثاَلثَِة َأْشَياَء َأَحُدَها
َها اْلُفْلُك ثَالِثُ َها  .4 "َخْلُق اخلََْشَبِة َعَلى َوْجٍه تَ ب َْقى طَاِفَيًة َعَلى َوْجِه اْلَماِء َواَل تَ ُغوُص ِفيهِ : َعَلي ْ

وكل حلقة يف هذه  ،لة متدرجة متناسقة من أهداف التسخريسلس"وتربز يف اآلية السابقة   
فجريان  ،حىت تبلغ احللقة األخرية اليت تشكل الغاية واملقصد النهائي ،السلسلة هي وسيلة إىل ما بعده

وهذا  ،وهذا التسخري هو وسيلة لتحقيق هدف يليه هو االبتغاء من فضل اهلل ،الفلك هدف لتسخري البحر
 .5 "وهو شكر الناس هلل ،ة لتحقيق اهلدف النهائياهلدف الثاين وسيل

التسخري مبا هو فطرة فطر اهلل الكون عليها له أهداف تتسق وغاية خلق اإلنسان وهذه األهداف و 
 :6 تتمثل يف اآليت
 .وهو التيقن مبا خترب به آيات القرآن الكرمي عن عظيم صنع اهلل وقدرته: هدف معريف: أوالً            

                                                           
 .51مي، حول الرتبية والتعليم، مرجع سابق، صبكار، عبد الكر  1
 .141الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 2
 .13-12: اجلاثية  3
 .613، ص21مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  4
 .21-26اخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية، مرجع سابق، صالكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد و  5
 .128_125الكيالين، ماجد عرسان، مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيها، مرجع سابق، ص 6
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إذ يهدف الستمرار النوع البشري والتمتع بنعم اهلل سبحانه وظهور نعمه : هدف إنساين: ثانياً            
ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه  ﴿:قال تعاىل ،ومن مث يكون إقبال العبد على ربه ،وسعة رمحته

َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ  يُ ْنِبتُ ( 12)َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن 
َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ( 11)يف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن 

َوَما َذَرَأ َلُكْم يف اأْلَْرِض خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم َيذَّكَُّروَن ( 12) َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلوَن يف 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيةً ( 13) تَ ْلَبُسونَ َها َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر  َوُهَو الَِّذي َسخَّ

 .1 ﴾(14)ِفيِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
إذ السنن التسخريية  ،ويتمثل يف فهم قوانني النفس واإلجتماع اإلنساين: هدف اجتماعي: ثالثاً            

 . التسخريية يف آيات الكون واآلفاقيف قيام احلضارات واندثارها مثلها مثل السنن 
بتسخري الكون "فاإلميان  ،يف نفس الفرد وعقيدة حمركة لطاقاته اراسخً  اينعكس إميانً  وكل ذلك

فيمتلئ ثقة  ،إذ يؤمن بأنه منفتح له مهيأ للعطاء ،الستثمار مرافقه نسان يدفع به إىل اقتحام الكون فعاًل لإل
الَِّذي َجَعَل َلُكُم ﴿قال تعاىل ،2 "ي من نفسه كل شعور باليأس واالستصعابباجيابية املردود وينتف اواطمئنانً 

َوالَِّذي نَ زََّل ِمَن السََّماِء َماًء بَِقَدٍر فَأَْنَشْرنَا بِِه ( 12)اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُباًل َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن 
( 12)َوالَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَف ُكلََّها َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواأْلَنْ َعاِم َما تَ رَْكُبوَن ( 11)بَ ْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك خُتَْرُجوَن 

َر لََنا َهَذا وَ لَِتْستَ ُووا َعَلى ظُُهورِِه مُثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْستَ َويْ ُتْم َعَلْيِه َوتَ ُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذي سَ  َما ُكنَّا َلُه خَّ
 . وبذلك ينطلق اإلنسان بتفكريه بفاعلية للكشف واالستثمار ،3 ﴾ُمْقرِِننيَ 
 ما من داء إال وله دواء_ 4

َلُه  َما أَنْ َزَل اللَُّه َداًء ِإالَّ أَنْ َزلَ »: َعْن َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
وهذه القاعدة وهذا املنطلق وضعه الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والذي كان يعيش القرآن . 4 «ِشَفاءً 
فإذا ما حل داء فإن أمر  ،إال وله دواء فما من داءٍ  .تدين به حياته وتسري على هديه اومنهجً  اوسلوكً  افكرً 

 .بار أن لكل داٍء دواءعالجه والتخلص منه رهن اكتشاف الدواء اخلاص به على اعت
كما   ،ويف ضوء هذا املنطلق فإن اإلنسان بتفكريه يواجه كل ما جيد من مشكالت بثقة واقتدار على حلها

ته اطاقعن إدراكه وفوق مستوى  اأنه ينطلق يف الفضاء الرحب والواسع بال قيود إال فيما كان عاجزً 
وإمنا يظل يف فاعلية وعطاء منقطع النظري بتفكريه  ،فال يقعد به اليأس وال يشله القنوط وبذلك ،وقدراته

 .املبدع واملنتج

                                                           
 .14-12: النحل  1
 .54النجار، عبد ايليد، خالفة االنسان بني الوحي والعقل، مرجع سابق، ص 2
 .13-12: الزخرف  3
 .122، ص5618أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل من داء إال أنزل اهلل له شفاء، رقم  4
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الكرمي عاجل موضوع التفكري من زوايا عديدة فالقرآن مبحتواه املعريف  فإن القرآن: الصة الفصل األولخ
وقد  ،عملية عقلية ذو طبيعة وظيفية استخالفيةيف القرآن  لتفكريفا ،خاصيقدم للتفكري مفهومًا وتصورًا 

والتفكري كذلك يف القرآن له مساته  ،ضفي عليه بعدًا حاليًا واستمرارياً الفعل املضارع وهو ما ي د بصيغةور 
والفرد املسلم مبمارسته  ،يعد التفكري من الفرائض التعبدية مثله مثل الصالة والصيام والقرآن ،اخلاصة

ية تتجلى على بعدين البعد اهلدائي وتلك األمه والعمل به يف حياته إمنا يتعبد بذلك ربه سبحانه وتعاىل
رسم للتفكري وجهة للتفكري فإن القرآن الكرمي قد ومن حيث األهداف امل ،اإلمياين والبعد احلضاري العمراين

 ميدهوهو كذلك  ،جمال اآليات القرآنية وجمال اآليات الكونية :يف جمالني سامية ونبيلةمقاصد وغايات 
 .مستوى الذات املفكرة ومستوى املفكر فيه :على مستويني بعدد من املنطلقات

ورسم  ،وأواله تلك املكانة واألمهية ،قد قدم ذلك املفهوم للتفكري ببعده االستخاليف وإذا كان القرآن الكرمي
فهو والشك له موقفه من معوقات هذا النوع من  ،املنطلقات بتلك ورفده ،له تلك املقاصد والغايات

 .    يف تنميته وهو ما سيعرض له الباحث يف الفصل الثاين كما أن له منهجه  ،التفكري
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 بتنمية التفكري القرآن الكرمي اعتناءمظاهر : الفصل الثاين
 
 
 
 

 تنمية التفكري يف القرآن الكرمي: : املبحث األول
 الرتبية العقلية يف القرآن الكرمي: املطلب األول
 منهج القرآن يف تنمية التفكري: املطلب الثاين

 (التشخيص واملعاجلة) القرآن الكرمي ضوء وقات التفكري يفمع: بحث الثاينامل
 املعوقات الشخصية: املطلب األول
 املعوقات البيئية: املطلب الثاين
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 مدخل
مل يغفل مسألة تنمية  ،القرآن الكرمي وهو يرسي دعائم لتفكري جديد يف احلياة اإلنسانيةإن    

يه فقد جتلت يف هذا الكتاب العظيم مظاهر عكست مدى اعتناء القرآن التفكري من دائرة اهتماماته وعل
كما عمل القرآن مبنهجه على التشخيص   ،يف تنمية التفكري صياغة منهجواليت كان منها  ،بتنمية التفكري

لعدد من معوقاته ووضع عدد من املعاجلات حياهلا، فاملتأمل آليات القرآن جيد أن القرآن الكرمي عمل على 
هذا والباحث من خالل هذا الفصل حياول إبراز مي معاجلات فاعلة للقضاء على تلك املعوقات، تقد
 ﴾أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلى قُ ُلوٍب أَْقفاهُلا﴿قال تعاىل . تنمية التفكريمن اهتمامات القرآن يف  انباجل
 لكل مانع لإلنسان من تعاطي اهلا وجعل القفل مثاًل أَْم َعلى قُ ُلوٍب أَْقفاهُلا يعين بل على قلوب أقف " ،1

وإضافتها . جماز عما مينع الوصول "فاألقفال  ،2" فالن مقفل عن كذا، مبعىن ِمنوع منه: يقال. فعل الطاعة
فهي  .3" إىل القلوب إلفادة االختصاص املميز هلا عما عداها ولإلشارة إىل أهنا ال تشبه األقفال املعروفة

 .بالعقل ووظائفه موانع تتعلق
فهو ليس باألمر  ،فالرتقي من عامل احلس إىل عامل التفكري ال شك تعرتضه الكثري من املعوقات

 ،من تلك املعوقات اوالقرآن يذكر عددً  ،هنا رحلة شاقة وطويله تتطلب جهد ومكابدةإ ،السهل واهلني
من تلك املعوقات واليت هي حمل  وجد إشارة لعدد اإلسالمي وهو ينقب يف األدب الرتبوي كذلك  والباحث

لذلك كان ال بد من اإلشارة إىل تلك  ،إمجاع لدى الكثري من الدارسني ملا هلا من أثر على التفكري
باعتبار أن ذلك يعد اخلطوة األوىل يف طريق تنمية التفكري  ،والوقوف عليها بالدراسة والتحليلاملعوقات 

وهي قاعدة يقرها ابن  ،ال تتحقق إال مبنع ما يضره ويعيقه لتفكرياتنمية ف ،وتفعيله يف حياة الفرد املسلم
 ،4" دفع ما يضرهويتم صالحه إال حبصول ما ينفعه و  كذلك القلب ال يزكو فينمو"تيمية رمحه اهلل إذ يقول

 .هنا إىل معوقات شخصية ومعوقات بيئية وعليه فقد مت تصنيف هذه املعوقات
 .التفكري ومعوقاته( 2)شكل رقم 

 

                                                           
 . 24: حممد 1
 .148، مرجع سابق، ص4عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، ف اخلازن، 2
دار الكتب : بريوت)حممد باسل عيون السود، : ين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل، حتقيقالقامسي، حممد مجال الد 3

 .416، ص(ه1418، 1، ط8العلمية، ف
دار احلديثطبع نشر : القاهرة)فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق 4

 .255، ص(م2226ط، .، كتاب السلوك، د4فتوزيع، 
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 القرآن الكرمي ضوء يفتنمية التفكري : املبحث األول
 القرآن الكرمي ضوء يفالرتبية العقلية : املطلب األول
 القرآن الكرمي ضوء يفتنمية التفكري منهج : املطلب الثاين
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 القرآن الكرمي ضوء يف الرتبية العقلية: األول املطلب
 

 نامية ةفطريركيزة العقل _ ا
واإلشارة إليه هنا تأيت يف  ،لقد سبق بيان مدلول العقل يف اللغة واالصطالح يف مبحث سابق

 ،أحد مكونات الذات اإلنسانية"فالعقل يشكل  ،سياق بيان كونه ركيزة فطرية وجزء يف مركب اإلنسان
هلل تعاىل به اإلنسان وجعله والعقل هو ِما اختص ا ،والصفة املهمة اليت تقلد هبا اإلنسان اخلالفة يف األرض

نْ َيا ِعَماًدا، فََأْوَجَب "فالعقل  ،1" بذلك أرقى املخلوقات على األرض يِن َأْصاًل َولِلدُّ َجَعَلُه اللَُّه تَ َعاىَل لِلدِّ
نْ َيا ُمَدب َّرًَة بَِأْحَكاِمهِ  يَن ِبَكَمالِِه َوَجَعَل الدُّ  .2" الدِّ

املخلوقات فهو بتكوينه وفعله ونشاطه ميثل آية من والعقل هو سر متيز اإلنسان عن غريه من 
 ،فهو نعمة من نعم اهلل أنعم هبا على اإلنسان ،آيات اهلل يف ثنايا الوجود عامة ويف تكوين اإلنسان خاصة

وتظهر الدراسات النفسية والرتبوية وأحباث الكيمياء والفيزياء والرياضيات أن ما " ،وقد حباه بقدرات خارقة
 .3" من امكاناته احلقيقية %(1(انات العقل اهلائلة ال يزيد على من امك مت استخدامه

إال أنه جهاز قوي  ،جهاز من أجهزة اجلسم ووظيفة من وظائفه "بالنسبة لإلنسان يعد فالعقل
ودعا إىل ضرورة  ،ومن هنا فقد أشاد اإلسالم به ،بل ومسيطر على كل أجهزة اجلسم األخرى ،متحكم

 ،وإىل ضرورة استخدامه واعماله يف النظر يف احلياة والكون بكل ما فيه ومن فيه ،اقاتهتنميته إىل أقصى ط
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ﴿قال تعاىل َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ( 18)َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11)أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
 .   6" 5 ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿ ،4﴾ (22)َحْت َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسطِ ( 14)ُنِصَبْت 

فهو حمل خطاب اهلل وكونه  ،7 لكونه شرط التكليف ،والقرآن خبطابه لإلنسان إمنا خياطب العقل
وما  ،حمل خطاب اهلل جيعله يف مستوى امتالك قدرات متكنه من التلقي والفهم واإلدراك للخطاب القرآين

 .يف موقع القيادة والتحكم يف توجيه سلوك اإلنسان والقيام مبسئولية اخلالفة واإلعمارجيعله كذلك 
 املتناقضاتوالعقل الذي خياطبه القرآن هو العقل الذي يعصم الضمري ويدرك احلقائق ومييز بني 

والتنبيه اىل والقرآن ال يذكر العقل إال يف يف مكان التعظيم  ،وميعن النظر ،ويتدبر وحيسن اإلدراك والرؤية
وأن التفكري  ،باعتباره امتياز اإلنسان وخاصتة وشرفه وكونه مناط للتكليف ،وجوب العمل به والرجوع اليه

                                                           
عامل الكتب العديث للنشر والتوزيع، : عمان)دناوي، مؤيد أسعد حسني، تطوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقات على برنامج كورت،  1
 .1، ص(م2228، 1ط
ط، .دار مكتبة احلياة، د: ب.د)ين، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، أدب الدنيا والداملاوردي،   2

 . 11، ص(م1486
 .134، ص(م2221، 3دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، عصرنا والعيش يف زمانه الصعب،  3
 .22-11: الغاشية  4
 .21: الذاريات  5
 .122_121،ص(م1481، 1مكتبة الفالح، ط: الكويت)مدكور، علي أمحد  منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته،  6
 .  122، مرجع سابق، ص2اآلمدي، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، ف 7
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 األمر الذي ترتب عليه أن يصبح التفكري فريضة إسالمية أمر هبا القرآن وحض عليها ،واالجتهاد مها رسالته
 .2 ﴾وا َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلقَ ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُرُ ﴿قال تعاىل.1

عرب ما  اصارمً  ابل يسلك إىل احلق طريقً " ،وسيلة للكشف املباشر على احلقأداة و العقل ليس و 
فهو طريق املقايسة واملوازنة واإلنتقال  ،وهذا الطريق يتصف باملرحلية والتدرف والرتاب . يسمى النظر والفكر

 .3 "املعاليم للوصول إىل ايلاهيل وبني ،بني املقدمات للوصول إىل النتائج
فهو حمل للمعرفة والعلم وقاعدة للتوجيه ومركز للتحكم وأهل للمسئولية ومصنع لإلنتاف واإلعمار 

فهو وسيلة  ،مبا حباه اهلل من قدرات كالتفكري والتذكر والرتميز والتخزين واإلدراك والفهم والتمييز واملوازنة
والعقل هو موجه اإلنسان ودافعه ووسيلته اىل إدراك موقعه . "أداء رسالتهاإلنسان يف القيام مبسئوليته و 

 .4" وهو موجهه ودافعه ووسيلته يف طلب العلم والتلقي عن رساالت الوحي ،وغايته من احلياة

أمام تلك املهمة املناطة بالعقل وتلك األمهية اليت و  ،باعتبار أن العقل أصل فطري يف اإلنسانو 
ولقد كانت الرتبية العقلية من صميم املنهج  ،كبرياً  ااإلنسان فإن القرآن قد أواله اهتمامً يشغلها يف حياة 

أحد احملاور اليت دار حوهلا  تعد ،واليت تشمل سائر القدرات العقلية مبا فيها التفكري فالرتبية العقلية ،القرآين
فالقرآن يريب النفس البشرية  ،5 ية واالنفعاليةسموجوانبه املختلفة العقلية واجل املنهج القرآين وهو يريب اإلنسان

  .ستخاليفلدوره اال ويعد اإلنسان ،6وينفذ إليها من مجيع منافذها ،من مجيع جوانبها
جعلت الرتبية اإلسالمية من أهم ما تسعى إليه تنمية "ومتاشيًا مع ذلك التوجه القرآين فقد 

التغلب على املشكالت اليت تواجههم يف احلياة مهارات التفكري لدى املتعلمني هبدف مساعدهتم على 
وذلك الدور الذي تقوم به الرتبية إمنا تستمده من أصوهلا  .7" ومساعدهتم على التكيف مع متطلباهتا

    .ومعانيها
 :8 صول ثالثةهلا أ جند أن الرتبية يف األصول اللغويةمبراجعة معاين و 
آتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَ ْربُ َو يف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل يَ ْربُو  َوَما﴿قال تعاىل ،زاد ومنا: مبعىن ،ربا يربو -1

  .9 ﴾ِعْنَد اللَِّه َوَما آتَ ْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 
    .نشأ وترعرع: مبعىن ،ربا يُرىب -2

                                                           
 .123مدكور، علي أمحد، منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته، مرجع سابق، ص 1
 .22: العنكبوت  2
 .14والعقل،، مرجع سابق، صالنجار، عبد ايليد، خالفة اإلنسان بني الوحي  3
 .114أبو سليمان، عبد احلميد، أزمة العقل املسلم، مرجع سابق، ص 4
 .18القادري، أمحد رشدي، وشاهر ذيب أبو شريخ، الفكر الرتبوي اإلسالمي، مرجع سابق، ص  5
 . ، ص ب(م2221ط، .دار النشر للجامعات، د: القاهرة)الباز، أنور، التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي،   6
، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي،    7

 .62، ص(ه1432-م2224
 .24، ص(م2221ط، .دار الفكر العريب، د: القاهرة)مدكور، على أمحد، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا،   8
 .34: الروم  9
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 .قام على رعايتهوساسه و  ،هأصلحه وتوىل أمر : مبعىن ،بُّ ربَّ يَ رُ  -3
والتزكية  ،3 ﴾َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاها﴿قال تعاىل ،2 تعين الزيادة والعلو كما أهنا ،1 وهي تعين االجتماع والتنمية
  .4 هنا هي التطهري واإلمناء

لدى إنسان  ،التفكري ويف مقدمتهاالرتبية العقلية تعين تنمية القدرات العقلية يف ضوء ذلك فإن 
من ربقة  حترر التفكري وهي بذلك .تبلغ هبا مستوى الكمال والنضجمعينة ل وفق أساليب ربيةً ت ،اخلالفة

وما يرتتب على ذلك من سالمة  ،باألسس والقواعد الصحيحة اليت تكفل له سالمة العملده و اجلهل وتز 
 .الوفاء مبتطلبات االستخالف مبستوى ومبا جيعله ،مبا ينتج ويبدع

 
   عقلية للنمو والزيادة لدى إنسان اخلالفةقابلية القدرات ال_ ب

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ ﴿قال تعاىل ،هذه األرض اإلنسان وجعله خليفة يفلقد خلق اهلل 
ويف املقابل فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد زود اإلنسان بالكثري من املواهب  ،5 ﴾َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً 

اإلنسان خلقه اهلل تعاىل بقابلية و  ،مبا ميكنه من القيام بواجب االستخالف والوفاء مبتطلباتهوالقدرات 
وعلم آدَم األمساَء خلقه من  " ،6 ﴾َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها﴿للتعلم مبا أودع فيه من استعداد قال تعاىل

  اأجزاَء خمتلفٍة وقوًى متباينٍة مستعدً 
ُ
 .7" درَكات من املعقوالت واحملسوسات واملتخيَّالتإلدراِك أنواع امل

واليت ميكن لإلنسان أن يستغلها بواسطة  ،كما أن اهلل قد أودع يف هذا الكون الكثري من الطاقات
فمثل  ،هذا االستغالل ال ميكن أن يتأتى على أحسن وجه بطريقة آلية"تلك القدرات واملواهب غري أن 
مية على حاجة ويؤكد ابن تي ،8" ىل تعليم وتدريب وصقل وتنمية وتنشئةهذه املواهب والقدرات حتتاف إ

كما   ،فالقلب حيتاف أن يرتىب فينمو ويزيد حىت يكمل ويصلح" :العقل إىل الرتبية لينمو ويكمل إذ يقول
 .باعتبار أن القلب هو العقل .9" حيتاف البدن أن يرىب باألغذية املصلحة له

                                                           
امليمان، بدرية صاد عبد الرمحن، حنو تأصيل إسالمي ملفهومي الرتبية وأهدافها دراسة يف التأصيل اإلسالمي للمفاهيم، مرجع سابق،   1
 .214ص

ية، دار القلم، الدار الشام: بريوت: دمشق)األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، صفوان عدنان الداودي،   2
 .342، ص(ه1412، 1ط
 .4: الشمس  3
 .111، ص31مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين   4
 .32: البقرة  5
 .31: البقرة  6
اء دار إحي: بريوت) إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،= ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود   7

 .84، ص(ت.ط، د.، د1الرتاث العريب، ف
 .234على، سعيد امساعيل، رؤية إسالمية لقضايا تربوية،  مرجع سابق، ص 8
فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، كتاب السلوك، مرجع سابق، : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  9
 .255ص
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اد إنسان اخلالفة وتنمية قدراته العقلية واليت منها التفكري قضية حمورية تربية وإعدوعليه فقد كانت   
ورئيسة يف القرآن وهي تستمد مكانتها وأمهيتها من طبيعة املهمة املوكلة لإلنسان وهي اخلالفة وفق التصور 

 .ستخالفالزمة من لوازم االالتفكري ذلك أن  ،القرآين
على البحث عن علل ما تدركه حواسه من  عيهاهلل قد فطر اإلنسان منذ بدء و ن وحيث إ

وما انفك  ،وانعاشاً  اتنشيطً "فإن القرآن مبنهجيته قد عمل على زيادة تلك الغريزة  ،األحداث والكائنات
احلاصرين أنفسهم يف نطاق التقليد األعمى ومضايقه إىل التدبر _ يدعو الواقفني عند املوروث من األفكار 

 . 1" يف انعاش العقل وحترير التفكري امل يدخر وسعً  نفهو إذ_ جج والرباهني والتفكر وجيادل ويقيم احل
بقابلي ة للزي ادة يف كم االت غ ري "اإلنسان حبكمت ه س بحانه وإرادت ه سبحانه وتعاىل قد فطر اهلل وكون

حمدودة على حسب أحوال جتدد األجيال يف الكم ال واالرتق اء وجعل ه الس لطان عل ى ه ذا الع امل واملتص رف 
يًع ا﴿ أنواع خملوقات عاَلِمه كما قال تعاىليف وذل ك مب ا أودع في ه  ،2 ﴾ُهَو الَّ ِذي َخلَ َق َلُك ْم َم ا يف اأْلَْرِض مجَِ

 .3" من العقل
للرؤية القرآنية ومبا خلقه اهلل عليه ومبا أعده حلمل رسالة اإلستخالف له أربع  ااإلنسان وفقً ف
 :4 قابليات
 .ة والبحث عن احلقيقةالقابلية العقلي_ 1          
 (الوجدان اخللقي) القابلية اخللقية_ 2          
 .امليل الفطري للعبادة ،الُبعد الديين_ 3          
 .بُعد اجلمال فاإلنسان جمبول على حب اجلمال ،الُبعد الفين الذوقي_ 4          

يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ﴿قال تعاىل
ُس َلَك قَاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن  َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َونُ َقدِّ َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها ( 32)َوَيْسِفُك الدِّ

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ ( 31)ِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَل 
ُهْم بَِأمْسَاِئِهْم فَ َلمَّا أَنْ َبَأُهْم بَِأمسَْ ( 32)َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم  اِئِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل قَاَل يَا آَدُم أَنِْبئ ْ

فاإلنسان بفطرته  " ،5 ﴾(33)َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن 
    .ذو استعداد للعلم والتعلم والرتقي يف دروب املعرفة

يقول اإلمام الغزايل . واكتساب املعرفة خاصية إنسانيةوبذلك يؤكد القرآن على أن خاصية التعلم 
ولكن له استعداد يقدر به  ،نقص منو يف القدرات والصفات ااإلنسان خلق يف ابتداء أمره ناقصً "رمحه اهلل

                                                           
 . 11، ص(م1481، 2دار الفكر العريب، ط: القاهرة)أصالة املفكر املسلم  مقاالت يف ،حسني، فوقية 1
 .24: البقرة  2
 .11،  مرجع سابق، ص12ابن عاشور، حممد الطاهر  التحرير والتنوير، ف 3
 .41_42، ص(م2222، 3دار اهلادي، ط: بريوت) ،مطهري، مرتضى، الرتبية والتعليم يف اإلسالم 4
 .33-32: البقرة  5
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فالعقل غريزة  "حيث يقول ،2 وهو ما ذهب إليه كذلك احلارث بن أسد احملاسيب .1" على حتصيل الكمال
الَّة على اْلَمْعُقول يُولد الَعْبد هبَا بعد افهي قوة ترقى ترقيً  .3" مثَّ يزِيد ِفيِه معىن بعد معىن باملعرفة باألسباب الدَّ

 .4 ترقي
هبذه القدرات العقلية كبقية  ايولد مزودً "وفق تقدير اهلل املسبق ووفق احلكمة اإلهلية فاإلنسان

وإىل تدريب اإلنسان على حسن  ،لتنميةحتتاف إىل ا ،ولكنها تكون يف حالة تكوُّن بدائي ،القدرات
وتتقرر درجات منوها ونشاطها وصحتها ومرضها حسب نوع الرتبية  ،واحملافظة عليها ،ورعايتها ،استعماهلا

وللوسائل اليت تستعمل  ،لوعي القائمني على تربية هذه القدرات وخرباهتماوطبقً  ،اليت يتلقاها اإلنسان
 .5" جتماعية والثقافية اليت تعمل الرتبية خالهلاوللبيئة اال ،لتنميتها واستعماهلا

شرعت الرتبية اإلسالمية يف عصور اإلزدهار يف تنمية القدرات التسخريية "رؤية القرآنية فقدوفقًا ل   
وكان من ْثار هذا الشروع أن . مث النظر يف آيات اآلفاق واألنفس ثانياً  الالزمة للنظر يف آيات الكتاب أواًل 

مستوى تبين املواقف العلمية من الكون  –رون إىل املستوى األعلى من مستوى القدرات العقلية ارتقى املفك
وبسبب هذه املواقف ارتقوا إىل رتبة اإلجتهاد املطلق وأطلقوا العنان لعقوهلم للنظر يف آيات الكتاب  ،احملي 

خراف تلك الثروة الفقهية وكان من ْثار ذلك إ ،والسنة فسربوا أغوارها يف ضوء الواقع الذي يعيشونه
تلك التطبيقات االجتماعية اوكان من ْثاره أيضً  ،والعقائدية اليت قامت عليها مدارس األصول والفقه والرتبية

 .6" اليت ارتقت بايلتمع اإلسالمي إىل تسلم القيادة احلضارية يف األرض كلها
ستوى التفاعل واحلوار املستمر كذلك ارتقى الناظرون يف آيات اآلفاق إىل م"وعلى اجلانب اآلخر

وبسبب هذا املوقف العلمي . مع الكون احملي  باحثني عن شواهد صدق آيات الكتاب يف آيات الكون
وكان من ْثار ذلك تلك الثروة العلمية  ،انفتحوا على تراث احلضارات السابقة وأخضعوه للمراجعة والبحث

تلك التطبيقات العلمية اليت  اوكان من ْثاره أيضً  ،ة كلهايف أسس النهضة اإلنساني اهامً  االيت كانت أساسً 
وكل ذلك إمنا كان نتيجة وْثرة  ،"7جعلت العامل اإلسالمي آنذاك مصدر التكنولوجيا إىل غريه من األقطار

 .من ْثار منو التفكري وترقيه
 

                                                           
 .41، ص(م1482، 1مكتبة األزهر، ط: القاهرة)حممود محدي زقزوق : غزايل، أيب حامد  ثالث رسائل يف املعرفة، حتقيقال  1
ه ، صاحب التصانيف الزهدية، وله كتب كثرية يف الزهد، وعرف مذاهب النساك، 243أبو عبد اهلل احلارث بن أسد احملاسيب تويف سنة   2

 (.411، ص2222قم ، ر 8سري أعالم النبالء، ف)ينظر 
 .225احملاسيب، احلارث بن أسد ، ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه، مرجع سابق، ص  3
 .236-235أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس، املقابسات، مرجع سابق، ص  4
 .51الكيالين، ماجد عرسان، مقومات الشخصية املسلمة، مرجع سابق، ص  5
 .144-143جد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، صالكيالين، ما 6
 .144الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق،، ص 7
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 اجتاهات القرآن يف تنمية القدرات العقلية_ ف
 :اجتاهنينسان اخلالفة سار يف إ لدى للقدرات العقليةوالقرآن يف تنميته 

اَل ِإْكرَاَه ﴿قال تعاىل ،ط الالزمة لتنمية القدرات العقليةو روف والشر هتيئة الظتوفري احلرية و : اإلجتاه األول 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْستَ  يِن َقْد تَ بَ نيَّ ْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل يف الدِّ

يٌع َعِليمٌ  ْساَلِم، َأْي اَل ُتْكرُِهوا َأَحًدا َعَلى  " ،1 ﴾اْنِفَصاَم هَلَا َواللَُّه مسَِ َواْلُمرَاُد نَ ْفُي َأْسَباِب اإْلِْكرَاِه يف ُحْكِم اإْلِ
ْساَلِم َقْسرًا، َوِجيَء بِنَ ْفِي اجْلِْنِس ِلَقْصِد  َوِهَي َدلِيٌل َواِضٌح َعَلى ِإْبطَاِل اإْلِْكرَاِه َعَلى . اْلُعُموِم َنصًّاات َِّباِع اإْلِ

ميَاِن جَيْرِي على ااِلْسِتْداَلل، والتمكني ِمَن النََّظِر، َوبِااِلْخِتيَ  يِن ِبَسائِِر أَنْ َواِعِه، أِلَنَّ أَْمَر اإْلِ فالقرآن  ،2" ارِ الدِّ
وليس جمرد هني عن . فهو يستبعده من عامل الوجود والوقوع. نفي كونه ابتداء" يقر نفي جنس اإلكراه 

 .3" مزاولته
ألنه حترر من عبودية األشخاص واألشياء  ،والتوحيد يف جوهره حرية ،مظهر التوحيد" فاحلرية متثل 

 .متثل الزمة من لوازم التوحيد فهي ،4" واألفكار اخلاطئة أو اخلرافية
 ،ختيارن يعمل يف جٍو من احلرية ويف ظروف تكفل له حرية اإلفالعقل بوظائفه واختياراته ينبغي أ
وهذه قاعدة يقرها القرآن يف جمال بناء العقيدة  ،ال القسر واإلكراهمبا جيعل السلطة يف ذلك للربهان واحلجة 

باعتبار أن احلرية شرط أساسي تكفل  ،وهي كذلك تسري على سائر مناش  العقل وفعله ،واإلميان باهلل
وعلى العكس فإن غياب احلرية يؤدي إىل ضعف القدرات  ،قيام بوظائفه واليت منها التفكريالوه و من للعقل

 . 5 العقلية وضمورها وهو ما يسوق إىل التخلف
وتوفري بيئة يسودها جو  ،هتيئة الظروف والشروط الالزمة لتنمية القدرات العقلية فال بد إذن من  

إذ يستحيل يف .6 ضمان احلقيقي لنمو القدرات العقلية لدى اإلنسانباعتبار أن احلرية هي ال ،من احلرية
ظل مناخ اإلستبداد تربية اإلنسان وتنمية قدراته العقلية ألن اإلستبداد والتسل  بكل أشكاله يعيق منو 

ولذلك فقد كانت احلرية يف مقدمة األمور املطلبية اليت أكد  ،قدرات اإلنسان العقلية ويشل من فاعليتها
 .رآن يف منهجيته على ضرورة حتقيقها وترسيخ معانيها يف احلياة  اإلنسانيةالق

ومنع اإلكراه واإلضطهاد والسيطرة القائمة على  ،حترير العقول واألفكار"حيث عمل على 
ٌر ﴿قال تعاىل ،ةاالستبداد والغطرس َا أَْنَت ُمذَكِّ ْر ِإمنَّ  .8 "7 ﴾(22)َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُصْيِطٍر ( 21)َفذَكِّ

                                                           
 .256: البقرة 1
 .26، ص3ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 2
 .241، ص1ع سابق، مجقطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرج 3
 .18الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 4
 .18الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص  5
 .86-11ينظر الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 6
 .22-21: الغاشية 7
 .318، ص(م1446ط، .، د2دار الكتب العلمية، ف: بريوت)د عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين، حمم 8
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وقد أكدت األصول اإلسالمية على التدرب على التفكري احلر حني جعلت للصواب من ْثرات 
التفكري أجرين بينما جتعل للخطأ أجًرا واحًدا ومل ختصص أجرًا للخطأ إال يف ميدان التفكري واالجتهاد 

 . 1 العقلي
ن من أركان السعادة رك"ذلك أنه ال تستقيم حياة اإلنسان على هذه البسيطة إال هبا فهي 

ا، وهذا ما يتناَّف اإلنسانية، ال بل هي السعادة عينها ،ألن جتريد اإلنسان من حريته يعين أنك صريته عبدً 
أْثن ما ميلكه اإلنسان وما يسعى إىل حتقيقه ،ألن حياته اإلنسانية مرتبطة  نمع كرامته اإلنسانية ،فاحلرية إذ

 .2 "حريته  بالضرورات اليت يتطلبها وعلى رأس ذلك
نشر العلم ،وطلب العلم والتعليم ،وتشجيع اإلبداع ،وإطالق العقل من "إضافة إىل ذلك فإن 

كما أن احلرية   ،3 "مجيع القيود واألسر اليت حتد من التفكري ال تتم إال حبال ينعم الناس فيه باحلرية التامة
فكيف  ،فلن يولد الفكر ،ق االختالف وتشرعهة اليت تسمح حبفإذا مل تتوافر احلري ،مليالد الفكر اشرطً "تعد 

أنه سوف يدفع  امع النخبة السياسية احلاكمة وهو يعلم سلفً  ايشرع املفكر أو املثقف يف االختالف سياسيً 
 .4 "ْثن خمالفتها أو االختالف معها

 على العمل اتزداد قدرة اإلنسان على اإلبداع واالبتكار حيث يعيش نشيطً  إذنففي ظل احلرية 
ويف ظل  ،وإن تلها تروح ملا يسر ،مبا طعمإن طعم تلذذ  ،وجل وقتهطول هناره وعلى الفكر سواد ليلة 

وعدم متتع اإلنسان حبريته جيعله عاجزا عن حتقيق تقدمه  احلرية كذلك يكون الرتقي يف البناء والعمران ،
وجوده ، هبا حييا ومن أجلها هي قوام حياته ومنار " رطا للتقدم االجتماعي فاحلرية إذن والذي يعد ش

قتصر على اإلرادة فحسب بل إهنا وهي ال ت .6 النمو السليم وهبا تتفتق قدرات اإلنسان وتنمو .5 "يعيش 
 .7 تعدى ذلك إىل القدرة على الفعللت

العقل ُعَصاة يف  التفكري وفتورفاملصابون خبمول  ،والقرآن إمنا يلوم اإلنسان على الغفلة والذهول
تتفاوت جرائمهم  التفري  وهم يف ذلك ،ولذلك استحقوا ما كان يف عاقبة أمرهم من سوء ،رآنلقنظر ا

                                                           
 .46الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية، مرجع سابق،  1
 .21، ص(م1484، 4مشق، طدار د: دمشق)بركات، سليم ناصر، مفهوم احلرية،  2

 -31العدد  8املعهد العايل للفكر اإلسالمي، السنة : هريندن)غرابية، رحيل، مسالة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي، إسالمية املعرفة  3
 .115، ص(م2223، 32

جامعة عني : القاهرة)أصول الرتبية ،  أمحد، سحر مصطفى، احلرية األكادميية لطالب اجلامعات املصرية، رسالة ماجستري غري منشورة، 4
 .111، ص(م1441مشس، 

 .1،ص( م1483ط،.العامة لشئون املطابع األمريية، د: القاهرة)ربيع، منيب حممد، ضمانات احلرية يف النظام اإلسالمي وتطبيقاهتا، اهليئة،  5
 .44الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص  6
: ب ريوت)ة، يوسف، إشكالية احلرية وحقوق اإلنسان يف الفكر العريب املعاصر، يف اجلابري وآخرون، حقوق اإلنس ان يف الفك ر الع ريب، سالم 7

 .662، ص(م2222مركز دراسات الوحدة العربية، 
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أو على مستوى  ،بقدر ما يرتتب عليها من اضطراب احلياة سواًء على مستوى اإلتصال باهلل سبحانه
 .1 ﴾(12) َأْصَحاِب السَِّعرِي َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف ﴿قال تعاىل ،احلضارة والعمران

ا من علوم ملا كان الفرد يف هناية األمر هو حامل احلضارة واحملقق هلا واملبدع ملا فيه"وهكذا فإنه 
إىل احلضارة بأوسع  ، فإن احرتام الفرد وحياطته بسياف من الضمانات تكفل له األمن مها السبيلوفنون

وملا كان التفكري هو أداته يف ذلك كله فمن  .2 وامتدادها وانتشارها، ومها الطريق إىل سعتها معاين الكلمة
 . األوىل أن توفر له الشروط والظروف الالزمة لنموه وترقيه

التفك ري مه ارات وإكس اب الف رد  ،تنمية القدرات واإلستعدادات وتك وين اإلجتاه ات اإلجيابي ة :اإلجتاه الثاين
يتعل  ق بأس  اليب تنمي  ة التفك  ري يف الق  رآن الك  رمي وال  ذي س  يأيت  وه  و م  ا س  نعرض ل  ه بالتفص  يل فيم  ا ،الس  ليم
يش ري إىل ض رورة مراع اة ع دد م ن األم ور الق رآن ويف هذا االجتاه فإن  ،ه يف فصل الحق ان شاء اهلل تعاىلبيان

أن الق  درات العقلي  ة تول  د كامن  ة يف اإلنس  ان وه  ي تنم  و وتش  تد  :أمهه  ا وال  يت م  ن عن  د تنمي  ة الق  درات العقلي  ة
وأن العملي ات العقلي ة والتفكريي ة ال يت ي وم هب ا اإلنس ان جله ا  ،وأن ه ال هناي ة هل ا وأهن ا متنوع ة ،بالرعاي ة والرتبي ة

وأن تل ك العملي ات تق وم عل ى معاجل ة املعرف ة وه ي أه م م ن  ،عمليات عقلية مثلها كعملية اهلضم أو الشرب
وأن الفش   ل يف تربيته   ا حي   دث آث   اراً  ،ت   اف التفك   ريوأن الرتكي   ز عل   ى عملي   ة التفك   ري أه   م م   ن ن ،املعرف   ة ذاهت   ا

ف القرآن ي ذكر  ،3 وأن اتقان اهنج التفكري شرط أساسي يف الفهم واإلدراك ،خطرية يف حياة الفرد وايلتمعات
وأن ال  ذين يتقن  ون مه  ارات العل  م وال  تعلم ه  م ال  ذين يعلم  ون  ،أن ال  ذي في  ه م  ن اآلي  ات ه  ي ألويل األلب  اب

ِكتَ اٌب ُفصِّ َلْت آيَاتُ ُه قُ ْرآنً ا َعَربِيًّ ا لَِق ْوٍم ﴿قال تعاىل ،نما يفتقر املعرضون عنه لتلك املهاراتمراميه ومقاصده بي
 َوقَ  اُلوا قُ ُلوبُ نَ ا يف َأِكنَّ ٍة ِمَّ  ا تَ ْدُعونَا إِلَْي  ِه َويف ( 4)َبِش ريًا َونَ  ِذيرًا فَ َأْعَرَض َأْكثَ  رُُهْم فَ ُه  ْم اَل َيْس َمُعوَن ( 3)يَ ْعَلُم وَن 

 .4 ﴾(5)آَذانَِنا َوقْ ٌر َوِمْن بَ ْيِنَنا َوبَ ْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإن ََّنا َعاِمُلوَن 
ودعوة القرآن املتكررة ملمارسة التفكري وتأكيد وجوب العمل به يف حياة الفرد املسلم يقتضي 

ومراحله واملهارات اليت  ،أن يكون الفرد املسلم على دراية ومعرفة باألسس اليت يقوم عليها التفكري اضمنً 
وهو ما يعين أن يكون له علم يبني ذلك كله مبا جيعل ِمارسته  ،مع هتيئة الظروف املناسبة ملمارسته ،يتطلبها

ذلك أن اإلنسان ال ميكن  ،والعمل به وفق أسس وقواعد سليمة تتحقق معها مقاصده وغاياته اليت يطلبها
ال ميكن أن يكلف  كما أن اهلل سبحانه وتعاىل  ،علم ودراية بهمامل يكن على  ماًل وع اله أن ميارس سلوكً 
َوأَمَّا اْلِعْلُم اْلِفْكرِيُّ فَ ُهَو َمْقُدوٌر فَ َوَرَد " يقول الرازي يف تأكيد ذلك ،يه وما ال يقدر عليهاإلنسان مبا ليس ف

 .5" اأْلَْمُر بِهِ 

                                                           
 .12: امللك  1
 .11، ص(م1443، 53، ف 8جملة دراسات تربوية، مج )األهواين، امحد فؤاد، فضل العرب على احلضارة،  2
 .43_42بتصرف الكيالين، ماجد عرسان  أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية، مرجع سابق، ص 3
 .5-3: فصلت  4
 .41، ص25الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع السابق، ف  5
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 ،نه قد خلق يف اإلنسان هذه امللكةفاهلل عز وجل مل يوجه اإلنسان للتفكر والنظر والتأمل إال لكو 
من خالل توفري الفرص  تعليم وتدريب وهتذيب وصقل وتنمية هلذه امللكة ااألمر الذي يتطلب معه لزامً 

وما يعين كذلك املعرفة العميقة هبذه القدرة اليت زود اهلل هبا اإلنسان ومعرفة سبل  ،املالئمة ملمارسة التفكري
باعتبار  ،كفل حتققها يف حياة الفرد املسلموالقيام حبقها مبا ي ،ظر إليها مبنظار العلماالرتقاء هبا وتنميتها والن

َ لِلنَّاِس َما ﴿قال تعاىل ،وهو ما قرره األصل الشرعي ،مسئولية التفكري مسئولية فردية َوأَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
 .1 ﴾نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 

َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ ﴿قال تعاىل ٍة ُقْل ِإمنَّ
"  ،3" هو املراعاة للشيئ واحلفظ له"للشيئ  والقيام"،2 ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

 .4" َويُ َقال قَاَم يفعل َكَذا َأخذ يف عمله
وهو هنا قيام مبا حيقق التفكري  ،5" النهوض فيه باهلمةو االنتصاب يف األمر  "يراد به فهو قيام 

 اوإذا كان التفكري واجبً  ،بتهيئة الظروف اليت تساعد على ِمارسته والعمل على تنميته احيً  اوجيسده واقعً 
 .ما ال يتم الواجب إال به فهو واجبذلك أنه  ،ن تنميته كذلك تعد واجباً فإ ،وفق صريح القرآن

                                                           
 .44: النحل 1
 .46: سبأ 2
 .642مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، صاألصفهاين، الراغب،  3
 .261مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية القاهرة، مرجع سابق، ص 4
 . 542، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 5
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 يف ضوء القرآن الكرمي تنمية التفكري منهج: املطلب الثاين
 

واخلطة املرسومة { لكل جعلَنا ِمْنُكم شرعة ومنهاجا}الطَّرِيق اْلَواِضح َويف الت َّْنزِيل اْلَعزِيز : " املنهج
 واملنهج هو الطريق السهل الواضح والسنن والطرائق .1 "لدراسة ومنهاف الت َّْعِليم َوحَنْومهَاَوِمْنه منهاف ا( حمدثة)
2. 

وسار عليها رمسها القرآن الكرمي  اخلطة والطريقة اليت: ومنهج القرآن يف تنمية التفكري املقصود به
أسباب فساده لدى إنسان و  هوإزالة معوقات ،لرتسيم معامل التفكري السليم وترسيخ أسس بنائه ومقوماته

 .  اخلالفة
بناء  ،فالقرآن يعاجل بناء هذا اإلنسان نفسه"ذلك أن موضوع القرآن األساسي هو اإلنسان ذاته 

كما يعاجل بناء ايلتمع اإلنساين الذي يسمح هلذا اإلنسان بأن حيسن . شخصيته وضمريه وعقله وتفكريه
ويوجد  ،وجد اإلنسان السليم التصور والتفكري والشعوروبعد أن ي. استخدام هذه الطاقات املذحورة فيه
يف جمال العلم والبحث  ،وخيطئ ويصيب ،يرتكه القرآن يبحث وجيرب ،ايلتمع الذي يسمح له بالنشاط

تطبيق من فالبحث والتجريب وال. 3 "وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكري الصحيح ،والتجريب
 .هتيئته وتزكيته بعد ،خواص العقل يف اإلنسان

ومبا تضمن من حقائق  ،وببالغته وفصيح لسانه ،وخبطابه وأسلوب بنائه ،وعليه فالقرآن بتعاليمه
التفكري لدى  وتنميةومبا اشتمل عليه من أساليب وتقنيات تربوية متنوعة له منهجه يف تشكيل  ،ومعارف

قادر على الفهم واإلستيعاب والتأمل والتدبر ويف تكوين العقل النامي املتطور واملستنري وال ،إنسان اخلالفة
 .4 فالقرآن مبنهجه ينمي العقل ويزكيه ،لتخطي  واملتابعةوا

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿قال تعاىل ولعل هنا مبعىن  ،5 ﴾َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
ِر النَّاِس عطف لَ ."  6لكي تتفكرون َعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن ِحْكَمٌة ُأْخَرى ِمْن ِحَكِم ِإنْ زَاِل اْلُقْرآِن، َوِهَي تَ ْهِيَئُة تَ َفكُّ

م النتاجات الرتبوية اليت تسعى إليها هفالتفكري يعد من أ .7" ِفيِه َوتََأمُِّلِهْم ِفيَما يُ َقرِّبُ ُهْم ِإىَل ِرَضى اللَِّه تَ َعاىَل 

                                                           
 .451، ص2وسي ، مرجع سابق، فابراهيم، مصطفى وآخرون، املعجم ال 1
 .13مدكور، على أمحد، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا، مرجع سابق، ص 2
 .182_181، ص(م1488،  11دار الشروق، ط: بريوت)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،   3
شرقاوي، كتاب السلوك، مرجع سابق، فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل ال: ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  4
 .255-254ص

 .44: النحل  5
 .141ص(:  م2221ط، :، د1دار الكتب العلمية، ف: بريوت)بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، . الزركشي 6
 .164، ص14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 7
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وهكذا فقد كانت مهمة القرآن احلكيم أن يعني العقول مَل تفكر؟ وفيم تفكر؟ وكيف  .1 ميةالرتبية اإلسال
 .2 تفكر؟ وهو يف ذلك خيط  أرض العلم لتقيم العقول البشرية عليها صروحه الشاخمة

 ،نساينيم تأيت يف سياق حتقيق الكمال اإلالتفكري السل ومنهجية القرآن الكرمي يف تنمية وصياغة
نسان يف مستوى حتقيق التكليف والذي معه يكون اإل ،3 أن التفكري أفضل أعمال العقل وأنفعهاباعتبار 

على مستويات عديدة  التفكري منهجية عمل القرآن يف تنميةوميكن مالحظة  ،املناط به وهو االستخالف
     :وهذه املستويات تشمل اآليت ،ومتنوعة

 
 وصياغة املفهوم التصور بناء مستوى: أوالً 
لذلك نرى القرآن يعتمد يف  ،ن سلوك اإلنسان يف احلياة هو يف احلقيقة انعكاس ملفاهيمه وأفكارهإ  

الكون  عملية حتويل الفرد وتفعيل قدراته ونقله من السلبية إىل اإلجيابية على معاجلة تصور اإلنسان عن
 ،نسان إمنا هو نابع عن تصوراتهفسلوك اإل ،بوصلة توجيه اإلنسان واإلنسان واحلياة باعتبار التصور ميثل

 .والفرد املسلم إمنا يستمد تصوره الكلي للوجود واملعايري اليت حتكم أفعاله وتفاعالته من القرآن الكرمي
لذلك  ،وحيث أن تصور اإلنسان عن نفسه يعد من أقوى املؤثرات يف تربيته وتوجيه مسار حياته 

عن ذاته من حيث خلقه  شاماًل  افيضع لإلنسان تصورً  ،رياً كب  ايويل القرآن الكرمي هذا التصور اهتمامً 
وعالقته بالكون من  ،وعالقته بربه وبغريه من بين جنسه ،وغاية خلقه ومسئوليته ووظيفته ،وأصل تكوينه

ا َخَلْقُت اجلِْنَّ َومَ ﴿وقال تعاىل ،4 ﴾َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً ﴿قال تعاىل.حوله
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ   .5 ﴾َواإْلِ

أي استقرار . هو استقرار معىن العبودية هلل يف النفس: األول "وحقيقة العبودية هنا تتمثل يف أمرين
وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إال هذا . عبديعبد، وربّا يُ  عبداً . ورباً  الشعور على أن هناك عبداً 

هو : والثاين. ليس يف هذا الوجود إال عابد ومعبود وإال رب واحد والكل له عبيد. وهذا االعتبارالوضع 
التوجه هبا إىل اهلل .التوجه إىل اهلل بكل حركة يف الضمري، وكل حركة يف اجلوارح، وكل حركة يف احلياة

 .6" خالصة، والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معىن غري معىن التعبد هلل
ويعرف مبدأه ومصريه وقيمته  ،يتضح لإلنسان من خالل هذا التصور عالقته بربه وبذلك

وأمله أوسع من  ،وهو ما جيعل قدرته على العطاء أعظم من طاقاته ،ووظيفته وهدفه وغاية خلقه ،ومكانته

                                                           
 .62قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص  1
 .385الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، مرجع سابق ص  2
، 1ة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، فابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعاد  3

 .522مرجع سابق، ص
 .32: البقرة 4
 .56: الذاريات  5
 .3381، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  6
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 ووفق هذا التصور يصبح التفكري مستند على قاعدة. ومدى تفكريه يتجاوز منتهى إحساساته ،إمكانياته
ويبلغ أعلى درجات النشاط  ،وتستقيم معه أسسه وقواعده ،صلبة ومتينة وراسخة تتكشف له معها الغايات

 . والفاعلية
وليرتجم  ،حىت يتحرك ليحقق مدلوله يف صورة عملية ،ما يكاد يستقر يف الضمري"وهذا التصور   

 .ضمريه حىت حيس أنه قوة فاعلة مؤثرةواملؤمن هبذا الدين ما يكاد اإلميان يستقر يف  ،ذاته يف حاله واقعية
 .1 "فاعلة يف ذات نفسه ويف الكون من حوله

 وإنه ليس عاماًل  ،قوة إجيابية فاعلة يف هذه األرض"وهذا التصور هو الذي جيعل من اإلنسان 
وهو مستخلف فيها ليحقق منهج اهلل يف صورته . فهو خملوق ابتداًء يستخلف فيها. يف نظامها اسلبيً 
معان من اهلل : وهو معان على هذه اخلالفة. وينمي ،وليصلح ،وليغري ويطور ،لينشئ ويعمر: يةالواقع

 .      2 "سبحانه وجعل النواميس الكونية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه معاونة له
باعتبار أن  ،فالتصور إذن ميثل قاعدة انطالق تقوم عليها سائر فعاليات اإلنسان وأوجه نشاطه

ولذلك فإن القرآن   ،بالتصور ومن خالله تتبلور اواملسارات اليت يسري عليها اإلنسان ترتب  أساسً  اإلجتاهات
 ،كان هو التصور  ،إنسان اخلالفة والفعل احلضاري ،كان أول أساس يركز عليه يف بناء اإلنسان النموذف

ية قامت على وذلك وفق منهج ،حيث عمل على إصالح وصياغة تصور بناء اجيايب يف مكون اإلنسان
قال  ،وهو ما يعين اإلعداد لطور جديد من أطوار التفكري ،وتعمري املتولد اجلديد هدم البائد املريض أواًل 

ْم إِ ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يف اأْلَْرِض َفَمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفرُُه َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعنْ ﴿تعاىل الَّ َد َرهبِِّ
َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ﴿وقال تعاىل ،3 ﴾َمْقًتا َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإالَّ َخَسارًا
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ   . 4 ﴾مجَِ

ف عن منظمة يسعى الفرد من خالهلا للكش ة عقليةباعتباره عملي للتفكري اوالقرآن يصيغ مفهومً 
وقد سبق بيان ذلك يف  ،وتوظيفها يف حتقيق معاين االستخالف والوفاء مبتطلباته والقوانني التسخريية السنن

والتفكري وفق الرؤية القرآنية خاصية إنسانية، والزمة استخالفية، ال  ،مبحث مفهوم التفكري يف القرآن الكرمي
و لون أو عرق، وهو كعملية عقلية ميكن تنميته وتطويره وفق أساليب تربوية فاعلة إذا ما ختتص وجنس أ

فهوم اجللي للتفكري يكون ِمارسة الفرد ومع ذلك التصور وذلك امل ،توافرت شروط ومقومات منوه وتطويره
 .جوانبهعلى وعي وإدراك بعملياته و  اائمً قسلم للتفكري امل
 

                                                           
 .23، ص(م1484، 11دار الشروق، ط: القاهرة) قطب، سيد، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، 1
 .162 -154ومقوماته، املرجع السابق، ص قطب، سيد، خصائص التصور اإلسالمي 2
 .34: فاطر  3
 .13: اجلاثية  4
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 ألمهيةمستوى املكانة وا: ثانياً 
 ،ويف هذا املستوى فإن القرآن الكرمي يقدم التفكري باعتباره فريضة تعبدية ترب  اإلنسان بربه

فأما كونه فريضة دينية فقد  ،فالقرآن يعترب التفكري فريضة دينية من جهة والزمة استخالفية من جهة أخرى
َا أَِعُظُكْم ِبَواِحدَ ﴿قال تعاىل ،جآء األمر به صراحة ٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َما ُقْل ِإمنَّ

فإن اهلل كما أمرنا بالتعبد وإقامة " ،1 ﴾ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر َلُكْم بَ نْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 .2" أمرنا بالتفكر ،الشعائر من الصالة والزكاة
َأْن تَ ُقوُموا ُمرَاٌد بِِه اْلَمْعىَن اْلَمَجازِيُّ : َواْلِقَياُم يف قَ ْوِلهِ  "تفكر جآءت على سبيل األمروالدعوة هنا لل

فال " ،3 ["121: النَِّساء]َوَأْن تَ ُقوُموا لِْلَيتامى بِاْلِقْسِ  : َوُهَو التََّأهُُّب لِْلَعَمِل َوااِلْجِتَهاُد ِفيِه َكَقْولِِه تَ َعاىَل 
 ،والتقليد األعمى ،وحب الذات ،ب إليهم القرآن هذه القومة هلل متحررين من حب الدنياغرو أن يطل

ويكشف الغواشي واألقنعة  ،وهذا التجرد أو اإلخالص يف طلب احلقيقة سيضيئ هلم السبيل للوصول إليها
 .  4" عن وجهها

باعتباره األداة  ،نهجيتهوهنا يقصد به التأهب للتفكري واإلجتهاد فيه والقيام مبتطلباته واألخذ مب
اليت تتكشف معه احلقائق وتستقيم معه التصورات وهي جبلة قد فطره اهلل عليها هلذا جآء األمر بالعمل به 

َوقَاُلوا َلْو  ﴿قال تعاىل. واجب ديين مكلف اإلنسان به يثاب لفعله ويأمث إن هو فرط به باعتباره  واعتماده
 ﴾(11)فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَِّعرِي ( 12)ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما  

5. 
ا بعيدً . ا عن مالبسات األرضبعيدً . ا عن املصلحةبعيدً . ا عن اهلوىبعيدً . إهنا دعوة إىل القيام هلل"

ال لغرض وال هلوى وال ملصلحة وال  ... عن اهلواتف والدوافع اليت تشتجر يف القلب، فتبعد به عن اهلل
مث التفكر والتدبر بال مؤثر خارف عن الواقع الذي يواجهه القائمون هلل .. اخللوص.. التجرد.. لنتيجة

هلل  اجمردً  ،إهنا دعوة لتفكري خالص من كل الشوائب اليت قد تضر يف مبناه وأسس تشكله. 6" املتجردون
 .عن كل املالبسات

فيصبح عبادة خالصة يتقرب هبا املرء لربه  ،اإلنسان يأخذ به باعتباره تكليف رباينوهو ما جيعل 
مع غاية خلقه وحكمة وجوده يف عبادة  اله ومتماشيً  امالزمً  اما جيعل التفكري سلوكً  ،ووسيلة لنيل رضاه

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ ﴿قال تعاىل  ،ربه  .7 ﴾َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

                                                           
 .46: سبأ  1
 .41، ص(م1446، 1مكتبة وهبة، ط: القاهرة)القرضاوي، يوسف، العقل والعلم يف القرآن الكرمي،  2
 .231، ص22ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 3
 .42القرضاوي، يوسف، العقل والعلم يف القرآن الكرمي، املرجع السابق، ص 4
 .11-12: امللك  5
 .2414، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 6
 .56: الذاريات  7
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 ان باعتباره التفكري فريضة يكون بذلك قد رفع من قيمة التفكري وعال مبكانته ما جيعله حمرابً والقرآ
 اوعبادة ال ينفك اإلنسان عن القيام هبا طلبً  اصاحلً  وبذلك يغدو التفكري عماًل  ،يؤمه املسلم ويتعبد فيه ربه

 .لألجر واملثوبة ورغبة يف النجاة من العقوبة
لم جزءان من شخصية املسلم يف الوقت اللذان مها عند غري املسلم الفكر والع"وبذلك يغدو 

وإذ يفرض اإلسالم العلم فألن العلم  ،شهوة يتسلى هبا أو باب معاش يرتزق منه أو هواية عند بعض األفراد
وهكذا فإننا نرى أن كل آيات القرآن تستثري اإلنسان للتأمل والتفكري والتعلم  ،يعرف أن اإلسالم حق

 .1 "ع والعقل والبحث العلميوالسما 
ولتفعيل التفكري كذلك واثارته واعتماده كسلوك يف حياة الفرد املسلم جند القرآن الكرمي قد جعل 

كما جعل معرفة اهلل تعاىل من خالل   ،من وجود اهلل تعاىل ووحدانيته قضية تقوم على النظر واالستكشاف
كما توجد هذه احلقيقة _كما جعل القرآن احلقيقة   ،أي يف علم هذا اخللق وكل شيء فيه ،معرفة ما خلق

 .يد ومرجعه ملعرفة اهللمرجع اإلنسان للفصل بني الشرك والتوح_ يف ما مساه بآيات اهلل يف خلقه
ما جيعل عملية  ،كما جعل موضوع العلم كله يف علم هذه اآليات ومل جيعله فيما تتوارثه األجيال  

قال  ،نفك عن ِمارسته يف سبيل إكتساب اإلميان وحتقيقه يف حياتهالتفكري سلوك يف حياة الفرد ال ي
ُه فََأَّنَّ تُ ْؤَفُكوَن ِإنَّ اللََّه فَاِلُق احلَْبِّ َوالن ََّوى خُيْرُِف احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِف اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم اللَّ ﴿تعاىل
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ ( 45) َوُهَو ( 46)ْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم فَاِلُق اإْلِ

َوُهَو ( 41)َلُموَن الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَ ْهَتُدوا هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ عْ 
َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ( 48)َشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهوَن الَِّذي أَنْ 

اِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِف ِمْنُه َحبًّا ُمتَ رَ 
َر ُمَتَشابٍِه اْنظُرُ  َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ وا ِإىَل َْثَرِِه ِإَذا أَْْثََر َويَ ْنِعِه ِإنَّ طَْلِعَها ِقن ْ

َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا ﴿وقال تعاىل ،2 ﴾(44)يف َذِلُكْم آَليَاٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن 
َأملَْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ ُمَسخَّرَاٍت يف َجوِّ السََّماِء ( 18)َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 .3 ﴾(14)ِإالَّ اللَُّه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن َما مُيِْسُكُهنَّ 
والقرآن مبنهجيته تلك نقل أسباب اإلميان ومادته من تصديق أحداث فريدة حدثت يف املاضي 

كما   ،يف حقيقة اإلنسان ويف حقيقة كل شيء_ هذه احلقيقة _ السحيق إىل معرفة احلقيقة كما توجد 
ان ومادته موجودة وحاضرة أمام كل إنسان أينما كان ويف أي عصر كان يف نفسه ويف جعل أسباب اإلمي
 .   4 واتسع مفهوم الدين ليشمل  العلم كله ويقوم عليه ،اآلفاق من حوله

                                                           
 .124ص(:م2221، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)عبيدات، خالد فائق، املنظار اهلندسي للقرآن،  1
 .46-45: األنعام  2
 .14-18: النحل  3
 .314،ص(م1485، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بريوت)اخلويل، أسامة أمني، هتيئة اإلنسان العريب للعطاء العلمي،  4
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فإن اإلنسان يف ضوء هذا املفهوم واملدلول يدرك أن القيام بواجب  ،وأما كونه الزمة إستخالفية
بأمر اهلل سبحانه ال يتأتى له إال بتفعيل تفكريه والعمل به فال استخالف بال  اخلالفة يف األرض والقيام

يعً ﴿وال تفكري بال تنمية وتفعيل قال تعاىل ،تفكري ِمْنُه ِإنَّ يف اَوَسخََّر َلُكْم َما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض مجَِ
ىَن َلْواَل َأنَّ اللََّه تَ َعاىَل أوقف أجرام السموات َواأْلَْرِض يف َواْلَمعْ " .1 ﴾(13)ذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن 

اأْلَْرِض َهاِبطًَة أَْو َصاِعَدًة ملَْ حَيُْصِل ااِلنِْتَفاُع هِبَا، / َمَقارَِّها َوَأْحَيازَِها َلَما َحَصَل ااِلنِْتَفاُع، أِلَنَّ بِتَ ْقِديِر َكْونِ 
َهِب َواْلِفضَِّة أَِو احلَِْديِد ملَْ حَيُْصِل ااِلنِْتَفاُع، َوبِتَ ْقِديِر َكْوِن اأْلَْرِض مِ  ، َواْلَمْعىَن أَنَُّه َسخََّر َهِذِه اأْلَْشَياَء  ..ِ.َن الذَّ

ُرَها خِلَْلِقهِ ُمسَ  َكائَِنًة ِمْنُه َوَحاِصَلًة ِمْن ِعْنِدِه يَ ْعيِن أَنَُّه تَ َعاىَل ُمَكوِّنُ َها َوُموِجُدَها بُِقْدَرتِِه َوِحْكَمِتِه مُثَّ  وهي  ،2 "خِّ
يف ذلك التسخري وعلى تلك السنن والقوانني التسخريية اليت تقوم عليها ال ميكن ادراكها واستثمارها إال 

  .ومن مث يكون احلرص على تنميته وترقيته .من خالل التفكري
 

 مستوى رسم املقاصد واألهداف: ثالثاً 
بيلة متثل بوصلة هادية تزود اإلنسان باالجتاهات ا ال شك فيه بأن األهداف السامية والنِم 

حبيث تصب جهوده وتستنفذ طاقاته فيما  ،وتوجه طاقاته التوجيه الصحيح والنافع ،واملسارات الصحيحة
أََفَمْن ﴿قال تعاىليعزز من حضوره وشهوده مبا و  ،يعود عليه بالنفع ومبا حيقق غاية خلقه وحيفظ له وجوده

أَمَّْن مَيِْشي َسِويًّا َتْشِبيٌه حِلَاِل  " ،3 ﴾ى َوْجِهِه َأْهَدى أَمَّْن مَيِْشي َسِويًّا َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ مَيِْشي ُمِكبًّا َعلَ 
، حِبَاِل اْلَماِشي يف  ادٍَّة َواِضَحٍة  َطرِيٍق جَ الَِّذي آَمَن ِبَربٍّ َواِحٍد اْلَواِثُق بَِنْصِر َربِِّه َوتَْأيِيِدِه َوبِأَنَُّه ُمَصاِدٌف لِْلَحقِّ

 .4" .اَل يَ ْنظُُر ِإالَّ ِإىَل اجتَِّاِه َوْجِهِه فَ ُهَو ُمْسَتٍو يف َسرْيِهِ 
من املواهب واإلستعدادات الذاتية اليت يؤدي هبا "وحيث أن اهلل سبحانه قد زود اإلنسان بكثري  

فقد  . 5 "اإلنتاف والتنمية وطواعية للتفاعل مع سنن ،دوره يف احلياة يف مدى ما له من قدرة على التثمري
 ،من وجود أهداف توجه تلك االستعدادات والقدرات فيما خيدم االنسان وحيقق مصاحله اكان لزامً 

فهي بسموها ونبلها تأخذ بيده وتوجه قدراته مبا حيفظ له وجوده  ،فاألهداف تعد بوصلة توجيه وإرشاد
 . السوق به إىل مواطن اهلالك والفناءيف  اكما أهنا باحنطاطها قد تكون سببً   ،على هذه األرض

                                                           
 .13-12: اجلاثية  1
 .613، ص21، مرجع السابق، ف(ه1422)الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب،  2
 .22: امللك  3
 .45، ص24ن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فاب  4
 . 68علي، سعيد امساعيل، رؤية إسالمية لقضايا تربوية، مرجع سابق، ص 5
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والتفكري يف القرآن مرتب  بأهداف وغايات سامية حتدد له توجهاته وترتقي برسالته فال تأسره    
رمحه  ،1يقول ابن قيم اجلوزية  ،وهو ما جيعله يسري يف اجتاه اإلصالح واإلعمار ،األهواء وال تلوثه الشهوات

وفكر يف دفع مفاسد املعاد ويف  ،فكر يف مصاد املعاد وطرق اجتالهبا: سامالفكر يدور على ْثانية أق: اهلل
وعلى  ،وفكر يف مفاسد الدنيا وطرق االحرتاز منها ،وفكر يف مصاد الدنيا وطرق حتصيلها ،طرق اجتناهبا

ه من وجوهه ملا يراه ابن قيم اجلوزية يعمل يف وجافالتفكري وفقً . 2 هذه األقسام الثمانية دارت أفكار العقالء
فهو تفكري يهدف لتحقيق منفعة اإلنسان  ،قيق مصاد العباد على هذه األرض ودرء املفاسديف اجتاه حت

 .ودفع املفاسد عنه
سامية  فإنه قد رسم له أهداف ،فالقرآن يف سبيل تشكيل وصياغة تفكري يعمل للبناء والتعمري 

 ،وحتقق أمنه واستقراره ،منه أداة ختدم الوجود البشري مبا جيعل ،وحثه يف طلبها والعمل على حتقيقها ،ونبيلة
 .ومبا يسري به حنو البناء والتعمري ويبعده عن اهلدم والتدمري

 
 جماالت الفعل والنشاطمصادر املعرفة و  مستوى حتديد: رابعاً 

ويف هذا املستوى عمل القرآن مبنهجية على حماور عدة تصب مجيعها يف تنمية التفكري بأبعاده 
 : عرفية واملهارية والوجدانية، وهذه احملاور تتمثل يف اآليتامل
 حتديد مصادر املعرفة -1

ويبين عليها قراراته، ويصو  يف  تعد املعرفة هي املادة اليت ينسج من خالهلا التفكري كل جديد
ن مبصادرها  اليت ميك ضوئها احللول للمشكالت اليت تقابله، غري أن موثوقيتها وصدقها ترتب  أساًسا

 :3 للتفكري أن يركن إليها ويتلقى عنها، وعليه فإن القرآن حيدد جمموعة من مصادر املعرفة وهي كاآليت
َوَعلََّم آَدَم ﴿وهو ما كان من اهلل عز وجل إىل أنبيائه ورسله، قال تعاىل( الوحي)املصدر اإلهلي  - أ

قَاُلوا ( 31)أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي  اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقالَ 
ُهْم بَِأمْسَائِِهْم ( 32)ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم  قَاَل يَا آَدُم أَنِْبئ ْ

َل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما  فَ َلمَّا أَنْ َبَأُهْم بَِأمْسَائِِهْم قَا
َكَذِلَك يُوِحي إَِلْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك اللَُّه اْلَعزِيُز ﴿، وقال تعاىل4 ﴾ (33)ُكْنُتْم َتْكُتُموَن 

احلَِْكيمُ 
5﴾. 

                                                           
ه، 151ة، تويف سنة مشس الدين  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، واملعروف بابن قيم اجلوزي  1

، "نزهة املشتاقني وروضة احملبني"، وكتاب "أعالم املوقعني عن رب العاملني"فقيًها ومفسرًا وحمدثًا وحنويًا أصولياً، وله مصنفات كثرية منها 
 .354-352، ص6شذرات الذهب، مج")عدة الصابرين"، وكتاب "الداء والدواء"، وكتاب "مفتاح دار السعادة"و
 .244جلوزية، الفوائد، حتقيق حامد أمحد الطاهر، مرجع سابق، صابن قيم ا 2
 .23-18ينظر علي، سعيد امساعيل، رؤية إسالمية لقضايا تربوية، املرجع السابق، ص 3
 .33-31: البقرة  4
 .3: الشورى  5
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وتدرك باحلواس، ( الكون املشهود)املعرفة احلسية للواقع املدرك : عان أوهلمااملصدر البشري وهي نو  - ب
َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع ﴿وثانيهما املعرفة العقلية وتدرك بالعقل، قال تعاىل

 .1 ﴾َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
جعل البن آدم من احلس الظاهر والباطن ما حيس به األشياء ويعرفها، "حانه وتعاىل قد فاهلل سب 

مبا يشهده وحيسه بنفسه  –أيًضا _ فيعرف بسمعه وبصره ومشه وذوقه وملسه الظاهر ما يعرف، ويعرف 
ريق ، فالنفس تتعرف على األشياء بط2" هو أعظم من ذلك فهذه الطرق اليت تعرف هبا األشياء وقلبه ما

 .3 احلواس املباشرة واملماسة، وبطريق الربهان، وبطريق العقل بعني البصرية والفكر
واملتتبع لآليات القرآنية اليت حتث على التفكري وطلب العلم جيد الكثري منها تبحث يف الكون  

واإلنسان واحلياة وما حيكمها من عالقات واستخدمت أدوات احلس كالسمع والبصر يف املالحظة 
َوُهَو الذى }" ،4 ﴾َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل َما َتْشُكُرونَ ﴿إلدراك، قال تعاىلوا

لتتفكروا هبا ما ُتشاهدونَُه { واألفئدة}لتشاهُدوا هبا اآلياَت التَّنزيليَة والتَّكوينيََّة { أَْنَشَأ َلُكُم السمع واألبصار
، فالقرآن يرب  بني احلواس والعقل باعتبارها استعدادات وطاقات زود اهلل هبا 5" الئقاً  تعتربوا اعتبارًاو 

 فهي سبيل العقل لنيل املعارف والعلوم، وسبًبا .اإلنسان ملا هلا جمتمعة من ضرورة يف حتقيق اإلستخالف
 . 6 حلضور ماهيات احملسوسات يف العقل

فاحلواس تساعد العقل على فهم احلق، والوصول العلم "ونة احلواس فالعقل يدرك األشياء مبع  
، وقرهنما غالًبا باللب أو العقل أو (السمع والبصر)اليقني، ولذلك خص اهلل بالذكر هاتني احلاستني 

القلب، ألهنما احلاستان العمليتان تقتبسان من العامل اخلارجي أو النفسي التصورات الفكرية العلمية، 
للقلب أو العقل مادة التفكري واإلستالل للوصول إىل ما يطمئن إليه اإلنسان بفطرته من الصواب فتقدمان 

 .7" واحلق واليقني
ْنِس هَلُْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ﴿قال تعاىل   َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ

َوَمْعىَن نَ ْفِي " ،8 ﴾ا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ يُ ْبِصُروَن هبَِ 
ْبَصاِر والسمع َعن آاللتها اْلَكائَِنِة ِفيِهْم أَن َُّهْم َعطَُّلوا أَْعَماهَلَا بِتَ ْرِك اْسِتْعَماهلَِ  : ا يف َأَهمِّ َما َتْصُلُح َلهُ اْلِفْقِه َواإْلِ

ْدرَاكِ  ُر اأْلََبِديُّ، َويُْدَفُع ِبِه الضُّرُّ اأْلَبَِديُّ، أِلَنَّ آاَلِت اإْلِ  َواْلِعْلِم َخَلَقَها اللَُّه َوُهَو َمْعرَِفُة َما حَيُْصُل بِِه اخْلَي ْ
                                                           

 .36: االسراء  1
دي وأشرف جالل الشرقاوي، كتاب املنطق، مرجع سابق، فريد عبد العزيز اجلن: ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  2
 . 32ص

 .311-316، مرجع سابق، ص2عارف تامر، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق  3
 .18: املؤمنون  4
 .146، ص6مي، فإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكر = ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود   5
 .251، ص22الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  6
 .52-51النحالوي، عبد الرمحن،  من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، مرجع سابق، ص  7
 .114: اأعراف  8
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، فَ َلمَّا ملَْ َيسْ  ، نُِفَي لَِتْحِصيِل اْلَمَناِفِع َوَدْفِع اْلَمَضارِّ تَ ْعِمُلوَها يف َجْلِب أَْفَضِل اْلَمَناِفِع َوَدْفِع َأْكرَبِ اْلَمَضارِّ
ُهْم َعَمُلَها ومع ما قد يكون من املشار إليهم بضمري اجلمع يف اآلية هم أولئك أو األصنام اليت كانوا . 1 "َعن ْ

" يسمعون، وال يبصرون، وال يعقلون فاملشركون وما يشركون هبم سواء َّف أهنم ال "يعبدوهنا أو هم مجيًعا، 
2. 
وقد شبه القرآن من ال يستخدم عقله ومن ال "فالقرآن حيذر من تعطيل اإلنسان حلواسه وعقله  

، 3 "ينتفع مبا أنعم اهلل عليه من حواس وبالقدرة على التأمل واإلبصار والسمع باألنعام أو أضل منها
علم واملعرفة الصحيحة، فحواس اإلنسان وقدراته العقلية وفق باعتبار أن املالحظة واملشاهدة من وسائل ال

 .التصور القرآين ينبغي هلا أن متارس عملها يف معية التفكري جلًبا للمصاد ودفًعا للمفاسد يف حياة اإلنسان
َواَل تَ ْقُف َما ﴿وكما أكد القرآن ابتداًء على مسئولية اإلنسان عن حواسه وحذر من تعطيلها، قال تعاىل 

فإنه كذلك قد دعا إىل . 4 ﴾لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َتُكوَن هَلُْم قُ ُلوٌب ﴿استعماهلا وتوظيفها كأداة متد التفكري بصنوف املعرفة قال تعاىل

، وقال 5 ﴾وَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإن ََّها اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ يَ ْعِقلُ 
وبذلك ارتسمت اخلطوات اليت تقطعها املعرفة . 6 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلقَ ﴿تعاىل
 .   افذ اليت متر هباوالنو 

فالتفكري يقوم على جمموعة من اخلطوات تبدأ أول خطواته باحلواس من خالل املالحظة واإلنتباه  
للظاهرة حمل الدراسة واإلحساس هبا مث اإلنتقال إىل مرحلة الوعي بتلك الظاهرة وحتديد جماهلا وإطارها، مث 

وانني التسخريية اليت حتكم مفردات تلك الظاهرة، اإلنتقال إىل مرحلة التعرف على تفاصيل السنن والق
. واكتشاف علة وجودها وحكمة خلقها الواسعة واليت يف جمملها تليب متطلبات اإلستخالف إميانًا وعمراناً 

على فهم احلق والوصول إىل التعليل الصحيح، وذلك من خالل ما تقدمه من مرئيات  فاحلواس تساعد
 .7 فيجعل منها مقدمات توصله إىل النتائج بالضرورة ومسموعات واليت يرتبها العقل

 جماالت الفعل والنشاط_ 2
قدرات التفكري من التبديد والضياع حيدد له جماالت صاحلة للتنقيب  على ظافاحلوالقرآن يف سبيل   

وذلك وال شك له  ،واإلستثمار مبا يقابل ما أودع اهلل يف التفكري من قدرات على البحث واإلستكشاف
 .الالته يف احلفاظ على التفكري يف مستوى من الفعالية والعطاءد

                                                           
 .184-183، ص4فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  1
 .  542، ص(ت: ط، د:، د5دار الفكر العريب، ف: القاهرة)اخلطيب، عبد الكرمي يونس، التفسري القرآين للقرآن، 2
 .61أبو العينني، حسن، من اإلعجاز العلمي يف القرآن، مرجع سابق، ص 3
 .36: االسراء  4
 .46: احلج  5
 .22: العنكبوت  6
 .214اليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باحلوار، مرجع سابق، صالنحالوي، عبد الرمحن، من أس 7
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 ،وبالنظر يف آيات القرآن الكرمي اليت تدعو إىل التفكري جند أهنا توجه التفكري للعمل يف جمالني  
أما جمال آيات الكتاب املسطور فقد جآء  ،وجمال آيات الكتاب املنظور ،(القرآن)جمال الكتاب املسطور 

َر أُوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿قال تعاىل لتفكر فيهاحلث على ا ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ  ،1 ﴾ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
َا َيكُ : َوالتََّدب ُّرُ " ُلُغ بِِه َصاِحُبُه َمْعرَِفَة اْلُمرَاِد ِمَن اْلَمَعاين، َوِإمنَّ ُر َوالتََّأمُُّل الَِّذي يَ ب ْ وُن َذِلَك يف َكاَلٍم قَِليِل الت ََّفكُّ

 بادية َلُه اللَّْفِظ َكِثرِي اْلَمَعاين الَّيِت أُوِدَعْت ِفيِه حِبَْيُث ُكلََّما اْزَداَد املتدبر تدبرا انكشفت َلُه َمَعاٍن ملَْ َتُكنْ 
مبا حباه اهلل من والتفكري  ،ه وغناه كتاب مفتوح أمام التفكريوبذلك يكون القرآن بثرائ. 2 ."بادىء النََّظرِ 

 .ال مينعه منه مانعو  خصائص قادٌر على أن يستخلص منه الدالالت واالشارات
َدلَِّت "  ،3 ﴾أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا﴿قال تعاىل

َماُم اآْليَُة َعَلى َأنَّ اْلُقْرآَن مَ  ْعُلوُم اْلَمْعىَن ِخاَلَف َما يَ ُقولُُه َمْن َيْذَهُب ِإىَل أَنَُّه اَل يَ ْعَلُم َمْعَناُه ِإالَّ النَّيبُّ َواإْلِ
ُمَرُهُم اللَّه تَ َعاىَل بِِه َأْن يَأْ اْلَمْعُصوُم، أِلَنَُّه َلْو َكاَن َكَذِلَك َلَما تَ َهيََّأ لِْلُمَناِفِقنَي َمْعرَِفُة َذِلَك بِالتََّدبُِّر، َوَلَما َجاَز 

ًة َعَلْيِهْم،   ِة نُ بُ وَّتِِه، َواَل َأْن جَيَْعَل َعْجَزُهْم َعْن ِمْثِلِه ُحجَّ َكَما اَل جَيُوُز َأْن حَيَْتجَّ َوَأْن جَيَْعَل اْلُقْرآَن ُحجًَّة يف ِصحَّ
  .5 مونهفهو خطاب للناس مبا يفه ،4" َعَلى ُكفَّاِر الزَّْنِج مبِْثِل َذِلكَ 

تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ﴿قال تعاىل ،يتناسب مع رسالته العامليةخطاب هو و 
ومن عجائب أمر القرآن أن جيد فيه املفكرون يف كل عصر ما يواجهون به " .6 ﴾لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا

صادر اليقني والطمأنينة وموارد احلياة الفكرية الرشيدة يف مستحدثات اآلراء اليت حتاول حرمان العقل من م
 .7" رحاب الربانية واإلعتزاز باإلنتساب إليها واإلستمداد من مواهب اخلالق واألنس به واحلياة معه
فالبالغي جيد  ،فهو كتاب ذو طبيعة توليدية ال متناهية تتولد منه معارف صاحلة لكل زمان ومكان

والسياسي  ،والفقيه يستنب  منه املعاين واألحكام ،تهى اإلعجاز يف نظم ألفاظه ومبناهفيه ذروة البيان ومن
والرتبوي يستقي منه أساليبه الرتبوية يف إعداد وتربية  ،يستخلص منه كذلك أسس نظام حكم ومشروع دولة

 .من آفاقه افقً من أبعاده ويرتاد أ امن جوانب العلم ويستكشف بعدً  اوكل علم يدرك جانبً  ،إنسان اخلالفة
َعُة َأحْبٍُر َما نَِفَدْت َكلِ ﴿قال تعاىل ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ َا يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقاَلٌم َواْلَبْحُر مَيُدُّ َماُت َوَلْو أمنَّ

" مات اهلل ال تنفدفاألحبر إذا قدرت مداًدا تنفد وكل"يقول ابن تيمية رمحه اهلل  ،8 ﴾اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

                                                           
 .24: ص  1
 .252، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 2
 .82: النسآء  3
 .152، ، ص12الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع السابق، ف  4
 .34، ص1مد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، مرجع سابق، فالزركشي، بدر الدين حم  5
 .1: الفرقان  6
 . 12، ص(م1483، 2دار املعارف، ط: القاهرة)خالف، عبد املنعم حممد، املادية اإلسالمية وأبعادها  7
 .21: لقمان 8
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فهو كتاب   ، ذو ثراء ال ينفد وعطاء ال ينقطع بتفكريكفالقرآن بقدر ما تقرتب منه وتتوجه إليه  .1
يعطيك مبقدار ما تعطيه ويتفتح عليك يف كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإحياءات وإيقاعات بقدر ما "

" ومل تقرأه أو تسمعه أو تعاجله من قبل تفتح له نفسك ويبدو لك يف كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة،
2. 

وآيات  ،وأما جمال آيات الكتاب املنظور وهو الكون والذي يتضمن يف طياته آيات اآلفاق
وهي مجيعها صاحلة للتنقيب واإلستثمار مبا أودع اهلل فيها من سنن التسخري  ،والسنن اإلجتماعية ،األنفس

على البحث واالستكشاف والذي معه يكون انتاف التفكري  وهي خصائص تقابل ما يف التفكري من قدرات
 .  ويتحقق  إستخالف اإلنسان على هذه األرض

ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن ﴿قال تعاىل بالتفكر فيه اوقد جآء األمر صرحيً   
اَلِئُل السََّماِويَُّة، َفِهَي َحرََكاُت اأْلَْفاَلِك َوَمَقاِديرَُها َوأَْوَضاُعَها  " ،3 ﴾ُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ اآْليَاُت َوالنُّذُ  أَمَّا الدَّ

َها ِمَن اْلَمَناِفِع َواْلَفوَ  اَلِئُل َوَما ِفيَها ِمَن الشَّْمِس َواْلَقَمِر َواْلَكَواِكِب، َوَما خَيَْتصُّ بِِه ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ ائِِد، َوأَمَّا الدَّ
ْنَساِن اأْلَْرِضيَُّة، َفِهَي النََّظُر يف َأْحَواِل اْلَعَناِصِر اْلُعْلِويَِّة، َويف َأْحَواِل اْلَمَعاِدِن َوَأْحَواِل النََّبا ِت َوَأْحَواِل اإْلِ

َقِسُم ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َهِذِه اأْلَْجَناِس ِإىَل أَنْ َواٍع اَل هِنَايََة هَلَا ْنَساَن َأَخَذ يَ تَ َفكَُّر يف َكْيِفيَِّة . َخاصًَّة، مُثَّ يَ ن ْ َوَلْو أَنَّ اإْلِ
َمرَاِتِب تِْلَك  ِحْكَمِة اللَّه ُسْبَحانَُه يف خَتِْليِق َجَناِح بَ ُعوَضٍة ال نقطع َعْقُلُه قَ ْبَل َأْن َيِصَل ِإىَل أََقلِّ َمْرتَ َبٍة ِمنْ 

نسان العقلية ويوقظها للتدبر والتفكر ويوجهها إىل فالقرآن يستجيش قدرات اإل. 4 "احلَِْكِم َواْلَفَوائِدِ 
 . مبا حيكمها من سنن وقوانني تسخريية ملكوت السماوات واألرض

فقد وجههم   ،العلماء إىل النظر يف آيات وسنن وقواعد األحكام الفقهية"القرآن خبطابه كما وجه ف  
أي يف سنن اإلستخالف   ،مع واحلضارةكذلك يف أكثر من موقع إىل النظر يف آيات وسنن اإلنسان وايلت

 .  5 "كما وجههم كذلك يف مواضع كثرية أخرى إىل النظر يف آيات وسنن الطبيعة واملادة والكون
منها مخسمائة آية فق  تبحث يف األحكام وأقل من نصف  ،آية( 6236)فالقرآن عدد آياته  

آية تدعو باستمرار إىل استعمال ( 4222)بينما يوجد ما يقرب من  ،هذه يبحث يف شئون التشريع والفقه
يشجع املسلم "والقرآن من خالل تلك اآليات . 6 وإىل استنباط احلقائق العلمية من الطبيعة ،العقل والفكر

                                                           
ط، .، د1دار الفكر، مج: بريوت)يحا، حياة مأمون ش: ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الرسائل واملسائل، ختريج  1

 .323،ص(م2226
 .2234، ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  2
 .121: يونس  3
 .326، ص13الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 4
 .62، ص(م2226، 1اجلامعة اإلسالمية، ط: ماليزيا)برغوث، عبد العزيز، الرؤية الكونية اإلسالمية،  5
 .51، ص(م2222، 3دار الفكر، ط: دمشق)أبو خليل، شوقي، من َضيَّع القرآن،  6
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على التسأول وعلى البحث والتأمل وعلى االستدالل واالستشهاد وكلها من العمليات العقلية اليت تقود 
 .1 "كري املتميزاإلنسان إىل االبتكار وإىل التف

وجمال آيات الكتاب املنظور  ،(القرآن)فهو تفكري يعمل يف جمالني جمال آيات الكتاب املسطور 
وهو يف  ،ومجيعها جماالت صاحلة للتنقيب واإلستثمار ،(السنن اإلجتماعية -آيات األنفس -آيات اآلفاق)

 .حتصيل أسباب احلضارة والعمرانومسار  ،ذلك يسري يف مسارين مسار حتصيل أسباب اهلداية واإلميان
( الكون)وجمال آيات الكتاب املنظور  ،(القرآن)وتلك ايلاالت جمال آيات الكتاب املسطور 

حبكم ثرائها ومبا تزخر به من سنن وقوانني تسخريية سطرها اهلل يف معرض اآليات املتضمنة فيها فإهنا تثري 
 .ويرفع من كفاءته ،ما يساعد على منوه وترقيهالتفكري وتوسع من معارفه وتزيد من خرباته وهو 

 
 التنمية والتطوير مستوى: خامساً 

 :على النحو اآليت وهي مسارات أربعة يف ويف هذا املستوى يربز عمل القرآن
 عدد من أساليب تنمية التفكرياعتماد _ 1

قال  ،روهو كذلك كتاب تفكر وتدب ،2 والقرآن الكرمي كتاب تربية واعداد إلنسان اخلالفة
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿تعاىل وما مسي كتاب إال لكونه جيمع  ،3 ﴾ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 هوتدبر  ،5 ويةيفهو كتاب مبارك كثري املنافع الدينية والدن ،4على أبلغ وجه أنواع العلوم والقصص واألخبار
التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدى إىل معرفة ما  :وتدبر اآليات "يقول الزخمشري رمحه اهلل ،تفكر فيهإمنا هو ال

    .6" يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة
َا أَنْ َزلَ  "يقول اإلمام الشوكاين رمحه اهللو    اْلُقْرآَن لِلتََّدبُِّر  َويف اآْليَِة َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه ِإمنَّ

 ،7( لَِيتَِّعَظ أَْهُل اْلُعُقولِ : َولَِيَتذَكََّر أُوُلوا اأْلَْلباِب َأيْ .. . َوالت ََّفكُِّر يف َمَعانِيِه، اَل ِلُمَجرَِّد التِّاَلَوِة ِبُدوِن َتَدبُّرٍ 
 .إمنا أنزله اهلل سبحانه للتفكر والتدبر بربكته وكثرة منافعه فالقرآن

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿عاىلقال ت الذِّْكَر أي القرآن  " ،1( َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
َ لِلنَّاِس ما نُ زَِّل إِلَْيِهْم أي ِما أمروا وهنوا ووعدوا وأوعدوا َولََعلَّهُ  ْم يَ تَ َفكَُّروَن املذّكر واملوقظ من سنة الغفلة لُِتبَ نيِّ

                                                           
 .6.، ص(م1442، (ط:د)دار النهضة العربية، : بريوت)عيسوي، عبد الرمحن، سيكولوجية اإلبداع دراسة يف تنمية السمات اإلبداعية،  1
 .11، ص(م1444ط، .لة، دمؤسسة الرسا: بريوت)شديد، حممد، منهج القرآن يف الرتبية،   2
 .   24: ص  3
اهليئة العامة املصرية : القاهرة)حممد أبو الفضل إبراهيم، : السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، االتقان يف علوم القرآن، حتقيق  4

 .181، ص(م1414-ه1344، 1ط، ف.للكتاب، د
، 1إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، ف=  أيب السعود ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري  5
 .225ص

 .42، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مرجع سابق، ف  6
، (ه1414، 4، ف1بن كثري، دار الكلم الطيب، طدار : دمشق، بريوت)الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  فتح القدير،   7
 .444ص
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أو يتأملون ما فيه من العرب فيحرتزون عما . أي ينظرون ألنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة يف الدارين
 .2" أصاب األولني

مقابلة  خصائص وبذلك تكون املقابلة بينه وبني التفكري فالقرآن مبحتواه حيقق ما للتفكري من  
فاملراد أن يعملوا تفكريهم  .3" وَن وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائقَوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّرُ " توافق وتطابق

إذ  ،فالقرآن كونه كتاب تفكر فهو بالضرورة ينمي التفكري مبحتواه مبا يبلغ به مستوى التفكر فيه .4 فيتعظوا
كنه من التفكر ما مي من القدرات والطاقات  دون أن يهيئ لهريبالتفك اإلنسان ال يعقل أن يطالب القرآن

والقرآن كذلك ال ميكن أن يرتك . 5 ليس يف أصل فطرته وطبعه افالقرآن ال يكلف اإلنسان أمرً  ،فيه
 .يف تفكريه دون أن ينميه ويرتقي به مبا جيعله مبستوى ما هو مناط به ااإلنسان قاصرً 

لقرآن زاخٌر وثري وحمتوى ا ،النظر والتأمل يف حمتواه ومضمون خطابهالقرآن يعين والتفكري يف   
 ،والتشويق ،واآليات الكونية ،واملثل ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،واإلرشاد باألساليب الرتبوية كالتوجيه

   .هتيئ التفكري وتعده مبا جيعله مبستوى املهمة املوكلة إليه امبحتواهومجيع تلك األساليب 
حتققه وما يساعد على تنميته، فالقرآن ال ميكن أن يدعو إىل سلوك دون أن يهيئ له ظروف 

ولذلك فإن القرآن الكرمي يشري صراحة يلموعة من األساليب اليت اقرتن ورودها مع التفكري باعتبارها 
 .أساليب تعمل على حتقيق التفكري يف حياة اإلنسان وتساعد على تنميته وترقيه

ث على التفكري وتستثريه ت اليت حت بالعديد من التوجيهاأما التوجيه فإن القرآن الكرمي جآء حافاًل   
، وقال 6 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ ﴿وترسي قواعد منهجيته، قال تعاىل

َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَّرُ ﴿تعاىل  .  7 ﴾واُقْل ِإمنَّ
 ،8 ﴾فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿وأما القصة فيشري املوىل سبحانه وتعاىل إليها بقوله تعاىل

 ،9 فالتفكري هدف وْثرة من ْثار القصص القرآين ونتيجة من نتائجه ،والتالزم هنا بني القصة والتفكري

                                                                                                                                                                          
 .44: النحل  1
 .315، ص 6القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل، مرجع سابق، ف  2
حممد عبد الرمحن املرعشلي، : يقالبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، حتق  3
 .   228، ص(ه1418، 1، ط3دار إحياء الرتاث العريب، ف: بريوت)
 .141، ص3الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، فتح القدير، مرجع سابق، ف 4
دار السالم للطباعة والنشر : القاهرة)، أبو سليمان، عبد احلميد، الرؤية الكونية احلضارية القرآنية املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين  5

 .46، ص(م2224، 1والتوزيع والرتمجة، ط
 .11: األنعام  6
 .46: سبأ  7
 .116: األعراف  8
 .21اخلالدي، عبد الفتاح، مع قصص السابقني يف القرآن دروس يف اإلميان والدعوة واجلهاد، مرجع سابق، ص  9
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  والتالزم هنا ،1 ﴾اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  َوتِْلكَ ﴿قال تعاىل ، وكذلك األمر بالنسبة للمثل
  .وقع بني املثل والتفكري كذلك

َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي ﴿قال تعاىل  ،الذي يرسي أسس التفكري السليموالقرآن كذلك حافل باحلوار 
ْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل َحافَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه ا

ُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَّ 
َنا ِإبْ رَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمنَي ﴿وقال تعاىل ،2 ﴾لظَّاِلِمنيَ ا ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما ( 51)َوَلَقْد آتَ ي ْ

قَاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم ( 53)قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا هَلَا َعاِبِديَن ( 52)َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنْ ُتْم هَلَا َعاِكُفوَن 
ِعِبنَي ( 54)يف َضاَلٍل ُمِبنٍي  قَاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ( 55)قَاُلوا َأِجْئتَ َنا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ

( 51)َوتَاللَِّه أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن ( 56)الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن 
( 54)قَاُلوا َمْن فَ َعَل َهَذا بِآهِلَِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي ( 58)َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبريًا هَلُْم َلَعلَُّهْم إِلَْيِه يَ ْرِجُعوَن 

ْعَنا فَ ىًت  قَاُلوا ( 61)قَاُلوا فَْأتُوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ( 62) يَْذُكرُُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ رَاِهيُم قَاُلوا مسَِ
( 63)ْنِطُقوَن قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا ي َ ( 62)أَأَْنَت فَ َعْلَت َهَذا بِآهِلَِتَنا يَا ِإبْ رَاِهيُم 

مُثَّ نُِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء ( 64)فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْ ُتُم الظَّاِلُموَن 
َفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُّ ( 65)يَ ْنِطُقوَن  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ( 66)ُكْم قَاَل أَفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ

 . 3 ﴾(61)ِمْن ُدوِن اللَِّه أََفاَل تَ ْعِقُلوَن 
قال  ،واقرتن وروده يف القرآن مع التفكري والسؤال كذلك من األساليب اليت اشتمل عليها القرآن  

رٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكبِ ﴿تعاىل 
ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ  َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

السؤال ورود التالزم بني وهنا  ،﴾4
وال  ،فهو بوروده بذلك البيان لكي تتفكرون ،يان مضمونة لعلةبب والتفكري يف آية واحدة فكان السؤال

استخدم القرآن الكرمي السؤال وسيلة من "قد ف ،له بعده وداللته بني السؤال والتفكري التالزم هناشك أن 
  .5" وسائل إثارة العقل وتنمية التفكري

َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت ﴿ىلقال تعا ، والتفكري يف القرآن الكونية كما يظهر التالزم بني اآليات
ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ ﴿وقال تعاىل .6 ﴾لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  اللَُّه ﴿وقوله تعاىل .7 ﴾َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

َسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي أِلََجٍل الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تَ َرْونَ َها مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش وَ 

                                                           
 .21: احلشر  1
 .258: البقرة  2
 .61-51: بياءاألن  3
 .214: البقرة  4
 .61قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص  5
 .24: يونس  6
 .266: البقرة  7
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َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ( 2)ُمَسمًّى يَُدب ُِّر اأْلَْمَر يُ َفصُِّل اآْليَاِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء َربُِّكْم تُوِقُنوَن 
 ﴾ا َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ َوأَنْ َهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيهَ 

 ،2 املرشد إىل املطلوب وهو العلم املتوقف على الدليل فبيان اآليات والذي يعين التعريف واإلعالم هبا ،1
ستوى كماله ونضجه ومتام منوه مبا يكافأ وظيفته والبلو  به م حتقيق التفكري اعلتهف ،3 الكشف عنهاكذلك و 

 .ومقاصده
د وما كما ورد يف القرآن أسلوب التشويق للتفكري من خالل رب  القرآن بني اإلميان والعمل الصا

ِإنَّ ﴿قال تعاىل ،وما ترتب على ذلك من اجلزاء والثواب الكبري ،العمل الصاد هالتفكري إال وجه من وجو 
 .4 ﴾ا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل الَِّذيَن آَمُنو 

أَنَُّه لَْيَس يف اْلُقْرآِن َما اَل "وذلك الرتاب  والتالزم بني تلك األساليب والتفكري له معناه وداللته إذ 
مستوى  الرتبوي يف تبليغ التفكري  فعلة الرب  والتالزم بني تلك األساليب والتفكري له بعده ،5" َمْعىَن َلهُ 

بل إهنا لتمثل  ،فهي مل ترد يف القرآن على سبيل احلكاية والسرد وال تأليف ،كماله ونضجه ومتام تنميته
  .بتفكريه الفاعل بورودها يف القرآن عامل بناء وتكوين وتربية إلنسان اخلالفة

لرتبوية تبني أهنا وردت يف القرآن واملالحظ يف رصد كلمة لعل يف القرآن قرينة على األهداف ا
لعلكم  ،لعلكم تعقلون)مرات متعلقة باهلدف القرآين املتعلق بتنمية العقل  124منها  ،مرة 128الكرمي 
 .      يف القرآن الكرمي ور األهداف املتعلقة بتنمية التفكريوهنا يتجلى بوضوح مدى حض ،6 (تذكرون

اته تعد من أولويات القرآن الكرمي لكون التفكري من فتنمية التفكري وشحذ طاقاته وصقل مهار 
 ،املناط به عملية االستخالفو  ،7 ولكون التفكري أعلى وظائف العقل ،لوازم االستخالف ومتطلباته

ولكونه كذلك البوابة اليت ميكن لإلنسان أن يلج من خالهلا إىل معاين ودالالت كتاب اهلل املسطور 
 اقد سطر يف معرض سوره ومدلول آياته الكثري من األساليب اليت تؤثر اجيابً ولذلك فإن القرآن  ،(نالقرآ)

 .إشارات منهجية لتنمية التفكري يه منتشتمل عل وذلك مبا ،على التفكري
احلَِْكيِم يف "  ،8 ﴾الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ ﴿قال تعاىل ،احلكيم الكتابوكون القرآن هو 

ُه َبارٌَة َعِن الَِّذي يَ ْفَعُل احلِْْكَمَة َوالصََّواَب، َفَكاَن َوْصُف اْلُقْرآِن بِِه جَمَازًا، َوَوْجُه اْلَمَجاِز ُهَو أَنَّ عِ : َأْصِل اللَُّغةِ 
                                                           

 .3-2: الرعد  1
 .11، ص2اآلمدي، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، مرجع سابق، ف  2
 .151األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  3
 .32: الكهف  4
 .383، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  5
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت)جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري منشورة،   6

 . 141، ص(.م1444
اجلامعة االسالمية، جملة اجلامعة : غزة)الصويف، محدان عبد اهلل، الوظائف العقلية املستفادة من آيات العقالن يف القرآن الكرمي رؤية تربوية،  7

 . 62، ص(م2211، يناير، 65ص-33، ص1، ع14االسالمية، مج
 .1: يونس 8
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. 1" يَُدلُّ َعَلى احلِْْكَمِة َوالصََّواِب، َفِمْن َحْيُث ِإنَُّه َيُدلُّ َعَلى َهِذِه اْلَمَعاين َصاَر كأنه هو احلكيم يف نفسه
 .2" ذو احلكمة الشتماله عليها ونطقه هبا"  وبذلك يكون احلكيم
معرفة األشياء وإجيادها على : فاحلكمة من اهلل تعاىل ،إصابة احلق بالعلم والعقل"تعين واحلكمة
علم " واحلكمة عرفها اجلرجاين بأهنا،3" معرفة املوجودات وفعل اخلريات: ومن اإلنسان ،غاية اإلحكام
واحلكمة تتجاوز جمرد  .4 "حقائق األشياء على ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البشريةيبحث فيه عن 

" علم األشياء الكلية حبقائقها واستعمال ما جيب استعماله من احلقائق"فهي  ،العلم باحلقائق إىل استعماهلا
5. 
حتويل العالقات قدرة عقلية على فهم العالقات النظرية ومهارة عقلية قادرة على "إذن  فهي  

واحلكيم يقابل اخلبري املتمكن  ،املذكورة إىل تطبيقات عملية وتصويبها ورعايتها وهي تقابل اخلربة املتخصصة
فهي  .7 يف اإلسالم عمل بالعلم وليس معرفة بالعلم ببعده التطبيقي فاحلكمة. 6 "يف مصطلحاتنا املعاصرة

َنا ﴿قال تعاىل ،ا تطبيق وتوظيف للمعرفة واستثمار هلاإهن ،8 متعلقة بالعلم العملي أكثر منه بالنظري فَ َقْد آتَ ي ْ
َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما  .9 ﴾آَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ي ْ

 ،واإلصابة يف معرفة األشياء واحلقائق على ما هي عليه ،يف العمل بالعلم"تتمثل  نفاحلكمة إذ
وتوخي القصد  ،واتقان األمور واإلعداد لكل أمر عدته ،عمل مبقتضاهاواإلصابة يف القول والفعل وال

... مع إدراك العلل واألسباب والنهايات  ،والتصرف يف األمور بتأن وروية وتبصر ،واإلعتدال ما أمكن
وبذلك يكون . 10" واإلصابة يف معاجلة األمور ال تكون مبنية إال على الفهم والفقه واملعرفة والعمل بذلك

ومعلوم أن  ،واليت هي وجه من وجوه التفكري ،للعقل ينمي فيه احلكمة خطاب إمنا هو ،رآن حبكمتهالق
   .11 الكتاب يف جمال الرتبية مبا حيتوي من مقررات دراسية إمنا يعمل على تنمية التفكري وصقل مهاراته

َكَما ﴿تعاىل قال ،ولقد كانت مهمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعليم الناس الكتاب واحلكمة
يُكْم َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ  ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويُ زَكِّ يُ َعلُِّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ ت ْ

                                                           
 .185، ص11فالرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،   1
 .326، ص2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مرجع سابق، ف 2
 .244األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  3
 .41اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 4
، 2مطبعة حسان، ط: القاهرة)حممد عبد اهلادي أبو ريدة، :  يوسف يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفية، حتقيقالكندي، أيب  5

 .121، ص(م1418
 .11الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 6
 .12صمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، اجلرجاين، علي بن حم 7
 .422، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  8
 .54: النساء  9

، 1جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، ط: عمان)حمجوب، عباس، احلكمة واحلوار عالقة تبادلية، سلسلة الدراسات الرتبوية اإلسالمية،  10
 .12ص، (م2226

 .62قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص  11
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َلى" ،1 ﴾تَ ْعَلُمونَ  يُع اْلُعُلوِم، َوأِلَنَُّه يُ ت ْ َلى فَ ُيْستَ َفاُد ِمْنُه مجَِ فَ ُيْستَ َفاُد ِمْنُه جَمَاِمُع اأْلَْخاَلِق احلَِْميَدِة، َفَكأَنَُّه  يُ ت ْ
نْ َيا َواآْلِخرَةِ  رَاِت الدُّ فالرسول صلى اهلل  ،3" الت َّزِْكَيَة ِعَباَرٌة َعِن الت َّْنِمَيةِ " ويزكيكم . 2" حَيُْصُل ِمْن ِتاَلَوتِِه ُكلُّ َخي ْ

لناس ويرتقي هبم يف مدارف العلم واحلكمة تنمية لقدراهتم عليه وسلم ومعه القرآن وبالقرآن كان يعلم ا
  .ومداركهم العقلية
قال  ،4" الذي بعث األنبياء كافة لبثه وتثبيته ،تعبري جامع عن املنهج القومي" إال احلكمةوما 

يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم  َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ ﴿تعاىل ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكِّ يَ ت ْ
     .5 ﴾اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ 

على وجود مثل تلك  العديد من الدراسات الرتبوية يف جمال الرتبية اإلسالمية ولقد أكدت
وقد سبق اإلشارة  يف تنمية التفكري وجوانبه املختلفة هامن أثر  جوانب وأبرزت ،لقرآن الكرمياألساليب يف ا

من األساليب الرتبوية الشائع استعماهلا اضافة إىل أن هذه األساليب  ،إليها يف مبحث الدراسات السابقة
ن قبل وحىت برامج تنمية التفكري املعاصرة واليت أعدت م ،يف املؤسسات املعنية بتنمية التفكري وصقل قدراته

 . 6 متخصصني يف تنمية التفكري حافلة مبثل هذه األساليب
ي التفكري وترتقي به يرجع مساليب تنالقرآن الكرمي قد اشتمل على أ وباإلمجال فإن اإلقرار يف كون

 :لالعتبارات اآلتية
رتقي به كون النص القرآين يقرر وجوب التفكري فال يعقل أن يكون قد غفل عن مسألة تنميته وال   -1

 .من التكليف وذلك مبا جيعله مبستوى ما هو مناط به ،إىل مستوى الكمال والنضج
ذو فإن ذلك جيعله  ،باعتبار أن التفكري هو أشرف وأعلى وظائف العقل لدى إنسان اخلالفة  -2

 .أولوية يف عملية الرتبية
ا ألساليب فإن ذلك يقتضي أن يكون حمورًا ومدارً  كون التفكري يعد الزمة من لوازم اإلستخالف -3

 .القرآن الرتبوية
 .د التفكري مرتبطًا بتلك األساليب يف سياق الكثري من اآليات القرآنيةو ور   -4
أن حمور اهتمام تلك األساليب   لىالنظرة الفاحصة يف تلك األساليب تدفع يف اجتاه التسليم ع  -5

 .كان منصًبا حول التفكري
وهو ما أكدته كذلك العديد من  ،ة ناميةتأكيد الكثري من علماء األمة على أن التفكري عملي  -6

 .الدراسات يف جمال الرتبية اإلسالمية
                                                           

 .151: البقرة  1
 .123، ص4الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  2
 .123، ص4الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  3
 .23الغايات العلمية والعملية ملقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص الريسوين، أمحد، مقاصد املقاصد  4
 .164: آل عمران  5
 .54-41نوفل، حممد بكر  تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقل، مرجع سابق، ص 6
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 يف جانب منها الكثري من الدراسات يف جمال الرتبية اإلسالمية أكدت على أن تلك األساليب  -1
 .قد اشتملت ما من شأنه أن ينمي التفكري ويرتقي به

 مهاراته صقللِمارسة التفكري  على املستمر التدريب_ 2
وتنمية  ،لعقله اإن دعوة القرآن املتكررة لإلنسان إلعمال عقله وتفكريه إمنا هتدف يف النهاية تدريبً 

فالتفعيل املستمر للعقل تصنع لديه أسس تفكريه وهي بدورها تدفع بالتفكري إىل  ،لقدراته لقواه وصقاًل 
 . األمام

من جهة ومن جهة أخرى فإن املمارسة كما أن ِمارسة التفكري والعمل به له أثره يف تنمية التفكري 
 ،1" املداومة وََكثْ رَة ااِلْشِتَغال بالشَّْيء "تعين  إمنا املمارسةذلك أن  ،للتفكري تزيد من مستوى عطائه ونتاجه

ْنَساَن ِإَذا أََتى ِبَعَمٍل ِمَن اأْلَْعَماِل َمرَّاٍت وََكرَّاٍت َكِثريًَة ُمت َ "  يقول اإلمام الرازي َوالَِيًة َحَصَل يف نَ ْفِسِه ِإنَّ اإْلِ
 .2" ِبَسَبِب َتَكرُّرَِها َمَلَكٌة َقِويٌَّة رَاِسَخةٌ 

وإىل  ،ي من الوعي مبراحله وعملياتهالتفكري ال شك تصقل مهاراته وتنماملداومة وكثرة االشتغال بف  
أن يتعاطى أفعال  وكذلك من أراد أن يصري فقيه النفس فال طريق له إال"ذلك يشري اإلمام الغزايل فيقول

ومن جانب آخر  .3" وهو التكرار للفقه حىت تنعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصري فقيه النفس ،الفقهاء
 .4 يشري اجلاحظ إىل أن إمهال النظر يضعف قدرة التفكري على استنباط املعاين

تفكر الدائم لدى هدف إىل تنمية عادة اليلتفكر والنظر إمنا ملمارسة افالقرآن بدعوته املتكررة 
كيف؟ : أن يبقى يف حوار دائم مع ظواهر الوجود من حوله وأن يستمر يف طرح أسئلة"إنسان اخلالفة أي

القرآن يدفع بالعقل إىل ف. 5 "وملاذا؟ إزاء أية مالحظة تنقلها حواسه اخلارجية إىل مركز التفكري يف داخله
 . حالة من النشاط والتفكري املستمر

 : ِمارسة التفكري يف حياة اإلنسان هلا دالالت كثرية يف جمال تنمية التفكري منهاودعوة القرآن إىل
 .أن التفكري قدرة وطاقة إنسانية ال خيتص هبا عرق أو لون أو جنس -
 .أن التفكري عملية عقلية وجيب على اإلنسان ِمارستها والعمل هبا يف حياته -
 .أن التفكري كعملية عقلية قابلة للنمو والتحسني -
 .ن التفكري ينمو باملمارسة والتدريبأ -
 .التأكيد على ضرورة االهتمام هبذه العملية وتفعيلها -

                                                           
: بريوت)دنان درويش وحممد املصري، الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق ع 1

 .814، ص(ت:ط، د:مؤسسة الرسالة، د
 .14، ص14الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  2
 .55، ص3الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ف  3
 .24، مرجع سابق، ص3م حممد هارون، فعبد السال: اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق 4
 .152الكيالين، ماجد عرسان  مناهج الرتبية اإلسالمية املربون والعاملون فيها، مرجع سابق، ص 5
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إذ أن الفعل أبلغ يف تبليغ هيئات التفكري  ،أيًضا وورود التفكري يف القرآن بصيغة الفعل له داللة
بفعل املمارسة  وهو ما يعين اكتساب مهارات التفكري وتشكل أسسه وعناصره ،اجلزئية وكيفياته املخصوصة

فممارسة التفكري باستمرار  ،تراكم طبقات من التجارب واملعارف اخلاصة بالتفكري لدى من ميارسهفعل وب
كما يزيد الوعي بعملياته ويرتقى اإلنسان يف   ،تزيد من الدربة عليه وتساعد على تشكل أسسه وقواعده

 . ِمارسته للتفكري ليبلغ مستوى النضج والكمال
 :1 بصيغة الفعل املضارع وتكرار وروده يف القرآن يؤكد كذلك على العديد من األمور وورود األمر
 .وجوب إعمال العقل_                  
 .استمرار إعمال العقل_                  
 .إعمال العقل مع االستمرارية يؤكد التحسني الكمي والنوعي والتطوير املستمر_                  

والكتاب املشهود  ،(القرآن)ن مقاصد بيان اآليات وتفصيلها يف الكتاب املسطورولقد كان م
 ، زيادة معدل تكرار ِمارسة التفكري وهو ما يعين التدريب املستمرالكون كما هو وارد يف اآليات القرآنية 

ُل اآْليَاِت لَِقْوٍم َكَذِلَك نُ َفصِّ ﴿تحقق التفكري الفاعل واملثمر واملنتج لدى إنسان اخلالفة قال تعاىلوبذلك ي
 .3 ﴾َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ ﴿وقال تعاىل ،2 ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 

على اإلنسان املسلم حبكم مهمته اإلستخالفيه ببعديها اإلمياين والعمراين أن  اومن هنا كان حتمً 
ية وهذا ما تؤكده آيات قرآنية متعددة  خيضع بصفة مستمرة لعمليات تدريب لقواه العقلية وطاقاته الفكر 

ْنَساُن ِإىَل َطَعاِمهِ ﴿قال تعاىل ،كاآليات اليت تدعو إىل النظر  ،واآليات اليت تدعو إىل التبصر ،4 ﴾فَ ْليَ ْنظُِر اإْلِ
تَ َفكَُّروا يف َأوملَْ ي َ ﴿ قال تعاىل ،واآليات اليت تدعو إىل التفكر. 5 ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿قال تعاىل

نَ ُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى َوِإنَّ َكِثريً  ا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء أَنْ ُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
ْم َلَكاِفُرونَ   ﴾ُف اآْليَاِت َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ اْنظُْر َكْيَف ُنَصرِّ ﴿قال تعاىل ،واآليات اليت تدعو إىل التفقه ،6 ﴾َرهبِِّ

ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَباِب ﴿قال تعاىل ،واآليات اليت تدعو إىل التدبر ،7 ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِ ﴿قال تعاىل ،واآليات اليت تدعو إىل التذكر ،8 ﴾(24) لَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 . 1" 9 ﴾أُوُلو اأْلَْلَبابِ 
                                                           

ط، :ايلموعة العربية للبحوث والدراسات والتطوير، د: قطر)الديب، إبراهيم، الربنامج العملي لبناء املسلم القرآين املعاصر،  1
 .132_124،ص(م2224

 .24: يونس  2
 .28: الروم  3
 .24: عبس  4
 .21: الذاريات  5
 .8: الروم  6
 .65: األنعام  7
 .24: ص  8
 .24: ص  9
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تدريب على التفكري بشمولية وعمق وفق أسس وقواعد يف جمال اآلفاق ويف جمال األنفس ويف 
 والذي معه يكتسب اإلنسان مهارات التفكري السليم يف تلك ايلاالت كما تتكون لديه ،آيات الكتاب

َحىتَّ ُيَضاف ِإىَل َذِلك اْلَعَمل "فاملعرفة السابقة ال تكفي . وتتشكل أسس وقواعد التفكري السليم واملنتج
ْنَسان ماهراً  ائِم واالرتياض اْلكثري َوِإالَّ مل يكن اإْلِ  . 2" الدَّ

تنقل زاول شيئا واعتاده ومترن عليه صار ملكه له وسجيه وطبيعه قالوا والعوائد " وهكذا فإنه من
والتكرار كذلك جيعل الفرد يف حالة  ،4 صار ِجِبلَّتها وطبيعتهاافالنفس بطبعها إذا ألفت شيئً  ،3" الطبائع

 .وهو ما حيقق الوعي بالسلوك الذي ميارسه الفرد ،5 من التذكر واليقظة
 ،كم   ا تك   ررت ال   دعوة ك   ذلك للنظ   ر يف آث   ار ايلتمع   ات املاض   ية ونش   اطات املمجتمع   ات القائم   ة

داث الت   اريخ وتط   ور احلض   ارات وايلتمع   ات ع   رب العص   ور واألزم   ان هب   دف الوق   وف عل   ى الس   نن ال   يت وأح   
أَفَ َلْم َيِس  ريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُ  ُروا َكْي  َف َك  اَن َعاِقبَ  ُة الَّ  ِذيَن ِم  ْن قَ   ْبِلِهْم َولَ  َداُر اآْلِخ  رَِة َخي ْ  ٌر ﴿ق  ال تع  اىل،حكمتها

أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِم ْن قَ  ْبِلِهْم ﴿وقال تعاىل ،6 ﴾ْعِقُلونَ لِلَِّذيَن ات ََّقْوا أََفاَل ت َ 
وب دفع الق درات العقلي ة للعم ل  ،وكله ا جم االت حيوي ة ومث رية للتفك ري ،7 ﴾َدمََّر اللَُّه َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاهُلَ ا

حيث أن ه كلم ا اتس عت رحل ة الق درات العقلي ة يف جم ال اآلي ات الكوني ة  ،وتطوراً  اوية تزداد منوً يف جماالت حي
 .وآيات األنفس والسنن االجتماعية كلما منت وارتقت

ال يتم من خالل وصفة سحرية تعطي االنسان "الفعال واملنتج يف احلقيقة و  السليم التفكريف
ال بد من ِمارستها بانتظام والتدريب عليها وال تكفي  ،ن أية مهارةإذ أن التفكري شأنه شأ ،التفكري الفعال

 .8 "منها االقراءة عنها ليصبح اإلنسان خبريً 
بنوع تلك الرياضة اليت ختصه فمن استكثر ( وبالذات)كل عضو يقوى بالرياضة "ومن املسلم به أن
فكري كعملية عقلية وحتسني عطائه وتنمية الت. 9 "ومن الفكر قويت قوته املفكرة ،من احلفظ قويت حافظته

والتدريب بدوره يتضمن  ،تتطلب منهجية وتدريب مع اعتماد عدد من املوجهات املعرفية لعملية التفكري

                                                                                                                                                                          
 .35_34بتصرف على، سعيد امساعيل، احلوار منهًجاوثقافة، مرجع سابق، ص 1
توحيد أليب علي مسكويه، حتقيق سيد كسروي، ابن مسكويه، أبو علي أمحد بن حممد بن يعقوب، اهلوامل والشوامل سؤاالت أيب حيان ال 2
 . 321، ص(م2221، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت)
مكتبة دار الرتاث، : املدينة املنورة)ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين،   3
 . 21، ص(م1484/ ه 1424، 3ط
 .346علي عبد الواحد وايف، مرجع سابق، ص: د الرمحن، مقدمة ابن خلدون، حتقيقابن خلدون، عب  4
 .11، ص(م2222، 1دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط: القاهرة)اهلاليل، جمدي، العودة إىل القرآن ملاذا وكيف؟،   5
 .124: يوسف  6
 .12: حممد  7
 .1164، ص(م2221، 1عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط: اهرةالق)ابراهيم، جمدي عزيز، موسوعة املعارف الرتبوية،  8
 . 424،ص(م1412، 1ط، ف:دار العلم للجميع، د: بريوت)ابن مفلح، اآلداب الشرعية واملنح املرعية  9
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وبالتدريب يصبح  .التزود بعدد من املعارف واكتساب خربات وتعديل يف اإلجتاهات حنو عملية التفكري
 .أعلى درجات التحقق يف ِمارسة التفكري لغ الفرد معهللتمثل والفهم واملمارسة ويب التفكري قاباًل 

 إثارة الدافعية للتفكري لضمان استمرار فاعليته_ 3
فإن القرآن الكرمي قد  ،ملا للدافع من أمهية كبرية  يف حتقيق السلوك املرغوب يف حياة اإلنسان انظرً   

فالقرآن يرب  بني اإلميان  ،لفرد املسلماستخدم أسلوب التشويق والرتغيب يف إثارة الدافعية للتفكري لدى ا
والتفكري يعد من العمل الصاد ذلك  ،ويرب  اجلزاء احلسن والنعيم يف اجلنة بالعمل الصاد ،والعمل الصاد

العمل الصاد هو الرتمجة العملية والتطبيق الكامل للعالقات اليت حددهتا فلسفة الرتبية اإلسالمية بني "أن
" وبني كل من اخلالق والكون واإلنسان واحلياة واآلخرة من ناحية أخرى ،مية من ناحيةإنسان الرتبية اإلسال

1. 
ُقْل ِسريُوا يف ﴿قال تعاىل  ،كما يعد التفكري من الفرائض اليت يثاب الفرد املسلم على العمل هبا  

وذلك وال   ،2 ﴾اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأَةَ 
على ِمارسة التفكري السليم باعتباره من العبادات واألعمال الصاحلة اليت  اشك جيعل الفرد املسلم حريصً 

ِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَا﴿قال تعاىل ،يثاب الفرد املسلم على فعلها وِمارستها
 .3 ﴾ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْرَاِت ﴿قال تعاىل ،والقرآن كذلك يدعو إىل املسارعة يف عمل اخلريات  
رَاِت، ُمْست َ : َواْلُمَساَرَعةُ " ،4 ﴾َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ  ِة َواجلِْدِّ لِْلَخي ْ َعاَرٌة لِْلِحْرِص َوَصْرِف اهلِْمَّ

: َواخْلَي ْرَاتُ .يف َمَساِلِكهِ  َأْي ِلِفْعِلَها، َتْشِبيًها لِْلُمَداَوَمِة َوااِلْهِتَماِم مبَُساَرَعِة السَّائِِر ِإىَل اْلَمَكاِن اْلَمْقُصوِد اجْلَادِّ 
َوُهَو مَجٌْع بِاأْلَِلِف َوالتَّاِء َعَلى ِخاَلِف اْلِقَياِس فَ ُهَو ِمْثُل ُسرَاِدقَاٍت  -َوُسُكوِن اْلَياءِ  بَِفْتِح اخْلَاءِ  -مَجُْع َخرْيٍ 

، فَ ُهَو َما ِفيِه نَ ْفٌع . َومَحَّاَماٍت َواْصطَْباَلتٍ  ُر ِضدُّ الشَّرِّ فاخلريية هنا تعين كل ما هو نافع ومفيد  .5" َواخْلَي ْ
ستخالف وحيقق معانيه يعد من اخلريات ذلك أن اخلريات مبعناها الواسع تغطي كل والتفكري الذي خيدم اإل

 . يف حياة الفرد باعتباره من اخلريات احاضرً  اوبذلك يصبح التفكري سلوكً  ،املناش  النافعة واليت منها التفكري
وبُ ُهْم َعِن تَ َتَجاََّف ُجنُ ﴿قال تعاىل ،كما يصف القرآن عباد اهلل بصفات تفردوا هبا عن غريهم 

وهذا املزيج من اخلوف والرجآء كفيل " ،6 ﴾اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِمَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ 
وما تضمنه ذلك  ،بإثارة الدافع القوي لدى املسلمني لتعلم ما جآء به اإلسالم من نظام جديد يف احلياة

                                                           
 .44الكيالين، ماجد عرسان أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 1
 .22: العنكبوت  2
 .82: البقرة  3
 .42: ياءاألنب  4
 .136، ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 5
 .16: السجدة  6
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مبا جيعلهم مبستوى الشهود . 1 "وأساليب جديدة يف التفكري والسلوك ،دةمن تعلم عقائد وقيم جدي
على إثارهتا ورعايتها من فالقرآن مبنهجيته مل يغفل الدافعية للتفكري لدى الفرد املسلم بل عمل . احلضاري
عرض وما اجلنة اليت ورد وصفها يف القرآن بأن عرضها ك ،ما تقرر يف القرآن الكرمي من عطاء وثوابخالل 

 .  إال صورة من صور التشويق اليت وعد اهلل هبا عباده الصاحلني  مبا فيها من نعيم مقيم السمآء واألرض
َا يَ َتذَكَُّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿قال تعاىل ، وقال 2 ﴾ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإمنَّ

َا خَيَْشى ال﴿تعاىل يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم ﴿، وقال تعاىل3 ﴾لََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ ِإمنَّ
َوَما  َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاسِ ﴿، وقال تعاىل4 ﴾َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

، كل هذه اآليات تشجيع وحتفيز ملن يستخدمون عقوهلم وملن يسلكون مسالك 5 ﴾يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ 
البحث واإلستكشاف، وتتطلع أنفسهم وعقوهلم إىل املعرفة والعلم لتقدمي ما هو مفيد ونافع للحياة 

   .البشرية
 اتوقات وتقدمي املوجهات واإلرشادمعاجلة املع_ 4  

يهدف إىل أن يصل اإلنسان من "والقرآن من خالل توجيهاته وإرشاداته الباعثة على التفكري
ومن مث يعيب على املشركني الذين مل يقدهم  ،خالل تفكره إىل أحكام صائبة مبنية على استدالل صحيح

َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا ﴿قال تعاىل. 6 "ومل يصلوا إىل أحكام ونتائج منسجمة مع مقدماهتا ،تفكريهم إىل الصواب
 ،7 ﴾(11)فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَِّعرِي  (12)َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي 

 .ما يعين تشكيل لتفكري ذو طابع وظيفي إجيايب يقدم النافع وينشد املصلحة
األصالة واالبتكار واستقاللية التفكري وذلك من خالل تكليفه  القرآن يوجه الفرد حنو توسم طريقف

َوِإْذ قَاَل َربَُّك ﴿قال تعاىل ،وبث روح املبادرة واالجيابية فيه ،له مبهمة االستخالف وحتميله املسئولية
 امؤثرً  ملا فيها، فاعاًل  ايف األرض، مالكً  اخلقه ليكون مستخلفً " ،8 ﴾لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً 

ودوره يف األرض إذن . إنه الكائن األعلى يف هذا امللك العريض والسيد األول يف هذا املرياث الواسع. فيها
لآللة كما هو يف العامل  اإنه ليس عبدً ! ويف أحداثها وتطوراهتا هو الدور األول إنه سيد األرض وسيد اآللة

 .  9( املادي اليوم

                                                           
 .111جنايت، حممد عثمان، القرآن وعلم النفس، مرجع سابق، ص 1
 .4: الزمر  2
 .28: فاطر  3
 .11: ايلادلة  4
 .43: العنكبوت  5
 .18طوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقات على برنامج كورت، مرجع سابق، صمؤيد أسعد حسني، ت دناوي، 6
 .11-12: امللك  7
 .32: البقرة  8
 .54، ص1قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 9
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إلنسان ويستثريه للبحث واإلستكشاف يف ثنايا الوجود باعتبار ذلك من مقتضيات والقرآن حيث ا
ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه ﴿قال تعاىل ،اإلستخالف املوكل إليه يف هذه األرض

ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ﴿وقال تعاىل ،1 ﴾ٍء َقِديرٌ يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيْ 
ومل يقف عند مستوى احلث والتشجيع على طلب العلم  ،2 ﴾َوَما تُ ْغيِن اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

فقد اشتمل على أصول  ،للتفكريواملعرفة بل وضع أصول املبادىء املنهجية يف البحث العلمي كموجهات 
 ،والتجربه ،ومنهج املالحظة ،املنهج اإلستداليل: املناهج العلمية يف البحث عن احلقيقة ومن هذه املناهج

 .  3 واملنهج اإلستقرائي
َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَّ ﴿قال تعاىل   ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ُقْل ِإمنَّ

عن املؤثرات واملعوقات  افالقرآن يدعو إىل التفكري بعيدً  ،4 ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر َلُكْم بَ نْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 االيت تعيق التفكري وحتد من مساحة حركته أو تكسر القواعد واألسس السليمة اليت يقوم عليها وبعيدً 

 .مالبسات اهلوى كذلك عن
والقرآن كذلك يف سبيل تشكيل وصياغة منهاف التفكري السليم يف حياة الفرد املسلم يقرر املكانة 

إال جهد إنساين منظم يف حماولة لفهم ما جيري حولنا يف العامل "ذلك أن العلم ما هو  ،العليا للعلم والعلماء
والعالقات اليت ترب  بيننا يف ( علم النفس)نا حننامتد فيما بعد حملاولة فهم ذوات ،(العلوم الطبيعية)

والعلم يف ذلك كله . 5 "يف إطار من عالقات األسباب والنتائج ،(العلوم اإلجتماعية)التجمعات اإلنسانية
يعتمد على التفكري فالتفكري هو جوهره وأساسه الذي يقوم عليه ويعمل  يقوم على االستدالل الذي امنا

 .6 من خالله
كذلك يدعو لإلتصال باحلقيقة يف حمل حضورها وشهودها مع اإلملام بالظروف احمليطة هبا والقرآن  

ويف ذلك إشارة  ،وجتاوز كل الوسائ  مبا جيعلها صافية جلية من أن تشوهبا الرواسب أو تغشاها املؤثرات
 .إىل أن الواقع أوسع من أن تفسره نظرية أو تستخلصه مالحظة

ع يف مزالق األفكار والتصورات اليت قد يأخذ هبا البعض بناًء على وهو ما جينب التفكري الوقو 
اجتهاده وفهمه ما يشكل قيام التفكري على أسس سليمة وراسخة ميكن للتفكري أن يعمل عليها ويأخذ 

لذلك كان توجيه القرآن  ،على التفكري من تلقيها بالتلقني اواحلقائق مبعاينتها يف مواقعها أكثر تأثريً  ،هبا
 . كما أن ذلك جيعل احلقيقة يف مأمن من التحريف والتدليس والتضليل  ،بعها واكتشافهالتت

                                                           
 .22: العنكبوت  1
 .121: يونس  2
 . 21 -14كورت، مرجع سابق، صمؤيد أسعد حسني، تطوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقات على برنامج   دناوي، 3
 .46: سبأ  4
 .14اخلويل، أسامة أمني، هتيئة اإلنسان العريب للعطاء العلمي، مرجع سابق، ص 5
 .18، مرجع سابق، ص3، ف(م2222)الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين،   6
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كما استعمل القرآن الكثري من األساليب اليت حترك اإلنسان باجتاه استعمال عقله وحتريضه على   
 : 1 التفكري وعمل على حتريره من القيود اليت تشل حركته وتعطل وظيفته واليت منها

 . العقل والتفكري  طلب استعمال  -1
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا﴿:قال تعاىل    .2 ﴾ُقْل ِإمنَّ
 . النظر فيما تراه األعني وإعمال التفكري فيه  -2

 .   3﴾يِن اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ غْ  ُقلِ  ﴿:قال تعاىل   
 .ذم الذين يلغون عقوهلم وتفكريهم  -3

 .4 ﴾ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلونَ  ﴿:قال تعاىل   
 .طلب إزالة العوائق اليت تقف بوجه العقل والتفكري الصحيح  -4

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكانَ  ﴿:قال تعاىل       آبَاُؤُهْم  َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنْ َزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ
 .5 ﴾اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدونَ 

ُقْل ﴿قال تعاىل .   العملية الفكريةاستعمل القرآن الكرمي املقارنة الفكرية بني الشيء وضده لينش  -5
 .  6 ﴾َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أََفاَل تَ تَ َفكَُّرونَ 

فإن القرآن قد حث على ختطي سائر العوائق واملوانع اليت تؤدي إىل شلل  اولكي يأيت التفكري سليمً 
واخلوف من السلطة  ،واقتفاء آثارهمواإلقتدا بالسلف  ،كاحلرص على مراعاة العرف الشائع  ،العقل ومجوده

 .والتسليم املطلق ،ومسايرة الواقع ،الدنيوية
حترير العقل من األوهام : ومن التوجيهات اليت وضعها القرآن يف سبيل إحياء التفكري وتفعيله

 ،الظن واخلرافات اليت تعيق التفكري بكل صوره واشكاله ومنها التقليد األعمى واتباع اهلوى واألوهام واتباع
وََكأَيِّْن ِمْن ﴿كما حيذر من الغفلة واإلعراض قال تعاىل.فالقرآن يدعو اىل نبذ هذه العوائق والتخلص منها

َها ُمْعرُِضونَ  َها َوُهْم َعن ْ آيٍَة يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ
 ،8 "غرُي ناظرين إليها وال متفّكرين فيها "،﴾7

 . اهلل يف السماوات واألرض لتكون حمل نظر وتفكري اإلنسان فاآليات الكونية بثها

                                                           
 .  115 -112وضعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، صالكيالين، عدي زيد، مفاهيم احلق واحلرية يف االسالم والفقه ال 1
 .46: سبأ 2
 .121: يونس  3
 .22: األنفال  4
 .112: البقرة  5
 .52: األنعام  6
 .125: يوسف  7
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، = ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد تفسري أيب السعود  8
 .324ص
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الذي اتسمت به أطوار الطفولة البشرية والذي  "كما أن القرآن مبنهجيته قد حارب التفكري اخلرايف  
كان يتوهم اهليمنة والفاعلية يف قوى موهومة وأرواح خُمتَ َرَعة جسده التصور البشري آنذاك بأشكال الصنمية 

 . 1 "وبرموزمها املختلفةوالوثنية 
إىل ضرورة التحرر من التفكري اخلوارقي الذي يُعفي اإلنسان من مسئولياته يف "كما وجه القرآن   

يف حتقيق حاجاته وحل مشكالته فهذه _ اخلوارق واملعجزات اإلهلية_غيري والعمل وينتظر حدوث تال
أهنا ظواهر تارخيية مضت وختمت خبتم  إال_  وإن حدثت يف عهود سابقة ويف مواقف حمدوده _اخلوارق 

النبوة والرسالة وانتقال البشرية إىل أطوار الرشد الذي حددت بداياته ومالحمه ختم الرسالة مبحمد صلى اهلل 
على اجلهود البشرية العادية وإحكام تعبئة املقدرات البشرية _ أساساً _والذي قام جهاده  ،عليه وسلم

فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اأْلَوَِّلنَي فَ َلْن ﴿قال تعاىل ،2" وانني اإلهلية يف مجيع الشئوناملألوفة ومراعاة السنن والق
ُسنََّة اللَِّه يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن أَْمُر اللَِّه ﴿ ،3 ﴾جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه تَ ْبِدياًل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه حَتِْوياًل 

 . 4 ﴾َدرًا َمْقُدورًاقَ 
وقد صرف القرآن التفكري عن البحث يف ماهية األشياء لذاهتا ووجهه صوب البحث عن 

حسن "اخلصائص والسمات اليت لتلك األشياء والسنن اليت حتكم العالقة بني تلك االشياء ويف ذلك 
ية وحسن استغالهلا حيث توجه الفكر إىل اكتشاف خصائص الظواهر الكون ،توجيه وداعية حكمة ورمحة

  ..5" لتحسني واقع االنسان يف هذه احلياة ولتحقيق التقدم اخلالق 
على  افقد جآء اجلواب منصبً " ،6 ﴾َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ ﴿قال تعاىل

مثل كنه اهلالل وأشكاله  ،بأمور أخرى االشق الذي يفيد اخللق ويتعلق به العمل رغم أن السائل كان معنيً 
جتاهل الرد القرآين تلك التفصيالت وأجاب على من سأل مبا يعود عليه بالنفع . املتغرية على مدار الشهر

ويف حتديد موعد احلج  ،بداية األشهر وهنايتها ،وهو كون هذه األهلة هلا وظيفة يف حتديد املواقيت ،املباشر
وإمنا اهلدف هو فهم معاين  ،يف التصور القرآين اراكم املعلومات ليس هدفً وهكذا فإن ت ،7 "بالتايل

َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو ﴿قال تعاىل ،ودالالت تلك املعلومات وكيفية استثمارها واخلروف منها باستنتاجات
 .8 ﴾نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ 

                                                           
 .81الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 1
 .81الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، مرجع سابق، ص 2
 .43: فاطر  3
 .38: األحزاب  4
، (م2223، 2دار الفرقان، ط: عمان)الكردي، راجح عبد احلميد، نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة، الكتاب الثاين، طبيعة املعرفة،  5
 .155، ص(م1418، (ط:د)مكتبة دار العلوم، : ، نقاًلعن جعفر، حممد كمال، دراسات فلسفية وأخالقية، القاهرة211ص

 .184: البقرة  6
 .64، ص(م1488، 1دار احلكمة اليمانية، ط: صنعاء)، فهمي، أزمة الوعي الديين، هويدي 7
 .12: امللك  8
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َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه  َواَل تَ ْقُف َما﴿وقال تعاىل 
إىل ضرورة عدم إخضاع احلقائق ملا " ، وهذه اآلية الكرمية مبا اشتملت عليه من توجيهات تدعو1 ﴾َمْسُئواًل 

يستخدمها وضرورة التزامه باملوضوعية  قد يراه الباحث وفًقا لتخيالته أو لضعف يف األساليب العلمية اليت
إذ ال بد وأن يكون الباحث صادقًا لضمان سالمة النتائج اليت قد يتوصل . 2" واإلبتعاد عن اآلراء الذاتية

 .إليها يف حبثه
فالقرآن يف هذه اآلية يؤكد على أصل ثابت ال ينبغي أن ينفك عنه التفكري، أال وهو التثبت 

عتماد على احلقائق ال الظنيات، كما يعين عدم التسرع يف إصدار األحكام بدون واليقينية وهوما يعين اإل
إحاطة وعلم ما جيعل التفكري يعمل على أرض صلبة وراسخة ال هتزه الظنون واليقتل صدقه اهلوى ومطالب 

 .النفس، واليت قد تكون سبًبا يف التضليل والتحريف للحقائق
، 3 ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ﴿وقد رغب القرآن يف الصدق، قال تعاىل

فهي دعوة اللتزام الصدق والعمل به يف جمرى احلياة، ومن مظاهر الصدق يف القرآن والتأكيد على أمهيته أن 
يف اْلِكَتاِب ِإبْ رَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن َواذُْكْر ﴿وصف اهلل به األنبياء وهم ميثلون منوذًجا لإلنسان الكامل، قال تعاىل

يًقا نَِبيًّا يًقا نَِبيًّا﴿، وقال تعاىل4 ﴾ِصدِّ  . 5 ﴾َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ
فالتفكري عندما خيلو من الصدق واملوضوعية يغلب عليه التضليل والكذب والدجل والتدليس 

و ما ينعكس سلًبا على بنية التقدم العلمي وتطوره، وعلى العكس من ذلك وجتاوز احلقائق الناصعة، وه
فإن الصدق يدفع التفكري فيما ينتج ويبدع يف اجتاه تقدمي النافع واملفيد حلياة الناس وتيسري معاشهم ورعاية 

 .مصاحلهم
 امنشودً  افً يضع حماذير أمام العقل بوظائفه املختلفة مبا جيعل البناء واإلعمار هدالقرآن كذلك و 

َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرمْحََت اللَِّه َقرِيٌب ﴿وغاية مقصودة قال تعاىل 
يِع اْلَمَضارِّ احْلُْرَمةُ  " ،6 ﴾ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  َواْلَفَساُد َأْصُلُه اْسِتَحاَلُة " ،7 "َوَهِذِه اآْليَُة َدالٌَّة َعَلى َأنَّ اأْلَْصَل يف مجَِ

َفَعِة الشَّْيِء النَّاِفِع ِإىَل َمَضرٍَّة ِبِه َأْو ِبَغرْيِِه، َوَقْد يُْطَلُق َعَلى ُوُجوِد الشَّْيِء ُمْشَتِماًل َعلَ  ى َمَضرٍَّة، َوِإْن ملَْ َيُكْن َمن ْ
أَْن َكاَن َصاحِلًا َويُ َقاُل فَاِسٌد ِإَذا ُوِجَد فَاِسًدا ِمْن أَوَِّل َوْهَلٍة، وََكَذِلَك  ِفيِه نَ ْفٌع ِمْن قَ ْبُل يُ َقاُل َفَسَد الشَّْيُء بَ ْعدَ 

 ،8" َفَساًدا ِمْن أَوَِّل اأْلَْمرِ يُ َقاُل أَْفَسَد ِإَذا َعَمَد ِإىَل َشْيٍء َصاِلٍح فََأزَاَل َصاَلَحُه، َويُ َقاُل أَْفَسَد ِإَذا أَْوَجَد 

                                                           
 .36: اإلسراء  1
 . 68، ص(م2225، 2مكتبة العبيكان، ط: الرياض)أبو العينني، حسن، من اإلعجاز العلمي يف القرآن  2
 .114: التوبة  3
 .41: مرمي  4
 .56: مرمي  5
 .56: األعراف  6
 .283، ص14رازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، فال 7
 .284، ص1ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 8
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كما هو كذلك أداة   ،العقل بسائر وظائفه أداة بناء وتعمري ال أداة ختريب وتدمري وبذلك يضمن بأن يكون
 .هداية وحتصيل إميان

على التعاطي مع الكتاب  افهي منهجية هتدف إىل توليد نظام عقلي متماسك حمكم قادرً 
آيات _ آيات اآلفاق)والتعاطي مع الكتاب املنظور ،ملقاصده ودالالته املعانيه وسربً  افهمً  ،(القرآن)املسطور 
وكل ذلك مبا يساعد على  ،هلا اللسنن والقوانني التسخريية واستثمارً  اكشفً ( السنن اإلجتماعية_ األنفس

طريقة حبث  وبذلك تتشكل ،التحصيل ألسباب اهلداية واإلميان والتحصيل ألسباب احلضارة والعمران
اقص والعيوب اليت قد تعيق التفكري عن وتقصي ومنهج للتفكري تقوم على أسس سليمة وخالية من النو 

 .القيام بدوره يف الوفاء مبتطلبات اإلستخالف
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 (التشخيص واملعاجلة)معوقات التفكري يف ضوء القرآن الكرمي : املبحث الثاين
 املعوقات الشخصية : املطلب األول
 املعوقات البيئية: املطلب الثاين

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

146 

 

 املعوقات الشخصية: املطلب األول
 

وقات الشخصية هي السياف األول احملي  بالتفكري وهي تتوزع بني ما هو متعلق بالقدرات تعد املع
العقلية واحلسية، وبني ما هو متعلق باجلانب املعريف ومهارات التفكري واإلجتاهات السلبية اليت تتكون لدى 

ويعيش يف رحابه، ومجيع هذه الفرد بفعل عوامل الرتبية والتنشئة اليت يتعرض هلا يف ايلتمع الذي ينتمي إليه 
 .ببعده االستخاليف املعوقات ذات تأثري مباشر على التفكري

 :وتشمل املعوقات الشخصية اآليت
 فساد العقل واحلواس_ 1

َر قال تعاىل﴿َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصا
َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة تَ ْفِسريُُه أَنَُّه أَْوَجَد ِفيُكْم : فَ َقْولُُه تَ َعاىَل  ."1َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ 

لَ  َغ َكَماهِلَا الَِّذي يَ ْنَتِهي هِبَا ِإىَل ِعْلِم َأْشَياَء  ِإْدرَاَك السَّْمِع َواْلَبَصِر َواْلَعْقِل، َأْي َكْونُ َها يف النَّاِس َحىتَّ بَ َلَغْت َمب ْ
 .2" اَل تَ ْعَلُموَن َشْيئاً، َأْي فَ َعِلْمُتْم َأْشَياءَ : َكِثريٍَة، َكَما َدلَّْت َعَلْيِه ُمَقابَ َلُتُه بَِقْولِِه تَ َعاىَل 

ر، قال تعاىل﴿َوجَيَْعُل فاهلل عز وجل زود اإلنسان بالعقل وتعطيله إمنا يعود على اإلنسان باخلسا
، فالعقل يف حال تعطيله وعدم 4" َحِقيَقُتُه اخْلُْبُث َواْلَفَسادُ : َوالرِّْجسُ  "، 3الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن﴾ 

وعلى . العمل به فإنه يعود على صاحبه بالفساد، والذي معه تتعطل قدرة اإلنسان على الفعل والعطاء
 .5" قدر صحة العقل يصح اخلاطر على"العكس فإنه 

 –يقود إىل اجلمود والتفكري اخلوارقي، وإىل اختفاء التفكري السنين  –العقل  –نقص "وهكذا فإن 
تغيري يقوم به القوم من : القانوين، وإىل إلغاء دور اإلنسان يف عملية التغيري اليت يقسمها القرآن إىل قسمني

، والنوع الثاين من التغيري مرهون حتققه بالنوع األول الذي هو مناط 6" انًياالناس أواًل، وتغيري يقوم به اهلل ث
 .العقل

وعليه فإن الفرد الذي يفتقد للعقل الذي هو منبع التفكري ومصدره، يصبح عاجرًا عن الوفاء 
مبتطلبات التفكري من مالحظة وانتباه وفهم وإدراك حلقيقة األشياء، وما يتبع ذلك من حتليل وتفسري 

واليت حملها العقل باعتبار أنه فاقًدا للعقل والذي يعد مناط التكليف للقيام ... وتركيب وتقومي واستنباط، اخل
 .  بواجب اإلستخالف يف التصور القرآين

                                                           
 .81: النحل  1
 .232، ص14حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف ،ابن عاشور 2
 .122: يونس  3
 .244، ص11التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  ،ابن عاشور 4
 .125، مرجع سابق، 3اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، ف 5
 .112الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 6
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ينزل باإلنسان من أفق اإلنسانية العاقلة إىل حضيض البهيمية الغافلة، بل جيعله "كما أن تعطيلها 
هنا مل تؤت ما أويت من قوى التمييز واإلدراك، فكان جديرًا أن يكون من حطب أضل سبياًل من األنعام، أل

ِبياًل﴾ ، قال تعاىل﴿أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ سَ 1" جهنم
2. 

أحد أسس اإلبداع فمن "لعقل وإهلامه، فالعقل يعد واإلنسان فيما ينتج ويبدع إمنا يعكس وحي ا
ضعف عقله ووهن تفكريه قل إدراكه وضاقت تصوراته فقل إبداعه، ومن منا فكره وقوي إدراكه اتسعت 

 .3" تصوراته فكثر إبداعه وزاد ومنا
وتشرتك احلواس مع العقل يف مهمة خدمة اإلنسان وحتقيق مصاحله ودفع املضار عنه، قال   

ْنِس هَلُْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم أَْعنُيٌ اَل ي ُ تعاىل﴿وَ  ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم َلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ
ْبَصاِر " .﴾4آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ  َوَمْعىَن نَ ْفِي اْلِفْقِه َواإْلِ

َوُهَو َمْعرَِفُة َما : والسمع َعن آالهتا اْلَكائَِنِة ِفيِهْم أَن َُّهْم َعطَُّلوا َأْعَماهَلَا بِتَ ْرِك اْسِتْعَماهِلَا يف َأَهمِّ َما َتْصُلُح َلهُ 
ُر اأْلََبِديُّ، َويُْدَفُع ِبِه الضُّرُّ ا ْدرَاِك َواْلِعْلِم َخَلَقَها اللَُّه لَِتْحِصيِل اْلَمَناِفِع حَيُْصُل بِِه اخْلَي ْ أْلَبَِديُّ، أِلَنَّ آاَلِت اإْلِ

، نُِفَي عَ  ، فَ َلمَّا ملَْ َيْستَ ْعِمُلوَها يف َجْلِب أَْفَضِل اْلَمَناِفِع َوَدْفِع َأْكرَبِ اْلَمَضارِّ ُهْم َعَمُلَها َعَلى َوَدْفِع اْلَمَضارِّ ن ْ
، فاهلل عز وجل مل يعطي تلك احلواس لإلنسان إال ليستخدمها فيما خلقت ألجله 5" ُموِم لِْلُمَباَلَغةِ َوْجِه اْلعُ 

وما جبلت عليه وأي صرف هلا عن ذلك يعد معصيه له سبحانه، وخروف هبا عن فطرهتا اليت فطرها اهلل 
 .عليها

َوُهَو الَِّذي "، 6" اَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل َما َتْشُكُرونَ قال تعاىل ﴿َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبصَ 
َها، تَ ْنِبيًها َعَلى َأنَّ َمْن ملَْ َيْستَ ْعِمْل َهِذِه اأْلَْعَضاَء ِفي َما ُخِلَقْت َلُه فَ ُهَو أَْعطَاُكْم َهِذِه اأْلَْشَياَء َوَوقَ َفُكْم َعَلي ْ

َهاَوَخصَّ َهذِ ... مبَْنزَِلِة َعاِدِمَها  ، وقال تعاىل ﴿َواللَُّه 7"  ِه الثَّاَلثََة بِالذِّْكِر أِلَنَّ ااِلْسِتْداَلَل َمْوُقوٌف َعَلي ْ
، 8لَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلعَ 

ْنَسانِيََّة َلمَّا َكاَنْت يف أَوَِّل اخْلِْلَقِة َخالَِيًة َعِن : َل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة واملعىنَوَجعَ " َأنَّ الن َّْفَس اإْلِ
 .9" َواْلُعُلومَ اْلَمَعاِرِف َواْلُعُلوِم بِاللَِّه، فَاللَُّه َأْعطَاُه َهِذِه احلََْواسَّ لَِيْسَتِفيَد هِبَا اْلَمَعاِرَف 

                                                           
 .13، ص(م2221، 6مكتبة وهبة، ط: القاهرة)يق إىل اهلل احلياة الربانية والعلم القرضاوي، يوسف، يف الطر  1
 .44: الفرقان  2
، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة)حجازي، سناء حممد نصر، سيكولوجية اإلبداع تعريفه وتنميته وقياسه لدى األطفال  3

 .333ص،(م2226
 .114: األعراف  4
 .184، ص4التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)حممد بن حممد الطاهر حممد الطاهر بن  ،ابن عاشور 5
 .18: املؤمنون  6
 .284، ص23مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  7
 .18: النحل  8
 .252، ص22مفاتيح الغيب، مرجع سابق،، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  9
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تُوحي بأن السمع واألبصار واألفئدة ستعطي لنا كثريًا من املعلومات اجلديدة " واآلية كذلك  
" واإلدراكات اليت تنفعنا يف حياتنا ويف ُمقّومات وجودنا، وننفع هبا غرينا، وهذه النعم تستحّق منا الشكر

مل عليها ويستثمرها، فهي تعني العقل على املعرفة، فاحلواس إذن متد التفكري باملعارف واحلقائق اليت يع. 1
 . 2وهبا يكون الفهم أمت واإلدراك أكمل 

فمهمة احلواس أهنا تنقل املعطيات احلسية للشيء على اختالفها، ولكل حاسة معطيات "إذن 
ن حسية ختتص هبا ال ميكن إدراكها باحلواس األخرى، والعقل يؤلف بني تلك املعطيات احلسية فيحصل م

 .3" ذلك تصور وإدراك للشيء احملسوس
لتكون أدوات علمية للكشف والتعرف، تعينه على "فاهلل سبحانه وتعاىل إمنا زود اإلنسان هبا 

البحث والتعلم، وزوده معها بالعقل يرشدها ويوجهها، ويستفيد ِما تنقله إليه من صور تطبعها العني 
يفسرها وحيّلها : لها األذن فتصل إىل القلب أو الفكرفتستقر بالقلب أو العقل، وأصوات أو كلمات تسج

 .4" حملَّها الالئق
فقدرة اإلنسان على "فالعقل واحلواس بعملهما معًا ميثالن الطريق اآلمن للوصول إىل احلقيقة 

السمع وفهم اخلطاب والنظر يف اآليات املبثوثة يف اآلفاق املمتدة من حوله، ومن مث الوصول إىل قناعات 
 . 5" راسخة مبا ميلكه من عقل أو فؤاد هي اليت متكنه من الوصول إىل احلقائق علمية

فالتفكري إمنا يعمل على توظيف واستثمار ما تنقله إليه احلواس، بعد أن يكون قد استقر يف 
ام الذاكرة ويف اخليال، وأي قصور فيها ينعكس سلًبا عليه، إذ مع انعدامها أو تعطيلها تنعدم املعرفة، وبانعد

املعرفة تنعدم املادة اليت ينسج من خالهلا التفكري كل جديد، كما تتوقف حساسيتة يف الكشف عن السنن 
 .والقوانني اليت حتكم العالقة بني األشياء

يقود إىل العجز والكسل، وإىل عدم اكتساب املهارات العملية  –احلواس  -نقص "كما أن 
اع بالتطبيقات التكنولوجية الناجتة عن اخلربات الكونية، مث تكون الالزمة لتيسري حياة اإلنسان وحسن اإلنتف

 .  6" ْثرة هذا النقص مضاعفات الفقر واملرض واهلزمية
واهلل عز وجل خلق النفس بكماهلا مستعدة للوفاء مبتطلبات االستخالف، قال تعاىل﴿َونَ ْفٍس َوَما 

فس تقتضي احملافظة على كل مكوناهتا، مبا جيعلها يف ، وأمر باحملافظة عليها، واحملافظة على الن7َسوَّاَها﴾ 

                                                           
 .8116، ص(م1441، 13ط، ف:د. مطابع أخبار اليوم: القاهرة)سري الشعراوي الشعراوي، حممد متويل  تف 1
 .131، ص1مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين   2
 .332، ص(م2224، 2مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ط: جدة)القرين، عبد اهلل بن حممد، املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالهتا،  3
 .52النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، مرجع سابق، ص  4
 .86صايف، لؤي، إعمال العقل، مرجع سابق، ص  5
 .111-112أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص ،الكيالين، ماجد عرسان 6
 .1: الشمس  7
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، وهو ما يقتضي ضمًنا 1مستوى الكمال والتسوية املقدر هلا قال تعاىل﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه﴾ 
، ذلك أن فساد (اللمس_الذوق_ الشم_البصر_السمع)احلفاظ على عقل اإلنسان وجوارحه وحواسه 

أو أحد منها وخصوًصا احلواس الرئيسية املتمثلة يف السمع والبصر، يشل من قدرة اإلنسان على احلواس 
التفكري ويضعف من مستوى تفاعله مع ما حوله، حيث أن احلواس متثل وسائل اتصال ترب  اإلنسان 

ا على مستوى بالعامل اخلارجي، ومتده باحلقائق واملعارف واملعلومات، وعليه فإن أي ضرر فيها ينعكس سلبً 
 .التفكري لدى الفرد

والقرآن يف سبيل احملافظة على النفس مبقوماهتا واستعداداهتا واليت منها العقل واحلواس حرم التعدي 
على النفس، واعترب التعدي عليها جرمية يرتتب عليها اخللود يف نار جهنم يف اآلخرة، قال تعاىل﴿َوَمْن 

ًدا فَ  ، والتعدي 2َجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما﴾ يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
َا قَ تَ  َل على النفس يعد تعٍد على الناس مجيًعا قال تعاىل﴿َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا﴾ النَّاَس  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ ، ويف املقابل فإن من أحياها فقد أحيا الناس مجيعاً، 3مجَِ
 .  متقابالت تعمل يف اجتاه حفظ الوجود اإلنساين وحتقيق كماله بقدراته وطاقاته

وحواس، قال  كما شرع القصاص يف الدنيا كضمان لسالمتها وسالمة مقوماهتا من عقل
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِ  اأْلُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ تعاىل﴿وََكَتب ْ

 .5َباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴾ ، وقال تعاىل﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُويل اأْلَلْ 4َواجْلُُروَح ِقَصاٌص﴾ 
 :6وقد سار القرآن يف اجتاهات ثالثة يف تعاطيه مع العقل، مبا حيفظه وحيقق كماله ونضجه 

 .احلفاظ على العقل -1
 .تربية العقل -2
 .حماربة املفسدات العقلية -3

ففي جمال احلفاظ على العقل فإن القرآن عمل على حتصني العقل من خالل تطعيمه بالتوجيهات 
لقرآنية واعتماد الدليل والربهان كموجه للعقل وحماربة البدع والشبه وتفشي اجلهل، وحماربة املسكرات ا

 . 7واملخدرات وجميع أنواعها، كما عمل على احتضان املواهب والقدرات العلمية يف مجيع ايلاالت 
وظائفه املختلفه من ويف جمال تربية العقل يدعو القرآن الكرمي يف آيات كثرية إىل تفعيل العقل ب

تعقل وتفكر وتفقه ونظر وتبصر وتدبر، وِمارسة ذلك سلوًكا األمر الذي تنمو معه قدرات اإلنسان العقلية، 

                                                           
 .33: اإلسراء  1
 .43: النساء  2
 .32: املائدة  3
 .45: املائدة  4
 .114: البقرة  5
 .236حجازي، سنا حممد نصر، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، ص 6
 .238_236حجازي، سنا حممد نصر، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، ص 7
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باإلضافة إىل أن القرآن قد دفع بالعقل إىل جماالت حيوية وخصبة صاحلة للتنقيب واالستثمار وهو ما جيعل 
 .   ية مستمرةالتدريب والتطوير للعقل بوظائفه املختلفة عمل

كما اشتمل على حوافز لتفعيل سلوك اإلنسان مبا يكفل استثمار قدراته، واليت منها التفكري،   
رًا يَ رَُه  َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا ( 1)وذلك مبا رصد من اخلري واجلزاء قال تعاىل﴿َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

البحث واالستكشاف قال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق  ، وحث على1﴾ (8)يَ رَُه 
 .2مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ 

وده اهلل هبا كل ذلك إمنا هدف القرآن من خالله احلفاظ على اإلنسان بقدراته وطاقاته اليت ز   
 . واليت منها العقل واحلواس واليت يعتمد عليها التفكري، وذلك مبا ميكنه من مواجهة متطلبات اإلستخالف

 اجلهل وتدين مستوى املعرفة_ 2

، واجلهل على ثالثة 3" اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه : "اجلهل يعرفه اجلرجاين بأنه
اعتقاد الشيئ خبالف ما هو عليه : والثاين... م، هذا هو األصل وهو خلو النفس من العل: األول" أضرب
 . 4" فعل الشيئ خبالف ما حقُّه أن يُفعل سواء اعتقد فيه اعتقاد صحيًحا أو فاسًدا: والثالث... 

بُوا مبَا ملَْ حيُِيطُوا بِِعْلِمِه﴾  قال تعاىل﴿َبْل َكذَّ
ِه أِلَنَّ تَ َوف َُّر أَِدلَِّة َأْي وََكاَن احلَْقُّ َأْن حيُِيطُوا بِِعْلمِ " .5

ُ َعَلى النَّاِظِر ِعْلُم أَِدلَِّتِه مُثَّ   ِإَعاَدُة التََّأمُِّل ِفيَها َوَتْسِليُ  ِصْدِقِه حَيَْتاُف ِإىَل زِيَاَدِة تََأمٍُّل َوَتْدِقيِق َنَظٍر حِبَْيُث يَ تَ َعنيَّ
َحاطَُة بِاْلِعْلمِ ِعْلٍم َعَلى ِعْلٍم َوَنَظٍر َعَلى َنَظٍر حِبَْيُث حتَْ  َويف َهَذا ُمَباَلَغٌة يف فَ ْرِط اْحِتَياِجِه ِإىَل ِصْدِق . ُصُل اإْلِ

 .6" تََّأمُِّل بَ ْعَد التََّأمُّلِ التََّأمُِّل، َوُمَباَلَغٌة يف جَتِْهيِل الَِّذيَن بَاَدُروا ِإىَل التَّْكِذيِب ِمْن ُدوِن تََأمٍُّل يف َشْيٍء َحِقيٍق بِال
بأن تصري غري قابلة على الوفاء مبا .7تعاىل﴿َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِب الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن﴾ قال 

فاجلهل وشحة املعارف لدى الفرد يعد عائًقا كبريًا أمام العقل يف التمييز بني . أوكل إليها من النظر والتفكر
درة الفرد على اإلنتاف واإلبداع، فاجلهل ميثل عائًقا كبريًا اخلري والشر واحلق والباطل، كما حيد من تفتق ق

وسًدا منيًعا وقيًدا حمكًما يغل التفكري ويشل من فاعليته، فالتفكري فيما يكتشف من سنن وقوانني، وفيما 
 يقوم به من تسخري لتلك السنن والقوانني إمنا يعمل ذلك كله يف ضوء املعرفة واخلربات املرتاكمة لديه واليت

 . ترسم له طبيعة العالقة بني األشياء وجانب اإلستفادة منها

                                                           
 .8-1: الزلزلة  1
 .22: العنكبوت  2
 .82صعلي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، اجلرجاين،   3
 .224األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  4
 .34: يونس  5
 .111، ص 11التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  ،ابن عاشور 6
 .54: الروم  7
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فالقلب ميوت باجلهل املطلق، "ويشري ابن تيمية رمحه اهلل إىل أثر اجلهل على العقل إذ يقول 
، فاجلهل ميثل أرضية موات ال تقبل ماًء وال تنبت  "1وميرض بنوع من اجلهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء

ديدة واإلضافات اإلبداعية ال تتولد يف الفرا  بل ال بد هلا من أرضية وقواعد تقوم عليها كالًء، واألفكار اجل
وهو ما يتعذر حتققه مع اجلهل، كما أن اجلاهل نظرًا لطبيعة إهتماماته البسيطة يعيش على هامش احلياة 

كري وهو ما يؤكده ويقضي عمره يف طلب سفاسف األمور، ولقد كان اجلهل وما زال ميثل عائًقا أمام التف
واقع احلال لألمم والشعوب اليت يغلب على أفرادها اجلهل، وذلك يف من  عيشها ووسائل احلياة فيها اليت 

 .تتسم  بالبدائية والتقليدية
ليس من املتيسر له أن يفكر تفكريًا سليًما يف موضوع ما، دون أن تكون لديه البيانات "فاإلنسان 

ية املتعلقة باملوضوع الذي يفكر فيه، وال يستطيع أن يصل بتفكريه إىل نتيجة الكافية واملعلومات الضرور 
قال .2" سليمة دون أن تتجمع لديه األدلة والرباهني الكافية اليت تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة

اْلُمرَاُد بِاْلِعْلِم اْلِعْلُم  ."3ِنرٍي﴾ تعاىل﴿َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُ 
ْحُي، َواْلَمْعىَن أَنَُّه جُيَاِدُل الضَُّرورِيُّ، َوبِاهْلَُدى ااِلْسِتْداَلُل َوالنََّظُر أِلَنَُّه يَ ْهِدي ِإىَل اْلَمْعرَِفِة َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنرِي اْلوَ 

َمٍة َضُرورِيٍَّة َواَل َنَظرِيَّ   . ويظهر هنا التالزم بني العلم والنظر الذي تنتج معه املعرفة. 4" ٍة َواَل مَسِْعيَّةٍ ِمْن َغرْيِ ُمَقدِّ
واإلنسان مع اجلهل يصبح حمدود احلركة يف تصوراته، وفيما قد يتوصل إليه من أفكار وما يقدم 

ديدة متتزف من إضافات، فاألفكار اجلديدة إمنا تأيت من خالل تراكم ألفكار تسبقها، حيث أن املعرفة اجل
باملعرفة السابقة وينشأ عن ذلك تركيبات افرتاضية جديدة، كما أن املخططات العقلية تتكون من خالل 

، وعلى قدر نوع تلك األفكار السابقة 5اخلربات مع الناس واألشياء واألحداث اليت توجد يف هذا العامل 
 .يكون نوع األفكار اجلديدة

فَِإنََّك َما تََأمَّْلَت َمَقاًما اقْ َتَحَم ِفيِه َعامِلٌ َوَجاِهٌل ِإالَّ  "ية العلم يقول ابن عاشور يف بيان تلك أفضل
، وقد ضرب لذلك مثاًل مبقامات ستة هي جل 6" َوَجْدَت لِْلَعاملَِ ِفيِه ِمَن السََّعاَدِة َما اَل جتَُِدُه لِْلَجاِهلِ 

 : 7وظائف احلياة اإلجتماعية كما يقول 
 .ئ املقصود نواله بالعمل بهاالهتداء إىل الشي -1

                                                           
يز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، كتاب السلوك، مرجع سابق، فريد عبد العز : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  1
 .254ص
 
 .151_152، ص(م2225، 8دار الشروق، ط: القاهرة)جنايت، حممد عثمان، القرآن وعلم النفس  2
 .8: احلج  3
 .221، ص23مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  4
، (م2228، 1عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط: القاهرة)ربامج التعليمية بفكر البنائية، زيتون، كمال عبد ايليد، تصمصم ال 5
 .125ص

 .344، ص23التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  ،ابن عاشور 6
 .352-344، ص23ر، مرجع سابق، فحممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوي ،ابن عاشور 7

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

152 

 

 .السالمة من نوائب اخلطأ ومزالت املذالت -2
 .مقام أنس االنكشاف اذ تتبدى معه املنافع واملضار وتنكشف معه احلقائق -3
 .كلما قوي علم العامل قوي غناه عن الناس يف دينه ودنياه -4
 .االلتذاذ باملعرفة -5
 .يكسب ثناء الناس يف العاجل وثواب اهلل يف اآلجل -6
مواجهة عائق اجلهل وضآلة املعرفة فإن القرآن الكرمي مبنهجيته قد عمل على حماربة اجلهل وأمر  ويف

َر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَي َُّها اجْلَاِهُلوَن﴾  مبفارقة اجلهل وأهله وعدم اتباعهم، قال تعاىل﴿ُقْل أَفَ َغي ْ
، كما دعا 1

َا القرآن إىل العلم الذي هو نقيض اجلهل، قال  تعاىل﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإمنَّ
 .   2يَ َتذَكَُّر أُوُلو اأْلَْلَباِب﴾ 

والقرآن يرفع من درجة العامل ويعلي من مكانته باعتباره يعيش حياة نقيض حياة اجلهل، قال 
َا يَ َتذَكَُّر أُوُلو اأْلَْلَباِب﴾ تعاىل﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن  َأْي اَل َيْسَتِوي الَِّذيَن "، 3َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإمنَّ

ْم، َمَع الَِّذيَن اَل هَلُْم َعِلٌم فَ ُهْم يُْدرُِكوَن َحَقاِئَق اأْلَْشَياِء َعَلى َما ِهَي َعَلْيِه َوجَتْرِي أَْعَماهُلُْم َعَلى َحْسِب ِعْلِمهِ 
 .4" َعَلى َغرْيِ انِْتظَامٍ ُموَن َفاَل يُْدرُِكوَن اأْلَْشَياَء َعَلى َما ِهَي َعَلْيِه َبْل خَتَْتِلُ  َعَلْيِهُم احلََْقاِئُق َوجَتْرِي َأْعَماهُلُْم يَ ْعلَ 

: َلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه عَ : وإن العلم ليعد هو الطريق إىل اجلنة، َعْن َأيب ُهَريْ رََة، قَالَ 
، والعلم هنا ال يقتصر على نوع معني بل 5َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اللَُّه َلُه َطرِيًقا ِإىَل اجَلنَِّة 

فالقرآن اذن بدعوته للعلم .6" ومن قصد اهلل تعاىل بالعلم أي علم كان نفعه ورفعه ال حمالة"هو عام وشامل 
علم وحثه على طلبه يكون بذلك قد حارب اجلهل بكل صوره وأشكاله، وهو ما يساعد على مطلق ال

  .   صياغة وتشكل التفكري السليم والفعال
 اتباع الظن _ 3

 .7" ظنون وأظانني( ف)ِإْدرَاك الذِّْهن الشَّْيء َمَع تَ ْرِجيحه َوقد يكون َمَع اْلَيِقني :"الظَّن لغة
: الظن: وقيل. تقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل يف اليقني والشكهو االع": والظن اصطالًحا

  .8" أحد طريف الشك بصفة الرجحان

                                                           
 .64: الزمر  1
 .4: الزمر  2
 .4: الزمر  3
 .344-348، ص23التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  ،ابن عاشور 4
 .325، ص2646سنن الرتمدذي، حتقيق بشار عواد معروف،باب فضل طلب العلم، رقم 5
 .  53، ص(ت.ط، د.، د1دار املعرفة، ف: بريوت)و حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، الغزايل، أب  6
 .518، مرجع سابق، ص2مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، ف  7
 .144علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، صاجلرجاين،   8
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ا يَ ْفَعُلوَن﴾ قال تعاىل﴿َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم مبَِ 
ِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيًئا َأنَّ اْلِعْلَم اْلَمُشوَب ِبَشكٍّ اَل يُ ْغيِن َشْيًئا يف ِإثْ َباِت : قَ ْولِِه ُهَنا َفَمْحَملُ ." 1

لِيِل اْلَعقْ  ِليِّ أِلَنَّ اجلَْْزَم ِفيَها ِمُِْكٌن احلَْقِّ اْلَمْطُلوِب َوَذِلَك َما يُْطَلُب ِفيِه اجلَْْزُم َواْلَيِقنُي ِمَن اْلُعُلوِم احْلَاِصَلِة بِالدَّ
َها اْلَيِقنيُ  فالظن ليس بالطريق املأمون للوصول .2" ِلَمْن َأْعَمَل رَأْيَُه ِإْعَمااًل َصائًِبا ِإِذ اأْلَِدلَُّة اْلَعْقِليَُّة حَيُْصُل ِمن ْ

 . إىل احلقيقة وال ميكن أن تبىن عليه نتائج موثوق هبا
هبا والظنون تضلل التفكري وهتدر طاقتة يف العمل، كما جتعل التفكري يعمل فاملعارف غري املوثوق 

على قواعد هشة وأسس ضعيفة، ما جيعل عطائه خياالت وأوهام ال تالمس الواقع وال تقوم على حقائق 
 . ميكن الركون إليها، وهو ما يعطل التفكري عن العطاء واإلضافات اجلديدة

وسلم عن اتباع الظن واألخذ به باعتباره أكذب احلديث، َعْن  ولقد هنى الرسول صلى اهلل عليه
ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِْديِث، َواَل »: َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 

، 3« اَل حَتَاَسُدوا، َواَل تَ َباَغُضوا، َواَل َتَدابَ ُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَوانًاحَتَسَُّسوا، َواَل جَتَسَُّسوا، َواَل تَ َناَفُسوا، وَ 
ومع الصدق واليقني يتحقق للتفكري العمل على قاعدة صحيحة من املعرفة وهو ما يضمن سالمة النتائج 

 .اليت يتوصل إليها، إذ بسالمة املدخالت تكون سالمة النتائج
   اتباع اهلوى_ 4

اْلميل والعشق َويكون يف اخلَْرْي َوالشَّر وميل النَّفس ِإىَل الشَّْهَوة َوالنَّفس املائلة ( اهْلوى: ")اهلوى لغة
 .4" {َواَل تتبع اهْلوى}َوِفيه { أَفَ رَأَْيت من اختذ إهله َهَواهُ }ِإىَل الشَّْهَوة َويف الت َّْنزِيل اْلَعزِيز 
، فاهلوى 5" إىل ما تستلذه من الشهوات من غري داعية الشرعميالن النفس  : "اهلوى اصطالًحا

قال تعاىل﴿َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل .يعين االنصراف إىل الشهوات والزيغ عن اجلادة والطريق القومي
َمْيُل الن َّْفِس  ِإىَل "، فاهلوى 6ا َنُسوا يَ ْوَم احلَِْساِب﴾ اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَِ 

اُس يف اهْلََوى َواَل َما حتُِبُُّه َأْو حتُِبُّ َأْن تَ ْفَعَلُه ُدوَن َأْن يَ ْقَتِضَيُه اْلَعْقُل السَِّليُم احلَِْكيُم، َوِلَذِلَك خَيَْتِلُف النَّ 
، َوَقْد حيُِبُّ  لِيلِ . اْلَمْرُء احلَْقَّ َوالصََّوابَ خَيَْتِلُفوَن يف احلَْقِّ " فَاْلُمرَاُد بِاهْلََوى ِإَذا أُْطِلَق أَنَُّه اهْلََوى اْلُمَجرَُّد َعِن الدَّ

7. 
من أنواع الضالل عن الصراط املستقيم والطريق القومي يف كل مناحي  فاتباع اهلوى ميثل نوًعا  

ْسِتْغرَاِق يف اللَّذَّاِت اجلُْْسَمانِيَِّة، َوااِلْسِتْغرَاُق ِفيَها مَيَْنُع ِمَن ااِلْشِتَغاِل َأنَّ اهْلََوى َيْدُعو ِإىَل ااِل " احلياة، ذلك 

                                                           
 .36: يونس  1
 .166، ص11بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فحممد الطاهر  ،ابن عاشور 2
 .  1485، ص2563صحيح مسلم، كتاب الرب، باب حترمي الظن، رقم  3
 .1221، مرجع سابق، ص2مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، ف  4
 .251علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، صاجلرجاين،   5
 .26ص  6
 .43، ص21حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف ،ابن عاشور 7
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ا َقْدِر َما يَ ْزَداُد َأَحُدمهَُ ِبطََلِب السََّعاَداِت الرُّوَحانِيَِّة الَّيِت ِهَي اْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت، أِلَن َُّهَما َحالََتاِن ُمَتَضادَّتَاِن فَبِ 
 .فاهلوى ميثل داعية حيرف التفكري عن مساره الصحيح. 1" يَ ن ُْقُص اآْلَخرُ 

أن اتباع اهلوى والتأثر بامليول النفسية، وباحلالة اإلنفعالية مييل باإلنسان إىل التحيز "فال شك إذن   
وري يف رأيه وفيما يصدره من أحكام ويؤدي ذلك عادة إىل أخطاء يف التفكري، ولذلك كان من الضر 

للمفكر لكي يهتدي إىل احلقيقة أن يتحرر من تأثري ميوله وانفعاالته وتعصباته اليت تكبل تفكريه وتعوقه 
 .2" عن الوصول إىل احلقيقة

كما أن الركون إىل الدعة والكسل واخلمول القاتل إمنا هو ناتج عن هوى النفس، والذي يصبح 
 من بفتوحاهتم العلمية، ومبا كانوا عليه من اجتهاد ومثابرة، معه الفرد جمرد مستهلك يتغىن بأجماد املاضي ويرت 

كما أن غلبة القيم املادية وطغياهنا وسيادة نزعة اإلستهالك يف .متغافاًل بذلك عن رسالته ودوره اإلستخاليف
ه، احلياة املعاصرة، كل ذلك يولد يف النفس ميل إىل الدعة وحيول الفرد إىل تابع ذليل تسوقه أهوائه وشهوات

 .وهو ما يصرفه عن التفكري وجيعل من حياته جمرد طلب للمال وإشباع للشهوات
آفته ومكدره واحلائد به عن سننه وحمجته وقصده واستقامته، "فالعقل وهو يؤدي وظائفه فإن اهلوى

عن اخلري صاد، وللعقل "فاهلوى . 3" واملانع من أن يصيب به العاقل رشده وما فيه من صالح عواقب أمره
ضاد، ألنه ينتج من األخالق قبائحها، ويظهر من األفعال فضائحها، وجيعل سرت املرؤة مهتوكا، ومدخل م

إمنا هو شهوة النفس املتقلبة ونزوهتا . ال ضاب  له وال مقياس"فاهلوى يف حياة اإلنسان .4" الشر مسلوكا
. وال تقف عند حد وال تزن مبيزاناملضطربة، ورغباهتا وخماوفها، وآماهلا ومطامعها اليت ال تستند إىل حق 
 .5" وهو الضالل الذي ال يرجى معه هدى، والشرود الذي ال ترجى معه أوبة

فاتباع اهلوى يوجب الضالل عن الطريق الصحيح والصراط املستقيم، وجيعل التفكري ينطلق من     
، بعيًدا عن الرباهني واألدلة، منطلق متحيز يقوم على تطويع احلقائق خلدمة األغراض الذاتية واملآرب اخلاصة

 .6وال بد من ردعه واحلزم يف منعه وقمعه ومعارضته 
والقرآن يف معاجلته ملعوق اهلوى هنى عن اتباعه قال تعاىل﴿َفاَل تَ تَِّبُعوا اهْلََوى أَْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا أَْو 

، فالنهي ورد لغرض الزجر عن اتباع اهلوى،  كما أن القرآن بني 7﴾ تُ ْعرُِضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا
ْن َسِبيِل العواقب املرتتبة على اتباعه، قال تعاىل﴿َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن عَ 

                                                           
 .381-386، ص28مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين   1
 .155جنايت، حممد عثمان، القرآن وعلم النفس، مرجع سابق، ص 2
، 5دار اآلفاق اجلديدة، ط: بريوت)رسائل فلسفية، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة، الرازي، أبو بكر بن زكريا،   3

 .14-18، ص(م1482
 .33املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص  4
 .2161، ص 5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  5
 .24، 22الرازي، أبو بكر بن زكريا، رسائل فلسفية، املرجع السابق، ص  6
 .135: النساء   7
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. فَ ثََبَت َأنَّ ُمَتابَ َعَة اهْلََوى تُوِجُب الضَّاَلَل َعْن َسِبيِل اللَّهِ " ، 1اِب﴾ اللَِّه هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ ْوَم احلِْسَ 
ويف ذلك ليكون االعتبار . 2" َوثَ َبَت َأنَّ الضَّاَلَل َعْن َسِبيِل اللَِّه يُوِجُب اْلَعَذاَب، َوَهَذا بَ َياٌن يف َغايَِة اْلَكَمالِ 

  .اع اهلوى من الضالل واستحقاق العذاببالنظر يف العاقبة وما يرتتب على اتب
 الكرب_ 5

ْؤِمُنوا هِبَا قال تعاىل ﴿َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ آيٍَة اَل ي ُ 
بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإْن يَ رَ  ْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك بِأَن َُّهْم َكذَّ

َها َغاِفِلنَي﴾  َسَأْصِرُف َعْن آيايتَ بالطبع على قلوب املتكربين وخذالهنم، فال يفكرون من فيها وال "، 3َعن ْ
ملَْ يَ ْنظُُروا، ومََلْ  "فهم ملا فيهم من الكرب. 4" يعتربون هبا، غفلة واهنماكا فيما يشغلهم عنها من شهواهتم

إنه  "، 5" اِع بِاآْليَاتِ يَ ْهَتمُّوا بِالتََّأمُِّل يف اآْليَاِت َفَداُموا َعَلى اْلِكرْبِ َوَما َمَعُه، َفَصَرَف اللَُّه قُ ُلوبَ ُهْم َعِن ااِلنِْتفَ 
ياته يف كتاب الكون املنظور، وآياته يف كتبه املنزلة آ.. سيصرفهم عن آياته فال ينتفعون هبا وال يستجيبون هلا

، فالكرب داء يصيب النفس اإلنسانية فيصرفها عن التفكري، فاملتكربون عادة مايرون أنفسهم 6." على رسله
، ولذلك فالصرف عن آيات اهلل كان عقوبة الزمة 7أهنم أفضل اخللق وأن هلم من احلق ما ليس لغريهم 

 . للمتكربين
 فلة واإلعراض عن آيات الكتاب املسطور وآيات الكتاب املنظورالغ_ 6

، قال 8" سهو يعرتي اإلنسان من قلة التحفظ والتيقظ، يقال غفل فهو غافل: "الغفلة لغة
  . 9تعاىل﴿َوُهْم يف َغْفَلٍة ُمْعرُِضوَن﴾ 

بالبطالة، الغفلة إبطال الوقت : متابعة النفس على ما تشتهيه، وقال سهل: "الغفلة اصطالًحا
 .فهي تعين اإلنصراف والرغبة عن الشيئ، 10" هي أال خيطر ذلك بباله: الغفلة عن الشيء: وقيل

ْنِس هَلُْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأعْ  نُيٌ اَل يُ ْبِصُروَن هِبَا قال تعاىل﴿َوَلَقْد َذَرأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ
ال يلقون أذهاهنم إىل "، 11آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن﴾  َوهَلُمْ 

معرفة احلق، وال ينظرون بأعينهم إىل ما خلق اهلل نظر اعتبار، وال يسماعون ما يتلى عليهم من آيات اهلل 

                                                           
 .26: ص  1
 .381، ص26مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين   2
 .146:األعراف  3
 .522، ص(ه1425ط، .، د4ب، مؤسسة سجل العرب، ف.د)األبياري، ابراهيم بن امساعيل، املوسوعة القرآنية،   4
 .121، ص4ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  5
 .1311، ص3قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  6
 . 366، ص15الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  7
 .624آن، مرجع سابق، صاألصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القر   8
 .1: األنبياء  9

 .162علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، صاجلرجاين،   10
 .114: األعراف  11
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أُولِئَك َكاأْلَْنعاِم يف عدم الفقه ... لوب وإبصار العيون واستماع اآلذان مساع تدبر، كأهنم عدموا فهم الق
والنظر لالعتبار واالستماع للتدبر َبْل ُهْم َأَضلُّ من األنعام عن الفقه واالعتبار والتدبر أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلوَن 

 .  1" الكاملون يف الغفلة
َها ُمْعرُِضوَن﴾ قال تعاىل﴿وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة يف السَّ  َها َوُهْم َعن ْ َماَواِت َواأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ

يف "، 2
وهي ناطقة تكاد تدعو الناس . ميرون عليها صباح مساء، آناء الليل وأطراف النهار. السماوات ويف األرض

يسمعون دعاءها  ولكنهم ال يروهنا وال. موحية ختايل للقلوب والعقول. بارزة تواجه العيون واملشاعر. إليها
 . 3" وال حيسون إيقاعها العميق

واإلعراض والغفلة عن اآليات يعين تعطيل التفكري وانصرافه عن ِمارسة نشاطه، والذي معه يتبلد 
إحساس اإلنسان مبا حوله من اآليات ومتوت معها ملكة البحث وحب االستطالع، وقال تعاىل﴿َوِإنَّ َكِثريًا 

، ويف ذلك زجر عن اإلعراض عن الدالئل، كما يعد باعثًا على التأمل 4َنا َلَغاِفُلوَن﴾ ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتِ 
، واإلعراض عنها ال حمالة يستحيل معه أن يكون اإلعتبار، ومع الغفلة كذلك تضمر 5والنظر واإلعتبار 

سلًبا على  وتتالشا قدرات اإلنسان على التفكري املنظم واهلادف وتقل خرباته ومعارفه وهو ما ينعكس
 . التفكري فيما يبدع وينتج ومن هنا كانت حماربة القرآن للغفلة والنهي عنها

والقرآن يف سبيل احلد من تلك الغفلة وأثرها السليب على التفكري توعد بالعقوبة ملن يسري على 
نْ َيا َواْطَمأَنُّوا هِبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا دروهبا، قال تعاىل﴿ِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاحلََْياِة الدُّ 

، وهذا التهديد والوعيد ال شك يقتضي معه 6﴾ (8)أُولَِئَك َمْأَواُهُم النَّاُر مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ( 1)َغاِفُلوَن 
ية واحلضور ، كما يدفع بالتفكري إىل مستوى من الفاعلمفارقة سلوك الغفلة واإلعراض عن آيات اهلل

 .املقصود مع آيات اهلل
 القصور يف منهجية التفكري_ 1

كما أن اإلنسان الذي ليس لديه معرفة بطرق وأساليب التفكري السليم، وال ميلك اسرتاتيجية 
واضحة إلدارة التفكري، فإنه يظل يعمل يف الفرا  ويبين دون وعي ويسري بتفكريه بال هدى وال بصرية يف 

احلياة وتطوراهتا، كما أن عادات التفكري اخلاطئ عادة ما حتول دون انبثاق أفكار  تفاعله مع تغريات
 .7جديدة 

                                                           
 .182-114، ص2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  1
 .125: يوسف   2
 .2232، ص4د، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مجقطب، سي  3
 .42: يونس  4
 .248، ص11مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  5
 .8-1: يونس  6
 .45، ص(م1443، 1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط: املنصورة)املزيدي، زهري منصور مقدمة يف منهج اإلبداع رؤية إسالمية  7
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َلْو ُكنَّا َنْسَمُع مَسَاَع  "، 1قال تعاىل﴿َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي﴾ 
، أَْو نَ ْعِقلُ  َأْي بَِتْكِذيِب : فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِْبِهمْ . َأمٍِّل َلُه، ملَْ َنْستَ ْوِجِب اخْلُُلوَد يف النَّارِ َعْقَل ُمتَ . طَاِلٍب لِْلَحقِّ

، فاآلية تشري إىل أهنهم مل حيسنوا التلقي والنظر بتمامه وكماله فكان أن عاد عليهم بالوبال وعدم 2" الرُُّسلِ 
آْليَِة َأنَّ ِقَواَم الصَّاَلِح يف ُحْسِن الت ََّلقِّي َوُحْسِن النََّظِر َوأَنَّ اأْلَثَ َر َويُ ْؤَخُذ من َهِذِه ا" اهلداية، يقول ابن عاشور 

 .3" َوالنََّظَر، َأِي اْلِقَياُس مُهَا َأْصاَل اهْلَُدى
فالقصور يف منهج التفكري جيعل من التفكري طاقة مبددة وغري منظمة وهادفة، وهو ما ينعكس 

وجود نظام ثابت من التفكري لدى بعض " واقع حياة الفرد، ويتجلى ذلك يفعلى مستوى أداء التفكري يف
قال .4" األشخاص يدفعهم إىل اإلحتفاظ بعناصر ثابتة وتقليدية يف تفسري عامل اخلربة ورؤيته وإدراكه

ا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى تعاىل﴿ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّْيُتُموَها أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنْ َزَل اللَُّه هبَِ 
ُم اهْلَُدى﴾   . 5اأْلَنْ ُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ

لذلك فإنه ال بد وأن يكون لدى الفرد معلومات عن كيفية استخدام املعرفة باإلضافة إىل 
ومناذف للتفكري السليم كالنموذف اإلبراهيمي، ومنوذف  املعلومات اليت ختزن يف الذاكرة، وقد ذكر القرآن صور

 .ذو القرنني، ومنوذف سليمان عليه السالم، وكل ذلك هبدف منذجة التفكري على أسس وقواعد سليمة
وعلى صعيد اإلجتاهات وامليول فإن اإلجتاهات اخلاطئة اليت حيملها الفرد جتاه نفسه وجتاه التفكري، 

، فالذي يفقد الثقة بنفسه يقتله العجز، وحيطم ما أودع اهلل فيه من قدرات تشل من فاعليته وقد تقتله
وطاقات، ما يدفعه إىل السلبية وعدم االجيابية يف حياته، باإلضافة إىل الرتاخي وامليل إىل الدعة والركود، فال 

االستخاليف عن  مبادرة لديه وال إحساس مبسئولية حتركه، واجتاهات كهذه ال شك أهنا تعطل التفكري ببعده
 .ِمارسة نشاطه وتقتل فيه حيويته

كما أن عدم الرغبة يف طلب املعرفة وحب اإلستطالع جيعل من تفكري اإلنسان تفكريًا خاماًل 
حتي  به أسوار اجلهل وتغله، باإلضافة إىل ذلك فإن اُنفاض مستوى الدافعية لدى الفرد وعدم وجود 

 .ارسة هذا النوع من التفكريالتعزيزات املناسبة تقعد بالفرد عن ِم
والقرآن مبنهجيته عمل على معاجلة هذا العائق من خالل مسارات عديدة، فهو ابتداًء حيث على 
التفكري ويؤكد على ضرورة ِمارسته يف حياة الفرد املسلم، بل إنه ليعد ِمارسة التفكري من الشعائر التعبدية،  

السليم وقد سبق بيان ذلك يف مبحث سابق، ووضع له كما أن القرآن عمل على ترسيم معامل للتفكري 
أسس وقواعد تكفل له سالمة منهجه وطريقة عمله، ذلك أن إصالح آليات التفكري هو املدخل الطبيعي 

                                                           
 .12: امللك  1
، 12دار الفكر، ف: بريوت)صدقي حممد مجيل، : األندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين، حتقيق  2
 .224، ص(ه1422ط، .د
 .21، ص24حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف ،ابن عاشور  3
 .24جديدة يف اإلبداع، مرجع سابق، ص ابراهيم، عبد الستار، آفاق 4
 .23: النجم  5
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لتحقيق فعالية التفكري لدى إنسان اخلالفة، باإلضافة إىل أن القرآن قدم عدد من التوجيهات واإلرشادات 
ه الصحيح ومبا يتفق ومهمة االستخالف، وهو ما ظهر جلًيا يف مسات التفكري اليت جتعله يسري يف االجتا

 .  السليم الذي دعا القرآن إليه
 التقليد والوقوف عند أفكار السابقني_ 8

 .1" َما جَيَْعل يف اْلُعُنق من حلي َوحَنْوه ووسام جَيَْعل يف اْلُعُنق: القالدة: "التقليد لغة
رة عن اتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو يفعل، معتقًدا للحقيقة فيه، من عبا: " التقليد اصطالًحا

 .2" غري نظر وتأمل يف الدليل، كأن هذا املتبع جعل قول الغري أو فعله قالدًة يف عنقه
ا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو  قال تعاىل﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا مَ 

وقال تعاىل﴿َفاَل َتُك يف ِمْريٍَة ِمَّا يَ ْعُبُد َهُؤاَلِء َما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ  . 3" َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدونَ 
ُقوٍص﴾ َكَما يَ ْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قَ ْبُل َوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيب َ  َر َمن ْ ُهْم َغي ْ

، فهم قد ساروا على ما سار عليه 4
تَ ْنِصيًصا َعَلى أَن َُّهْم َسَلُفُهْم يف َهَذا الضَّاَلِل َوَعَلى "أسالفهم وأعماهلم متماثلة والالحق كمثل السابق، وفيه 

 .5" أَن َُّهُم اقْ َتَدْوا هِبِمْ 
يف اإلجتاه العقلي "ل املؤثرة سلًبا على التفكري وذلكويربز التقليد وايلاراة العقلية كعامل من العوام  

حنو تبين اآلراء واألحكام التقليدية الشائعة، والتحمس لآلراء اليت تؤيدها اجلماعة، دون النظر إىل قيمتها 
جتعلنا نقبل احلل الذي يظهر لنا ألول وهلة، واملطلوب هو أن نوفر الوقت "فالعادة . 6" احلقيقية أو كفايتها

  .7" تخراف حلول أخرى مث ُنتار منها األكثر مناسبة حلاجاتنا وإمكاناتناإلس
فالتقليد تعطيل للقدرات العقلية واللجوء إىل حماكاة ما تقرره القدرات العقلية لدى اآلخرين سواًء  

 هو ثقافة الضعيف الذي هو"والتقليد كذلك.8كانوا من السلف املاضني، أو األقرناء والغرباء املعاصرين 
 .   9" قليل الدراية واحليلة والذي ال قدرة له على قبول التحدي وايلاهبة

الذي يعترب أن األفضل له أن يقتفي أثر املاضي يف كل ما قالوه وفعلوه ألهنم أدرى مبا "واملقلد هو 
 على أي ال شغل على الرتاث وال. بنوه وأسسوه، إذن ال جتربة عنده وال معاناه، وال إنتاف لعلم أو معرفة

 . ، وهو ما يرتتب عليه اإلتباع واالرهتان لسلطة املوتى ويغيب معه اإلبداع وتقدمي أفكار جديدة10" األشياء
                                                           

 .154، مرجع سابق، ص2مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، ف  1
 .64اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف ، التعريفات، مرجع سابق، ص 2
 .124: املائدة  3
 .124: هود 4
 .164، ص12لطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فحممد الطاهر بن حممد بن حممد ا ،ابن عاشور  5
 .83ابراهيم، عبد الستار، آفاق جديدة يف اإلبداع، مرجع سابق، ص 6
 .41بكار، عبد الكرمي، مدخل اىل التنمية املتكاملة، مرجع سابق، ص 7
 .142صالكيالين، ماجد عرسان، مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيها، مرجع سابق،  8
 .216حرب، على، املمتنع واملمنوع يف نقد الذات املفكرة،مرجع سابق، ص 9

 .216حرب، على، املمتنع واملمنوع يف نقد الذات املفكرة،مرجع سابق، ص 10
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فالفرد املقلد يكون رهني لقوالب فكرية جاهزة تعطي أجوبة عن املواقف اليت يتعرض هلا يف حياته 
التقليد يضفي قداسة ألفكار السابقني ف.اليومية، فالتقليد استدعاء لفكر املاضي ملواجهة مشكالت احلاضر

 . وال يسمح باإلضافة والتجديد يف عامل الفكرة
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أَوَ  َلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل قال تعاىل﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنْ َزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ

اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيًئا َأْي اَل يُْدرُِكوَن َشْيًئا ِمَن اْلُمْدرََكاِت، َوَهَذا ُمَباَلَغٌة يف إِْلزَاِمِهْم " .1يَ ْهَتُدوَن﴾ يَ ْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل 
حيث أن عقوهلم قد أصبحت مشربة بأفكار وتصورات . 2" بِاخلَْطَِأ يف ات َِّباع آبَائِِهم من َغرْيِ تَ َبصٍُّر َواَل تََأمُّلٍ 

يها توجهات مشوبة بالقصور واالحنراف، وهي بقصورها واحنرافها تفرض عليهم توجًها يقعد وترسخت ف
 .هبم عن التفكري

ويعرض القرآن صور عديدة تأيت يف سياق حماربة التقليد، قال تعاىل﴿قَاُلوا َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا 
وقال تعاىل﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم .3يَاُء يف اأْلَْرِض َوَما حَنُْن َلُكَما مبُْؤِمِننَي﴾ َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكربِْ 

اُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َواَل تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَ 
ويف ذلك انتقاد للذين يعطلون تفكريهم ويرفضون كل فكرة جديدة دون حماولة التفكري فيما . 4" ْهَتُدونَ ي َ 

 .يعرض عليهم من أفكار متأثرين بقيود من سبقهم
َدلَِّت  "، 5ِثريًا﴾ وقال تعاىل﴿أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا كَ 

، فالقرآن ومن خالل حثه على 6" اآْليَُة َعَلى ُوُجوِب النََّظِر َوااِلْسِتْداَلِل، َوَعَلى اْلَقْوِل بَِفَساِد الت َّْقِليدِ 
اإلستقاللية يف التفكري يكون بذلك قد حرر الشخص من النزعة التقليدية، ومن التصورات الشائعة 

ودعوة القرآن إىل ذم التقليد هي هتيئة الذهن وبقوة إىل ِمارسة قاعدة "يقني،بالبحث عن مصادر الصدق وال
واليت تكون يف أغلب األحيان خاطئة .. من أهم قواعد مناهج البحث وهي استبعاد أساليب الفهم املتوارثة

 . 7" وتؤدي إىل نتائج خاطئة أيًضا
وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ( 22)أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن  وقال تعاىل﴿َبْل قَاُلوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَ  ، 8 ﴾(23)ارِِهْم ُمْقَتُدوَن ِمْن قَ ْبِلَك يف قَ ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمت ْ
 ْو ملَْ َيُكْن يف ِكَتاِب اللَِّه ِإالَّ َهِذِه اآْليَاُت َلَكَفْت يف ِإْبطَاِل اْلَقْوِل بِالت َّْقِليِد َوَذِلَك أِلَنَّهُ لَ "يقول الرازي رمحه اهلل

َ َأنَّ َهُؤاَلِء اْلُكفَّاَر ملَْ يَ َتَمسَُّكوا يف ِإثْ َباِت َما َذَهُبوا ِإلَْيِه اَل ِبَطرِيٍق َعْقِليٍّ وَ  َ  اَل تَ َعاىَل بَ نيَّ ، مُثَّ بَ نيَّ ِبَدلِيٍل نَ ْقِليٍّ

                                                           
 .112: البقرة  1
 .112، ص2حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف ،ابن عاشور 2
 .18: يونس  3
 .124: املائدة  4
 .82: النسآء  5
 .152، ص12الرازي، فخر الدين ، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  6
 .126إمساعيل، فاطمة إمساعيل حممد، القرآن والنظر العقلي، مرجع سابق، ص 7
 .23-22: الزخرف  8
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َا ذََكَر تَ َعاىَل َهِذِه اْلَمعَ  َا َذَهُبوا إِلَْيِه مبَُجرَِّد تَ ْقِليِد اآْلبَاِء َواأْلَْساَلِف، َوِإمنَّ اينَ يف َمْعِرِض الذَّمِّ َوالت َّْهِجنِي، أَن َُّهْم ِإمنَّ
 . 1" يِد بَاِطلٌ َوَذِلَك يَُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَقْوَل بِالت َّْقلِ 

كما نعى القرآن على املقلدين، قال تعاىل﴿ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنْ ُتْم هَلَا 
اَدتَ َنا وَُكبَ رَاَءنَا ، وقال تعاىل﴿َوقَاُلوا َرب ََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا سَ 2﴾ ( 53)قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا هَلَا َعاِبِديَن ( 52)َعاِكُفوَن 

فَ َهِذِه اآْليَات َوَغريَها ِمَّا ورد يف َمْعَناُه ناعية على  "، يقول االمام الشوكاين رمحه 3فََأَضلُّونَا السَِّبياَل﴾ 
اْلعلَّة َوقد تقرر  املقلدين َما هم ِفيِه َوِهي َوِإن َكاَن تنزيلها يف اْلكفَّار لكنه قد َصحَّ تَْأِويلَها يف املقلدين اِلحتَِّاد

يف اأْلُُصول َأن ااِلْعِتَبار ِبُعُموم اللَّْفظ اَل خبُُصوص السََّبب َوِإن احلكم َيُدور َمَع اْلعلَّة وجودا وعدما، َوقد 
 .4" اْحتج أهل اْلعلم هِبَِذِه اآْليَات على إِبطَال الت َّْقِليد ومل مينعُهم من َذِلك َكوهنَا نازلة يف اْلكفَّار

القرآن حيرر الفرد املسلم من سلطة التقليد والتبعية وينعي على املقلدين الذين يقلدون اآلباء، ف
َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آ بَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة ويقول يف حقهم﴿وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك يف قَ ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمت ْ

ُء يَ ْوَمِئٍذ 5ارِِهْم ُمْقَتُدوَن﴾ َوِإنَّا َعَلى آثَ  ، كما حيرر الفرد من سلطة الرفاق وتأثريهم قال تعاىل﴿اأْلَِخالَّ
، فالقرآن حيرر العقل من أن يكون حتت تأثري أي سلطة من السلطات 6بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنَي﴾ 
 .املقيدة له إال سلطة العلم واملعرفة

آن موقف نيب اهلل إبراهيم عليه السالم بتفكريه جتاه ما كان عليه أبوه وقومه يف قطع آصرة ويربز القر 
التقليد واملسايرة واعتماد طريق التفكري والنظر والعلم كموجه ومرشد للسلوك يف هذه احلياة، قال 

َنا ِإبْ رَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمنيَ  ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت ( 51) تعاىل﴿َوَلَقْد آتَ ي ْ
قَاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم يف َضاَلٍل ُمِبنٍي ( 53)قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا هَلَا َعاِبِديَن ( 52)أَنْ ُتْم هَلَا َعاِكُفوَن 

َقْد َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعيِن َأْهِدَك ِصرَاطًا َسِويًّا﴾ ، وقال تعاىل﴿يَا أََبِت ِإينِّ 7﴾ (54)
، وهنا 8

يربز العلم كمحك يعتمده أبو األنبياء إبراهيم يف توجيه السلوك لضمان السري يف الصراط السوي، سواًء  
 .تشافهاكان صراط العبادة هلل سبحانه وتعاىل، أو صراط البحث عن احلقيقة واك

والقرآن كذلك بدعوته املتكرره للفرد للتفكر والنظر إمنا يهدف بذلك إىل حترير الفرد من النزعة 
التقليدية، ومن التصورات الشائعة واجلامدة ودفعه للبحث بنفسه عن احلقائق ومصادر الصدق واليقني، 

لتفكري بداًل من طريق العادة وفيه كذلك توجيه للفرد حنو توسم طريق األصالة واإلبتكار واستقاللية ا

                                                           
 .628، ص21الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 1
 .52: األنبياء  2
 .61: األحزاب  3
 .12الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد، مرجع سابق، ص  4
 .23: الزخرف  5
 .61: الزخرف  6
 .54-51: األنبياء  7
 .43: مرمي  8
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ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن﴾ . واحملاكاة واملسايرة واخلنوع قال تعاىل﴿َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
، فالتفكري 1

َا  بأبعاده املختلفة مطلوب من الفرد املسلم أن ميارسه يف حياته جتاه كل ما يعرض عليه، قال تعاىل﴿ُقْل ِإمنَّ
 .2ِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا﴾ أَ 

والقرآن مبطالبته بنبذ التقليد وترك اجلمود، إمنا يدفع حنو التجديد، فالتقليد أسر وارهتان ملستوى 
اتَِّبُعوا َما أَنْ َزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما من التفكري ال تقبله حركة احلياة وتطوراهتا، قال تعاىل﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُُم 
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن﴾  أَْلَفي ْ

، ومع فعالية التفكري الذي يدعو إليه 3
ل اليت تشل تفكريه واليت ترسخت بفعل اخلطاب القرآين، فإن الفرد مبمارسته له يتخلص من القيود واألغال

واليت تشكل  واحًدا وحاًل  واحًدا العادة واإللف باإلضافة إىل كسر األفكار واألطر واليت ال ترى إال طريًقا
 .  أمام التفكري يف أن يقدم اجلديد عائًقا

لتساؤل، شجاعة ا"وهو ما ينمي من قدرات الفرد اإلبداعية، ويعزز ثقة الفرد بنفسه، كما يكتسب
ومقبوباًل، وشجاعة اهلدم من أجل البناء، وشجاعة  وشجاعة الرفض ملا هو خاطئ حىت ولو كان شائًعا

وبقدر ما يضعف أثر التقاليد . 4" التفكري بطريقة خمتلفة، وشجاعة التخيل ملا هو مستحيل، وحماولة حتقيقه
ىل العقل واعتماد الدليل والربهان يف احلكم واألعراف السائدة والعقائد املسبقة وحيل عوًضا عنها اإلحتكام إ

على األمور ينمو التفكري وتزدهر احلياة العلمية، وبذلك يكون القرآن مبحاربته للتقليد قد دفع باجتاه تفكري 
 . يعمل على التجديد والتطوير يف احلياة

                                                           
 .266: البقرة  1
 .46: سبأ  2
 .112: البقرة  3
 .85_84يف اإلبداع، مرجع سابق، ص ابراهيم، عبد الستار، آفاق جديدة 4
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 املعوقات البيئية: املطلب الثاين
 

من  : شر على التفكري يف جمموعة من العوامل واليت منهااملعوقات البيئية ذات التأثري املبا تتمثل
الرتبية والتنشئة االجتماعية، والتسل  السياسي، وشيوع التصورات الفاسدة يف ايلتمع، وسوف يتناول 
الباحث تلك املعوقات كل على حدة بالتفصيل مع بيان موقف القرآن الكرمي واملعاجلات اليت وضعها 

 :على التفكري، وهي على النحو اآليت حياهلا للحد من تأثريها
 الرتبية والتنشئة االجتماعية املنحرفة_ 1

َونَ ْفٍس َوَما  خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان وصبغه على قابلية التزكية والتدسية، قال تعاىل﴿
، 1﴾ (12)َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها ( 4)َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاَها ( 8)فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها ( 1)َسوَّاَها 

والرساالت والتوجيهات ... مزود باستعدادات متساوية للخري والشر، واهلدى والضالل "فاإلنسان بطبيعته 
، فالعوامل اخلارجية 2" والعوامل اخلارجية إمنا توقظ هذه االستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك

 .اإلنسان يف هذا االجتاه أو ذاكواليت منها الرتبية هي من يوجه 
َعْن " فنم  الرتبية والتنشئة االجتماعية له أثره يف توجيه سلوك الفرد إن خريًا فخري وإن شرًا فشر،

ِفْطرَِة، فَأَبَ َواُه ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى ال»: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ 
َسانِِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة تُ ْنَتُج الَبِهيَمَة َهْل تَ َرى ِفيَها َجْدَعا واملثل الذي . 3" «ءَ يُ َهوَِّدانِِه، َأْو يُ َنصِّرَانِِه، َأْو ميَُجِّ

 .سانيةضربه النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل واقعي حسي جيسد أثر الرتبية وأبعادها يف واقع احلياة اإلن
فكذلك كل "ويشري اإلمام الغزايل رمحه اهلل إىل أثر أسلوب الرتبية يف توجيه سلوك الفرد، إذ يقول 

أي باإلعتياد والتعليم  -مولود يولد معتداًل صحيح الفطرة، وإمنا أبواه يهودانه وينصرانه أو ميجسانه 
ا يكمل ويقوى بالنشوء والرتبية بالغذاء، وكما أن البدن يف اإلبتداء ال خيلق كاماًل وإمن –تكتسب الرذائل 

 . 4" فكذلك النفس ختلق ناقصة قابلة للكمال، وإمنا تكمل بالرتبية وهتذيب األخالق والتغذية بالعلم
خلق اهلُل يف اإلنسان استعداًدا للصالح واستعداًدا للفساد، فأبواه يصلحانه، وأبواه "وهكذا فقد

 .  5" عداده جسًما ونفًسا وعقاًل، إْن خريًا فخري، وإْن شرًا فشرّ يفسدانه؛ أي إنَّ الرتبية تربو باست
تربي  ة الف  رد وتوجيه  ه واإلش  راف عل  ى س  لوكه، وتلقين  ه لغ  ة اجلماع  ة " والتنش  ئة االجتماعي  ة إمن  ا تع  ين 

ال  يت ينتم  ي إليه  ا وتعوي  ده عل  ى األخ  ذ بع  اداهتم وتقالي  دهم، ونظ  م حي  اهتم، واالس  تجابة للم  ؤثرات اخلاص  ة 
والرضا بأحكامهم، والس ري ض من اإلط ار ال ذي يرض ونه للوص ول إىل األه داف ال يت يؤمن ون هب ا، حبي ث هبم، 

                                                           
 .12-1: الشمس  1
 .3411، ص6يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: ه1412)قطب، سيد  2
 .  122، ص(1385)البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل، صحيح البخاري،  كتاب اجلنائز رقم  3
 . 56، صالغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، مرجع سابق 4
 .115، ص(ت:ط، د:املطبعة العصرية، د: حلب)الَكَواِكيب، عبد الرمحن بن أمحد بن مسعود، طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستعباد  5
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ويص   بح .. يص   بح ج   زءا م   نهم، وغ   ري بعي   د ع   نهم يفك   ر م   ثلهم، ويش   عر بش   عورهم، وحي   س مب   ا حيس   ون ب   ه 
 . 1" واحًدامنهم 

ل   ذي يع   يش في   ه وهك   ذا ف   إن الف   رد يف حيات   ه ض   من جمتم   ع مع   ني يكتس   ب س   لوك أف   راد ايلتم   ع ا
وعلي   ه ف   إن ن   وع ومن     . وينتم  ي إلي   ه، حي   ث ي   تعلم م  نهم، ويقل   دهم، ويس   ري يف فلكه   م وي   ذوب يف معي  نهم

 . التنشئة للفرد، يلعب دوراً  كبريًا يف تكوين شخصيته وبناء ذاته
يتعرض ع رب مؤسس ات التنش ئة كاألس رة واملدرس ة ووس ائل اإلع الم وغريه ا " فالفرد يف مراحل عمره 

فاألسرة تعد احلاضن األول للطف ل الق ادم م ن رح م البش رية وال ذي يك ون تفك ريه عب ارة . 2" ريات خمتلفة لتأث
ع  ن لوح  ة بيض  اء ترس  م عليه  ا األس  رة تقاس  يم شخص  يته وم  ا ينبغ  ي أن يك  ون علي  ه يف حيات  ه فه  ي ق  د تتب  ع 

 ش  ك ي  ؤدي إىل قولب  ة أس  اليب تربوي  ة تق  وم عل  ى القس  ر واإلك  راه والتس  ل  وع  دم الس  ماع لل  رأي، وذل  ك وال
الطفل وتنميطه وفًقا ملا هو سائد فتخبو قدرته على التفكري، فالتنشئة القائمة على التسل  والقهر والكب ت، 
إمن ا ختل  ق ف ردا ميت  ا ال إحس اس ل  ه بذات  ه وال إدراك ل ه حبقوق  ه، حي ث يع  يش مس لوب اإلرادة فاق  د اإلحس  اس 

 .مبا له وما عليه
ابت  داًء م  ن البي  ت ح  ىت اجلامع  ة والبيئ  ة احمليط  ة خلن  ق "ة والتعليمي  ة التقليدي  ةوتتظ افر املؤسس  ات الرتبوي  

الق  درات العقلي  ة عن  د الناش  ئ ولتخ  رف إنس  ان حيف  ظ ذهن  ه وال يعق  ل، وتق  ع عين  اه عل  ى آي  ات اهلل يف اآلف  اق 
لب  ة م  واطن واألنف  س إذا مرهب  ا وال يبص  ر وتط  رق أذني  ه األق  وال وال يس  مع، وتك  ون حمص  لة العملي  ة الرتبوي  ة قو 
وب     ذلك . 3" مت     درب عل     ى أن يس     مع فيطي     ع ويتلق     ى ف     ال ين     اقش، وي     ؤمر فيعم     ل دون تفك     ري بالنت     ائج

الرض  ا ع  ن التفس  ري األويل للحق  ائق وع  ن األحك  ام املبدئي  ة ال  يت تص  در ع  ن جه  ات عدي  دة، ه  و أح  د "أص  بح
 .  4" مظاهر الكسل الذهين الذي يعاين منه كثري من الناس

إض  عاف الق  درات "والبيئ  ة غ  ري الس  ليمة وال  يت تق  وم عل  ى القس  ر واالك  راه ت  ؤدي إىل  فالرتبي  ة املنحرف  ة  
، فالقس ر واإلك راه يقت ل يف 5" أو حتطمها، أو حتيلها إىل معوقات لإلنسان وسبًبا م ن أس باب ش قائه وت دمريه

أو اخل دم س طا وم ن ك ان مرب اه بالعس ف والقه ر م ن املتعلم ني أو املمالي ك "الفرد نشاطه ويشل من فاعليت ه، 
ب  ه القه  ر وض  يق ع  ن ال  نفس يف انبس  اطها وذه  ب بنش  اطها ودع  اه إىل الكس  ل ومح  ل عل  ى الك  ذب واخلب  ث 

فينبغ ي للمعل م يف متعلم ه والوال د ... وهو التظاهر بغ ري م ا يف ض مريه خوفً امن انبس اط األي دي ب القهر علي ه 
 .6" يف ولده أن ال يسَتبّدا عليهما يف التأديب

                                                           
 . 52، ص(م1442، 1دار اجليل، ط: بريوت)ناصر، إبراهيم علم اإلجتمتع الرتبوي،  1
 .112، ص(م1444، 4، ع12جملة أحباث الريموك، مج)ضر واملستقبل، الرشدان، عبد الفتاح، حقوق اإلنسان يف الوطن العريب احلا 2
 .44_48الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة االنسانية، مرجع سابق، ص 3
 . 121بكار، عبد الكرمي، مدخل إىل التنمية املتكاملة، مرجع سابق، ص 4
 .51،، ص(ه1411، 24وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ع: قطر)ماجد عرسان، مقومات الشخصية املسلمة،  الكيالين، 5
 .542ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة بن خلدون، مرجع سابق، ص 6
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يف الرتبي  ة، ف  احلوار ال  ذي ي  ورده الق  رآن ب  ني أيب  راقيً ا ك  رمي حي  ال ذل  ك ليق  دم منوذًج  اوإن الق رآن ال
األنبي  اء إب  راهيم وابن  ه إمساعي  ل عل  يهم الس  الم ي  ربز اعتم  اد احل  وار الق  ائم عل  ى اح  رتام ال  ذات واملس  تند عل  ى 

ت دون خ وف أو هتي  ب، أص ول يف الرتبي  ة األس رية الناجح  ة وال يت تش  جع عل ى إب  داء ال رأي والتعب  ري ع ن ال  ذا
َرى قَ  اَل يَ  ا أَبَ  ِت ق  ال تعاىل﴿فَ َلمَّ  ا بَ لَ  َغ َمَع  ُه السَّ  ْعَي قَ  اَل يَ  ا ب ُ  يَنَّ ِإينِّ أََرى يف اْلَمنَ  اِم َأينِّ أَْذحَبُ  َك فَ  اْنظُْر َم  اَذا تَ   

 . 1افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾ 
ص  اياه البن  ه املص  حوبة واملع  ززة حبق  ائق متنحه  ا قيم  ة، وت  ربز م  دى س  المتها ليك  ون وح  وار لقم  ان وو 

ٍة أَْو العمل هبا قائًما عن إميان وقناعة، قال تعاىل﴿يَا بُ يَنَّ ِإن ََّها ِإْن َتُك ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِم ْن َخ ْرَدٍل فَ  َتُكْن يف َص ْخرَ 
يَا بُ يَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوْأُم ْر بِ اْلَمْعُروِف َوانْ َه ( 16)ا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي يف السََّماَواِت أَْو يف اأْلَْرِض يَْأِت هبَِ 

َواَل ُتَص  عِّْر َخ   دََّك لِلنَّ  اِس َواَل مَتْ   ِش يف ( 11)َع  ِن اْلُمْنَك  ِر َواْص   ربْ َعلَ  ى َم  ا َأَص   اَبَك ِإنَّ َذلِ  َك ِم  ْن َع   ْزِم اأْلُُم  وِر 
َواْقِص   ْد يف َمْش   ِيَك َواْغُض   ْض ِم   ْن َص   ْوِتَك ِإنَّ أَْنَك   َر ( 18)َمَرًح   ا ِإنَّ اللَّ   َه اَل حيُِ   بُّ ُك   لَّ خُمْتَ   اٍل َفُخ   وٍر اأْلَْرِض 

، وتك   وين 3الص   حيحة وألعم   ال الص   احلة  تربي   ة عل   ى العقي   دة وفي   ه، 2﴾ (14)اأْلَْص   َواِت َلَص   ْوُت احلَِْم   رِي 
 .الشخصية السوية والراشدة

ي    دعو إىل تربي    ة متوازن    ة تأخ    ذ يف احلس    بان س    ائر مكون    ات اإلنس    ان العقلي    ة واجلس    مية  ف    القرآن
والروحي ة، تربي  ة س وية وراش  دة ت رب  ب  ني آي ات ال  وحي يف الكت اب وآي  ات اآلف اق واألنف  س يف خمت ربات العل  م 

 . ومناهجها الدراسية، ومبا يكفل بناء شخصية سوية وفاعلة
اعتب   اره فريض   ة تعبدي   ة، ليقتض   ي ت   وفري الظ   روف املناس   بة والش   روط وإن دع   وة الق   رآن إىل التفك   ري و 

الرتبوي  ة الالزم  ة ل  ه ع  رب املراح  ل العمري  ة للف  رد املس  لم ويف س  ائر املؤسس  ات ال  يت تش  رف عل  ى تربيت  ه ورعايت  ه، 
 . واليت معها تنمو قدرة الفرد على التفكري إىل أعلى مستويات كماله ونضجه

 التسل  واإلستبداد_ 2
القرآن التسل  واإلستبداد بأنه حالة من الطغيان واجلور اليت التسمح بنمو شيء إال ما  يشخص 

كان يف خدمتها وما حيقق مصاحلها، قال تعاىل﴿قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل 
ُلُكْم رَاِئنَي ِإالَّ َما أَرَاُه لِنَ ْفِسي، َأْي َما أُِشرُي َعَلْيُكْم بَِأْن تَ ْعَتِقُدوا ِإالَّ َما َأْجعَ : َما أُرِيُكمْ : َوَمْعىَن  "،4الرََّشاِد﴾ 

إنين ال أقول لكم إال ما أراه صوابا،  ."5" َما أَْعَتِقُدُه، فَالرُّْؤيَُة ِعْلِميٌَّة، َأْي اَل أُِشرُي ِإالَّ مبَا ُهَو ُمْعتَ َقِدي
! وهل يرى الطغاة إال الرشد واخلري والصواب؟! و الصواب والرشد بال شك وال جدالوإنه هل. وأعتقده نافعا

وإال فلم  ! وهل جيوز ألحد أن يرى إىل جوار رأيهم رأيا؟! وهل يسمحون بأن يظن أحد أهنم قد خيطئون؟

                                                           
 .122: الصافات  1
 .14-16:  لقمان  2
 .164، ص2لتنوير، مرجع سابق، فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير وا  3
 .24: غافر  4
 . 133، ص24ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 5
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جانب ، فالطغاة ال يسمحون برأي إىل جانب رأيهم وال يرتكون جمااًل لتفكري يعمل إىل 1!" كانوا طغاة؟
 . تفكريهم

فاإلستبداد يف احلكم يفضي عادة إىل ختلف العقل، ويعطل ملكة التفكري لدى اإلنسان ِما يشل 
والظلم الذي .2فاعليته وحيد من إبداعاته ويقتل فيه آماله فهو يف ظل اإلستبداد للموت أقرب منه للحياة 

، وال يدفعهم إىل العمل والكد والبناء، بل إنه  ميارسه الطغاة واملستبدون ال يوفر األمن والطمأنينة بني الناس
 . 3كما يقول ابن خلدون مؤذن خبراب العمران 

فاالستبداد واالكراه يفرز آثارًا سلبية يف تربية القدرات العقلية لدى اإلنسان، واليت تتجلى يف عجزه 
لك عن حتديد هويته عن التفاعل مع أبناء جمتمعه واإلسهام يف حشد الطاقات لصاد اجلميع، وعجزه كذ

بني بين اإلنسان، باإلضافة إىل عجزه عن حتديد منهاف حياته يف ضوء املتغريات املعاصرة اليت تؤثر يف 
واقعه، وعجزه كذلك عن التفاعل مع ماضيه وتراثه، وعجزه كذلك عن التفاعل مع بيئته الطبيعية واستخراف  

 .4 كنوزها وتسخري مواردها يف ما حيقق معاين اإلستخالف
ففي ظل اإلستبداد يستحيل تربية وإعداد إنسان اخلالفة بقدراته املختلفة واليت منها التفكري، بل 
يصبح هذا اإلنسان يف ظل اإلستبداد خامل التفكري ميت اإلرادة ِمسوخ اهلوية، ذلك أن اإلستبداد قد 

ه إىل حيز من املادة يشغل فرض عليه قيوًدا تغل تفكريه وتشل فاعليته، بل إهنا لتمسخ إنسانيته فتحيل
فراغاً، وبذلك تتسم حياة األمة باخلنوع والسلبية بل إهنا لتنصرف عن خوض غمار البحث والتنقيب فيما 
خيقق البناء والتعمري وما يعزز اإلبداع، وبذلك تغرق األمة يف غمار الفقر واخلرافة واجلهل، وتقعد عن 

فقد زمام املبادرة يف شئون حياته، ويكون مع ذلك أن يفقد اإلبداع، وبذلك يفقد اإلنسان ثقته بنفسه وي
 . 5التحكم يف مقدرات عامله 

اإلستبداد املشؤوم يؤثِّر على األجسام فيورثها األسقام، ويسطو على النفوس، فيفسد "وهكذا فإن 
وقهر تدفع  ، فاألنظمة املستبدة مبا متارس من إرهاب6" األخالق، ويضغ  على العقول فيمنع مناءها بالعلم

باألفراد إىل تبين النهج السليب وتقتل فيهم التطلع يف القيام بأدوار فاعلة يف تعمري احلياة، وهو ما يقتل فيهم 
 .روح املشاركة واإلبداع

                                                           
 .3282، ص5يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: ه1412)قطب، سيد  1
 . 22السامرائي، نعمان عبد الرزاق، حنن واحلضارة والشهود، مرجع سابق، ص 2
 .141، ص2علي عبد الواحد وايف، مرجع سابق، ف: ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، حتقيق 3
 .42-42ينطر الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 4
-ه1425، 1دار الفكر، ط: دمشق)ة، أبو سليمان، عبد احلميد، أزمة اإلرادة والوجدان السلم البعد الغائب يف مشروع إصالح األم  5

 .83، ص(م2224
 .115الَكَواِكيب، عبد الرمحن بن أمحد بن مسعود، طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستعباد، مرجع سابق، ص 6
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فاإلبداع والتطور والرقي احلضاري والعمران الذي هو نتاف التفكري يتناسب تناسًبا طرديًا مع   
ى العكس من ذلك فإنه إذا ما صودرت احلرية وساد الظلم واإلستبداد كان منسوب احلرية اإلنسانية، وعل

 :1اجلمود والتخلف وتعرض ايلتمع ألمراض وعلل وإصابات عديدة منها 
 .  اإلتكالية وانعدام املسئولية يف كل شيء -1
 .اخلوف من الغري وعدم الثقة -2
 .سلوك املواطن بني اخلنوع واإلستبداد -3
 .وعي من ايلتمعشيوع ظاهرة اإلنسحاب الط -4

واإلستبداد والقهر قد متارسه سلطة سياسية تتمثل يف زعيم أو ملك يرى يف نفسه أنه وحيد الزمان 
وأنه هناية نضج اإلنسان فال ينبغي ملن سواه إال أن يكون تابًعا له ومنضويًا حتت لوائه، ومستمًدا منه كل 

وهو بذلك منطلًقا من قاعدة سجلها القرآن الكرمي  أفكاره وتوجهاته، فاخلري ما نطق والفكر ما َبُصَر به،
، وعادة امللوك واألمراء 2لفراعنة الزمان﴿قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد﴾ 

قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك والسالطني مايلتصق هبم فساد حياة الناس وفساد عقوهلم قال تعاىل على لسان بلقيس﴿
 .  3ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة َأْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن﴾ 

واإلستبداد باسم الدين رمبا يكون أخطر من غريه، ألن "وقد متارس اإلستبداد والقهر سلطة دينية، 
ه وينهى عنه إمنا هو باسم الدين، ومن مث فإن من خيالفه إمنا خيالف املستبد هنا مستند على أن ما يأمر ب

 .4" الدين، ويكون مصريه إىل جهنم، فيما املساير واملطيع طريقه اجلنة
ومن مظاهر القهر والقسر واإلستبداد باسم الدين ظهور ما يسمى باجلماعات الدينية اليت تنتهج 

الف هلا يف دعوهتا إىل اهلل، باعتبار ذلك هو سبيل الدعوة إىل تعتمد القوة وتتبىن القتل لكل خم العنف، و
اهلل وباعتباره الطريق األمثل باألخذ بيد الناس إىل اهلل متجاوزين توجيهات القرآن الكرمي ﴿اَل ِإْكرَاَه يف 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِ  يِن َقْد تَ بَ نيَّ اللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل اْنِفَصاَم الدِّ
يٌع َعِليٌم﴾  يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا 5هَلَا َواللَُّه مسَِ ، ﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن أَْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن وقال تعاىل﴿َوِإنَّ ِمن ْ . 6ُمْؤِمِننَي﴾ 
 .7ْعَلُموَن﴾ اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم ي َ 

                                                           
 .331_324، ص(م1441، 4األهايل للطباعة والنشر، ط: دمشق)شحرور، حممد، الدولة وايلتمع،  1
 .24: غافر  2
 .34: النمل  3
 .51، ص(م2221، 1دار السالم، ط: القاهرة)، سعيد امساعيل، احلوار منهًجا وثقافة، على 4
 .256: البقرة  5
 .44: يونس  6
 .18: آل عمران  7
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فمصادرة الرأي اآلخر، ومطاردته واهتامه، "شيوع جو من اإلرهاب الفكري، وهو ما يؤدي إىل 
وإدانته، وإشاعة أجواء الرعب، واإلرهاب الفكري، وجتاوز األدلة ومناقشتها إىل البحث والتنقيب يف النوايا، 

 . 1" قضية تشل حركة العقل وتطارده وختيفه وحتول بينه وبني اإلنتاف الصاد
العائق له موقفه اخلالد فهو مبنهجه حيارب سائر األنظمة التسلطية ويدعوا إىل والقرآن أمام هذا 

حترير اإلنسان منها سواًء كانت سياسية أو دينية، بل إن القرآن يعد مواجهتا والعمل على حماربتها نوع من 
 . أنواع العبادة هلل سبحانه

ن يستبدون بالناس ويفرضون فالقرآن يورد يف سوره الكثري من قصص املستبدين والظلمة الذي
عليهم سلطة القسر واجلرب على وجه الذم والتقريع ألفعاهلم من جهة، ومن اجلهة الثانية التحريض عليهم 
للتحرر من سلطاهنم املستبد باعتبار أن احلرية مقوم أساسي يف عطاء اإلنسان وإبداعه ويف ِمارسة دوره 

 . اإلستخاليف
املستخف بإنسانيتهم، إىل قصة النمرود باعتبارهم أصحاب سلطة فمن قصة فرعون املستبد بقومه 

سياسية غامشة مستبدة، وعشاق ملك، قال تعاىل على لسان بلقيس ﴿قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة 
احب سلطة املال املتلفح بثوب الكرب ، إىل قارون ص2أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن﴾ 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ   َمَفاحِتَُه واخليالء، قال تعاىل يف شأنه ﴿ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعَلْيِهْم َوآتَ ي ْ
، وكذلك األمر بالنسبة 3اللََّه اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنَي﴾  لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفرَْح ِإنَّ 

 . 4هلامان املتوشح بلباس الكهانة، قال تعاىل﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا َكانُوا َخاِطِئنَي﴾ 
ولقد كانت رسالة نيب اهلل موسى كلها مقارعة لإلستبداد والطغيان وكذلك هي رسالة حممد صلى 

عليه وسلم وهو يواجه املستكربين والطغاة الذين ميثلون عائًقا صلًبا أمام منو إنسان اخلالفة بقدراته  اهلل
 .العقلية واجلسمية والروحية

 شيوع التصورات الفاسدة يف ايلتمع_ 3
يشري القرآن الكرمي إىل قاعدة حاكمة يف جم ال التص ور وم ا ل ه م ن أث ر عل ى الس لوك اإلنس اين، ق ال 

َها َم ا َكانَ ْت تَ ْعبُ ُد ِم ْن ُدوِن اللَّ ِه ِإن ََّه ا َكانَ ْت ِم ْن قَ  ْوٍم َك اِفرِيَن﴾ تعاىل﴿وَ  أَنَّ َكْونَ َه ا ِم ْن مُجْلَ ِة اْلُكفَّ اِر " ، 5َصدَّ
اِعيَ  ِة اْلُمْس  تَ ْلزَِمِة لِْلُكْف  رِ  تها عل  ى فبيئ  ة الكف  ر مبكوناهت  ا وتأثرياهت  ا كان  ت س  بًبا لنش  ئ. 6" َص  اَر َس  َبًبا حِلُُص  وِل الدَّ

 .  الكفر

                                                           
 . 21، ص(م1441، 1املكتب اإلسالمي، ط: بريوت)حسنة، عمر عبيد، حىت يتحقق الشهود احلضاري،  1
 .34: النمل  2
 .16: القصص  3
 .8: القصص  4
 .43: نملال  5
 .558، ص24مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)الرازي، فخر الدين  6
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فَ  اْلُكْفُر قَ  ْد َأَح  اَط هِبَ  ا  "ف القرآن هن  ا يش  ري إىل حال  ة الكف ر الس  ائدة يف ايلتم  ع وأثره  ا عل  ى الس لوك 
، فالكفر مبا يتض من م ن ق يم وِمارس ات منحرف ة 1" بِتَ َغْلُغِلِه يف نَ ْفِسَها َوبَِنْشَأهِتَا َعَلْيِه َوِبَكْوهِنَا بَ نْيَ قَ ْوٍم َكاِفرِينَ 

يش  كل ثقاف  ة ايلتم  ع ال  ذي يس  ود في  ه، وال  يت ب  دورها تض  في ج  ًوا حيج  ب ع  ن التفك  ري ويقط  ع علي  ه الس  ري يف 
 . الطريق الصحيح، بل إنه لينحرف به ويدفع به يف االجتاه اخلاطئ

ومن مظاهر التصورات الفاسدة اليت تعيق التفكري وتشل من فاعليته التشبث باملاضي والتغين 
باإلضافة إىل السلفية املفرطة بصورها املختلفة، واإلنصراف عن النظر يف القضايا الراهنة  بأجماده واجنازاته،

واملستقبلية، وامليل ملقاومة التجديد والتغيري على مجيع املستويات وتوجيه النشئ إىل تقبل األمر الواقع 
االكتشاف والتجريب وعدم والتعايش مع مفاهيم اإلمتثال واإلقتداء والتقليد، واحلث على عدم املغامرة و 

خمالفة الطقوس، واليت من شأهنا مجيًعا أن تعيق التفكري وتشل من فاعليته يف تقدمي اجلديد يف مجيع مناحي 
كل ذلك من شأنه أن يؤدي إىل سيادة عقلية من مساهتا ومفرداهتا، ضعف مثاقفة التساؤل . احلياة اإلنسانية

 .2جية التفكري، وضعف احلاسة النقدية والبحث عن األسباب والعلل، واضطراب منه
كما أن التصورات الفاسدة عن الكون جتعل التفكري يتعاطى مع ما يقف عليه على أسس 
خاطئة، فالذي ال يؤمن بالتسخري وإمكانية تطويع ما يف الوجود من مقدرات يقعد بتفكريه عاطاًل عن 

رات أمر مستحيل، ومثل هذه التصورات البحث واإلستكشاف باعتبار أن تطويع ما يف الوجود من مقد
 .تعطل التفكري عن وظائفه وتقتل فيه فاعليته، على اعتبار أن ال سبيل للوصول إىل شيء

كما أن هناك الكثري من األفكار والرواسب السابقة واملفاهيم والعادات العقلية والنفسية، واليت 
مثل التعصب واملبالغة، والرؤية النصفية، وامليل "تشكل يف جمملها ثقافة جمتمعية حتول دون الرؤية الصحيحة

، ويف رؤية 3"إىل التبسي ، واإلنغالق، واخلضوع للمقوالت الشائعة، والتعامل مع الواقع على أنه كتلة صلدة
جانب واحد من املوضوع وترك اجلوانب األخرى مثل رؤية حل واحد ال غري ويف إعتبار جانب واحد من 

العوارض دون املشكلة احلقيقية، باإلضافة إىل احلماس املفرط الذي يؤدي إىل الزمن كاملاضي، ورؤية 
 .استعجال النتائج

والقرآن مبنهجيته يشيع تصوراً حيرتم العقل ويعتمد التفكري كسلوك مطلوب من اإلنسان أن ميارسه، 
ا ال يقوم على مع رفع سائر القيود اليت قد حتد من فاعليته وتقتل نشاطه، وهو كذلك ال يفرض عليه م

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾  يِن َقْد تَ بَ نيَّ صحته دليل وال برهان، قال تعاىل﴿اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
4. 

ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن﴾    وقال تعاىل﴿َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
، وقال تعاىل﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي 5

فالوحي ال يكف العقل عن شيئ إال عن احنراف املنهج وسوء الرؤية "، 1أََفاَل تَ تَ َفكَُّروَن﴾  اأْلَْعَمى َواْلَبِصريُ 
                                                           

 . 215، ص14ابن عاشور، حممد الطاهر  التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 1
 .62_54، ص(م2211، 3دار القلم، ط: دمشق)بتضرف بكار، عبد الكرمي،  حنو فهم أعمق للواقع اإلسالمي  2
 .85ول الرتبية والتعليم، مرجع سابق، صبكار، عبد الكرمي، ح 3
 .256: البقرة  4
 .214: البقرة  5
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ليمارس دوره ويقوم برسالته . 2" والتواء األهداف والشهوات، وبعد ذلك يدفعه إىل احلركة والنشاط دفعاً 
والقدرة على احملاكمة املناطة به، على وعي لكل ما يعمل أو يقول أو يريد، وعلى التفكري املنطقي 

 .3واالستنتاف واالستقراء مع الرغبة وحب االستطالع 
القرآن الكرمي ثقَّف األمة برؤية واضحة يف هذه "ويف مسألة التصور عن العقل وتنمية قدراته فإن     

منلكه، القضية، حيث ألقى يف روع املسلمني أن العقل اجليد ليس شيًئا ثابًتا مكتماًل إما أن منلكه أو ال 
وإمنا هو شيء قابل للتنمية والنضج التدرجيي والرتاكمي، من خالل التأمل والنظر واحلوار وتغذيته باملعارف 

 . 4" املختلفة
وهكذا فإن الفرد املسلم يف ضوء التصور القرآين، والذي يشكل مصدر ثقافته ووعيه يتحلى 

َر اللَِّه أَْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ بسمات جتعله أكثر دافعية وأغزر عطآًء واليت منها املسئول ية، قال تعاىل﴿ُقْل َأَغي ْ
َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى مُثَّ ِإىَل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم  فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه َشْيٍء َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإالَّ َعَلي ْ

َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه ، وقال ت5خَتَْتِلُفوَن﴾  عاىل﴿ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل﴾  َا َيِضلُّ َعَلي ْ َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ

كما يتحلى باإلجيابية والصرب واملثابرة، قال تعاىل﴿يَا . 6
 .7َها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ أَي ُّ 

كما أنه تصور يوزيع لدى األفراد األدوار والتخصصات، قال تعاىل﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا  
ُهمْ  يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾  َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ

ويربيهم يف تفكريهم على الدقة والتثبت، قال تعاىل﴿َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر . 8
 .9أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل﴾  َواْلُفَؤاَد ُكلُّ 

وبذلك يتضح النسق اإلمياين الباعث على الفعل والشهود احلضاري وفق التصور القرآين، وهو 
وبذلك يكون . نسق يبعث على تعبئة الطاقات واستنهاض اهلمم مبا حيقق االستخالف ويفي مبتطلباته

ة ينطلق منها يف حتقيق معاين اإلستخالف والوفاء القرآن قد هيئ للتفكري أرضية وقاعدة راسخة ومتين
فالتفكري يف ضوء هذا التصور يستمد سلطته من قدرته وطاقاته، مبعىن أن مدى التفكري ومساحته . مبتطلباته

حتدده قدرة التفكري، وذلك املدى إمنا هو مدى االستخالف ومساحته اليت قدرها اهلل ليفي مبتطلبات 
 .جاتهاالستخالف ويقابل احتيا

                                                                                                                                                                          
 .52: األنعام  1
 .1244يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ص(: م1488)قطب، سيد  2
 .64، ص(م1444، 2دار الفكر املعاصر، اعادة ط: بريوت)النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية، 3
 .48_41، ص(م2224، 1دار االعالم، ط: عمان)تشكيل عقلية إسالمية معاصرة، بكار، عبد الكرمي،  4
 .164: األنعام  5
 .128: يونس  6
 .222: آل عمران  7
 .122: التوبة  8
 .63: اإلسراء  9
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امجااًل فإن القرآن مبنهجه عمل على معاجلة تلك املعوقات واحلد من أثرها السليب على التفكري، 
وهو بذلك يؤسس إلنسان يف أعلى مستويات الكمال والنضج يف التفكري، ومبا جيعله مبستوى الرسالة 

إلنسان احلسية واإلدراكية والقيام بواجبات اإلستخالف، فهو ابتداًء يؤكد على ضرورة احملافظة على قوى ا
باعتبارها أداة التفكري، مث هو يصبغه بتصور سليم يبين على ضوئه نظرته لذاته ونظرته ملا حوله، كما ميده 
بالعديد من املوجهات اليت حترره من التقليد وتؤسس له تفكريًا يف أعلى مستويات الفاعلية وأرفع درجات 

و إىل جانب ذلك حيرره من كل القيود اليت تغله وتقعد به عن املسئولية لتحقيق معاين اإلستخالف، وه
 . القيام بواجباته اليت تأيت يف سياق حتقيق اإلستخالف ببعديه اهلدائي والعمراين

كما يقدم القرآن منهًجا للرتبية الصاحلة، مع هتيئة الظروف اليت تساعد على منو تفكريه، وذلك مبا 
والنضج، وهو كذلك يرفع عنه كل مظاهر التسل  واالستبداد، كما أنه يصل به إىل أعلى مستويات الكمال 

فالقرآن يشيع مناًخا عقلًيا وعلمًيا . يشيع يف أوساط ايلتمع ثقافة حترتم العقل وتقدر دوره االستخاليف
يسمح لإلنسان أن يفكر ويالحظ وجيرب يف املدى املقدر لتفكريه، دون أن يصده عن ذلك صاد أو يقف 

 .عائق يف وجهه
 
باعتباره كتاب تربية وإعداد إلنسان اخلالفة فإن له منهجه اخلاص  فإن القرآن الكرمي :الفصل الثاين خالصة

به يف جمال تنمية التفكري، فالقرآن ابتداًء يعاجل التصور لدى الفرد والذي يشكل قاعدة وأساس يقوم عليه 
لفاعلية مبا جيعل منه عملية عقلية ذو طبيعة وظيفية التفكري، مث هو بعد ذلك يقدم مفهوًما للتفكري يتسم با

استخالفية تفيد اإلستمرارية والتجدد، والقرآن كذلك جيعل التفكري يف مصاف العبادات وهو ما جيعل الفرد 
 .يقبل على ِمارسته بصدق وإخالص متجرًدا عن األهواء والشهوات اليت قد حترفه عن مساره الصحيح

يرسم للتفكري أهدافًا سامية مبا جيعل منه أداة بناء وتعمري ال أداة ختريب كما أن القرآن الكرمي   
وتدمري، والقرآن كذلك حيدد للتفكري مصادر للمعرفة مبا يكفل له سالمة وصحة املدخالت واليت يرتتب 
عليها سالمة املخرجات، كما حيدد للتفكري جماالت للفعل والنشاط وهي جماالت صاحلة للتنقيب 

 .ار، والقرآن كذلك يقدم للتفكري جمموعة من األساليب الرتبوية اليت تنمي التفكري وترتقي بهواالستثم
إىل عدد من املعوقات اليت تشل التفكري  إشارته بتنمية التفكري الكرمي مظاهر اعتناء القرآنومن 

يورد معها ما من شأنه وحتد من فاعليته، والقرآن عندما يوردها ال يسوقها على سبيل احلكاية والسرد، وإمنا 
  . الالزمة لنموه وترقيه ، وهو ما يعين توفري الشروطمعاجلتها واحلد من أثرها السليب على التفكري

من األساليب الرتبوية اليت تنمي التفكري وتؤثر عليه  اقد اعتمد يف صميم منهجه عددً  إذن القرآنف 
 ،معاين اإلستخالف ويفي مبتطلباته ه مبستوى حيققومبا جيعل ،مبا يبلغ به مستوى الكمال والنضج اإجيابً 

  . والفصل الثالث يكشف عن تلك األساليب وأثرها اإلجيايب يف تنمية التفكري
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 التفكري وأثرها يف تنميةالقرآن الكرمي  ضوء أساليب تنمية التفكري يف : الفصل الثالث
 
 
 

 التوجيه والقصةأسلوبا : املبحث األول
 التفكريأثره يف تنمية وب التوجيه و أسل: املطلب األول
 يف تنمية التفكري وأثرهأسلوب القصة : املطلب الثاين
 احلوار والسؤالأسلوبا : املبحث الثاين
 أثره يف تنمية التفكريو أسلوب احلوار : املطلب األول
 أثره يف تنمية التفكريو أسلوب السؤال : املطلب الثاين

 ت الكونية والتشويقاملثل واآلياأساليب  :املبحث الثالث
 أثره يف تنمية التفكريو أسلوب املثل : املطلب األول
 أثره يف تنمية التفكريو أسلوب عرض اآليات الكونية : املطلب الثاين

 أثره يف تنمية التفكريو  أسلوب التشويق: املطلب الثالث 
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 مدخل
 ،نات شخصيته العقليةغطى سائر جوانب ومكو  القد اهتم القرآن الكرمي بإنسان اخلالفة اهتمامً 

وباعتبار أن العقل هو  ،على الوفاء بتكاليف املهمة املوكلة اليه اقادرً  اإنسانً  رفخيُ مبا  ،واجلسمية ،والروحية
وأفرد  ،كبرياً  استخالف فقد أواله القرآن إهتمامً سان مهمة االمناط التكليف وعلى أساسه أسندت إىل اإلن

 .جيعله يتصدر سائر اجلوانب األخرى يف إهتمامات القرآن الكرمييف معرض سوره مبا  اواسعً  اله حيزً 
املعاين  قهفرقى عمليات العقل حبكم وظيفته املتمثلة يف أللتصور القرآين يعد  اوفقً  والتفكري

َ لِ ﴿قال تعاىل ،(القرآن)سطوروالدالالت املتضمنة يف ألفاظ الكتاب امل لنَّاِس َما نُ زَِّل َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
ومعرفة احلقائق والكشف عن السنن والقوانني اليت حتكم العالقة بني مكونات  ،1 ﴾إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 

 قال تعاىل ،(السنن االجتماعية_ آيات األنفس _ آيات اآلفاق ) الكتاب املشهود مبجاالته املختلفة
يًعا ِمْنُه ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ َوَسخََّر َلُكْم َما يف السَّ ﴿ وقال  ،2 ﴾َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ

وقال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  ،3تعاىل﴿َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن﴾ 
بل  ،للتصور القرآين ال يكتفي بالكشف عن السنن والقوانني التسخريية اا ووفقً والتفكري هن ،4اْلُمْجرِِمنَي﴾ 

ومن هنا   ،يسعى إىل استثمارها واإلستفادة منها يف خدمة الوجود البشري والوفاء مبتطلبات االستخالف
 . لدى إنسان اخلالفة التفكري بتنمية كان اهتمام القرآن

يف اإلصالح والتنمية اليت  اتعد أساسً "كذلك   تنمية التفكري لدى اإلنسان وإصالحه وإن
تستهدف اإلنسان ألن جوانب الشخصية األخرى منها تابعة للتفكري الذي هو السيد وباقي مكونات 

 . 5" الشخصية تبع له
فبدونه يصبح اإلنسان مثله   ،وضرورة إنسانية فريضة شرعية يف حياة الفرد املسلم نالتفكري إذو 

هَلُْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل يُ ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا ﴿اىل قال تع ،كمثل البهائم
من اآليات  ما أنزل اهللهو فريضة شرعية لفهم ف ،6 ﴾أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ  أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ 

ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ﴿قال تعاىل ، وباعتباره سبيل هداية إىل اهلل ،على الواقع هانزيلت ولفقه واألحكام
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ  والتفكري كذلك ميثل ضرورة حضارية لكونه أداة بنائها ومعمل  ،7 ﴾لَِيدَّ

 . ضارية عرب التاريخ اإلنساينإنتاجها وهو ما تشهد به التطورات احل

                                                           
 .44: النحل  1
 .13: اجلاثية  2
 .21: الذاريات  3
 .64: النمل  4
 .12، ص(م2224، 4دار األعالم، ط: عمان)بكار، عبد الكرمي  خطوة حنو التفكري القومي،  5
 .114: األعراف  6
 .24: ص  7
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واعترب العمل به عبادة هلل  ،ولقد كان من مظاهر اهتمام القرآن بالتفكري أن استثاره ودفعه للفعل
تتسم بالثراء  كما حدد له جماالت عمل  ،سبحانه يثاب املرء على فعلها ويعاقب على تركها والتفري  هبا

اكتشاف السنن والقوانني التسخريية اليت حتكمها واإلستفادة مبا ميكنه من التفاعل معها و  وذلك ،والعطاء
واعتمد له يف سبيل  ،كما رسم له منهجية العمل وآلية السري يف البحث واإلستكشاف والتقصي  ،منها

وضرب  ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،تنميته العديد من األساليب الرتبوية واليت منها التوجيه واإلرشاد
والفصل احلايل معين بدراسة هذه األساليب الرتبوية من حيث  ،والتشويق ،يات الكونيةآلوعرض ا ،األمثال

              .االستخاليف وأثرها يف تنمية التفكري ببعدهكيفية ورودها يف القرآن بيان مفهومها و 
ة اْلَكاِتب يف ِكَتابَته الطَّرِيق َويُ َقال سلكت أسلوب فاَلن يف َكَذا َطرِيَقته ومذهبه َوَطرِيقَ " :األسلوب لغة

 .1" أساليب( ف)والفن يُ َقال َأخذنَا يف أساليب من الَقْول فنون متنوعة والصف من الّنخل َوحَنْوه 
 .2" الفنون املختلفة: واألساليب"

أو هو  ،هو الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه" :األسلوب اصطالحاً 
أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد  ،الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده من كالمه املذهب

 .3" به املتلكلم كذلك
 ،جمموعة الطرق واإلجراءات اليت وردت يف القرآن الكرمياملقصود هبا  هنا تنمية التفكري أساليبو 

 اه قادرً مبا جيعل ،تقاء به إىل مستوى الكمال والنضجواليت هتدف يف حمتواها ومضامينها لتنمية التفكري واالر 
وضرب  ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،التوجيه واإلرشاد :واليت منها ،ستخالفعلى الوفاء مبتطلبات اإل

من  يف هذا الفصل اواليت سيعرضها الباحث تباعً  ،(الرتغيب)والتشويق ،اآليات الكونيةعرض و  ،األمثال
 .التفكري يف تنميةبيان أثرها  ومن مث ،فية ورودها يف القرآن الكرميوكي ،حيث بيان مفهومها

                                                           
 . 441، ص1املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ف  1
 .414األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص  2
 .325الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ص  3
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 وأثرمها يف تنمية التفكري التوجيه والقصةأسلوبا : املبحث األول
  وأثره يف تنمية التفكري التوجيهأسلوب : املطلب األول
 وأثره يف تنمية التفكري القصةأسلوب : املطلب الثاين
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  أثره يف تنمية  التفكريو  هالتوجيأسلوب : املطلب األول
 

  لغة واصطالًحا التوجيه واإلرشاد: أوالً 
النَّْحُو، تَ ُقوُل َكَذا َعَلى ِجَهِة َكَذا، : َواجلَِْهةُ ... َوْجُهُه : وِجَهُة اأَلمِر وَجَهُتُه وِوْجَهُته وُوْجَهُتهُ  :التوجيه لغة

1َذَهَب : وتَوجَّه ِإلَْيهِ . ٍة َأي يف ُكلِّ َوْجٍه اْستَ ْقبَ ْلَتُه وَأخذت ِفيهِ الِقبلُة وِشْبهها يف ُكلِّ ُوْجهَ : والوِجهُة والُوجهةُ 
. 

ووجَّهُت ... وهي حيثما نتوجَُّه ويوجَُّه الشيئ  ،وللمقصد جهٌة ووجهةٌ  ،يقال للقصد وجهٌ "كما 
لٌّ َعَلى َمْواَلُه أَيْ َنَما َوُهَو كَ ﴿يرسله يف جهة وقال تعاىل: ويوجهه ،2 "أرسلته يف جهٍة واحدٍة فتوجَّهَ : الشيئ

ْهُه اَل يَْأِت خبَرْيٍ    .فهو يعين اإلرشاد إىل جهة. 4 ﴾3يُ َوجِّ
جمموعة من اإلجراءات والعمليات اليت تؤدي إىل "بأنه  بعده الوظيفييعرف التوجيه يف : االتوجيه اصطالحً 

ىت يتحقق أعلى مستوى من النضج النمو السليم لألفراد بأمناط سلوكهم املرغوبة من خالل مراحل منوهم ح
والصحة النفسية والتوافق النفسي عن طريق منو مفهوم موجب للذات وتقديرها وحتديد أهداف سليمة 

تربوية أو  ،اجتماعية ،سواًء كانت نفسية ،للحياة وتوجيه الدوافع والقدرات واإلمكانات التوجيه السليم
 .5" عيةة واالجتمالشخصية اجلسمية والنفسيورعاية مظاهر ا ،مهنية
فهومه الوظيفي عملية هتدف إىل توفري احلال الذي يؤدي إىل منو التفكري وهو يف جمال التفكري مب  

ه إىل مستوى من وجيهات للوصول بتوال تلدى الفرد وحتسني قدراته العقلية من خالل عدد من اإلجراءا
 .اإلستخالفية النضج والكمال يتناسب والزميته

 
 التوجيه واإلرشاد يف القرآن ورود: ثانياً 
والتوجيه يف القرآن يشمل جمموعة اإلجراءات واإلرشادات والتعاليم اليت أكد القرآن على ضرورة  

متثلها والعمل هبا، واليت هتدف إىل النمو السليم للتفكري وتوجيهه التوجيه البناء، واليت معها يبلغ التفكري 
 .من القيام بواجبات االستخالف والوفاء مبتطلباتهنه أعلى مستويات الكمال والنضج، ومبا ميك

قال تعاىل  ،يف ثنايا القرآن وعامرة به آياته اللقرآن الكرمي ليجد أسلوب التوجيه حاضرً  إن املتدبرو 
مؤذٌن بتتبِع  فإنَّ ترتيَب النَّظر على السَّرِي يف األرضِ " ،6 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلقَ ﴿

مر بالسري يقتضي معه تفعيل احلواس لتمارس دورها يف واأل ،7" أحواِل أصناِف اخللق القاطننَي يف أقطارها
                                                           

 .556ص, فصل الواو, باب اهلاء, املصري، حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب، مرجع سابق  1
 .856األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 2
 .16: النحل  3
 .1164، ص2ق، فمعجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، مرجع ساب 4
 .1، ص(م2221، 1مجينة للنشر والتوزيع، ط: عمان)زيدان، سليمان داود و سهيل موسى شواقفة،  أساليب اإلرشاد الرتبوي،  5
 .22: العنكبوت  6
جع سابق، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، ، مر = ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود   7
 .35، ص1ف
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مع ِمارسة العقل لوظائفه يف البحث واإلستكشاف لإلجابة عن  ،املالحظة والنظر يف مكونات الوجود
 .ه؟سؤال كيف بدأ اخللق؟ وما السنن والقوانني اليت حتكم وجود

اآليات اليت تدعو إىل التفكر  أحد الباحثنيوقد رصد  ،يف القرآن ر ظاهرةالدعوة إىل التفكف
والدعوة إىل  ،موضًعا 44والدعوة إىل التعقل يف  ،(موضًعا 18)حيث تكرر ذكر التفكر يف  ،مبشتقاهتا
 ،(موضًعا 124)يف والدعوة إىل النظر  ،(موضًعا 148)والدعوة إىل التبصر  ،(موضًعا 242)التذكر يف 

باإلضافة إىل احلكمة  .1 (اموضعً  22)والدعوة إىل التفقه يف  ،(مواضع 4)والدعوة إىل التدبر يف 
 .االعتبارو 

وعلى  ،تضمن القرآن الكرمي التوجيه للعمل والتفكري والتعرف على الكون املادي"وهكذا فقد 
وهبذا  ،عقلي وعضلي يبذله وفق املنهج اإلهليخواص املادة ليصل اإلنسان هبا إىل املعرفة الصحيحة وجهد 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)اقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿تعاىل قال ،بدأ الوحي بكلمة إقرأ اقْ رَْأ َوَربَُّك ( 2)َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ ( 4)الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ( 3)اأْلَْكَرُم   .3" ﴾2(5) َعلََّم اإْلِ

نَ ُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوأَ ﴿ل تعاىلقا َجٍل أَوملَْ يَ تَ َفكَُّروا يف أَنْ ُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
ْم َلَكاِفُرونَ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ِإنَّ يف َخْلقِ ﴿وقال تعاىل  ،4" ُمَسمًّى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرهبِِّ
الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم ( 142)َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب 

 .5 ﴾(141)ِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَا
 . وهي دعوة مباشرة وصرحية إىل النظر والتفكر ال تأويل فيها

الدعوة من خالل التذكري بنعم اهلل وآالئه قال  يف القرآن له صور عديدة منها إىل التفكري والتوجيه
َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف ( 11)فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم ِفيَها ( 12)َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلأْلَنَاِم ﴿تعاىل 
بَاِن ( 12)َوالرَّحْيَاُن   .6 ﴾(13)فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
تأيت الدعوة مباشرة الفتة النظر إىل آيات اهلل تعاىل املبثوثة يف اآلفاق ويف النفس " كذلك  وتارة 

َوُهَو الَِّذي ﴿قال تعاىل .7"  الدعوة إىل التفكري بأسلوب اإلستفهام اإلستنكاريالبشرية وتارة أخرى تأيت
َوُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم يف اأْلَْرِض َوإِلَْيِه حُتَْشُروَن ( 18)أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل َما َتْشُكُروَن 

 . 8 ﴾(82)َومُيِيُت َوَلُه اْخِتاَلُف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر أََفاَل تَ ْعِقُلوَن َوُهَو الَِّذي حُيِْيي ( 14)
                                                           

 .21، ص(م2226، 1دار ديبونو للطباعة والنشر، ط: عمان)معمار، صالح صاد، علم التفكري،   1
 .5-1: العلق  2
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربة، : عمان)اجلعفري، امساعيل ابراهيم، الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي يف أصول الرتبية،   3

 .366، ص(م2212
 .8: الروم  4
 .141-142: آل عمران  5
 .13-12: الرمحن  6
 .18دناوي، مؤيد أسعدحسني، تطوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقات على برنامج كورت، مرجع سابق، ص 7
 .82-18: املؤمنون  8
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وتدبر األحداث اليت جرت لألمم املاضية وأسباهبا واإلستفادة من  ،بالنظر يف الكون"جآء األمر و 
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهمْ ﴿هذه األحداث بأخذ الدروس والعرب  َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
ال  ،والنظر الذي أمر اهلل به اإلنسان إمنا هو نظر التأمل والتفكر ،1 ﴾َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

 .2 "جمرد النظر العابر الذي ال يدل إال على غفلة صاحبه
يقوم على البحث والتقصي والتحليل  اً عقلي اً نشاط باعتباره التفكريالناس القرآن يوجه ويرشد ف

نسان للتفكري يف كتاب اهلل املسطور يوجه اإل فهو جماالت صاحلة للتنقيب واالستثماريف والرتكيب للبحث 
ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُ ﴿قال تعاىل ،(القرآن) َوأَنْ زَْلَنا ﴿وقال تعاىل ،3 ﴾وُلو اأْلَْلَبابِ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  قال  ،(الكون) ويف كتاب اهلل املنظور ،4 ﴾إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ
ودعوة  فهو أمر بالتفكر ،6" كرواأي تف{ انظروا}" ،5 ﴾ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿تعاىل

 .للعمل به
 َأملَْ تَ َرْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرَةً ﴿قال تعاىل 

َوُرْؤيَُة . َوالرُّْؤيَُة َبَصرِيَّةٌ . " 7 ﴾ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنريٍ َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل 
 .8" َوجَيُوُز َأْن َتُكوَن الرُّْؤيَُة ِعْلِميًَّة َكَذِلكَ . التَّْسِخرِي ُرْؤيَُة آثَارِِه َوَداَلئِِلهِ 

ُكْم أََفاَل ﴿َويف أَنْ ُفسِ  قال تعاىلوالقرآن يدفع بالتفكري للمالحظة والبحث يف عامل اإلنسان 
إنه عجيبة يف تكوينه ... وهذا املخلوق اإلنساين هو العجيبة الكربى يف هذه األرض " ،9تُ ْبِصُروَن﴾ 
وهو عجيبة يف ظاهره . يف أسرار هذه النفس: عجيبة يف تكوينه الروحي. يف أسرار هذا اجلسد: اجلسماين

تكوين . التقى بأسرار تدهش وحتري وحيثما وقف اإلنسان يتأمل عجائب نفسه... وعجيبة يف باطنه 
عملية التنفس . عملية اهلضم واالمتصاص. وظائفها وطريقة أدائها هلذه الوظائف. أعضائه وتوزيعها

الغدد وإفرازها وعالقتها . اجلهاز العصيب وتركيبه وإدارته للجسم. دورة الدم يف القلب والعروق. واالحرتاق
وكل عجيبة من . ه األجهزة كلها وتعاوهنا، وجتاوهبا الكامل الدقيقتناسق هذ.بنمو اجلسد ونشاطه وانتظامه
وأسرار روحه وطاقاهتا .ويف كل عضو وكل جزء من عضو خارقة حتري األلباب. هذه تنطوي حتتها عجائب

                                                           
 .53: فصلت  1
 .12على برنامج كورت، مرجع سابق، ص مؤيد أسعد حسني،  تطوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقاتدناوي،   2
 .24: ص  3
 .44: النحل  4
 .121: يونس  5
، 4إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، ف= ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد تفسري أيب السعود  6
 .118ص

 .22: لقمان  7
 .114، ص21الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد  8
 .21: الذاريات 9
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وكل جزئية يف حياة هذا املخلوق تقفنا أمام خارقة من اخلوارق، ال ينقضي منها ... املعلومة وايلهولة
 .هذا يف عامل النفس واإلنسان .1" « أََفال تُ ْبِصُروَن؟.  أَنْ ُفِسُكمْ َويف »العجب 

َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ﴿قال تعاىل ،يف جمال السنن االجتماعية يت التوجيه القرآين للتفكري للعملويأ
ِبنيَ  َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُروا َكْيَف كاَن "  ،2 ﴾ُسَنٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

ْم َوأُرِيَد النََّظُر يف آثَارِِهْم لَِيْحُصَل ِمْنُه حَتَقُّ  ِبنَي ِبُرُسِل َرهبِِّ ِبنَي َأِي اْلُمَكذِّ ُق َما بَ َلَغ ِمْن َأْخَبارِِهْم، َأِو عاِقَبُة اْلُمَكذِّ
ْيَف َكانُوا أُويل قُ وٍَّة، وََكْيَف َطَغْوا َعَلى اْلُمْسَتْضَعِفنَي، فاستأصلهم اهلل أَو السَُّؤاُل َعْن َأْسَباِب َهاَلِكِهْم، وَكَ 

ُهْم ُمَشاَهَدَة َعَياٍن، فَِإنَّ لِْلَعَياِن بَِديَع َمعْ  ُهْم َأْخَباُر لَِتْطَمِئنَّ نُ ُفوُس اْلُمْؤِمِننَي مبَُشاَهَدِة اْلُمْخربِ َعن ْ ىًن أِلَنَّ بَ َلَغت ْ
ِبنيَ اْلمُ   .3" َكذِّ
فهو توجيه للسري يف األرض وفق منهجية يرمسها القرآن ويدعو للعمل هبا يف خطابه وهي تقوم   

وذلك كله وال شك  ،على البحث والتقصي والسؤال واملالحظة واملعاينة للحقائق يف حمل فعلها وتواجدها
نهجية سليمة وبأدوات ووسائل وفق ماذ النظر والكشف ال يتحقق إال  ،وسائل وأدواتمنهجية و حيتاف إىل 

 .معينة
ِبنيَ ﴿قال تعاىل َواْنظُُروا  ﴿وقال تعاىل ،4﴾ ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 ﴾َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ   ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيفَ ﴿وقال تعاىل ،5 ﴾َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 
ِسريُوا أِلَْجِل النََّظِر َواَل : قَ ْولُُه فَاْنظُروا يَُدلُّ َعَلى أَنَُّه تَ َعاىَل َجَعَل النََّظَر َسَبًبا َعِن السَّرْيِ، َفَكأَنَُّه ِقيلَ  " ،6

َر اْلَغاِفِلنيَ  ون ومعرفة احلقائق الطبيعية وما فيها وجه نظر اإلنسان إىل مشاهدة الك"فالقرآن  ،7" َتِسريُوا َسي ْ
 .8" من الدالالت والرموز اليت توحي باألسرار املكمون وراءها ويثري الدهشة وروعة القلب

لفعل السنن املالحظة والرصد والتقصي بوهو ما يعين التزام اليقظة واإلنتباه على مستوى احلواس  
مبا يؤكد على  ،والفهم والتحليل والرتكيب والتقومي باإلدراك التفكري وعلى مستوى ،وأثرها يف السابقني
وهو ما يقتضي كذلك تعلمها  ،ينبغي السري عليها والعمل هبا تقوم على أسس وقواعد الدعوة إىل منهجية
 .مبا يكفل تطبيقها بوعي وادراك اوالتدرب عليها سلفً 

ُقِل اْنظُُروا ﴿ملكوته قال تعاىل يف دعوتنا للسري يف األرض والتفكري يف افالقرآن مبنهجيته يلح كثريً 
والنطر هنا يعين األخذ بطرق  ،9 ﴾َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنونَ 

                                                           
 .3382-3314، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  1
 .131: آل عمران  2
 41، ص4بن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 3
 .11: األنعام  4
 .86: األعراف  5
 .64: النمل  6
 .488، ص12الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 7
 .161، ص(م1482، 1دار املريخ للنشر، ط: الرياض)ياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي،  8
 .121: يونس  9
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املالحظة مع اعتماد  ،والقوانني التسخريية فهو بذل وسع العقل يف الكشف عن السنن ،حمددة ومنظمة
 .ويف مجيع الظواهر الكونية ،األرضالبحث العلمي يف كل ما يف السماوات و و 

، 1 ﴾ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ ﴿قال تعاىل
يستخرف منها مكنوناهتا وجيين منها خرياهتا، هو أمر إهلي صريح موجه إىل اإلنسان، بأن يقبل إىل األرض ف"

 .واإلنسان يف ذلك كله ال سبيل له إال بالتفكري ومن خالل التفكري. 2" وأن يتمتع بأرزاقها
َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه أَنْ َزَل ِمَن ﴿مبا هلم من شرف التفكر والنظر قال تعاىل ،والقرآن يذكر أويل األلباب

َعُلُه ُحطَاًما ِإنَّ َكُه يَ َنابِيَع يف اأْلَْرِض مُثَّ خُيْرُِف بِِه َزْرًعا خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ جيَْ السََّماِء َماًء َفَسلَ 
وأويل " هُل اْلُعُقوِل الصَِّحيَحةِ ُهْم أَ : اْلُعُقوُل، َوأُوُلو اأْلَْلَبابِ : َواأْلَْلَبابُ "  ،3 ﴾يف َذِلَك َلذِْكَرى أِلُويل اأْلَْلَبابِ 

  .5" ُهُم الَِّذيَن يَ ْنَتِفُعوَن بِأَْلَباهِبِمْ   ،"4اأَْلَْلَبابِ 
يذكرهم القرآن على سبيل املدح والثناء لشرف ما يقومون به من إعمال  ،هىوكذلك أويل النُ 

اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُباًل  الَِّذي َجَعَل َلُكمُ ﴿قال تعاىل ،وتدبرها لتفكريهم يف النظر يف آيات اهلل
ُكُلوا َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت ( 53)َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْن نَ َباٍت َشىتَّ 

أَفَ َلْم يَ ْهِد ﴿وقال تعاىل ،7" َهى َأِي اْلُعُقوِل َوالن ُّْهَيُة اْلَعْقلُ َأْي َلَداَلاَلٍت ِلَذِوي الن ُّ "  ،6 ﴾(54)أِلُويل الن َُّهى 
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن مَيُْشوَن يف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت أِلُويل الن َُّهى  .8 ﴾هَلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن ﴿تعاىلقال  ،والقرآن يفاضل بني الذين يعلمون والذين ال يعلمون
ا يَ َتذَكَُّر أُوُلوا اأْلَْلبابِ  ْنَكارِ  " ،9 ﴾َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإمنَّ ِإثْ َباُت : َواْلَمْقُصودُ . َوااِلْسِتْفَهاُم ُهَنا ُمْستَ ْعَمٌل يف اإْلِ

تَ ْفِضيُل الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َعَلى : َواْلُمرَادُ . اْلُمَساَواِة يَُكىنَّ بِِه َعِن الت َّْفِضيلِ َعَدِم اْلُمَساَواِة بَ نْيَ اْلَفرِيَقنْيِ، َوَعَدِم 
وقد  ،11 وْثرة من ْثاره النظرو  ريالتفك ه نتاف من نتاجاتكون والعلم ال يعدو عن ،10" الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ 
 .12 (مرة 186)يف القرآن بكل صيغه وتراكيبه  ورد ذكر العلم

                                                           
 .15: امللك  1
 .41لقرآن، مرجع سابق، صالبوطي، حممد سعيد، منهج احلضارة اإلنسانية يف ا 2
 .21: الزمر 3
 .351، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  4
 .314، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 5
 .54: طه  6
 .62، ص22مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف، (ه1422)الرازي، فخر الدين   7
 .128: طه  8
 .8: الزمر  9

 .348، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  10
أهل العلم واإلرادة، مرجع  ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية  11

 .522، ص1سابق، ف
 .52العبيدي، خالد فائق،  املنظار اهلندسي للقرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  12
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على ضرورة  اوتأكيدً " ،ودوره االستخاليف ألمهية التفكري اويأيت التوجيه واالرشاد يف القرآن تقديرً 
اليت جتري فيه على حقيقته اليت هي  ،الستكشاف أسرار الوجود ومعرفة طبيعة األحداث ،شحذ الفكر
 .1 "من النص أو نفهمها من خالل ما تتبادر لنا ،ال كما نتصورها أو نتومهها ،عليها فعالً 

بالكثري من التوجيهات واالرشادت اليت تساعد الفرد وتشجعه على متثل  افالقرآن الكرمي زاخرً 
ذلك أن القرآن  ،وتبعث فيه امليل الشديد إىل البحث والنظر واملالحظة ،وِمارسة التفكري السليم يف حياته

وذلك يقابل ما يف اإلنسان  ،نسان اخلالفةيف األساس هو كتاب تربية واعداد إل بتوجيهاته وإرشاداته الكرمي
 ،ولوال أن يف طاقة الناس قبول التلقني وفهم اإلرشاد"يقول اجلاحظ رمحه اهلل ،من طاقة على فهم اإلرشاد

 .2" ولسق  عنهم األمر والنهي ،جشراً  الكانوا مهاًل وَلرُتكوا نشرً 
 
 التفكري تنمية يف واإلرشاد توجيهأثر ال: ثاً لثا

 : عدة وعلى أكثر من مستوى واليت منها جوانباإلرشاد يف تنمية التفكري من ر التوجيه و أثيتجلى 
 منهج املعرفة وأسس التفكري السليم  ترسيخ_ 1
والقرآن يف توجيهه لإلنسان للنظر يف آيات اهلل الدالة على ألوهيته وربوبيته يكون قد عرض منهج  

 : 3 أن يستخلص منه املسائل التاليةاملعرفة اإلنسانية وموضوعاهتا، واليت ميكن 
موضوعات املعرفة املمكنة وهي مظاهر الطبيعة والنفس واالجتماع اإلنساين أي موضوعات : أوالً          

. العلوم املادية واإلنسانية اليت يشتغل هبا العلم اإلنساين ويكشف عن طريقها قوانني املادة وأسرار احلياة
 .ن أن تبدد طاقاته فيما ال طائل من ورائهوذلك وال شك حيفظ التفكري م

وجه القرآن الكرمي الفكر اإلنساين املتأمل إىل أن خلق الطبيعة جآء بقصد وأكد على غائية : ثانًيا         
احلياة املادية وهو ما جيعل عالقة التفكري هبا قائمة على أساس الكشف عن غايات خلقها ومن مث توظيفها 

 .الوجود اإلنساينواستثمارها يف خدمة 
انطلق القرآن بعقل اإلنسان من الوقائع املادية لينتهي به إىل اإلستدالل على وجود اهلل : ثالثًا         

وعظمته، وهو بذلك حيث على استقراء مظاهر الكون والذي يتكشف معه السنن والقوانني اليت ينتظم 
العقل من جمرد ساكن وغري مستعمل إىل حالة والقرآن بتلك التوجيهات إمنا هدف لتحويل .عليها الكون

 . فعل وعمل مستمر، ومنو مطرد
وهو ما يساعد على تشكيل أسس وقواعد التفكري السليم، كما يوسع من دائرة املعرفة، وهو   

كذلك ينمي الوعي مبهارات التفكري ويعزز من االجتاهات االجيابية حنو التفكري، وبذلك يتحقق النمو 
 . ه املختلفة املعرفية واملهارية والوجدانيةللتفكري بابعاد

                                                           
 .41_42كنعان، أمحد حممد، أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق، مرجع سابق، ص  1
 .322، ص4م حممد هارون، مرجع سابق، فعبد السال: اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق 2
 .386_383ينظر الكتاين، حممد، جدل العقل والنقل يف مناهج التفكري اإلسالمي، مرجع سابق، ص 3
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َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل ﴿قال تعاىل
أو  إىل السمع من كل خرب قد يصلوهنا يرسم القرآن معامل ملنهج علمي يف التفكري يقوم على التثبت . ﴾1

ظاهرة تطاهلا العني ومن كل حركة قبل اصدار احلكم عليها ويف ذلك تنحية لكل ما هو ظين يف تقرير 
 ،وهو ما يعين احلد من الفروض الومهية واخلالص من األحكام السطحية ،األحكام واعتماد ما هو يقيين

 . مسعه وبصره وفؤاده وما يعين كذلك وضع اإلنسان يف موقع املسئولية وحتمل التبعات عن
أكد القرآن على األسلوب الذي يعتمد الربهان واحلجة واجلدال احلسن للوصول إىل النتائج "كما 

الصحيحة، القائمة على اإلستقراء واملقارنة، واملوازنة والتمحيص استناًدا إىل املعطيات احلسية اخلارجية 
، وهو ما يشكل الطريقة العلمية 2" مل مع املعطياتاملتفق عليها، والقدرات العقلية اليت تعرف كيف تتعا

وكل ذلك يعزز لدى الفرد . 4 ﴾َواَل جُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ﴿، قال تعاىل3املوجبة للعلم
 .التفكري السليم ويرتقي بتفكريه إىل مستوى النضج والكمال

يف النظر مثل الصنعة تدل على الصانع، واألسباب تؤدي والقرآن مع ذلك التوجيه يرسي قواعد 
إىل النتائج، وإعادة انتاف الشيئ أسهل من إجياده أول مرة، واملقدرة على عمل شيئ ما متكن اإلنسان من 

 .5 عمله وعدم وجود املقدرة ال متكنه من عمله
لداللة واملغزى وراء الظواهر رب  الظواهر امللموسة بالقيم ايلردة تنمية ملهارة استخالص ايوالقرآن 

، والقرآن كذلك ينمي التفكري طويل املدى والتنبوء واحلقائق وعدم االكتفاء أو رمبا االُنداع بالظاهر
نَ ُهَما ِإالَّ ﴿، قال تعاىل6باالحتماالت   َأوملَْ يَ تَ َفكَُّروا يف أَنْ ُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

ْم َلَكاِفُرونَ  أَوملَْ يَ ْنظُُروا يف َمَلُكوِت ﴿قال تعاىلو ، 7 ﴾بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرهبِِّ
ِبَأيِّ َحِديٍث بَ ْعَدُه السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اقْ تَ َرَب َأَجُلُهْم فَ 

 .8 ﴾يُ ْؤِمُنونَ 
َوِإَذا َنَظُروا يف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه "يقول ابن عاشور يف تفسريه لآلية السابقة

َلُه اْلَواِحُد، َفآَل َذِلَك ِإىَل ِمْن َشْيٍء َعِلُموا أَنَّ اللََّه اْلَمِلُك اأْلَْعَظُم، َوأَنَُّه َخاِلُق اْلَمْخُلوقَاِت، فَأَ  يْ َقُنوا بِأَنَُّه اإْلِ
َد اآْلهِلَِة َأْو آَل يف أََقلِّ ا اِلْحِتَمااَلِت ِإىَل الشَّكِّ َتْصِديِق الرَُّسوِل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َوِإْبطَاِل ُمْعتَ َقِدِهْم تَ َعدُّ

بُوَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ يف َذِلَك، َفاَل َجَرَم َأْن يُ ْفِضَي هبِِ  . ْم ِإىَل النََّظِر يف تَ َوقُِّع َمِصرٍي هَلُْم ِمْثِل َما َصاَر إِلَْيِه اْلُمَكذِّ
                                                           

 .36: اإلسراء  1
 .16خليل، عماد الدين، حول تشكيل العقل املسلم، مرجع سابق، ص  2
عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل الشرقاوي، كتاب السلوك، مرجع سابق، فريد : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق 3
 .483ص

 .46: العنكبوت  4
 .164-163ياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي، املرجع السابق، ص 5
 .45-44بتصرف األشوح، صربي، التفكري عند أئمة الفكر اإلسالمي، مرجع سابق، ص 6
 .8: مالرو   7
 .185: األعراف  8
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ة يفضي إىل النظر يف توقع فالنظر يف اآليات الكوني ،1" َوجَيُوُز َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد بِاأْلََجِل جمَِيَء السَّاَعةِ 
الستخالص املصري واملآل للحياة على هذه األرض من خالل النظر يف فالقرآن يوجه التفكري  ،املصري

  .الظواهر الكونية
والقرآن ال يكتفي يف دعوته للتفكري يف الوقوف عند املالحظة وحتليل الظواهر فق  بل ال بد من 

اْعَتربُوا فَ ﴿، قال تعاىل2 مرحلة القياس والذي يقوم على أساس استنباط ايلهول من املعلوم واستخراجه منه
على بعض _ اليت يظن الباحث أهنا صحيحة_هو مرحلة تطبيق القاعدة "، والقياس﴾3يَا أُويل اأْلَْبَصارِ 
وهي مرحلة اإلعتبار اليت أشار إليها القرآن والذي يعترب جوهر روح عملية املالحظة ... احلاالت اخلاصة 

الحظة والتجارب والحنصرت وظيفة العلم يف تكريس والتحليل، إذ لوال االعتبار ملا كان هناك فائدة من امل
فالقرآن بتوجيهاته  .4" مالحظات أو جتارب متفرقة وال تربطها صلة، وملا كانت ْثة جدوى يف البحث

 .يرسي قواعد لتفكري يف أعلى مستويات الكمال والنضج
 وصقلها خ عادة التفكريترس_ 2

جند أنه  ،ى إنسان اخلالفة ويدعو إىل ِمارستهالذي يوجه التفكري لد وبالنظر يف خطاب القرآن 
رسم معامل منهجية التفكري إىل  ،واملقصود فمن التوجيه املباشر ،جآء على وجوه عدة وبأبعاد متنوعة قد

فهو  ،له أثره على التفكري كلو  ،إىل حتديد جماالت عمله وساحة نشاطه ،السليم ووضع أسسه وقواعده
واليت وردت بصور  املسلم والتأكيد على ضرورة العمل به يف حياة الفرد ،فكريإىل ِمارسة التتكرار الدعوة ب

مبا جيعله عادة ذات  ،إىل استقرار وتثبيت هذا السلوك يف حياة الفرد املسلمإمنا يهدف  ،خمتلفة سبق ذكرها
. 5 "موقد بينت دراسات علمآء النفس احملدثني أمهية التكرار يف عملية التعل" ،قرار يف حياة الفرد

 قائماً  اوبذلك ينتقل من كونه معىن أو مضمون إىل كونه واقعً  يكتسب الفرد العديد من اخلربات وباملمارسة
6. 

وتنمية  ،لعقله اودعوة القرآن املتكررة لإلنسان إلعمال عقله وتفكريه إمنا هتدف يف النهاية تدريبً  
ممارسة التفكري والعمل به له أثره ف ،يم وتشكلهلقدراته وهو ما يساعد على ختلق التفكري السل لقواه وصقاًل 

بكثرة و  ،ضه مانع من هوى أو صاد من شهوةفنماؤه يكون بكثرة االستعمال إذا مل يعر  ،يف تنمية التفكري
 .من جهة ومن جهة أخرى فإن املمارسة للتفكري تزيد من مستوى عطائه ونتاجه هذا  ،7التجارب

                                                           
 .141، ص4بن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فا  1
طبعة احملكمة : القاهرة)ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال،  2

 .4، ص(ت:احملمودية، د
 .2: احلشر  3
 .132امساعيل، فاطمة حممد، القرآن والنظر العقلي، مرجع سابق، ص 4
 .  116القرآن وعلم النفس، مرجع سابق، ص(: م2225)جنايت، حممد عثمان،  5
الدميقراطية والرتبية (: م2221النكالوي، أمحد، أزمة املمارسة الدميقراطية يف األنساق التعليمية يف الوطن العريب، يف خالد الشريدة وآخرون 6

 .214، ص(م2221ط، .يف الوطن العريب، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، د
 .22مصطفى السَّقا، مرجع سابق، ص: املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، حتقيق  7
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إمنا يؤكد  ،وفيما يطرح من موجهات وإرشادات ِمارسة التفكريالقرآن يف تنوع وتكرار دعوته إىل ف
والعمل بتلك املوجهات  وباعمال التفكري واالستمرار فيه ،على وجوب إعمال التفكري واالستمرار فيه

يتحقق التحسني الكمي والنوعي والتطوير املستمر ملنهج التفكري وأدواته والذي معه تتسع  ،واإلرشادات
سنن والقوانني اليت حتكم العالقة بني األشياء ومن مث توظيف تلك السنن والقوانني مبا دائرة اكتشاف ال

والقرآن بتلك التوجيهات واإلرشادات وباعتبار  ،ومبا ينسجم مع سنة التسخري ،يتماشى مع غاية خلقها
إىل ما فيه صدق خربه كونه من اهلل يكون قد وفر على اإلنسان عناء التجربة ومشقة سرب األمور وأرشده 

 .1 صالح أمره واستقامة فكره
املمارسة املستمرة للتفكري والطلب واملواظبة عليه تتخلق جوانبه وتتشكل معه وهكذا فإنه مع 

وزيادة وعي  ،فيلزمه الفرد مع رغبة به امعامله ويتيسر ِمارسته يف حياة الفرد ويرسخ يف نفسه حىت يصري طبعً 
 .ملراسوإدراك ملضامينه مبا جيعله سهل ا

الدعوات املتكررة يف القرآن واليت تدعو إىل التفكر والنظر إمنا هتدف إىل تنمية عادة التفكر ف 
أن يبقى يف حوار دائم مع ظواهر الوجود من حوله وأن يستمر يف طرح "الدائم لدى إنسان اخلالفة أي

 .2 "تفكري يف داخلهكيف؟ وملاذا؟ إزاء أية مالحظة تنقلها حواسه اخلارجية إىل مركز ال: أسئلة
 سعة املعرفة وزيادة اخلربات_ 3

فالقرآن خبطابه هنا يدفع يف اجتاه  ،3 ﴾ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿قال تعاىل 
هو ما يوسع من دائرة املعرفة ويزيد   ،يف مساحات مفتوحة وتتبع اآلثار املبثوثة يف الوجوداكتشاف األسرار 

 .اخلربة من رصيد
، وبدأ اخللق هنا ال يقتصر على 4قال تعاىل ﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق﴾ 

املخلوقات فق  بل إنه حبث يف كيفية تكون احلضارات وكيفية سقوطها، وكيف تكونت املشكالت وكيف 
يع جوانبها، وحتري جلميع أجزائها، وهبذا صنعت األحداث وترتبت العواقب، إنه حبث يف الظواهر من مج

يتحقق تفكري يستوعب الظواهر وجميع جوانبها وبأبعادها املختلفة، وال يقتصر على اجلزئيات اليت قد 
 .5تفضي إىل األحكام اخلاطئة املضللة 

يف املواطن اليت يريد فيها توجيه الفكر إىل ( اخللق)أن القرآن يستعمل بدقة لفظ "املالحظ و 
أي كيفية وقوع األشياء ( الكيف)ما يطالب العقل مبالحظة  اوكثريً  ،للظاهرة( التكوين الطبيعي)و( طبيعةال)

                                                           
 .314، مرجع سابق، ص4م حممد هارون، فعبد السال: بتصرف، اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق 1
 .152الكيالين، ماجد عرسان، مناهج الرتبية اإلسالمية املربون والعاملون فيها، مرجع سابق، ص 2
 .121: يونس  3
 .22: العنكبوت  4
 .61الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص  5
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وكيف متثل استفهام عن حال الشيء ال  .1 "أي التغريات املتعاقبة( االختالف)وكيفية احلدوث ومالحظة
 .2 عن ذاته
ُقْل ِسريُوا يف ( 14)ْلَق مُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌي أَوملَْ يَ َرْوا َكْيَف يُ ْبِدُئ اللَُّه اخلَْ ﴿قال تعاىل 

 ،3 ﴾(22)َقِديٌر اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
 .4" ِض لِتَ ْعَلُموا بِاْلِعْلِم اْلِفْكرِيِّ فَ تَ َفكَُّروا يف أَْقطَاِر اأْلَرْ "

َناَها َوَزي َّنَّاَها َوَما هَلَا ِمْن فُ ُروٍف ﴿وقال تعاىل  َواأْلَْرَض ( 6)أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإىَل السََّماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َبت ْ  ،5 ﴾(8)تَ ْبِصرًَة َوذِْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب ( 1)َزْوٍف هَبِيٍج  َمَدْدنَاَها َوأَْلَقي ْ

ومعرفة خصائص أنواع  ،ومعرفة وظيفة اجلبال يف األرض ،ال فروف له افمعرفة كيفية بناء السمآء بناًء حمكمً "
كثف وما خيرف منها من حبوب ذات غذاء م ،وما يتكون من جنات ،مبا فيها من كل زوف هبيج ،النبات

كل هذه أمور ال يتوصل إليها الناس مبجرد النظر   ،وما يف النخل على وجه اخلصوص من آيات ،مبارك فيه
بل ال بد فيه من البحث العلمي القائم على  ،وكثري منها ال يكفي فيه جمرد التفكري والتأمل ،البصري

وصناعة وسائل منها ملتابعة  ،اءواكتشاف خصائص األشي ،واستخدام الوسائل ،التجربة واملالحظة واملتابعة
والتعرف على األسباب والعلل واالنتفاع منها يف التوصل إىل ما وراءها ِما هو  ،البحث والتنقيب والتعمق

فمع كل تعمق جديد يكتشف الناس آيات وروائع ما كانوا على علم  ،وتعمقاً  اوهكذا تتبعً  ،أعمق منها
 . 6" هبا

ليسري يف اجتاهات متعددة يف فهمه للظواهر  اواسعً   جمااًل فالقرآن بذلك يفتح أمام التفكري
فكل هذه كيفيات  ،الكيفية اخلاصة مبجرى حدوث الظاهرة_ الكيفية اخلاصة باهليئة_كيفية الرتكيب"منها

ذلك  ،بل وحىت الظروف احمليطة هبا ،7 "تتعلق بطبيعة األشياء وقوانينها وهيئاهتا وتركيبها ومراحل حدوثها
وف احمليطة بالنشأة ترتك بصماهتا يف كثري من معامل الظاهرة وتتحكم يف مراحل تطورها ومنحنيات أن الظر "

 . 8 "منوها
والسؤال عن الكيفية هنا يف القرآن يعين حبث يف الظروف وكيفية التكوين ومراحله ويف العلل 

وبذلك يكون النظر  ،تكوينفهو حبث يف ظروف النشئة وال ،واألسباب واملقدمات اليت ترتبت عليها النتائج
للتوجيه القرآين ال يقف  افالنظر إىل الظواهر الكونية وفقً  ،يف تتبع أسباهبا اأكثر مشولية للظاهرة وأكثر عمقً 

                                                           
، (م1442، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: الدار البيضاء) مناهج التفكري االسالمي الكتاين، حممد، جدل العقل والنقل يف 1
 .384_383ص

 .355، ص4الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، مرجع سابق، مج  2
 .22-14: العنكبوت  3
 .42ص ،25، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(ه1422)الرازي، فخر الدين   4
 .8-6: ق  5
 .  26، ص(م1481، 1دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط: دمشق)امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، براهني وأدلة إميانية،  6
 .128امساعيل، فاطمة حممد، القرآن والنظر العقلي، مرجع سابق، ص 7
 . 36بكار، عبد الكرمي، فصول يف التفكري املوضوعي، مرجع سابق، ص 8
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وإمنا هو حبث يف أسباهبا وظروف نشأهتا والعوامل املؤثرة عليها وهذا بدوره  ،عند مستوى وجود الظاهرة
 اسلبً  ة حمل الدراسة وعالقتها بغريها من الظواهر احمليطة هبا واملؤثرة عليهايوسع من دائرة املعرفة حول الظاهر 

 .أو اجياباً 
كما يكون اإلتصال   ،ومع كيف تتشكل أبنية ملناهج حبثية بفعل ِمارسة البحث وتراكم اخلربات

ذلك وقبل  ،بالسنن التسخريية اليت حتكم العالقة بني مكونات الوجود يف موقع عملها ومكان حضورها
 .فإن اإلنسان مع كيف يعيش بتفكريه يقوده نوع من السؤال املفتوح كيف؟

ِبِل  ﴿قال تعاىل ،القرآن يف توجيهه للتفكري نراه يوسع من دائرة فعله وتفاعلهف أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ( 14)ْيَف ُنِصَبْت َوِإىَل اجْلَِباِل كَ ( 18)َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11)َكْيَف ُخِلَقْت 

 ،وعلم الفلك ،علوم األحياء: توجه إىل البحث يف علوم ثالثة هي"فهذه اآليات  ،1 ﴾(22)ُسِطَحْت 
اليت تعزز اإلميان _ الرباهني _ واحلث على ارتياد هذه العلوم لتكون ْثارها وسيلة تقدم  ،وعلم اجليولوجيا

أي الذين ال يعصون اهلل يف ( الشاكرين)يكون التنعم بتطبيقات هذه العلوم تنعم ول ،وتقيمه على اليقني
 .2 "نعمه هذه

قال  ،وكون الدعوة إىل التفكري يف القرآن قد جآءت لتشمل كل ما يف السماوات واألرض
وعلوم النبات وعلوم  وهو ما يعين ارتياد علوم الفلك ،3 ﴾ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿تعاىل

وعلوم البحار وسائر العلوم اليت ميكن من خالهلا تغطية كل ما يف  ،احليوان وعلوم اهلندسة والطب
 .السماوات واألرض
اللَُّه  ِإنَّ اللََّه فَاِلُق احلَْبِّ َوالن ََّوى خُيْرُِف احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِف اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكمُ ﴿قال تعاىل

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ( 45)فََأَّنَّ تُ ْؤَفُكوَن  فَاِلُق اإْلِ
َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن  َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَ ْهَتُدوا هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ ( 46)
َوُهَو ( 48) َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهونَ ( 41)

ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِف ِمْنُه َحبًّا ُمتَ رَاِكًبا َوِمَن   الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباتَ 
َر ُمتَ  َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ َشابٍِه اْنظُُروا ِإىَل َْثَرِِه ِإَذا النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ

ويف هذه اآليات من سورة األنعام توجيه للنظر " ،4 ﴾(44)َر َويَ ْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آَليَاٍت لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن أْثَْ 
وكثري من هذه الطواهر يتطلب التعرف على آيات اهلل ...  الكون من ءالفكري العلمي التفصيلي يف أجزا

فيها تتبع للبواطن واستخدام لوسائل البحث العلمي  ،علمية دقيقة اوحبوثً  ،عميًقا اتفكرييً  افيها نظرً 
 .وهو ما يزيد من رصيد اخلربة .5" املختلفة

                                                           
 .22-11: الغاشية  1
 .48الكيالين، ماجد عرسان، مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون والعاملون فيها، مرجع سابق، ص 2
 121: يونس  3
 .44-45: األنعام  4
 .33امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، براهني وأدلة إميانية، مرجع سابق، ص 5
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يريد أن يضعنا يف قلب الطبيعة على مستوى الكون "والقرآن ومن خالل هذه اآليات وغريها كثري 
أجل الكشف واإلبتكار  يعتمد النظر والتمعن والفحص واإلختبار من" جتريبياً " اوأن خيتار لنا موقعً  ،والعامل
كما تشري إىل قدرة العقل على فهم  ،ابلية الكون بآياته للفهم من جهةويف ذلك إشارة إىل ق. 1 "واإلبداع

الطبيعة والقدرة على اكتشاف السنن والقوانني التسخريية اليت حتكم العالقة بني مكونات الطبيعة من جهة 
 .أخرى

يف األرض إمنا يرده إىل األصول اليت جتري وفقها األمور  والقرآن بتوجيه التفكري صوب سنن اهلل
 ،2 "إمنا هي تتبع هذه النواميس ،واألمور ال متضي جزافاً  ،فالنواميس اليت حتكم احلياة جارية ال تتخلف"

زادت معارفه وتكشفت  سربًا واستكشافًامعها وفق هذا األسلوب ودرسها  بتفكريه فإذا ما تفاعل اإلنسان
ميكن للتفكري من اكتشاف  اكم  ،ميكن للتفكري أن يبين عليها ويستثمرها اإلستثمار الفعالله عالقات 

 .حلول متعددة لللمشكلة الواحدة
والقرآن وهو يدفع بالتفكري للبحث عن احلقيقة يف حمل فعلها وحضورها، فهو بذلك يشري إىل أن 

نظرية حمدودة حبدود معينة، وكل  الواقع أوسع من أن تفسره نظرية أو تستخلصه مالحظة، ذلك أن كل
نظرية قد تقدم تفسريًا معيًنا، لكن ال ينبغي هلا أن تدعي أهنا هناية العلم ومنتهى الطلب، ألن العلم ال هناية 

 .له، وألن التفكري ال حدود لنتاجه، وهو ما يفتح أمام التفكري بابًا واسًعا لقراءات جديدة
 سننالكذلك سخر تلك   ،وقوانني مبا يسخره لإلنسان سننه كما أن اهلل قد خلق الكون وأودع فيو 

 ،والقوانني للمعرفة أي جعل يف امكانية العقل معرفتها إذا ما استخدم طرق البحث واالستكشاف العلمي
ولذلك تكرر يف القرآن األمر بالسري يف األرض مع الزمية التفكر والنظر باعتبار أن التفكر هو أداة 

 .والقوانني الكشف عن تلك السنن
األمر  ،وعلى مساحات واسعة اشافً ستكوا اسربً  وهذا جيعل التفكري يعمل على تتبع العالقات 

ادة باعتبار املعرفة متثل م ،والذي باتساعها تتسع مساحة التفكري فيما ينتج ويبدع ،الذي تتسع معه املعرفة
 .التفكري اليت ينتج من خالهلا

 وربطها بالتفكري تفعيل احلواس_ 4
َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر ﴿قال تعاىل

لَِيْسَتِفيَد هِبَا "فالقرآن يقرر أن اهلل سبحانه وتعاىل إمنا أعطى اإلنسان احلواس  ،3 ﴾َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرو
 .فاحلواس متثل بوابة تصل العقل الذي هو حمل التفكري بالعامل اخلارجي ،4 "اِرَف َواْلُعُلومَ اْلَمعَ 

                                                           
 .145، ص(م1441، 4املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن)م، خليل، عماد الدين، حول تشكيل العقل املسل 1
 . 418، ص15، ط1يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: م1488)قطب، سيد  2
 .18: النحل  3
 .252، ص22الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  4
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 ﴾َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل ﴿قال تعاىل
صر حبقيقة وجودهم وارتباطاهتم الكونية عن طريق النظر احلسي إىل ما دعا القرآن الناس إىل التب"فقد  ،1

وأعطى للحواس مسئوليتها الكبرية عن كل  ،ابتداًء من مواقع أقدامهم وانتهاًء بآفاق النفس والكون ،حوهلم
 إهنا مسئولية يقتضي .2" خطوة خيطوها اإلنسان املسلم يف جمال البحث والنظر والتأمل واملعرفة والبحث

 .  معها تفعيل احلواس وتوظيفها التوظيف األمثل
ْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ ﴿قال تعاىل ،دعوة لتفعيل النظر َواَل ﴿قال تعاىل ،وتفعيل السمع ،3 ﴾فَ ْليَ ْنظُِر اإْلِ

ْعَنا َوُهْم اَل َيْسَمُعوَن   ﴾لصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلونَ ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه ا( 21)َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ
قال  ،5" ألن احلس يستقوي مبوازة العقل ومظاهرته وحتصيله"ويرب  القرآن بني العقل واحلواس وذلك  ،4

 .6َمْسُئواًل﴾ تعاىل﴿َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه 
يقني بأن يكون  ،يف منهجية القرآن اهامً  امؤشرً "كما أن ذلك الرب  له دالالته من حيث كونه 

وما يستقر يف قلبه وعقله من  ،على ما يسمعه هو ويبصره هو ااملرء مبا حوله من أشياء يف هذا العامل مؤسسً 
 .7" اليقينية ووسائل إدراكها وهذا ما يعطي املؤشر احلقيقي لعناية القرآن باملعرفة ،يقني

قال  ،واليقني فيما تتلقاه احلواس وهو فيما يسمعه ويبصره ينبغي أن يكون قائم على العلم
 ﴾ِه َعِظيمٌ  ِعْنَد اللَّ ِإْذ تَ َلقَّْونَُه بِأَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن بِأَفْ َواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُه َهي ًِّنا َوُهوَ ﴿تعاىل

وهذا اإلفك ليس إال قوال جيرى على ألسنتكم ويدور يف أفواهكم من غري ترمجة عن علم به يف القلب،  " ،8
يصف حالة القول باأللسن من غري علم على فالقرآن  .9" كقوله تعاىل يَ ُقوُلوَن بِأَْفواِهِهْم ما لَْيَس يف قُ ُلوهِبِمْ 

 .وهو القول الذي يكون قمرة للعلم سبيل التهكم للحث على األخذ بنقيضها
ينتقد بشدة الذعة الذين يقفزون عند السماع األويل للمشكلة إىل إصدار األحكام "فالقرآن 

وإشاعتها دون السماح هلا باملرور مبنطقة السماع الداخلي الذي يشرتك به مع القدرات العقلية ويتبادل 
وهو ما جيعل التفكري  ،بني التفكري وأدواته القرآن ب وبذلك ير  ،10" معها التحليل والتأليف واالستنتاف

 .اليت تصله بالعامل اخلارجي قنواتالعلى اتصال ب

                                                           
 .36: اإلسراء  1
 . 12،مرجع سابق، ص خليل، عماد الدين، حول تشكيل العقل املسلم  2
 .5: الطارق  3
 .22-21: األنفال  4
 .225أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس، املقابسات، مرجع سابق، ص  5
 .36: اإلسراء  6
، (م1444، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن)جماهد، منتصر حممود، أسس املنهج القرآين يف حبث العلوم الطبيعية،   7
 .212-211ص

 . 15: النور  8
 .214، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  9

 .63الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص  10
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على أساس التفكر والنظر والذي  اجيعل السري يف األرض والتنقل يف دروهبا قائمً  وهو القرآنو 
ستكشاف اليت يعمل وهو ما يساعد على تنمية مهارات املالحظة والبحث واال ،بدوره يعتمد على احلواس

فهو  ،1 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلقَ ﴿قال تعاىل ، واليت تبدأ باحلواس من خالهلا التفكري
 .واليت تعد احلواس منها ،للبحث واالستكشاف مع األخذ مبقوماته ولوازمه نسري إذ

والقلب على املشاهد اجلديدة اليت مل تألفها العني يفتح العني "والقرآن يف دعوته للسري يف األرض
وان اإلنسان ليعيش يف املكان الذي ألفه فال يكاد ينتبه . ومل ميلها القلب وهي لفته عميقة إىل حقيقة دقيقة

حىت إذا سافر وتنقل وساح استيقض حسه وقلبه إىل كل مشهد وإىل   ،إىل شيء من مشاهده أو عجائبه
ديدة ِما كان مير على مثله أو أروع منه يف موطنه دون التفات وال انتباه ورمبا عاد كل مظهر يف األرض اجل

. إىل موطنه حبس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب مبا مل يكن يهتم به من قبل سفره وغيبته
أو كانت ال تفصح له بشيء  ،عن حديثها وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافاًل 

 .2 " تناجيهوال
ليل الذي قد توقعه فيه ليجنب التفكري التض وإن الرب  بني احلواس والعقل الذي يدعو إليه القرآن

علومات مذلك أن احلواس قد تضلل التفكري فيما تقدم من  ،العقلمراجعة  من احلواس إذا كانت يف معزل
 رى العصا إذا وضعت يف املاء منكسرةوقد ت ،فقد ترى العني السراب يف الصحراء ماء ،العقلخارف مراجعة 
فالفرد ما مل يعدل استجاباته عن طريق املراجعة العقلية ملا تقدمه احلواس فإن ذلك قد  ،رغم استقامتها

 ،قرآنوهنا يتجلى أمهية الرب  بني احلواس والعقل اليت أكد عليها ال ،يقوده إىل اعتقادات زائفة يبين عليها
 .3 ﴾ا لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل َواَل تَ ْقُف مَ ﴿قال تعاىل
تزداد حساسية الفرد بتفكريه جتاه ما يقع يف والرب  بينها وبني التفكري بتفعيل احلواس هكذا فإنه و 

يعرض له من مواقف ومشكالت وجتاه ما هو  وتزداد معه كذلك حساسية الفرد جتاه ما ،مدى تلك احلواس
كوهنا تدفع   ،وبزيادة احلساسية للمشكالت يزداد احلافز إىل انتاف أفكار جديدة .يف صدد دراسته وحبثه

     .   التفكري للتساؤل عن أسرار األشياء هبدف التوصل حللول أصيلة وناجعة
 ليص التفكري من معوقات منوهخت_ 5

يؤكد على ضرورة هتيئة الظروف املناسبة واليت تساعد على  التوجيه من خالل والقرآن كذلك
ُقْل ﴿قال تعاىل ،ِمارسة التفكري السليم والشروط الضرورية اليت تكفل ِمارسة التفكري يف معزل عن املؤثرات

َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا َواْلَمْوِعظَُة اْسُم َمْصَدِر اْلَوْعِظ َوُهَو ُنْصٌح  " ،4 ﴾ِإمنَّ
 .5" بِِإْرَشاٍد َمُشوٍب بَِتْحِذيٍر ِمْن حَلَاِق ُضرٍّ يف اْلَعاِقَبِة أَْو بَِتْحرِيٍض َعَلى َجْلِب نَ ْفٍع، َمْغُفوٍل َعْنهُ 

                                                           
 .22: العنكبوت  1
 .2132، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 2
 .36: اإلسراء  3
 .46: سبأ  4
 .48، ص4ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  5
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عداد هبمة واجتهاد واحلث على التأهب واإلست ،فاملوعظة هنا جآءت على سبيل التوجيه واإلرشاد
تأهب  ،1" أَْن تَ ُقوُموا ُمرَاٌد بِِه اْلَمْعىَن اْلَمَجازِيُّ َوُهَو التََّأهُُّب لِْلَعَمِل َوااِلْجِتَهادُ "  ،ملمارسة التفكري والعمل به

على ِمارسة التفكري من إعداد للمكان وهتيئة للنفس ودفع يكون معه األخذ بكل ما من شأنه أن يساعد 
متخلصني من كل ما من شأنه أن يعيق التفكري أو يشل  متجردين يف ذلك هلل وحده ،واملعوقاتللصوارف 
 .من فاعليته

 ،عمق اإلميان: ذلك أن التفكري يف مستواه ودرجته يتأثر مبجموعة من العوامل والفروق واليت منها
ودرجة معرفة املؤمن بالشيئ الذي  ،يةوالعوامل البيئ ،واحلالة االنفعالية والعقلية ،والقدرة على الرتكيز الذهين

 .2 ودرجة ألفة املتفكر على األشياء ،وماهية األشياء ،والقدوة الصاحلة والصحبة ،يتفكر فيه
والسري يف األرض املصحوب بالنظر  ،3 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلقَ ﴿قال تعاىل 

ات وتقنيات يتبعها الباحث ويستخدمها للوصول إىل نتائج دراسته، وهذا والتفكر يقتضي األخذ بإجراء
 .يعين كذلك إتقان مهارات استخدام تلك التقنيات ومهاراهتا والتدرب عليها

ضرورة توفري الشروط والظروف املساعده من معوقات منوه يؤكد على  ليص التفكريختوالقرآن مع 
ا يف اأْلَْرِض فَ َتُكوَن هَلُْم قُ ُلوٌب يَ ْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإن ََّها اَل أَفَ َلْم َيِسريُو ﴿قال تعاىل ،على منوه

استخدام أدوات "، وهنا تأيت دعوة القرآن إىل 4 ﴾تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ 
 .5" ا من معارف الوجودالبحث يف كل ما يقع حتت أيدينا ونظرن

وإىل السماء كيف رفعت؟ وإىل األرض كيف  ؟واإلنسان وهو ينظر إىل اإلبل كيف خلقت
سطحت؟ وإىل اجلبال كيف نصبت؟ مطالب بأن يستخدم يف ذلك النظر والتدبر مناهج وأدوات البحث 

كوب وأدوات التشخيص املتوفرة يف عصره واملتفقة مع جمال نظره وتدبره فهو مطالب بأن يستخدم امليكرس
السمآء،  أفق الطيب يف التلحليل للكائنات احلية، ومطالب كذلك بأن يستخدم التلسكوب يف النظر يف
 . ومطالب بأن يستخدم أدوات القياس والرصد اجليولوجي وهو ينظر يف األرض واجلبال وهكذا

 التعلم باإلكتشاف على قدرةال يف التفكري يعزز_ 6
 ،هو تعليم استكشايف ،والذي يدعو إليه القرآن قرون بالنظر والتأملوالسري يف األرض امل

القرآن يف دعوته للسري يف ف ،يستكشف فيه الفرد بتفكريه وتدبره السنن والقوانني وطبيعة العالقة بني االشياء
أو بينها وبني األرض املقرون بالنظر والتأمل يرب  بني العديد من الظواهر الطبيعية وبني انتفاع اإلنسان منها 

ومع السري يف األرض  ،من املباحث والتأمالت اواسعً من اهلل وهو ما يفتح جمااًل  ااإلنسان باعتبارها تسخريً 
 .يكون اإلنسان قد وجل خمتربًا مرتامي األطراف تتعدد فيه وتتنوع التجارب

                                                           
 .232، ص22بن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، املرجع السابق، فا  1
 .48-81هود، مرجع سابق، صبدري، مالك، التفكر من املشاهدة إىل الش 2
 .22: العنكبوت  3
 .45: احلج  4
 .56، ص(م1446، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: القاهرة)جماهد، منتصر حممود، أسس املنهج القرآين يف حبث العلوم الطبيعية،  5
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لكشف عن وأسلوب التعلم باالكتشاف أسلوب يعتمد الفرد فيه على نفسه يف بلو  املعرفة وا
يتطلب من الفرد فيه بإعادة تنظيم املعلومات املخزونة لديه وتكييفها بشكل ميكنه من رؤية "إذ  احلقائق

ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا  ﴿قال تعاىل .1" عالقات جديدة مل تكن معروفة لديه قبل املوقف االستكشايف
والسري يف  ،3 ﴾ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ ُقْل ﴿وقال تعاىل  ،2 ﴾َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلقَ 

األرض مع النظر يف عواقب األولني ومآالهتم من األمور اليت تساعد على صياغة املشكالت يف ايلاالت 
هذا األسلوب مير و  ،اإلنسانية من خالل الوقوف على الظروف احمليطة بنشأهتا ومعرفة جذورها بشكل جيد

مبراحل عدة فمن املالحظة املقصودة واملنظمة إىل عملية التصنيف مث القياس والتنبؤ والوصف وانتهاء 
 .4 باالستنتاف

وهو أسلوب فيه إثارة للذهن للوصول إىل احلقائق والقوانني واكتشاف السنن اليت حتكم العالقات 
كما يعتاد الفرد فيه   ،ث ملا جيدون فيه من متعة وتشويقكما يزداد اهتمام املتعلمني بالبح  ،بني األشياء

على استخدام القدرات العقلية والتفكري املنظم واالعتماد على النفس وذلك من خالل قراءة املقدمات "
 .5 "اليت متكن املتعلم من التنبوء باملستقبل واستشرافه

يق قدر من الفهم عرب وحتق ،إىل التحفز للمعرفة من خالل البحث عنها"فهي عادة تشري 
وهذا كله وال شك يثري التفكري مبا من  ،6 "املالحظة واالستغراق يف األسئلة االستكشافية وطرح البدائل

 .شأنه أن يرسم على منواله ويستشرف املستقبل على هداه فيأخذ بالنافع البناء ويرتك الضار اهلدام
وسائر صوب  منهجعلى  اً مبكوناته قائمويف هذا األسلوب يصبح التفاعل بني التفكري والوجود 

وبذلك  ،هدف حيث تتوجه احلواس للوجود اخلارجي لغرض املالحظة واإلحاطة بطبيعة ما هو حادث
 .سربًا واستكشافًا ،املالحظة مقصودة وذات غاية تكون

من رؤية املشكلة من وجهات نظر  ميكن الفرد فهذا ،يقوم على البحث الذايت وكون االستكشاف
ويعد اإلفرتاض املمكن حبيث خيترب هذا اإلفرتاض ويعمل   ،فيفسرها ويبحث باستقاللية عن حل هلا"فهخمتل

 ،كما لو أنه يكتشف بنفسه تلك املعارف اليت كانت مكتشفه من قبل عرب التطور التارخيي لإلنسانية
 .7 "حيث يعمل يف الوقت ذاته على معرفتها ومتثله

                                                           
 . 131، ص(م2228، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)بدير، كرميان، التعلم النش ،  1
 .22: العنكبوت  2
 .64: االنمل  3
، (م1442، 1دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: عمان)نشوان، يعقوب حسني املنهج الرتبوي من منظور إسالمي،  4
 . 162_158ص

 .431، ص(م2223، 1دار عمار للنشر والتوزيع، ط: عمان)العاين، وجيهه ثابت، الفكر الرتبوي املقارن،  5
 .14نوفل، حممد بكر، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقل، مرجع سابق، ص 6
 .221، ص(م1484، ديسمرب، 144ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ع: الكويت)روشكا، الكسندرو، اإلبداع العام واخلاص،  7
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لدعوة يف القرآن إىل السري يف األرض واملشي يف مناكبها والتدبر ولقد ترجم علماء املسلمني تلك ا
مصدر إنطالق علماء املسلمني يف شىت بقاع األرض يف "حيث كانت  ،واستكشافها يف آياهتا وأسرارها
وكانت  ،ونشر املعرفة اإلسالمية واكتساب معرفة اآلخرين ،والريادة العلمية ،والسياحة ،حركة للهجرة

نطالقة املزيد من تطور املعرفة باألرض وإنساهنا وتأسيس العلوم املختلفة اليت رفدت معرفة حصيلة هذه اإل
 .وهو ما يعكس منو التفكري ونضجه ،1 "اإلنسان يف خمتلف مراحل مسريته العلمية

يكون التأكيد فيه  :ومن وجهة النظر الرتبوية فإن أسلوب التعلم باالكتشاف تربز أمهيته يف اآليت
تتمازف عمليات كما فيه   .لم وليس على التعليم حيث يقوم املتعلم بكافة متطلبات التعلمعلى التع

مة واملعتمدة على والعمليات العقلية املنظ ،االكتشاف واملمارسة العملية مبا حتمله من متعة وتشويق للمتعلم
دروس ما متثل ك  ، يف املتعلم واالعتماد على النفس يريب االكتشافوهو كذلك  ، الواقع امللموس

االكتشاف فرصة كبرية لتنمية املهارات العملية إذ أهنا توفر الفرص املناسبة ليتعامل املتعلم مع األدوات 
التلميذ كعامل صغري  وهي قبل هذا وذاك تعامل ، استخدام احلواس االستخدام الفعالواألجهزة املخربية و 

ويتنبأ ويستخلص النتائج وهو ما  ،يالحظ ويصنففهو يقوم وجميع العمليات اليت يقوم هبا العامل حيث 
فإن العلوم الرتبوية "هلذا و  .2ِما يوفر الفرص املناسبة لإلبداعليسلك سلوك العلماء  اعمليً  ايعد تدريبً 

والنفسية بدأت هتتم بتطوير القدرات اإلبداعية لدى الطالب وتكوين اعتيادات البحث املماثلة العتيادات 
 .3 "الباحث احلقيقي

الفرد إذا ما أخذ هبذا األسلوب وسار عليه فإنه وال شك تتطور مالحظته وتتسع مداركه وتنمو ف
وإمنا يتصل  ،أو من سبقوه ويف هذا األسلوب ال يقف الفرد  حيثما قرر أقرانه ،قدراته على اإلستكشاف

وهو ما ميكنه من  اشفً ومستك ابالسنن والقوانني واحلقائق يف موقع عملها وحمل فعلها ويتفاعل معها باحثً 
وصقل  االستخاليفالتعرف على عالقات جديدة  ميا جيعل تأثريها أكرب وأعظم يف تنمية التفكري ببعده 

 .مهاراته لدى الفرد
والسري يف األرض يوسع من  ،ش ال يتيح للمرء أن يرى الصورة كاملة بكل أبعادهافالواقع املعي 

كما أنه سرب لسرية اإلنسان يف عمق الزمان ملعرفة   ،ورة الوجوددائرة املعرفة ويكشف عن سنن وقوانني سري 
 .قصة البشرية يف رشدها وغيها

ال يتم يف فرا  وإمنا هو يف خمترب تتوفر فيه مواد  وفق الرؤة القرآنية وهكذا فإن السري يف األرض
نية يف مسارها تنتظم حيث جند اآليات الكو  ،الدراسة والبحث املثرية للتفكري بشقيها الكوين واإلجتماعي

 ،يف سنن وقوانني ثابته ومطرده ميكن للتفكري أن يعمل عليها ويستثمر اكتشافها يف ضوء تفاعله معها

                                                           
 .111، ص(م2225، 1تبة اهلالل، طدار مك: بريوت)اجلابري، مسلم،  الدار واإلميان،  1
 .161_162نشوان، يعقوب حسني، املنهج الرتبوي من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص 2
 .222روشكا، الكسندرو، اإلبداع العام واخلاص، مرجع سابق، ص 3
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يعد من الضرورة  والكون وهذا التالحم بني العقل. واألمر كذلك على صعيد السنن والقوانني اإلجتماعية
 .1 لتكوين القدرات العلمية السليمة

يهيء ظروف تعمل على تنمية التفكري وتصقل نشاطه فتتبع السنن فر مادة وتتاوباالسكتشاف تتو 
من املعرفة ميكن توظيفها يف تقدمي  اواسعً  ابابً  حظة انتظامها يفتح أمام التفكريواكتشاف فعلها ومال

 عمل يفمن الوهم واخلرافة وهو ما حيفظ التفكري من التوجه اخلاطئ وال ذاتيةكما أنه ينقي اخلربات ال  ،جديد
التفكري  ث والدراسة ورسم أهدافها مبا جيعلكما يتم معه حتديد مناهج البح  ،يف عامل اخللق ما ال وجود له

يف حالة من اليقظة صوب اهلدف املنشود الذي هو عمارة األرض والقيام بواجبات االستخالف وهو ما 
 . حيفظ للتفكري دوره البناء

 األفكار يعزز يف التفكري القدرة على توليد_ 1
فقد  ،يف احلقل الرتبوي( لعصف الذهينا)وهو ما يطلق عليه  ،القدرة على توليد األفكارأما    

َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَِّه َمثْ ىَن ﴿قال تعاىل ،جآءت الدعوة إليه يف القرآن واضحة وصرحية ُقْل ِإمنَّ
فيتفكران ويعرض كّل واحد منهما حمصول فكره على صاحبه : االثنانأّما " ،2 ﴾َوفُ رَاَدى مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا

وينظران فيه متصادقني متناصفني، ال مييل هبما اتباع هوى وال ينبض هلما عرق عصبية، حىت يهجم هبما 
يفكر يف نفسه بعدل ونصفة من غري : الفكر الصاد والنظر الصحيح على جادة احلق وسننه، وكذلك الفرد

ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقّر عنده من عادات العقالء وجمارى أحواهلم، والذي أن يكابرها 
أّن االجتماع ِما يشّوش اخلواطر، ويعمى البصائر، ومينع من الروية، وخيل  : أوجب تفرّقهم مثىن وفرادى

 .3" القول
ؤثرات الشائعة يف وامل. عن التأثر بالتيارات السائدة يف البيئة ابعيدً "وبذلك يكون التفكري 

دعوة إىل التعامل مع الواقع البسي ، ال مع القضايا والدعاوى الرائجة وال مع العبارات املطاطة، .اجلماعة
دعوة إىل منطق الفطرة اهلادئ الصايف، بعيدا عن  ،اليت تبعد القلب والعقل من مواجهة احلقيقة يف بساطتها

وهي يف الوقت ذاته منهج يف .غبش الذي حيجب صفاء احلقيقةالضجيج واخلل  واللبس والرؤية املضطربة وال
وعلى مراقبة اهلل . منهج بسي  يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي واملؤثرات. البحث عن احلقيقة

مثىن لرياجع أحدمها اآلخر، ويأخذ معه ويعطي يف غري تأثر .. « َمْثىن َوفُرادى. َأْن تَ ُقوُموا لِلَّهِ »... وتقواه 
وفرادى مع النفس وجها .. بعقلية اجلماهري اليت تتبع االنفعال الطارئ، وال تتلبث لتتبع احلجة يف هدوء

 .4" لوجه يف متحيص هادئ عميق 

                                                           
 .121ياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي، مرجع سابق، ص 1
 .46: سبأ  2
 .542، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 3
 .2414، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 4
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قدرة املتعلم الذهنية وقواه العقلية على توليد أفكار جديدة تتميز "مع هذا األسلوب تنمو ف
لة أو الكشف عن احلقائق من دون أن تناقش مع باالبداع ضمن فرتة زمنية قصرية تساعده يف حل مشك

وهو أسلوب يفتح اآلفاق أمام املتعلم للوصول إىل أفكار ومعلومات جديدة مل تكن معروفة من . اآلخرين
 .1" قبل وتتميز بصفة االبتكار

وباالمجال فإن التوجيه واإلرشاد يف القرآن على مستوى التفكري تتقرر معه فرضية البحث والتفكري 
ى الفرد املسلم، ويغدو التفكري منهج حياة يعيش معه وعليه الفرد املسلم هذا من جهة، ومن جهة ثانية عل

فإن الفرد املسلم من خالل تلك املمارسة ووفق املنهجية اليت رمسها القرآن يف معرض آياته اليت تدعو إىل 
ية عقلية، كما يكتسب معها مهارات التفكر فإنه بذلك يعزز لدى الفرد املسلم الوعي بعملية التفكري كعمل

التفكري وتتشكل لديه أسس وقواعد التفكري السليم، وتتسع معه قاعدة املعرفة واليت تشكل مادته فيما ينتج 
فالتوجيه واالرشاد يف ضوء الرؤية القرآنية ميثل  ،ويبدع، كما تنمو معه القدرة على توليد أفكار جديدة

 .اسرتاتيجية للنهوض بنمو التفكري السليم لدى الفرد
بل ال  ،ييقتصر على جمرد اخلطاب النظر  أنال ينبغي رشاد أن التوجيه واإل عليه وما ينبغي التأكيد
  ال بدو  ،لدى الفرد املسلمعليه من منهجية يف صياغة وتنمية التفكري السليم  بد من استخالص ما اشتمل

يئ معه العمل وفق منهجية مدروسة لعكس هذه الدعوة مبنهجيتها يف واقع عملي تطبيقي هتُ من  كذلك
وبإشراف مباشر يف نطاق مؤسسات متخصصه تعىن بتعليم التفكري  ،وفر معه االمكانياتالظروف وتُ 

 .ارسته وفق خط  وبرامج معدة لذلكوالتدريب على ِم
فرائض فال بد كذلك من تعليم التفكري والدعوة وهنا الصالة والصيام ك تعليميف  ألمرهو اوكما  

ولكونه عبادة  ،باعتبار أنه الزمة من لوازم اإلستخالف إليه مبا جيعل منه شعرية حاضرة يف حياة الفرد املسلم
   .بل إنه ليعد أم العبادات ،من العبادات

 
  

                                                           
 .438العاين، وجيهة ثابت، الفكر الرتبوي املقارن، مرجع سابق،  1
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 يف تنمية  التفكري القصة وأثرهأسلوب : املطلب الثاين
 

      القصة لغة واصطالحاً :أوالً 
ِمَن اْلَقْوِم َصَص قَاَل اَل خَتَْف جَنَْوَت فَ َلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلقَ ﴿روى وحكى قال تعاىل: قص: القصة لغة
َما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ اللَُّه َوِإنَّ اللََّه هَلَُو ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ وَ ﴿والقصص رواية اخلرب قال تعاىل ،1 ﴾الظَّاِلِمنيَ 

ا َعَلى آثَارمِِهَا َقَصًصا﴿لألثر قال تعاىل اوقصصا تتبعً  ،2 ﴾اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ   ﴾3قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ فَاْرَتدَّ
 .   فهي أخبار ألحداث مطابقة لواقعها.4

َُتَتبَّعة، لقوم ما، أو  جمموعة من األخبار"هي : االقصة اصطالحً 
املتعلقة باألحوال والشؤون واألحداث امل

سرد مشوق مرتاب  حلدث أو أحداث وثيقة " والقصة كذلك. 5 "لرجل أو المرأة أو لقرية أو غري ذلك
الصلة ببعضها البعض، مير هبا شخص أو عدد من الشخوص باجتاه حل أزمة أو عدد من األزمات واجتياز 

وهي عادة ما تدور حول مشكلة رئيسة أو عدد من املشكالت وتنتهي عادة ،6 "خيالية مشكلة واقعية أو
 .حبل املشكلة أو سلسلة املشكالت

 ،والقيم ،واجلو العام ،والبناء العام ،والشخصيات ،الفكرة واحلبكة"وللقصة مكونات أساسية هي
 ،والفكرة متثل موضوع القصة ولبها. 7 "وهناك مكونات أخرى تتعلق باإلخراف ،واللغة واألسلوب ،والبيئة
والشخصيات تعد من أهم عناصر اجلذب مبا هلا من  ،ما احلبكة فتمثل ترتيب األحداث بطريقة مشوقةوأ

وأما القيم فتتمثل يف القيم  ،والبناء واجلو العام متثل شكل العالقة اليت تنظم األحداث ،مسات ومعامل
وأما األسلوب فهو طريقة  ،ثل مكان احلدث وزمنه كقرية أومدينةوالبيئة مت ،الرتبوية اليت تتضمنها القصة

 .8 عرض القصة والذي حيدده عادة أهداف القصة
 

 القصة يف القرآنورود : ثانياً 
فاملتصفح للقرآن الكرمي جيد أن القصة تتوزع يف ثنايا  ،كبرياً  اتشغل القصة يف القرآن الكرمي حيزً  

ذلك أن هدفها  ،يف السور املكية منها يف السور املدنية اثر حضورً وهي أك ،السور لتغطي مساحة واسعة

                                                           
 .25: القصص  1
 .62: آل عمران  2
 .64: الكهف  3
 .421_422معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مجهورية مصر العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، اجلزء الثاين، ص 4
 .151،ص3عويس، عبد احلليم وآخرون، موسوعة مصطلحات احلضارة اإلسالمية مصطلحات علوم القرآن، مرجع سابق، ف 5
، (م2224، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)صصي لألطفال ويليامز، قطامي، يوسف وريل الفرا  التفكري اإلبداعي الق 6
 .51ص

 .2532ابراهيم، جمدي عزيز، موسوعة املعارف الرتبوية، مرجع سابق، ص 7
 .2533_2532ينظر ابراهيم، جمدي عزيز، موسوعة املعارف الرتبوية، مرجع سابق، ص 8
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فالقصة  ،ة والقضاء على التصورات اجلاهليةاألول كان تغيري من  التفكري لدى الفرد وايلتمع يف بداية املرحل
 .1 يف القرآن متثل معطى تربوي

خصية اإلنسانية وهي هي حبضورها القوي واملتميز يف القرآن الكرمي تغطي سائر جوانب الشو 
من األهداف  اجمردً  افنيً  فالقصة يف القرآن مل تكن عماًل  ،بذلك ترمي إىل إعداد وتربية إنسان اخلالفة

كإثبات الرسالة وبيان أن الدين كله من عند   اشتملت على العديد من األغراض وإمنا ،واألغراض التوجيهية
والرتبية  ،وبيان خطر غواية الشيطان وبيان قدرة اهلل تعاىل اهلل وبيان مدى نصر اهلل لرسله وعباده املؤمنني

 .2 نسان اخلالفة ال الرتبية النفسية بل العقلية أيضاً إلتربية وإعداد كل ذلك   ،على الصرب
دعوهتم إىل  األنبياء، وقد تضمنقصص : النوع األول :3 على ثالثة أنواع والقصص يف القرآن

وعاقبة املؤمنني   هبا، وموقف املعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورهاقومهم، واملعجزات اليت أيدهم اهلل
 ،أفضل الصالة والتسليم اوغريهم من األنبياء واملرسلني عليهم مجيعً  نوح، وإبراهيم، كقصص. واملكذبني

 .وهي كثرية يف القرآن
 املوت، هم ألوف حذرتعلق حبوادث غابرة، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم و ي قرآين قصص: نوع الثاينلا

وأهل الكهف، وذي القرنني، وقارون، وأصحاب  ،وأصحاب اجلنتني آدم، وجالوت، وابين وطالوت
 .وأصحاب الفيل وغريهم ،وأصحاب األخدود ،ومرمي ،السبت

قصص تتعلق باحلوادث اليت وقعت يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كغزوة بدر، : النوع الثالث
هذه  وجل قصص القرآن يقع حتت. وحنو ذلك ، وتبوك، واألحزاب، واهلجرة، واإلسراء،وأُحد، وُحنني
 .األنواع الثالثة

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن ﴿قال تعاىل  حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا أَْوَحي ْ
َصَص اْلَوارَِد يف اْلُقْرآِن َكاَن َأْحَسَن أِلَنَُّه َوارٌِد ِمَن اْلَعِليِم احلَِْكيِم، فَ ُهَو يُوِحي َما يَ ْعَلُم فَِإنَّ اْلقَ " ،4 ﴾اْلَغاِفِلنيَ 

َهاُف الن َّْفِس وِح َوابْتِ أَنَُّه َأْحَسُن نَ ْفًعا لِلسَّاِمِعنَي يف أَْبدَِع اأْلَْلَفاِظ َوالت َّرَاِكيِب، فَ َيْحُصُل ِمْنُه ِغَذاُء اْلَعْقِل َوالرُّ 
 .5" َوالذَّْوِق ِمَّا اَل تَْأيت مبِْثِلِه ُعُقوُل اْلَبَشرِ 

َأِي اْلَقَصَص اْلُمَصاِحَب لِلصِّْدِق اَل  " ،6 ﴾حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم بِاحلَْقِّ ﴿وقال تعاىل
فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم ﴿وقال تعاىل .7" َوَلُه َشْأنٌ  اخْلَبَ ُر الَِّذي ِفيِه َأمهِّيَّةٌ : َوالنََّبأُ ... لِلتََّخرَُّصاِت 

                                                           
، (م1448ط، .ديوان املطبوعات اجلامعية، د: اجلزائر)مقاربة توصيفية جلمالية السرد االعجازي، عشرايت، سليمان، اخلطاب القرآين   1
 .64ص

 .61، ص(م1443، 4دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الغزايل، حممد، كيف نتعامل مع القرآن، املنصورة 2
 .282، ص(م2226-ه 1421، 1سالة ناشرون، طمؤسسة الر : بريوت)ينظر القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن،   3
 .3:يوسف  4
 .224، ص12التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  5
 .13: الكهف  6
 .211، ص15ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 7
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فَِإنَّ يف اْلَقَصِص تَ َفكُّرًا َوَمْوِعظًَة، فَ يُ ْرَجى ِمْنُه تَ َفكُُّرُهْم َوَمْوِعظَتُ ُهْم، أِلَنَّ ِلأْلَْمثَاَل "  ،1 ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 
اِهَلِة أَِو َواْسِتْحَضاِر النَّظَائِِر َشْأنًا َعِظيًما يف اْهتِ  َداِء الن ُُّفوِس هِبَا َوتَ ْقرِيِب اأْلَْحَواِل اخْلَِفيَِّة ِإىَل الن ُُّفوِس الذَّ

، خِبِ  اَلِف التَّْذِكرِي اْلُمَجرَِّد اْلُمتَ َغاِفَلِة، ِلَما يف الت َّْنِظرِي بِاْلِقصَِّة اْلَمْخُصوَصِة ِمْن َتذَكُِّر ُمَشاَهَدِة احْلَاَلِة بِاحلََْواسِّ
 .2"ِن الت َّْنِظرِي بالشَّْيء احملسوسعَ 

فمن حيث احملتوى فإنه ميتاز عن غريه من القصص اإلنساين  مبزايا عديده،   القصص القرآينف
 :ميتاز باآليت

فهو سبحانه صادق ال  ،3 ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا﴿القصص القرآين ميتاز بالصدق، قال تعاىل  _
 .4 ﴾ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ  ﴿:ال تعاىلوق. جيوز عليه الكذب

واملراد أنه  ،5 ﴾حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ ﴿:والقصص القرآين هو أحسن القصص، قال سبحانه_ 
 .6 اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب

رٌَة أِلُويل اأْلَْلَبابَلَقْد َكاَن يف َقصَ ﴿ :والقصص القرآين هو أنفع القصص، قال عز وجل_   ،7 ﴾ِصِهْم ِعب ْ
ِمْنُه اْعَلْم َأنَّ ااِلْعِتَباَر ِعَبارٌَة َعِن اْلُعُبوِر ِمَن الطََّرِف اْلَمْعُلوِم ِإىَل الطََّرِف اْلَمْجُهوِل، َواْلُمرَاُد "الرازي يقول 

 .نسانيةاحلياة اإلتأثري واسع يغطي جوانب وذلك ملا له من  ،8 "التََّأمُُّل َوالت ََّفكُّرُ 
أَنَُّه ذََكَر يف أَوَِّل السُّوَرِة حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك " يقول اآليتني السابقتني على ويف تعليق الرازي كذلك

رٌَة أِلُويل اأْلَْلباِب تَ ْنِبيًها: مُثَّ ذََكَر يف آِخرَِها[ 3: يُوُسفَ ]َأْحَسَن اْلَقَصِص  َعَلى َأنَّ  َلَقْد كاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ
رَُة َوَمْعرَِفُة احلِْْكَمِة َواْلُقْدرَةِ  َها اْلِعب ْ َا َكاَن ِبَسَبِب أَنَُّه حَيُْصُل ِمن ْ فالقصص القرآين ميتاز . 9" ُحْسَن َهِذِه اْلِقصَِّة ِإمنَّ

  .بصدق الكلمة واملوضوع، وحتري احلقيقة، حبيث ال يشوهبا شائبة من الوهم أو اخليال أو خمالفة الواقع
 :10 فإن القصة يف القرآن تتميز باآليت :ومن حيث طريقة العرض

ومرة  ،تنوع طريقة العرض فمرة يسبق القصة ملخصها ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها مث تبدأ القصة_ 1
 .ومرة ترتك القصة حتدث عن نفسها ،تذكر القصة مباشرة

                                                           
 .116: افاألعر  1
 .114، ص4ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 2
 .81: النساء  3
 .62: آل عمران  4
 .3: يوسف  5
 .441، ص2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 6
 .111: يوسف  7
 .522، ص18مفاتيح الغيب املسمى التفسري الكبري،مرجع سابق، ف(: ه1422)فخر الدين  لرازي،ا 8
 .522، ص18فخر الدين، مفاتيح الغيب املسمى التفسري الكبري،مرجع سابق، ف الرازي، 9

املكتب : االسكندرية)حسن، ينظر حممود السيد، روائع اإلعجاز يف القصص القرآين دراسة يف خصائص األسلوب القصصي املعجز،  10
 .42_18، ص(م2223، 2اجلامعي احلديث، ط
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 ،طل وعن النظارة ومرة يكشف السر للنظارةفمرة يكتم سر املفاجأة عن الب ،تنوع طريقة املفاجأة _ 2
 .ومرة يكشف بعض السر للنظارة

ويف ذلك جذب  ،قسمت ْثانية وعشرين مشهداً فقصة يوسف مثاًل  ،الفجوات بني املشهد واملشهد_ 3
 .لألنظار وشحذ للخيال لتنطلق األذهان والوجدانات يف أجوائها وتتفاعل مع أحداثها

بعض القصص جاءات يف بعض "خيتلف من موضع آلخر إذ أن وأسلوب عرض القصة يف القرآن 
فاآليات العشر األوىل من  ،كقصة شعيب مع قومه يف سورة هود  ،املواضع يغلب فيها احلوار على اإلخبار

 .1 "مث ختم اهلل القصة بآيتني بني فيها عاقبة قوم شعيب ،هذه القصة كلها حوار
ُقُصوا َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشعَ ﴿قال تعاىل رُُه َواَل تَ ن ْ ْيًبا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ

َويَا قَ ْوِم أَْوُفوا اْلِمْكَياَل ( 84)اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ أَرَاُكْم خِبَرْيٍ َوِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم حمُِيٍ  
ٌر َلُكْم ِإْن  ( 85)ْسِ  َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تَ ْعثَ ْوا يف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن َواْلِميزَاَن بِاْلقِ  بَِقيَُّت اللَِّه َخي ْ

ُرَك َما يَ ْعبُ ( 86)ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي َوَما أَنَا َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ  ُد آبَاُؤنَا َأْو َأْن قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن نَ ت ْ
قَاَل يَا قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة ِمْن َريبِّ ( 81)نَ ْفَعَل يف أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء ِإنََّك أَلَْنَت احْلَِليُم الرَِّشيُد 

ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َوَرَزَقيِن ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإىَل َما أَن ْ  َهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإْلِ
َويَا قَ ْوِم اَل جَيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم  (88)تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

َواْستَ ْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َرِحيٌم ( 84)قَ ْوَم َصاِلٍح َوَما قَ ْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم بَِبِعيٍد  نُوٍح أَْو قَ ْوَم ُهوٍد أَوْ 
َرمَجَْناَك َوَما أَْنَت قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثريًا ِمَّا تَ ُقوُل َوِإنَّا لَنَ رَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْهُطَك لَ ( 42)َوُدوٌد 

َنا بَِعزِيٍز  ُلوَن حمُِيٌ  قَاَل يَا قَ ْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َواختََّْذمُتُوُه َورَاءَُكْم ِظْهرِيًّا ِإنَّ َريبِّ مبَا تَ ْعمَ ( 41)َعَلي ْ
َف تَ ْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب خُيْزِيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َويَا قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َسوْ ( 42)

َنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرمْحٍَة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن ( 43)َواْرتَِقُبوا ِإينِّ َمَعُكْم َرِقيٌب  َوَلمَّا َجاَء أَْمرُنَا جَنَّي ْ
َكَأْن ملَْ يَ ْغنَ ْوا ِفيَها َأاَل بُ ْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َْثُوُد ( 44)ا يف ِديَارِِهْم َجاْثِنَي ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحو 

(45) ﴾ 2. 
 :3 كذلك  من صور القصص القرآينو 
  ،وهي اليت استقل هبا موطن قرآين واحد ومل تتكرر خارف ذلك املوطن ،القصة املغلقة أو املكتملة  -1

السالم اليت وردت يف سورة يوسف كاملة ومل تتكرر يف سور القرآن كقصة يوسف عليه 
 .وقصة صاحب اجلنتني ،وكذلك قصة أهل الكهف اليت وردت يف سورة الكهف ،األخرى

واملتواتر يف أكثر من  ،وهي ذلك النوع من القصص  املتعلق بسرية نيب أو رسول ،القصة املفتوحة -2
  .أو من حيث اإلفادات اليت حتملها تتجدد من سياق آلخر من حيث الشكل سورة

                                                           
 .214، ص(م1483، 2دار الفكر، ط: دمشق)النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها،  1
 .45-84: هود  2
 .12-64عشرايت، سليمان، اخلطاب القرآين مقاربة توصيفية جلمالية السرد االعجازي، مرجع سابق، ص ينظر  3
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 يف تنمية التفكريالقصة أثر : ثالثاً 

أبصر أهل العلم أن " كما يشري ابن عاشور إذ يقول وقدو  اوالقصة يف القرآن هلا مقاصدها وأبعاده
وال  ،على حصول العربة واملوعظة ِما تضمنته القصة من عواقب اخلري والشر اليس الغرض من سوقها قاصرً 

حصول التنويه بأصحاب تلك القصص يف عناية اهلل هبم أو التشويه بأصحاهبا فيما لقوه من غضب  على
إن يف  ،بل الغرض من ذلك أمسى وأجل ،اهلل عليهم كما تقف عنده أفهام القانعني بظواهر األشياء وأوائلها

 .ها البعد الرتبويفالقصة هلا أبعادها املختلفة واليت من. 1"مجة وفوائد لألمة اتلك القصص لعربً 
القصة يف القرآن ليست مسوقة لتعليم احلوادث التارخيية فق ، وقد أورد ابن عاشور عشر فوائد ف

معرفة ترتيب املسببات على أسباهبا يف اخلري والشر : للقصة وما يعين الباحث منها هو اشارته إىل اآليت
وفيها   ، 2 ﴾يًَة مبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ فَِتْلَك بُ ُيوتُ ُهْم َخاوِ ﴿والتعمري والتخريب، قال تعاىل

طهر من أسباب توسيع لعلم املسلمني بأحاطتهم بوجود األمم ومعظم أحواهلا مبا يساعدهم على التكذلك 
هلا مبزاياها  تعويد املسلمني على معرفة سعة العامل وعظمة األمم واإلعرتاف كما فيها  ، هالك األمم السابقة

يتوقف عليه كمال  فإذا علمت األمة جوامع اخلريات ومالئمات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها ِما
ركة والعطاء واخراجهم من زهم على الفعل واحلوهي كذلك ترفع مهة املسلمني وحتف ، حياهتا وعظمتها

َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما َكاَن ﴿ل تعاىلتفتيق ألذهان املسلمني لإلملام بفوائد املدنية، قاوفيها  ، اخلمول
   .4 ، 3 ﴾لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَّهُ 

يف تنمية التفكري والرتقي به إىل مستوى الكمال  وهلا أثرها القصة يف القرآن هلا بعدها الرتبويف
 :وذلك على أكثر من مستوى واليت منها ،والنضج

  السليم أسس التفكري ترسيخ _1
وتدريب  ،تربية الفرد املسلم على أسلوب التفكري العلمي: والقصص القرآين يف اجلملة يهدف إىل

وذلك  ،كما تريب يف الفرد أسلوب التفكري التأملي  ،وتزويده باملعلومات ،العقل على التفكري الصحيح
واستنباط القوانني احلاكمة  ،كون وحفزها على التأمللكوهنا تستحث الفرد على التأمل والنظر يف ظواهر ال

 ،ورب  العمل بالعلم ،واالستزادة من العلم مدى احلياة ،وتربية العقل بالتفكري والبحث وحتري احلقيقة ،فيها
كل   ،وذلك بتوجيه التفكري حنو التحليل والرب  واالستنتاف واملوازنة ،وتنمية املهارات العقلية لدى املتعلمني

 .5 مع مراعاة الفروق الفردية ذلك

                                                           
 .63، ص1التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م2222)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،  1
 .52: النمل  2
 .16: يوسف 3
 .61_65، ص1ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 4
 .124-128، ص(م1446، 1دار الفكر العريب، ط: مدينة نصر)القصص القرآين، طهطاوي، سيد أمحد، القيم الرتبوية يف   5
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القصة تعزز من منهج التفكري العلمي لدى الفرد بطريقة مشوقة بعيًدا عن الرص الكمي و 
للمعلومات، ما جيعل العواطف والوجدان تشرتك يف تلقيه والتعرف عليه بشغف، فقد حلل إبراهيم عبادة 

ألصنام مع اإلبقاء على الصنم الكبري ليفتح قومه لألصنام، وساقه هذا التحليل إىل حتطيم ما يعبدون من ا
 .على التفكري تسأوالت ويدفع يف اجتاه العمل مبنطق العقل واخلروف على التقليد

َنا ِإبْ رَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمنَي  ﴿قال تعاىل ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه ( 51)َوَلَقْد آتَ ي ْ
قَاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم يف ( 53)قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا هَلَا َعاِبِديَن ( 52)َماثِيُل الَّيِت أَنْ ُتْم هَلَا َعاِكُفوَن التَّ 

ِعِبنَي ( 54)َضاَلٍل ُمِبنٍي  بُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض قَاَل َبْل َربُُّكْم رَ ( 55)قَاُلوا َأِجْئتَ َنا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ
 (51)َوتَاللَِّه أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن ( 56)الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن 

( 54)قَاُلوا َمْن فَ َعَل َهَذا بِآهِلَِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي ( 58)َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبريًا هَلُْم َلَعلَُّهْم إِلَْيِه يَ ْرِجُعوَن 
ْعَنا فَ ىًت يَْذُكرُُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ رَاِهيُم  قَاُلوا ( 61)قَاُلوا فَْأتُوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ( 62)قَاُلوا مسَِ

( 63)قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَ ْنِطُقوَن ( 62)ِتَنا يَا ِإبْ رَاِهيُم أَأَْنَت فَ َعْلَت َهَذا بِآهلَِ 
مُثَّ نُِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء ( 64)فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْ ُتُم الظَّاِلُموَن 

َفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُُّكْم ( 65)ْنِطُقوَن ي َ  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ( 66)قَاَل أَفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ
 . 1 ﴾(61)ِمْن ُدوِن اللَِّه أََفاَل تَ ْعِقُلوَن 

ة معرفية عليا أخرى نت فعلت هذا بأهلتنا يا إبراهيم؟ جآءت عملية عقليأوعندما سأله قومه أ
، حيث قاد إبراهيم  فيها قومه إىل التفكري فيما يعبدونه من دون اهلل من خالل تنمية "الرتكيب"مهمة 

مهارة التفكري لديهم فأجاهبم بقوله بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهنا وعند هذا احلد 
أيت قول من عمليات التفكري العليا وهي التقومي، حيث يمن املناظرة الكالمية مع قومه تأيت عملية أخرى 

فكيف تعبدون آهلة بكماء ال تنطق، وصماء ال تسمع، وإذا كانت كذلك بالنسبة  إبراهيم عليه السالم إذن
لذاهتا فكيف متلكه لغريها فإذا كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها فكيف يكون دفاعها عن غريها، مث 

 .الدعوة هلم من ساحة العقل والتفكري السليم أفال تعقلونيأيت التقرير اآلخري ب
يًقا نَِبيًّا ﴿قال تعاىل ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه يَا أََبِت مِلَ تَ ْعُبُد َما ( 41)َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإبْ رَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

أََبِت ِإينِّ َقْد َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعيِن أَْهِدَك يَا ( 42)اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن َعْنَك َشْيًئا 
إن معى طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك، وذلك علم الداللة على الطريق  ."2 ﴾(43)ِصرَاطًا َسِويًّا 

أجنك من أن تضل السوي فال تستنكف، وهب أَّن وإياك يف مسري وعندي معرفة باهلداية دونك، فاتبعىن 
أَنَّ َكِثريًا ِمَن اْلُكفَّاِر َكانُوا يَ َتَمسَُّكوَن بِالت َّْقِليِد َويُ ْنِكُروَن ااِلْسِتْداَلَل َعَلى َما قَاَل "وهنا يربز القرآن . 3"وتتيه

[ 53: اأْلَنِْبَياءِ ]ا هَلا عاِبِديَن وقاُلوا َوَجْدنا آباَءن[ 22: الزخرف]قاُلوا ِإنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى أُمٍَّة : اللَُّه تَ َعاىَل 

                                                           
 .61-51: األنبياء  1
 .43-41: مرمي  2
 .14، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  3
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 َعَلى ُسُقوِط َهِذِه َفَحَكى اللَُّه تَ َعاىَل َعْن ِإبْ رَاِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم التََّمسَُّك ِبَطرِيَقِة ااِلْسِتْداَلِل تَ ْنِبيًها هِلَُؤاَلءِ 
 .أي سقوط طريقة التقليد والتبعية العمياء. 1" الطَّرِيَقةِ 

يف سورة الكهف يف قصة العبد الصاد وموسى، جيد هلا أبعاد على مستوى تنمية  واملتأمل كذلك
َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه اَل أَبْ رَُح َحىتَّ أَبْ ُلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا ﴿التفكري والرتقي به، قال تعاىل

فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتاُه آتَِنا ( 61)ُحوتَ ُهَما فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَربًا  فَ َلمَّا بَ َلَغا جَمَْمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا( 62)
قَاَل أََرأَْيَت ِإْذ أََويْ َنا ِإىَل الصَّْخرَِة فَِإينِّ َنِسيُت احلُْوَت َوَما ( 62)َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َهَذا َنَصًبا 

ا َعَلى آثَارمِِهَا ( 63)ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن أَذُْكرَُه َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َعَجًبا  أَْنَسانِيهُ  قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ فَاْرَتدَّ
َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا( 64)َقَصًصا  قَاَل َلُه ُموَسى ( 65)ِعْلًما  فَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ

رًا ( 66)َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا  وََكْيَف َتْصربُ ( 61)قَاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
رًا  قَاَل فَِإِن ات َّبَ ْعَتيِن ( 64)َواَل أَْعِصي َلَك أَْمًرا  قَاَل َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبرًا( 68)َعَلى َما ملَْ حتُِْ  بِِه ُخب ْ

فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل ( 12)َفاَل َتْسأَْليِن َعْن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ذِْكًرا 
رًا ( 11)ْمرًا َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِ  قَاَل اَل ( 12)قَاَل َأملَْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ

فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَ َقتَ َلُه قَاَل أَقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا ( 13)تُ َؤاِخْذين مبَا َنِسيُت َواَل تُ ْرِهْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا 
رًا ( 14)نَ ْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكرًا زَِكيًَّة بَِغرْيِ  قَاَل ِإْن ( 15)قَاَل َأملَْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ

قَ ْريٍَة  فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتَ َيا َأْهلَ ( 16)َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُدينِّ ُعْذرًا 
ِشْئَت اَلختََّْذَت َعَلْيِه  اْسَتْطَعَما َأْهَلَها فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضي ُِّفومُهَا فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن َْقضَّ فَأَقَاَمُه قَاَل َلوْ 

رًا قَاَل َهَذا ِفرَاُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتسْ ( 11)َأْجرًا  أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ( 18)َتِطْع َعَلْيِه َصب ْ
َوأَمَّا اْلُغاَلُم ( 14) ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

ًرا ِمْنُه زََكاًة َوأَقْ َرَب ( 82)يُ ْرِهَقُهَما طُْغَيانًا وَُكْفرًا  َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمنَ نْيِ َفَخِشيَنا َأنْ  فََأَرْدنَا َأْن يُ ْبِدهَلَُما َرب ُُّهَما َخي ْ
ٌز هَلَُما وََكاَن أَبُومُهَا َصا( 81)ُرمْحًا  ا فََأرَاَد َربَُّك حلًِ َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَن حَتَْتُه َكن ْ

َزمُهَا َرمْحًَة ِمْن َربَِّك َوَما فَ َعْلُتُه َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِويُل  مُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ ُلَغا َأُشدَّ رًا َأْن يَ ب ْ َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصب ْ
(82)﴾ 2. 

 :3 فالقصة اشتملت على مبادئ منها 
 .رفة وعدم التسرع يف إصدار األحكام، وعدم أخذ األمور على ظواهرهااملثابرة والرتوي يف تلقي املع_ 
 .ليس للمعرفة هناية ولن يبلغ أحد فيها مبلًغا يدعي عندها أنه بلغ هناية العلم_ 
 .ضرورة توفر عنصر التفاعل يف العملية التعليمية بني املعلم واملتعلم_ 

                                                           
 .542، ص21الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  1
 .82-62: الكهف 2
 . 251محدي على، الركائز األربعة للبناء النفسي، مرجع سابق، ص ،الفرماوي 3
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اع السليب القائم على التسليم املطلق لكل ما فموسى عليه السالم يف طلب املعرفة مل يكتفي باالتب
يعرض وما يتلقاه وهو يف موقف املتعلم وإمنا ظل يواجه كل حدث بسؤال استنكاري يبني فيه ما تستقيم 
عليه معرفته من فهم وإدراك وتقييم ملا يعرض عليه، إذ نراه يقدم فكرة خمالفة ملا يعرض عليه مع علمه 

يف هذا إشارة إىل أن احلقائق مبدلوهلا ومدى صدقها وحتققها ال باعتبار مبستوى علم من يتلقى عنه، و 
مصدرها وهو ما جيعل التفكري يرتب  باحلقائق ذاهتا ال مبصادرها، وهو ارتباط يقوم على التحليل والتقييم 

 .عن احملاكاة والتسليم بعيًدا
َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي ﴿تعاىل  ويف قصة ذو القرنني تربز السببية كأساس يعتمد عليها التفكري، قال

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا ( 83)اْلَقْرنَ نْيِ ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا  فَأَتْ َبَع ( 84)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه يف اأْلَْرِض َوآتَ ي ْ
َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَ ْوًما قُ ْلَنا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب يف ( 85)َسَبًبا   َعنْيٍ محَِ

َب َوِإمَّا َأْن تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  بُُه ( 86)ِإمَّا َأْن تُ َعذِّ بُُه مُثَّ يُ َردُّ ِإىَل َربِِّه فَ يُ َعذِّ قَاَل أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نُ َعذِّ
مُثَّ أَتْ َبَع ( 88)مَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُه َجزَاًء احلُْْسىَن َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا َوأَ ( 81)َعَذابًا نُْكرًا 

ًرا ( 84)َسَبًبا  ِلَك َكذَ ( 42)َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قَ ْوٍم ملَْ جَنَْعْل هَلُْم ِمْن ُدوهِنَا ِست ْ
رًا  ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنَِما قَ ْوًما اَل ( 42)مُثَّ أَتْ َبَع َسَبًبا ( 41)َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ُخب ْ َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ بَ نْيَ السَّدَّ
وَن يف اأْلَْرِض فَ َهْل جَنَْعُل َلَك قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ ِإنَّ يَْأُجوَف َوَمْأُجوَف ُمْفِسدُ ( 43)َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْواًل 

ا  نَ ُهْم َسدًّ نَ َنا َوبَ ي ْ َنُكْم ( 44)َخْرًجا َعَلى َأْن جَتَْعَل بَ ي ْ ٌر َفَأِعيُنوين بُِقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ قَاَل َما َمكَّينِّ ِفيِه َريبِّ َخي ْ
نَ ُهْم َرْدًما  ى بَ نْيَ الصََّدفَ نْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوين زُبَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساوَ ( 45)َوبَ ي ْ

قَاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ ( 41)َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا ( 46)آتُوين أُْفرِْ  َعَلْيِه ِقْطرًا 
َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئٍذ مَيُوُف يف بَ ْعٍض َونُِفَخ يف ( 48)كَّاَء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّا فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَ 
 .1 ﴾(44)الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا 

مكن اهلل له يف األرض، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم " فهذه قصة لإلنسان السوي والصاد الذي
وسائر ما هو من شأن .. وأسباب البناء والعمران، وأسباب السلطان واملتاع. الفتحويسر له أسباب احلكم و 

فهو بذلك يأخذ بالعلم والقدرة معتمًدا يف ذلك على األخذ .2 "البشر أن ميكنوا فيه يف هذه احلياة
 .باألسباب باعتبارها املوصلة إىل الغاية واهلدف

اة يف مواجهة سطوة الطوفان وأداة من أدوات ويف قصة نوح عليه السالم يأيت ذكر السفينة كأد
النجاة من الغرق مبا هلا من خصائص تواجه خصائص املاء، ومبا هنالك من قوانني الطفو وما يف ذلك من 

 .حتكم العالقة بني مكونات الوجودإشارة إىل استثمار السنن التسخريية اليت 
يطرح األسئلة الكاشفة عن املضامني والذي  والقصة كذلك فيها تربية على التفكري املقاصدي،

املقاصد اجلليلة واملنافع العظيمة واملوازنة بني  الكشف عنو  ،اخلفية واملسترتة خلف ظواهر الكالم واألحداث
                                                           

 .44-83: الكهف  1
 .2242، ص4يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(: م1488)قطب، سيد  2
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وأكثرها نفعاً، وهو ما ينبغي أن يكون له العربة واحلضور يف تعاطي التفكري مع  املفاسد وترجيح أخفها ضررًا
حقق للتفكري بذلك يت، و 1 كثريا تجدة يف احلياة وقد فصل الرازي يف ذلك كالًمااألحداث واملواقف املس

 .حضوره الفاعل والبناء لدى الفرد
قد يتكرر عرضها يف سور شىت، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من "والقصة الواحدة يف القرآن 

يساق، وطريقة األداء يف  قصة، أو حلقة من قصة قد تكررت يف صورة واحدة، من ناحية القدر الذي
َأنَّ اْلَمَعاينَ "حيث . 2 "وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه، ينفي حقيقة التكرار. السياق

َها اْلِقصَُّة اْلَواِحَدُة ِمْن َهِذِه اْلِقَصِص َصاَرْت ُمتَ َفرَِّقًة يف تَارَاِت التَّْكرِيِر ف َ  ِلَما  -اْلَبِليُغ َيِجُد الَّيِت اْشَتَمَلْت َعَلي ْ
َدِة الَّيِت  -ِفيَها ِمَن الت َّْغِيريِ  ِلُكلٍّ  َمْياًل ِإىَل مَسَاِعَها ِلَما ُجِبَلْت َعَلْيِه الن ُُّفوُس ِمْن ُحبِّ الت َّنَ قُِّل يف اأْلَْشَياِء اْلُمَتَجدِّ

َها ِحصٌَّة ِمَن ااِلْلِتَذاِذ بِِه ُمْسَتْأنَ َفةٌ  متنوعة،  ىل ظهور أبنية جديدة، ويعطي صورًافتكرار القصة يؤدي إ،3" ِمن ْ
 . ، وخيلق منهجيه يف التفكري واالستنباط4 واسعة، ويكشف عن دروس متعددة ويلهم آفاقًا

 العواطفاالنتباه و  تستثري_ 2
أسلوب عرض القصة يف القرآن جيعل الفرد بتفكريه يعيش يف أجوائها ويتفاعل مع إيقاعاهتا ف

تتضمن من أحداث تدفع بالتفكري إىل تكوين عالقات ورواب  بني عناصرها  وذلك مبا ،وحركة أحداثها
وهي من خالل تلك األحداث اليت تعرضها تعد أداة لتحريك عواطف اإلنسان فتنمي لديه  ،وأحداثها

وهي مبا تشتمل عليه من عنصر اإلثارة  ،الثقة بالنفس وتعزز لديه االجتاهات االجيابية كما أهنا تستثري خياله
ومبا فيها من لفتات إبداعية كقصة  ،التشويق وتنوع أسلوب العرض مبا تضمنت من سلوكيات ألبطاهلاو 

 .5 تدفع يف اجتاه تغيري يف السلوك حنو األفضل ،قارون وقصة داود وسليمان
أن القصة  :يف تأثريها على الفرد متتاز باآليت وهي ،6 القصة القرآنية هلا تأثريها على الفردف

ضها تشد القارئ وتوقظ انتباهه فتجعله دائم التأمل يف معانيها والتتبع ملواقفها والتأثر بأسلوب عر 
  ، يف واقعيتها الكاملة مع النفس البشرية تتعامل القصة القرآنيةو  ، شخصياهتا ومبوضوعها حىت آخر كلمةب

قب والرضا واإلرتياح تريب القصة القرآنية العواطف الربانية من خالل إثارة انفعاالت اخلوف والرت كما 
 .7 لرضا اهلل سبحانهاوالتحلي بالصرب واملثابرة يف العمل طلبً 

                                                           
 . 442-442، ص21، مرجع سابق، ف"التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب ينظر  1
 .55، ص1يف ظالل القرآن، مرجع سابق،مج(: ه1412)سيد  قطب، 2
 .28، ص3حممد أبو الفضل إبراهيم، مرجع سابق، ف: الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق  3
 .45عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  4
 .125، ص(م1488، 1دار املنارة للنشر والتوزيع، ط: جدة)مية، جرار، مأمون فريز، خصائص القصة اإلسال 5
 .11، ص(م2226، 1جدارا للكتاب العاملي، ط: عمان)رجب، مصطفى، اإلعجاز الرتبوي يف القرآن الكرمي،   6
 . 231-234النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، مرجع سابق، ص 7
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 ،وإدخاهلا إىل القلوب يف صورة حية ،له طريقته اخلاصة يف عرض احلقائق" فالقصص القرآين
 وهذا وال شك ،1 "بتمثيل هذه احلقائق يف صورهتا الواقعية وهي جتري يف احلياة البشرية ،عميقة اإليقاع

 ،2 كما يسهم يف متكني تلك احلقائق يف العقل والوجدان  ،على النفس وأكثر إثارة للتفكري اأكثر وقعً 
 .3 متل وال تكد املشاعر فالفالقصة تنفذ إىل النفس بسهولة ويسر وتسرتسل معها 

والقصة تشجع التفاعل والتعلم االجيايب، كما أهنا بعرضها لنماذف من الشخصيات ضمن مواقف 
يف تغيري القيم واالجتاهات والسلوكيات لدى األفراد مبا يف ذلك سلوك اإلبداع وما يتضمنه من يسهم 

  .5فهي بأسلوهبا تستثري العواطف واالنفعاالت وهذا لون من ألواهنا . 4 مكونات معرفية وانفعالية
 املرونة الذهنية من عززت_ 3

واليت تعين القدرة  ،املرونة الذهنية ينمي لدى الفرد لألحداث يف معرض سرده القصص القرآينف 
وعدم التقيد حبل  ،وتوجيه التفكري إىل اجتاهات وحلول خمتلفة ،على انتاف أفكار خمتلفة حول موقف معني

 .6 واحد
كما هو يف موقف هارون من بين إسرائيل حني وازن  ،7 اجلاهزة فهي خروف عن القولبة والنماذف 

قَاَل يَا َهاُروُن َما ﴿قال تعاىل على لسان موسى ،على تشتتهم اى خوفً بني البقاء معهم على اللحاق مبوس
نَ ُؤمَّ اَل تَْأُخْذ بِِلْحَييِت َواَل ِبرَْأِسي ِإينِّ ( 43)َأالَّ تَ تَِّبَعِن أَفَ َعَصْيَت أَْمرِي ( 42)َمنَ َعَك ِإْذ رَأَيْ تَ ُهْم َضلُّوا  قَاَل يَ ب ْ

لو قاتلت بعضهم ببعض لتفرقوا : أى ".8 ﴾(44)َبيِن ِإْسرَائِيَل وملَْ تَ ْرُقْب قَ ْويل َخِشيُت َأْن تَ ُقوَل فَ رَّْقَت بَ نْيَ 
وتفانوا، فاستأنيتك أن تكون أنت املتدارك بنفسك، املتالَّف برأيك وخشيت عتابك على إطراح ما وصيتىن 

واملداراِة معهم إىل أن  يعين إين رأيت أن اإلصالَح يف حفظ الدَّمْهاءِ  " .9" به من ضم النشر وحفظ الدمهاء
ترِجع إليهم فلذلك استأنيُتك لتكون أنت املتدارَِك لألمر حسبما رأيت ال سيما وقد كانُوا يف غاية القوِة 

 .10" وحنن على القلة والّضعف كما يعرب عنه قوله تعاىل ِإنَّ القوم استضعفوَّن وََكاُدواْ يَ ْقتُ ُلوَنىِن 
قال  ،رحلة التعليمية اليت قام هبا موسى مع العبد الصادوتظهر املرونة الذهنية كذلك يف ال

َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ  أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت أَْن أَِعيبَ َها وََكانَ ﴿تعاىل
                                                           

 . 342، ص1ظالل القرآن، مرجع سابق، مجيف (: م1488)قطب، سيد   1
 . 45، ص(م2221، 2دار النفائيس للنشر والتوزيع، ط: عمان)عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكرمي،   2
 .283القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن، مرجع سابق، ص  3
 .41ابق، صقطامي، يوسف وريل الفرا، التفكري اإلبداعي القصصي لألطفال ويليامز، مرجع س 4
 .142، ص(ت.، د11دار الشروق، ط: القاهرة)قطب، سيد، التصوير الفين يف القرآن،   5
 .65، ص(م2221، 1كتابنا للنشر، ط: لبنان)شكشك، أنس، التفكري خصائصه وميزاته   6
 .151، ص(م2221، 3دار القلم، ط: دمشق)بكار، عبد الكرمي، عصرنا والعيش يف زمانه الصعب   7
 .44-42: طه  8
 .84، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  9

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، = مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود  ابن  10
 .38، ص6ف
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فََأَرْدنَا َأْن ( 82)ُه ُمْؤِمنَ نْيِ َفَخِشيَنا َأْن يُ ْرِهَقُهَما طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن أَبَ َوا( 14)َسِفيَنٍة َغْصًبا 
رًا ِمْنُه زََكاًة َوأَقْ َرَب ُرمْحًا  َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَن حَتَْتُه  ( 81)يُ ْبِدهَلَُما َرب ُُّهَما َخي ْ

ٌز  َزمُهَا َرمْحًَة ِمْن رَ َكن ْ مُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ ُلَغا َأُشدَّ بَِّك َوَما فَ َعْلُتُه َعْن هَلَُما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا َفَأرَاَد َربَُّك َأْن يَ ب ْ
رًا   .1 ﴾(82)أَْمرِي َذِلَك تَْأِويُل َما مَلْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصب ْ

َفأِلَنَّ َذِلَك اْلَعامِلَ َعِلَم : أَمَّا اْلَمْسأََلُة اأْلُوىَل :" إىل مسائل عدةويف تفسري هذه اآليات يشري الرازي 
كِ  َها بِاْلُكلِّيَِّة فَ َوَقَع أَنَُّه َلْو ملَْ يَِعْب تِْلَك السَِّفيَنَة بِالتَّْخرِيِق َلَغَصبَ َها َذِلَك اْلَمِلُك، َوفَاَتْت َمَناِفُعَها َعْن ُمالَّ

ِكَها، َوبَ نْيَ َأْن اَل خَيْرِقَ َها فَ يَ ْغِصبَ َها اْلَمِلُك  الت ََّعاُرُض بَ نْيَ  فَ تَ ُفوَت َأْن خَيْرِقَ َها َويَِعيبَ َها فَ َتب َْقى َمَع َذِلَك َعَلى ُمالَّ
ُلُه ِلدَ  ِكَها، َواَل َشكَّ َأنَّ الضََّرَر اأْلَوََّل أََقلُّ فَ َوَجَب حَتَمُّ ْفِع الضََّرِر الثَّاين الَِّذي ُهَو َمَناِفُعَها بِاْلُكلِّيَِّة َعَلى ُمالَّ

َفَكَذِلَك أِلَنَّ بَ َقاَء َذِلَك اْلُغاَلِم َحيًّا َكاَن َمْفَسَدًة لِْلَواِلَدْيِن يف ِديِنِهْم َويف : َوأَمَّا اْلَمْسأََلُة الثَّانَِيةُ  .أَْعَظُمُهَما
النَّاِشَئَة ِمْن قَ ْتِل َذِلَك اْلُغاَلِم أََقلُّ ِمَن اْلَمَضارِّ النَّاِشَئِة ِبَسَبِب  ُدنْ َياُهْم، َوَلَعلَُّه َعِلَم بِاْلَوْحِي َأنَّ اْلَمَضارَّ 

أَْيًضا َكَذِلَك أِلَنَّ اْلَمَشقََّة : َواْلَمْسأََلُة الثَّالِثَةُ  .ُحُصوِل تِْلَك اْلَمَفاِسِد ِلأْلَبَ َوْيِن، فَِلَهَذا السََّبِب أَْقَدَم َعَلى قَ ْتِلهِ 
ْقَداِم َعَلى ِإقَاَمِة َذِلَك اجلَِْداِر َضَررَُها أََقلُّ ِمْن ُسُقوِطِه أِلَنَُّه َلْو َسَقَ  َلَضاَع مَ احْلَاصِ  اُل تِْلَك َلَة ِبَسَبِب اإْلِ
 .2"  اأْلَيْ َتامِ 

حيث تتجلى املرونة هنا يف عرض بدائل كامنة خلف أحداث يتجلى يف احدى صورها الشر ويف 
فخرق  ،حلول متعددة يف املوقف الواحدجود لة يتجلى اخلري ما يوحي بامكانيات و الصورة األخرى املقاب

ألن فيه ختريب وتعطيل لسفينة كان الناس  افاسدً  وعماًل  احمضً  ايف احدى صوره يعد شرً  السفينة مثاًل 
ى امللك لكن ذلك العمل يظهر يف الصورة األخرى أنه إمنا كان تفويت أمر حيازة السفينة عل ،يقتاتون منها

فوت على امللك مبا يُ  اوعليه فإن تعطيلها مؤقتً  ،الظامل مبا حيرم أصحاهبا من االسرتزاق هبا يف البحر
وعلى نفس الطريقة ونفس املوازنة كان  ،ذا املوقفأمثل يف ه اغتصاهبا وحرمان الناس من خريها يعترب حاًل 

 .األمر بالنسبة لبقية املواقف يف القصة
عن العصا اليت سأله اهلل عنها يعرض فيه موسى استخدامات وبدائل كما أن حديث موسى 

( 11)َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى ﴿قال تعاىل ،ووظائف متعددة لتلك العصا وفيه ملمح من املرونة الذهنية
َها َوأَُهشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي َويلَ ِفيَها َمآرِ  ُأ َعَلي ْ يريد عّز وجّل أن " ،3 ﴾(18)ُب ُأْخَرى قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّ

يعّدد املرافق الكثرية اليت علقها بالعصا ويستكثرها ويستعظمها، مث يريه على عقب ذلك اآلية العظيمة،  
أين أنت عن هذه املنفعة العظمى واملأربة الكربى املنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتّد : كأنه يقول له

 .4" هبا وحتتفل بشأهنا

                                                           
 .82-14: الكهف  1
 .442، ص21رازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، مرجع سابق، فال  2
 .18-11: طه  3
 .58، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  4
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ت والتفكري يف اجتاها ،للتفكري للبحث يف البدائل واالمكانات املتعددة واستثارة ويف ذلك حتريض 
 ،وأساليب حياتية خمتلفة ،فمع القصة يتعرض الفرد لكم كبري من اخلربات ،خمتلفة وتقدمي احللول املتعددة

ه ووجوه ارتباطه مع ان اإلحاطة مبوضوع ما وجذوره وأسبابه وعواقب"وال شك  ،وطرق تفكري متنوعة
اليت توجد لإلنسان مساحات للحركة يوازن  ،موضوعات أخرى جتعل املرء يتحلى بفضيلة املرونة الذهنية

ودفع شر  ،فيحاول من خالهلا النفاذ إىل حتقيق خري اخلريين ،فيها بني اخلري والشر وأنواع اخلري وأنواع الشر
 .1 "وما ال ميكن ،ا ميكن جتاوزه منهكما حيدد هبا عالقته بذلك املوضوع وم  ،الشرين

  املالحظة والتجريب منهج يف التفكريتعزز  _4
 منوذف يسجله فهذا ،عليهم اهلل يف سلوك األنبياء عليهم السالم أنفسهم ومل ينكرهوقد جتلى ذلك 

 وما ترتب على ذلك من جتربة ،القرية بعد موهتا يطلب من ربه أن يريه كيف حيي تلك القرآن إلنسان
أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأَّنَّ حُيِْيي َهِذِه اللَُّه بَ ْعَد ﴿قال تعاىل ،بنفسهعاينها 

ٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمائََة َعاٍم فَاْنظُْر َمْوهِتَا فََأَماتَُه اللَُّه ِمائََة َعاٍم مُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ وْ 
اِم َكْيَف نُ ْنِشزَُها مُثَّ ِإىَل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه َواْنظُْر ِإىَل مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظَ 

َ َلُه قَاَل أَْعلَ   .2 ﴾ُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َنْكُسوَها حلًَْما فَ َلمَّا تَ بَ نيَّ
فاملشاعر والتأثرات تكون ! إمنا أراه يف عامل الواقع كيف. مل يقل له كيف" فاهلل سبحانه وتعاىل

من العنف والعمق حبيث ال تعاجل بالربهان العقلي، وال حىت باملنطق الوجداين وال تعاجل كذلك  اأحيانً 
إمنا يكون العالف بالتجربة الشخصية الذاتية املباشرة، اليت ميتلىء هبا احلس، .. العيان بالواقع العام الذي يراه

 .فقد كانت جتربة حسية واقعية ،3" !ويطمئن هبا القلب، دون كالم
براهيم عليه السالم أبو التساؤالت الذي يطلب من ربه أن يريه كيف حيي املوتى فيسأله ربه ىل إإ

هلي ليحيله إىل خمترب احلياة وهنا يأيت التوجيه اإل ،بلى ولكن ليطمئن قليب: لسالم أومل تؤمن؟ فيجيب عليه ا
َوِإْذ ﴿قال تعاىل  ،مبا يوصله إىل املعرفة احلقة ويبلغ به اليقني نفسها ومعاينة جتربة حسية يف تشريح الطيور

تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْليب قَاَل َفُخْذ أَْربَ َعًة ِمَن قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ 
ُهنَّ ُجْزًءا مُثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعلَ  ْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك مُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمن ْ

فالتجربة هي اليت ". أسلوب التجريب احلسي كمنهج يف البحث واإلستكشافوبذلك يتأكد  ،4 ﴾َحِكيمٌ 
تنشئ املبادئ واملعقوالت العملية، أي خترجها إىل الفعل، والتجربة أيًضا هي اليت تعدهلا أو تتخلى عنها إىل 

 .5" مبادئ ومعقوالت بديله

                                                           
 .56بكار، عبد الكرمي، فصول يف التفكري املوضوعي، مرجع سابق، ص 1
 .254: البقرة  2
 .322، ص1، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج(ه1412)قطب، سيد   3
 .262: البقرة  4
 .324اجلعفري، امساعيل ابراهيم، الفكر الرتبوي العريب االسالمي يف أصول الرتبية، املرجع السابق، ص  5
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بعد حريته وعجزه عن ذلك  كما يذكر القرآن التجربة اليت قدمها الغراب لريي قابيل كيفية الدفن
قال  ،ا أرقتهملوبروز املالحظة من قبل قابيل والذي مثلت له عامل خالص من حرية طا ،بعد قتل أخيه

ِر قَاَل أَلَقْ تُ َلنََّك َن اآْلخَ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ آَدَم بِاحلَْقِّ ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَا وملَْ يُ تَ َقبَّْل مِ ﴿تعاىل
َا يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي  لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَا بَِباِسٍ  َيِدَي إِلَْيَك أِلَقْ تُ َلَك ِإينِّ ( 21)قَاَل ِإمنَّ

ِإْثِْي َوِإْثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء ِإينِّ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِ ( 28)َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي 
فَ بَ َعَث اللَُّه ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف ( 32)َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن ( 24)الظَّاِلِمنَي 

َءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويْ َلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسوْ 
 .1 ﴾(31)فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي 

 اْلَمَشاِهِد َوَهَذا اْلَمْشَهُد اْلَعِظيُم ُهَو َمْشَهُد أَوَِّل َحَضارٍَة يف اْلَبَشِر، َوِهَي ِمْن قَِبيِل طََلِب َسرْتِ "
 َمظَاِهِر َوُهَو أَْيًضا َمْشَهُد أَوَِّل ِعْلٍم اْكَتَسَبُه اْلَبَشُر بِالت َّْقِليِد َوبِالتَّْجرِبَِة، َوُهَو أَْيًضا َمْشَهُد أَوَّلِ . اْلَمْكُروَهةِ 

بِاحْلَيَ َواِن يف الزِّيَنِة، فَ َلِبُسوا اجْلُُلوَد احلََْسَنَة اْلُمَلوَّنََة  تَ َلقِّي اْلَبَشِر َمَعارَِفُه ِمْن َعَوامِلَ َأْضَعَف ِمْنُه َكَما َتَشبََّه النَّاسُ 
التجربة يف الرتقي بالتفكري و  املالحظة ربز دوروهنا ي. 2" ِر َواحلَِْجاَرِة اْلَكرميَةِ َوَتَكلَُّلوا بِالرِّيِش اْلُمَلوَِّن َوبِالزُُّهو 

 .والوصول به إىل مستوى الكمال والنضج
يأيت إنتقاد القرآن ملن قال أن املالئكة  احلسي عن طريق املشاهدة واملالحظة اعتماد الدليل ويف

َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّمْحَِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم ﴿قال تعاىل ،وطلب منهم الدليل احلسي اإناثً 
َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم أي أحضروا خلق اهلل إياهم فوصفوهم بذلك لعلمهم "  ،3﴾ نَ َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم َوُيْسأَُلو 

فهم قد قالوا ما قالوا بدون برهان من مشاهدة أو  ،4" هبم وبرؤيتهم إياهم؟ وهو جتهيل هلم، وهتكم هبم
 .مالحظة وال برهان

كمنهج يف الدراسة   وترسخت ،املالحظة والتجربة حاضرة يف حياة العلماء املسلمنيبذلك كانت و 
ليقف على  ،والطيور والناس ليقف يف أحواهلا املختلفة ،يشاهد بنفسه احليوانات"فاجلاحظ كان  ،والبحث
 ايكة ليعرف ما اذا كان صياحها قائمً دفقد كان يراقب الدجاف وال ،وأحواهلا وأسلوب معيشتها ،طبعها

 .5" ن بني أقواهلم وأفعاهلم ورواياهتمكما كان يشاهد أصحاب املهن واحلرف ويقار   ،على احملاكاة
حاضرة يف فكر ابن طفيل يف قصته حي ابن يقظان  ،كما كانت املالحظة والتجربة وشحذ اخليال

ولقد برزت قصة حي بن يقظان واليت ألفها  ،6 وما كان هلا من أثر يف الرتقي بالتفكري لدى حي ابن يقظان
لة العقل يف بلو  مستوى الكمال والنضج مبا متيزت به من بن ظفيل وهي ترسم معامل طريق التفكري ورحا

                                                           
 .31-21: املائدة  1
 .114، ص6لتنوير، مرجع سابق، فالتحرير وا(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر  2
 .14: الزخرف  3
 .382، ص8سابق، ف، مرجع القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل  4
 .158اجلعفري، امساعيل ابراهيم، الفكر الرتبوي العريب االسالمي يف أصول الرتبية، مرجع سابق، ص  5
 .222-132، ص(ت.، د5منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ط: بريوت)فاروق سعد، : ان، حتقيقينظر ابن طفيل، حي بن يقظ 6
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وما ورد فيها من إبراز لدور املالحظة والتجربة  ،التنسيق يف الوصف والتشويق يف االيراد واإلثارة يف السبك
ولقيمة هذه القصة وأمهيتها فقد ترمجت  ،مبا يبلغ به مستوى الكمال والنضج ،يف تنمية التفكري وترقيه

 .1 والفرنسية ،واألسبانية ،واهلولندية ،واألملانية ،واإلجنليزية ،ية كالالتينيةللغات عد
كالدقة يف حتديد الشئ حمل   ،ط لضمان سالمة نتائجهامن الشرو  اواملالحظة تتطلب عددً 

عن كل ما سواها من الظواهر  اتامً  وحتديد الظاهرة اليت هي موضع البحث وعزهلا عزاًل  ،املالحظة وحصره
كما   ،وتبسي  الظاهرة مبا يوضح دالالة الظاهرة ،تتطلب التكرار للتأكد من صحة النتائج اكم  ،ةاملشاهب

وكذلك ال بد من توقي مظان  ،يتطلب األمر تسجيل الظاهرة املالحظة يف احلال لضمان عدم النسيان
 .2 اخلطأ يف كل مراحل املالحظة والتجربة

  (موذف اإلبراهيميالن) منهج حل املشكالت التفكري تعزز يف_ 5
وهو أسلوب  ،مشكلة طاملا أطال النظر فيها والتأمل منهج إبراهيم يف التفكري يف مواجهةويربز 

 ﴾قَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ ﴿قال  ،فإبراهيم مل ينسجم يف حياته مع عبادة األصنام ،تبدأ خطواته بالشك
قال تعاىل  ،صنام وما هي عليه وهو ما يعين املالحظةكما أن إبراهيم عليه السالم يصور حال تلك األ  ،3

َفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُُّكمْ ﴿على لسانه  .4 ﴾قَاَل أَفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ
يف النُُّجوِم ُهَو  فَ َنَظَر َنْظرَةً : قَ ْوَلهُ "  ،5 ﴾فَ َقاَل ِإينِّ َسِقيمٌ ( 88)فَ َنَظَر َنْظرًَة يف النُُّجوِم ﴿قال تعاىل

ِإىَل آِخِر اآْليَاِت وََكاَن َذِلَك النََّظُر أِلَْجِل َأْن [ 16: اأْلَنْ َعامِ ]افَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكوَْكبً : قَ ْولُُه تَ َعاىَل 
َر َعاِرٍف : يَ تَ َعرََّف َأْحَواَل َهِذِه اْلَكَواِكِب َهْل ِهَي َقِدميٌَة أَْو حُمَْدثٌَة، َوقَ ْولُهُ  ِإينِّ َسِقيٌم يَ ْعيِن َسِقيَم اْلَقْلِب َغي ْ

  .6" ِبَريبِّ 
مث ينطلق ليضع فرضياته ومن مث  ،ومن مث يضع املعلومات ،وبذلك جتلى إحساس إبراهيم باملشكلة

مع  ،البحث وحماولة التأكد من مدى صحة هذه الفرضيات مع اعتماد الرباهني واألدلة كأدوات يبين عليها
قال  ،حلي باملوضوعية والتخلي عن األحكام اجلاهزة واملسلمات السائدة لدى ايلتمع املعاصر لهالت

ا أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي ﴿تعاىل ا َرَأى اْلَقَمَر ( 16)فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ فَ َلمَّ فَ َلمَّ
فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس ( 11)َذا َريبِّ فَ َلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يَ ْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنَي بَازًِغا قَاَل هَ 

 َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي ِإينِّ ( 18)بَازَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّا أَفَ َلْت قَاَل يَا قَ ْوِم ِإينِّ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن 

                                                           
 .34-32ينظر ابن طفيل، حي بن يقظان، املرجع السابق، ص 1
امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر   2

 .225-223مرجع سابق، ص اإلسالمي،
 .45: الصافات  3
 .66: األنبياء  4
 .84-88: الصافات  5
 .342، ص26الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  6
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ويصف الرازي حال إبراهيم بتفكريه  ،1 ﴾(14)َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 
ُل بِِفْكرِِه ِمْن َشْيٍء ِإىَل َشْيٍء مُثَّ انْ تَ َقَل ِمَن اْلَكَواِكِب ِإىَل اْلَقَمِر َوِمَن اْلَقَمِر ِإىَل الشَّْمِس وملَْ يَ َزْل يَ ْنَتقِ " فيقول

لِيِل الزَّاِهِر َواْلبُ ْرَهاِن اْلَباِهِر ِإىَل اْلَمْقُصوِد َوأَْعَرَض َعِن الشِّْرِك فَ َقالَ  ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي : ِإىَل َأْن َوَصَل بِالدَّ
 .2" لِلَِّذي َفَطَر السَّماواِت َواأْلَْرضَ 

الم عند وضع فرضية واحدة بل يضع عدد من الفرضيات ويضعها يف يقف إبراهيم عليه الس ومل
وهو يف ذلك كله مغمور بروح  ،ليصل إىل اليقني يف مدى صحتها وحتت جمهر التفكري حمك اإلختبار

املثابرة والصرب مع الثقة بالنفس واإلستقاللية يف التفكري عن كل ما حوله واخلروف عن املسلمات السائدة يف 
 .ا منهجية صاغها إبراهيم عليه السالم يف مواجهة املشكالتإهن ،جمتمعه

وإن األسس املنطقية اليت تقوم عليها االستدالالت العلمية املستمدة من املالحظة والتجربة،هي 
بال شك نفس األسس املنطقية اليت يقوم عليها االستدالل على إثبات الصانع املدبّر هلذا العامل عن طريق 

 من مظاهر احلكمة والتدبري، واليت تضمنت قصة إبراهيم عليه السالم إحدى صورها ما يتصف به العامل
ن هذا فإ وعليه ،البحث والدراسةوجمال  وعليه تكون املنهجية واحدة غري أن ما خيتلف هو موضوع

   استقرائي بطبيعته  كأي استدالل علمي آخراالستدالل املستمد من املالحظة والتجريب  
 وتستثريه تشحذ اخليال_ 6

" ويف املرآة ويف القلب بعد غيبوبة املرئي ،الصورة ايلردة كالصورة املتصورة يف املنامأصله "واخليال 
 يبوبة املادة، حبيث يشاهدها احلساملشرتك من صور احملسوسات بعد غ كه احلسقوة حتفظ ما يدر " فهو  ،3

 .4" املشرتك كل ما التفت إليها، فهو خزانة للحس املشرتك
فاستخدام نيب اهلل سليمان  ،يف عرض قصة نيب اهلل سليمان واهلدهدشحذ القصة للخيال  يتجلىو 

رسالة إىل قوم آخرين يثري اخليال عن كيفية التخاطب الذي مت بني  هد كرسول يكلفه بأداء مهمة ومحلللهد
وكيف قام اهلدهد  ؟هلدهدوما طبيعة اللغة اليت ختاطب هبا نيب اهلل سليمان مع ا ؟نيب اهلل سليمان واهلدهد
وكذلك األمر بالنسبة لقصة نيب اهلل سليمان مع النملة اليت ختاطبت مع بين جنسها  ؟بتوصيل تلك الرسالة

مث كيف تسىن لنيب اهلل فهم لغتها  ،بلغة معينة حمذرة إياهم من أن حيطمهم جنود سليمان وهم ال يشعرون
 .؟وما دار بينها وبني بين جنسها من عامل النمل

 َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَي َُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ ﴿قال تعاىل
ْنِس َوالطَّرْيِ فَ ُهْم ( 16)َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي  َحىتَّ ِإَذا ( 11)يُوَزُعوَن َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ

َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل  أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت مَنَْلٌة يَا أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَمانُ 

                                                           
 .14-16: األنعام  1
 .411، ص2الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 2
 .324بق، صاألصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سا 3
 .122اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص 4
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َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى  فَ َتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن ( 18)َيْشُعُروَن 
َر فَ َقاَل َما يلَ اَل ( 14)َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاحلِِنَي  َوتَ َفقََّد الطَّي ْ

بَ نَُّه َعَذابًا َشِديًدا أَْو أَلَْذحَبَنَُّه أَْو لََيْأتِيَ ينِّ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي ( 22) أََرى اهْلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ  ( 21)أَلَُعذِّ
َر بَِعيٍد فَ َقاَل َأَحْطُت مبَا ملَْ حتُِْ  ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقنٍي  ِإينِّ َوَجْدُت اْمرَأًَة مَتِْلُكُهْم  (22)َفَمَكَث َغي ْ

َوَجْدتُ َها َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن هَلُُم ( 23)َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم 
ي خُيْرُِف اخلَْْبَء يف َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه الَّذِ ( 24)الشَّْيطَاُن أَْعَماهَلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدوَن 

قَاَل ( 26)اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( 25)السََّماَواِت َواأْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن 
ُهْم فَاْنظُْر َماَذا اْذَهْب ِبِكَتايب َهَذا فَأَلْ ( 21)َسنَ ْنظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي  ِقْه إِلَْيِهْم مُثَّ تَ َولَّ َعن ْ

 .1 ﴾(28)يَ ْرِجُعوَن 
واهلل . فيما بينها -هي لغاهتا ومنطقها -للطيور واحليوان واحلشرات وسائل للتفاهم "ويظهر أن

وال « ْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثاُلُكمْ َوما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َوال طائٍِر َيِطرُي وِجَناحَ »: سبحانه خالق هذه العوامل يقول
وذلك ملحوظ يف حياة . تكون أِما حىت تكون هلا رواب  معينة حتيا هبا، ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها

وجيتهد علماء هذه األنواع يف إدراك شيء من لغاهتا ووسائل . أنواع كثرية من الطيور واحليوان واحلشرات
 .2" دس والظن ال عن اجلزم واليقنيالتفاهم بينها عن طريق احل

لسريه  اوالقرآن كذلك وهو يقص سرية نيب اهلل سليمان وتسخري الريح له وكيف أهنا كانت سببً 
ويف ذلك دعوة للعقل لإلستفادة من الريح يف حتقيق بعض املصاد اليت تصب يف خدمة  ،مسرية شهرين

حال أو يف جمال إنتاف الطاقة وغريها من املصاد اليت سواًء يف السفر والرت  ،الوجود البشري على هذه األرض
فالقرآن بعرضه لتلك القصص وما ورد فيها من  ،قد يكشف التفكري عن إمكانية تسخري الريح فيها

يبعث على التشويق والتشجيع للفرد املسلم مبا يدفعه للسعي واإلجتهاد من و  ،يستثري اخليال معجزات
 .ه أن حيقق له ما هو قريب من ذلكخالل تفكريه لتحصيل ما من شأن

َر َوأَلَنَّا َلُه احلَِْديَد ﴿قال تعاىل َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجَباُل أَوِّيب َمَعُه َوالطَّي ْ َأِن اْعَمْل ( 12)َوَلَقْد آتَ ي ْ
ْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإينِّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها ( 11) َسابَِغاٍت َوَقدِّ

ُهمْ   َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجلِْنِّ َمْن يَ ْعَمُل بَ نْيَ يََدْيِه بِِإْذِن َربِِّه َوَمْن يَزِْ  ِمن ْ
ُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَارِيَب َومَتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد يَ ْعَمُلوَن لَ ( 12)السَِّعرِي 

 .3 ﴾(13)ُشْكرًا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر 

                                                           
 .28-16: النمل 1
 .2634، ص5، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف(ه1412)قطب، سيد  2
 .13-12: سبأ  3
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كذلك يتجلى شحذ اخليال لدى اإلنسان يف القرآن من خالل قصة ذو القرنني يف رحلته الطويلة 
واليت  ؟وما طبيعة األسباب اليت ذكرها القرآن ،؟على قوم ال تغيب الشمس عنهم فمن هم وأين همومروره 

 .أخذ هبا ذو القرنني وكانت هي عامل متكينه يف األرض مبا أقام هبا من حضارة وما شيد هبا من سدود
طريقها  وميكن عن ،تتميز بقدرة فائقة على جذب انتباه العقل وتشويقه وإثارة خياله"فالقصة 

 ،واإلنتباه بالرب  بني أحداث القصة وتذكر األحداث والشخصيات ،تنمية القدرة على التخيل والتذكر
كما أهنا تعد . 1 "واستنتاف ما قد حيدث بعد ذلك ،وما حيدث والسبب وراء حدث معني ،وإدراك األفكار

 ،كما تنمي امليل حنو القراءة  ،ببةوسي  جيد لنقل املعلومات واحلقائق واألفكار بطريقة مشوقة وجذابة وحم
 .وتنمي االجتاهات االجيابية

مثل دقة  ،تدعم القيم والصفات الالزمة لعمليات التفكري اإلبداعي" يف جمال الرتبية القصةو 
كما تقدم سرية العلماء   ،وتنمية اخليال والتفكري الناقد ،والصرب واملثابرة والتفكري اجلاد املستمر ،املالحظة
كما   ،ليتخذ األطفال من حياهتم وسريهم وتصرفاهتم مناذف وأمثلة حيتذى هبا ،عني وأهل اإلبداعواملخرت 

تقدم أمناط من التفكري املستهدف ومناذف للتصرف يف خمتلف املواقف من خالل تصرفات األبطال الذين 
اإلبداع لدى فالقصة متثل وسي  تربوي فعال لتنمية   ،2" يعجب هبم الطفل ويقدرهم فيقلد تصرفاهتم

األطفال وذلك مبا توفر من فرص االستكشاف والتخيل وتنمي تقدير الذات واملخاطرة وحب االستطالع 
 .3 ودافع االجناز

قد عاد يف السنوات األخرية ليؤكد على أمهية استخدام رواية "واملالحظ أن االهتمام بالقصة 
البصرية واللغة وتنمية االجتاهات والقيم لدى القصة كأداة لتنمية عمليات التفكري واخليال والتمثيالت 

تنمية القدرات العقلية وهو ما يؤكد على أمهية القصة يف 4 "األطفال ومسات املخاطرة وحب االستطالع
األمر الذي حدا بكثري من الدول لألخذ بأسلوب القصة كأسلوب لتنمية اإلبداع لدى  ،للمتعلمني

 . 5 يف املرحلة األساسية ااألطفال وخصوصً 

                                                           
 .2528ابراهيم، جمدي عزيز، موسوعة املعارف الرتبوية، مرجع سابق، ص 1
 .2532ز، موسوعة املعارف الرتبوية، مرجع سابق، صابراهيم، جمدي عزي 2
 .352_348قطامي، يوسف وريل الفرا، التفكري اإلبداعي القصصي لألطفال ويليامز، مرجع سابق، ص 3
 .16قطامي، يوسف وريل الفرا، التفكري اإلبداعي القصصي لألطفال ويليامز، مرجع سابق، ص 4
 .14اعي القصصي لألطفال ويليامز، مرجع سابق، صقطامي، يوسف وريل الفرا، التفكري اإلبد 5
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     احلوار والسؤال : املبحث الثاين
 (أثره يف تنمية  التفكري_ وروده يف القرآن _ مفهومه )احلوار أسلوب : املطلب األول
 (أثره يف تنمية  التفكري_ وروده يف القرآن _ مفهومه )السؤال أسلوب : املطلب الثاين
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  أثره يف تنمية  التفكريو  احلوارأسلوب : املطلب األول
 

 احلوار لغة واصطالًحا: أوالً 
: وحياوره .الرجوع عن الشيئ إىل الشيئ ،1 أو بالفكر ،الرتدد إما بالذات وهو ورُ أصله من احلَ  :احلوار لغة

َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما  َواللَّهُ ﴿وقال تعاىل ،3﴾ فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُهُ ﴿قال تعاىل . 2 يراجعه يف الكالم وجيادله
يٌع َبِصريٌ   .4﴾ِإنَّ اللََّه مسَِ
 ": احلواراحملاورة و 

ُ
وكلمته  ،﴾ (واهلل يسمع حتاوركما﴿قال تعاىل ،ومنه التحاور ،يف الكالم ةُ ادَّ رَ امل

  .5" أي بعقل يرجع إليه وحيور ،وما يعيش بأحور ،ي جواباً أ ،أو حموره اَحِويرً  أو ،فما رجع إىل َحَواراً 
بشرط وحدة  ،عن طريق السؤال واجلواب ،أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر": احلوار: احلوار اصطالًحا
وقد ال يقنع أحدمها اآلخر  ،ىل نتيجةإوقد يصالن  ،فيتبادالن النقاش حول أمر معني ،املوضوع أو اهلدف

 .6 "لكن السامع يأخذ العربة ويكون لنفسه موقفاً 
حديث جيري بني طرفني أو "بأنه بني أطرافه حتكمه احلجة والربهان اعليةكعملية تف ويعرف احلوار
 ،لريد عليه أو جييب عنه ،يرجع كل طرف إىل ما طرحه الطرف اآلخر من قول ،أكثر حول قضية معينة

والوصول إىل اتفاق بينهما  ،وذلك هبدف إيضاح القضية ،مسائاًل إياه يف حجته ،منازًعا له يف قوله
 .7"بشأهنا

َحِديث جْيرِي َبني َشْخَصنْيِ َأو "كان قصصًيا أو مسرحًيا يعرف احلوار بأنه يف العمل الفين سواءً و 
فاحلوار تداول احلديث والكالم ومراجعته .8" َأكثر يف اْلَعَمل القصصي َأو َبني ِمثلني أَو َأكثر على املسرح

حوهلا، وهو يقوم على الّنقاش البناء  بني طرفني أو أكثر حول موضوع معنّي أو مسألة ما يتم الّتباحث
 .لتحسني فكرة قدمية أو الوصول ألفكار جديدة وتبادل اآلراء املختلفة وتبادل اخلربات واملعارف

وأصله من جدلت  ،املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة :"ل لغةاواجلد ،9 احلوار يقابلواجلدل 
يعين كذلك هو  و .10" يفتل كل واحد اآلخر عن رأيهتجادلني فكأن امل... أحكمت فتله : أي ،احلبل

 .1 مراجعة الكالم
                                                           

 . 262األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق ص  1
 . 328، ص(م1488-ه 1424، 1ط،ف:د: مصر)معجم ألفاظ القرآن، حممع اللغة العربية،  2
 .34: الكهف  3
 .1: ايلادلة  4
 .262د بن املفضل، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، األصفهاين، احلسني بن حمم  5
 .226النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، مرجع سابق، ص 6
احة، وزارة الثقافة والسي: صنعاء)السودي، جنيب علىي عبد اهلل، حماورات األنبياء ألقوامهم يف القرآن الكرمي دراسة أسلوبية، رسالة دكتوراه ،  7
 .34، ص(م2224ط، .د
 .225ص مرجع سابق، مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية القاهرة،  8
 .151، ص5ابن كثري، أبو الفداء امساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ف  9

 .184سابق، ص األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع  10
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هو القياس املؤلف من املشهورات واملسلمات، والغرض منه إلزام : اجلدل " :ويف االصطالح
: دفع املرء خصمه عن إفساد قوله: اجلدلو .اخلصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات الربهان

فاحلوار دفع الفكرة بالفكرة  .2" تصحيح كالمه، وهو اخلصومة يف احلقيقةحبجة، أو شبهة، أو يقصد به 
 .كحكم فصل  باعتماد احلجة والربهان

احلوار يف كونه نقاش يدور بني طرفني أو أكثر حول قضية أو أمر يكون حماًل للنقاش كاجلدل  و 
 من أوسع مدلواًل احلوار كلمة"إال أن  ،ا على مراجعة الكالمماحلوار يف داللته معيلتقي فهو  ،وموضوًعا له
ِما  ،بينما جند الكلمة األوىل تتسع له ولغريه ،باعتبار تضمن الكلمة الثانية معىن الصراع... كلمة اجلدل 

 . 3" يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال واجلواب
 

 احلوار يف القرآن  ورود : ثانياً 
ثالث مرات، ” التحاور“واملصدر ” حاور“الفعل مل يرد لفظ احلوار يف القرآن الكرمي، وإمنا ورد 

﴿قَاَل : وقال تعاىل ،.4﴾ َوأََعزُّ نَ َفراً ﴿وََكاَن َلُه ْثٌر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه أَنَا َأْكثَ ُر ِمنَك َمااًل : قال تعاىل
﴿قْد : وقال تعاىل ،.5﴾ مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجالً َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تُ رَاٍب 

يعٌ  قَ ْوَل }" .6"﴾َبِصريٌ  مسََِع اهلل قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اهلل َواهلل َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اهلل مسَِ
الكالَم يف شأنِِه وفيَما صدَر عْنُه يف َحقَِّها من الظهاِر َوقُرىَء حُتاورَك أْي تراجعَك { الىت جُتَاِدُلَك َِّف َزْوِجَها
 .7" َوحُتاولَك َأْي تسائلكَ 

َجَع َواللَُّه َيْسَمُع حَتاُورَُكما َواْلُمَحاَورَُة اْلُمرَاَجَعُة يف اْلَكاَلِم، ِمْن َحاَر الشَّْيُء حَيُوُر َحْورًا، َأْي رَ " 
َها نَ ُعوُذ باللَّه ِمَن احلَْْوِر بَ ْعَد اْلَكْوِر، َوِمْنُه َفَما َأَحاَر ِبَكِلَمٍة، َأْي َفَما َأَجابَ يَ ْرِجُع ُرُجوًعا،   .8"  َوِمن ْ
 وهو ما ذهب إليه الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب ،ورد مبعىن املراجعة يف الكالم يف القرآن احلوارف

 اجلدلو  احلوار"كل من و  ،2 والشوكاين ،1 القرطيب به قالو  ،10 وكذلك وافقه الزخمشري يف الكشاف ،9
                                                                                                                                                                          

 -ه  1344، 1ط، ف.ب، د.د)عبد السالم حممد هارون، : ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق  1
 .433ص، (م1414

 .14اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف،  التعريفات، مرجع سابق، ص  2
-ه1411، 5دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بريوت)معطياته،  –أساليبه  –عده فضل اهلل، حممد حسني، احلوار يف القرآن قوا  3

 .52، ص(م1446
 .34: الكهف  4
 .36: الكهف  5
 .1: ايلادلة  6
، 8ف إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق،= ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود   7
 .215ص

 .418، ص24، مرجع سابق، ف"التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب   8
 .463، ص21، مرجع سابق، ف"التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب   9

 .121، ص2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  10
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فاجلدال واحلوار  .3" والتخاصم والتنازع يف جماوبة احلديث داللتها على مراجعة الكالمواحلجاف تلتقي يف 
 .وهو املراجعة يف الكالم ،يشرتكان يف املعىن
جه معجز ال نظري وإبطال الباطل على و  ،وتعددت يف تقرير احلق ،تنوعت أساليب القرآن"ولقد 

وذلك مبا جآء فيه من األدلة العقلية  ،وفيه الداللة الواضحة البينة لقواعد وأصول اجلدل واملناظرة ،له
وذكر امليزان الذي توزن به  ،ومن ضرب األمثلة ،الصرحية على أصول العقيدة من التوحيد والنبوة واملعاد

ومن  ،واألمر بإعمال العقل والتدبر والنظر والتفكر ،اتويعرف به املتماثالت واملتخالف ،الدعاوى والبينات
 .4" بني طائفة احلق وطائفة الباطل ،وحكاية احملاورات واملناظرات وايلادالت ،املقابلة بني احلق والباطل

وأقوم  ،وأوضح برهان ،كثر القرآن من ذكر جدال أهل الباطل وحجاجهم بأحسن طريقةأ"وقد 
كما تضمن القرآن األمر  ،عل احلوار يف القرآن يقوم على منهج دقيق ومنظمما جي ،5" وأبني دليل ،حجة

 ،6 ﴾دُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ا﴿قال تعاىل ،صراحة بايلادلة
وعلم فيها تعاىل مجيع آداب اجلدال كلها من الرفق  قد أوجب اجلدال يف هذه اآلية"فاهلل سبحانه وتعاىل 

واجلدل وإن كان منه ما هو مذموم وهو  .7" والبيان والتزام احلق والرجوع إىل ما أوجبته احلجة القاطعة
 .8 أما جدال احملقني فهو من النصيحة يف الدين ،اجلدال بغري حجة واجلدال بالباطل

يديره األنبياء مع أقوامهم، وحىت مع الطغاة منهم اعتماد  وقد أبرز احلوار يف القرآن والذي كان
 .9 حجة العقل من قبل األنبياء عليهم السالم مقابل اعتماد حجة القوة سالًحا يلوذ به الطغاة

َوَعِليِّ ْبِن  ،َوَقْد ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  "واحلوار أسلوب أخذ به الصجابة والتابعني كذلك 
َوتَ َناَظُروا يف ِعْلِم اْلَفرَاِئِض  ،َوَغرْيمِِهَا ِمَن الصََّحابَِة أَن َُّهْم َتَكلَّموا يف َأْحَكاِم احلََْواِدِث قَ ْبَل نُ ُزوهِلَا  ،اِلٍب َأيب طَ 

ُهْم  ،ارِ َوَمْن بَ ْعَدُهْم ِمْن فُ َقَهاِء اأْلَْمصَ  ،َوتَِبَعُهْم َعَلى َهِذِه السَِّبيِل التَّابُِعونَ  ،َواْلَمَوارِيثِ  َفَكاَن َذِلَك ِإمْجَاًعا ِمن ْ
ُر حَمْظُورٍ  ُر َمْكُروٍه َوُمَباٌح َغي ْ  .10" َعَلى أَنَُّه َجائٌِز َغي ْ

  :حبسب أطراف احلوار املشرتكني فيه إىل يف القرآن ويصنف احلوار

                                                                                                                                                                          
 .423، ص12القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  اجلامع ألحكام القرآن، ف  1
 .334، ص3الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  فتح القدير، مرجع سابق، ف  2
 .35-34يف القرآن الكرمي دراسة أسلوبية، مرجع سابق، ص السودي، جنيب علىي عبد اهلل، حماورات األنبياء ألقوامهم  3
 .24، ص(م2224-ه1425، 2دار بن حزم، ط: بريوت)العثمان، أمحد بن إبراهيم، أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة،   4
 .21، ص(م2214، 1عامل الكتب احلديث، ط: األردن)خبيت، حممد حسن مهدي، فن املناظرة رؤية إسالمية،   5
 .125: النحل  6
، 1دار اآلفاق اجلديدة، ف: بريوت)أمحد حممد شاكر، : ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق  7
 .22-14، ص(ت.ط، د.د
 .555، ص1البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، الفقيه واملتفقه، مرجع سابق، ف 8
 .53، ص(م1443، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بريوت)الغنوشي، راشد، احلريات العامة يف الدولة االسالمية،  9

 .21، ص2البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، الفقيه واملتفقه، مرجع سابق، ف  10
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َونَاَدامُهَا ﴿قال تعاىل ،كاحلوار الذي دار بني اهلل عز وجل وآدم عليه السالم: بني اهلل ورسلهاحلوار  -
قَااَل َرب ََّنا ظََلْمَنا ( 22)َرب ُُّهَما َأملَْ أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبنٌي 

اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم  قَالَ ( 23)أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن 
وحوار موسى مع  ،وحوار إبراهيم مع ربه يف سورة البقرة .1 ﴾(24)يف اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي 

 .يف سورة هود كذلك  ربه
 َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ ﴿قال تعاىل: بني اهلل ومالئكتهاحلوار  -

َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما اَل   تَ ْعَلُموَن ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعلَ ( 32)
 .2 ﴾(32)قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم ( 31)
َلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأَّنَّ حُيِْيي أَْو َكالَِّذي َمرَّ عَ ﴿قال تعاىل: بني اهلل واإلنساناحلوار  -

ْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبْل َهِذِه اللَُّه بَ ْعَد َمْوهِتَا فََأَماتَُه اللَُّه ِمائََة َعاٍم مُثَّ بَ َعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوًما أَ 
ِإىَل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه َواْنظُْر ِإىَل مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإىَل لَِبْثَت ِمائََة َعاٍم فَاْنظُْر 

َ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ    .3 ﴾ َقِديرٌ اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشُزَها مُثَّ َنْكُسوَها حلًَْما فَ َلمَّا تَ بَ نيَّ
َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس قَاَل أََأْسُجُد ﴿قال تعاىل: بني اهلل وإبليساحلوار  -

ْرَتِن ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة أَلَ ( 61)ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا  ْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََّتُه قَاَل أَرَأَيْ َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ
ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجزَاًء َمْوُفورًا ( 62)ِإالَّ قَِلياًل  َواْستَ ْفزِْز َمِن ( 63)قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمن ْ

ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم خِبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم يف اأْلَ  ْمَواِل َواأْلَْواَلِد َوِعْدُهْم َوَما اْسَتطَْعَت ِمن ْ
 .4 ﴾(65)ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل ( 64)يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا 

اَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ُمْنَكُروَن قَ ( 61)فَ َلمَّا َجاَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَن ﴿قال تعاىل: بني الرسل واملالئكةاحلوار  -
َناَك مبَا َكانُوا ِفيِه مَيْتَ ُروَن ( 62) َناَك بِاحلَْقِّ َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن ( 63)قَاُلوا َبْل ِجئ ْ َفَأْسِر بَِأْهِلَك ( 64)َوأَتَ ي ْ

َنا إِلَْيِه َذِلَك ( 65)ْمُضوا َحْيُث تُ ْؤَمُروَن بِِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواتَِّبْع أَْدبَاَرُهْم َواَل يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َوا َوَقَضي ْ
 .5 ﴾(66)اأْلَْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤاَلِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحنَي 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ﴿بني نوح وقومه  كاحلوار: وهو األكثر شيوًعا يف القرآن :بني األنبياء وأقوامهماحلوار  -
رُُه أََفاَل تَ ت َُّقوَن  ِإىَل قَ ْوِمِه فَ َقالَ  فَ َقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ( 23)يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

ْعَنا هِبََذا يف ا قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُرِيُد أَْن يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه أَلَنْ َزَل َماَلِئَكًة مَ  مسَِ
بُوِن ( 25)ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة فَ تَ َربَُّصوا ِبِه َحىتَّ ِحنٍي ( 24)آبَائَِنا اأْلَوَِّلنَي  قَاَل َربِّ اْنُصْرين مبَا َكذَّ

                                                           
 .24-22: األعراف 1
 .32-32: البقرة 2
 .254: البقرة  3
 . 65-61: اإلسراء 4
 .66-61: احلجر 5
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وحوار شعيب ولوط مع  ،وحوار موسى مع فرعون ،وحوار إبراهيم مع أبيه وحواره مع قومه ،1 ﴾(26)
 .مهمأقوا

َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَامِلٌ لِنَ ْفِسِه قَاَل َما َأُظنُّ ﴿قال تعاىل ،كحوار أصحاب اجلنة  :حوار الناس مع بعضهم -
َقَلًبا( 35)َأْن تَِبيَد َهِذِه أَبًَدا  َها ُمن ْ رًا ِمن ْ ( 36) َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإىَل َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخي ْ

َلِكنَّا ( 31) قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل 
لَُّه اَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِإْن َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء ال( 38)ُهَو اللَُّه َريبِّ َواَل أُْشرُِك ِبَريبِّ َأَحًدا 
َها ُحْسَبانًا ِمَن ( 34)تَ َرِن أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َمااًل َوَوَلًدا  رًا ِمْن َجنَِّتَك َويُ ْرِسَل َعَلي ْ فَ َعَسى َريبِّ َأْن يُ ْؤِتنَيِ َخي ْ
وحوار إخوة  ،2 ﴾(41)فَ َلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا ( 42)السََّماِء فَ ُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا 

 .يوسف عليه السالم
      :3 إىل اآليت وهدفه حبسب حمتواهويصنف احلوار 

يلزم  امنطقيً  األنه مبجموع أسئلته وأجوبته يؤلف برهانً  اومسي برهانيً : احلوار الربهاين: النواع األول
 .ذي صيغ احلوار من أجل إقناعهم به وهدايتهم إليهاألقرار باألمر ال( أو املخاطبني)املخاطب
أو  ،يصف احلالة النفسية لبعض املتحاورين ،وهو حوار بني طرفني أو أكثر: احلوار الوصفي: النوع الثاين

    .وحوار أهل اجلنة ،يشعر السامع والقارئ هبا كحوار أهل النار
ؤال وجواب بني شخصيات القصة الذين وهو حديث جيري على شكل س: احلوار القصصي: النوع الثالث

 .احلوارات يف قصة يوسف ،أو تتمثل فيهم تلك األحداث ،يقومون بأهم أحداثها
أو نداء أو سؤال يوجهه القرآن الكرمي إىل عباد اهلل أو إىل  ،وهو كل خطاب: احلوار اخلطايب: النوع الرابع

أو ليلفت  ،أو اإلجابة عليه ،م على تلبيتهأو غريهم من الناس ليحضه ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  .ويوجه عقوهلم وأفئدهتم إىل أمر يهمهم ،أنظارهم

وهو يعلم أن إجابتهم ستأيت وفق  ،يطرح فيه املريب على املتعلمني سؤاالً : احلوار التعليمي: النوع اخلامس
اب الصحيح بعد أخذ مث يعرض عليهم اجلو  ،خرباهتم الناقصة يف موضوع اجلواب الذي يريد شرحه هلم

وبصيغة أخرى قد ال يكون هلم جواب فعندما يظهر للمريب عجزهم عن اجلواب يشرح هلم األمر  ،جواهبم
َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل "وهو أسلوب أخذ به الرسول صلى اهلل عليه وسلم،  ،الذي يريد تعليمهم إياه
« ذِْكُرَك َأَخاَك مبَا َيْكرَهُ »: اهلُل َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : قَاُلوا« أََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟»: لَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَا

ِإْن َكاَن ِفيِه َما تَ ُقوُل، فَ َقِد اْغَتْبَتُه، َوِإْن ملَْ َيُكْن ِفيِه فَ َقْد »: ِقيَل أَفَ رَأَْيَت ِإْن َكاَن يف َأِخي َما أَُقوُل؟ قَالَ 
  .4" «َهتَّهُ ب َ 

                                                           
 .26-23: املؤمنون 1
 .41-35: الكهف 2
 .134-21ينظر النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية باحلوار، مرجع سابق، ص 3
 .2584، رقم 2221صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الغيبة، ص 4
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 يف تنمية التفكرياحلوار  أثر: الثاً ث

احلوار  و  ،لدى إنسان اخلالفة التفكرييعد احلوار أحد األساليب اليت تضمنها القرآن الكرمي لتنمية 
 :واليت منها ،تنمية التفكرياص يف طريقته وأسلوبه اخل كأسلوب اعتمده القرآن له

 أسس وقواعد التفكري السليم رسيخت_ 1
    :1 التفكري السليم والوصول إىل احلقائق واليت منهاقواعد العقل على  يريب من خالل احلوار فالقرآن        
وأسقطنا  ،فإذا كان هناك قضية هلا ثالثة حلول ال رابع هلا( الثالث املرفوع)احلصر أو ما يسمونه ب_ أ

كقوله تعاىل يف تقرير خلق اإلنسان ا تعني أن يكون الثالث هو الصواب الذي نرفعه ونقيم له وزنً  ،حلني
أن خيلقوا من غري خالق كما  فإذا كان يستحيل عقاًل  ،2 ﴾أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُهُم اخْلَاِلُقونَ ﴿

ويسري هذا املبدأ على السماوات  ،إذن ال بد هلم من خالق ،أن خيلقوا أنفسهم وعقاًل  ايستحيل واقعً 
أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َربَِّك أَْم ( 36)أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل يُوِقُنوَن ﴿اهلل وخزائن رزق  ،واألرض

وهذه األمور العظام واملخلوقات اجلسام ال ميكن أن توجد وحدها وال  ،3 ﴾(31)ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن 
 .أن اهلل خلقهافال بد من اإلعرتاف ب ،يستطيع البشر أن يدعي أنه خلقها

ُعوثُوَن ﴿رأي املنكرين للبعث االقياس الصحيح كقوله تعاىل باسطً _ ب َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَِإنَّا َلَمب ْ
ُقْل ُكونُوا ﴿فيأمر اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم حبوارهم وإقناعهم باحلجة واملنطق ،4 ﴾َخْلًقا َجِديًدا
أَْو َخْلًقا ِمَّا َيْكبُ ُر يف ُصُدورُِكْم َفَسيَ ُقوُلوَن َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم أَوََّل َمرٍَّة ( 52)َحِديًدا ِحَجارًَة أَْو 

ويف هذا توجيه التفكري  ،5 ﴾(51)َفَسيُ ْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَ ُقوُلوَن َمىَت ُهَو ُقْل َعَسى أَْن َيُكوَن َقرِيًبا 
ىل البحث يف بداية النشئة للنظر والتأمل يف كيفية النشأة األوىل واخللق األول ملا يف ذلك من معرفة لسنن إ

قادر على أن يعيد  ،فاهلل كما فطرهم أول مرة ،اخللق والتكوين كما أن يف هذا قياس على اخللق األول
مبدأ عقلي منطقي ال شك فيه  إنه ،ولو كانوا من حجارة أو حديد أو أي مادة أخرى ،خلقهم مرة أخرى

 .وال مراء وال يستطيع إنكاره عاقل
يريب العقل على التفكري املوضوعي الواقعي واإلرتقاء باحلجج من املشهود احملسوس واحلوار كذلك 

 .منوذًجا ومثااًل شاهًدا عصرهوحوار إبراهيم مع ملك  ،6 ملغيبإىل املطلوب ا
َحافَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي﴿قال تعاىل

 هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا أُْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأتِ 
                                                           

 .221 -226ية اإلسالمية وأساليبها، مرجع سابق، صالنحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبينظر  1
 .35: الطور  2
 .31-36: الطور  3
 .44: اإلسراء  4
 .51-52: اإلسراء  5
 .221النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، مرجع سابق، ص  6

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

218 

 

ء فيها احلوار جآ فقصة إبراهيم مع امللك يف زمانه ،1 ﴾ِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ فَ بُ 
َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحافَّ ﴿ إىل أمهيتها ،على طريقة احلوار اخلطايب ،بدأت القصة بلفت نظر القارئ :اآليت

 .2" َحاَجْجُتُه َفَحَجْجُتُه، َأْي َغالَْبُتُه فَ َغَلْبُتهُ : َواْلُمَحاجَُّة اْلُمَغالََبُة، يُ َقالُ "،﴾تَاُه اللَُّه اْلُمْلكَ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آ
أمثلة حمسوسة يراها كل إنسان وال ينكرها  الذي عاصره لكامليف حواره مع  قد ضرب إبراهيمف

قال أنا أحي ﴿ ،حيي ومييتفكابر امللك الظامل وزعم أنه  ،﴾حُيِْيي َومُيِيتُ ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي ﴿عاقل
غري أن إبراهيم حاصره  ،وبدا أنه يزيغ وحييد عن موضوع النقاش احلقيقي إىل مواقف متشاهبة ،﴾وأميت

بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت ﴿ ،بأمر ال يستطيع أن حييد عنه وهو واضح جلي للعيان
 .3 ﴾فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

 ،وطالب قومه بأن يسألوا كبريهم ،وكذلك هو األمر يف حوار إبراهيم مع قومه حني حطم األصنام
قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا ( 62)َذا بِآهِلَِتَنا يَا ِإبْ رَاِهيُم قَاُلوا أَأَْنَت فَ َعْلَت هَ ﴿قال تعاىل
مُثَّ نُِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت ( 64)فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْ ُتُم الظَّاِلُموَن ( 63)يَ ْنِطُقوَن 
َفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُُّكْم ( 65)ُؤاَلِء يَ ْنِطُقوَن َما هَ  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما ( 66)قَاَل أَفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ

بْ رَاِهيُم يف ِإْنَكارِِه َأْن َوَذِلَك َتَدرٌُّف ِإىَل َدلِيِل اْلَوْحَدانِيَِّة، فَإِ " ،4 ﴾(61)تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أََفاَل تَ ْعِقُلوَن 
وِهيَِّة اأْلَْصَناِم اْلُمَحطََّمِة َيُكوَن ُهَو اْلَفاِعَل أَرَاَد إِْلزَاَمُهُم احلُْجََّة َعَلى انِْتَفاِء أُُلوِهيَِّة الصََّنِم اْلَعِظيِم، َوانِْتَفاِء أُلُ 

ْبطَاِل َويُوِقنَ ُهْم بِأَنَُّه الَِّذي َحطََّم اأْلَْصَناَم َوأَن ََّها َلْو َكاَنْت  ِبَطرِيِق اأْلَْوىَل َعَلى نِيَّة َأن يكر َعَلى َذِلَك ُكلِّهِ  بِاإْلِ
ِلك قَاَل َفْسئَ ُلوُهْم ِإْن  آهِلًَة َلَدفَ َعْت َعْن أَنْ ُفِسَها َوَلْو َكاَن َكِبريُُهْم َكِبرَي اآْلهِلَِة َلَدَفَع َعْن َحاِشَيِتِه ُوَحَرفَائِِه، َولذَ 

هَلِيَّةِ كانُوا  ُر أَْهٍل ِلإْلِ  .5" يَ ْنِطُقوَن تَ َهكًُّما هِبِْم َوتَ ْعرِيًضا بَِأنَّ َما اَل يَ ْنِطُق َواَل يُ ْعِرُب َعْن نَ ْفِسِه َغي ْ
على  اواحلوار يف القرآن يريب العقل على التفكري املنظم بطريقة متكاملة لإلستدالل معتمدً 

 : 6 اخلطوات اآلتية
 ،نسان استخدام حواسه لتكوين خرباته عن التناسق والتكامل يف وجود الكائناتيطلب القرآن من اإل _1

وعن تعاقب الليل والنهار وتكامل حركة األفالك واألجرام وتناسقها وخضوعها لنواميس وقوانني  ،وحياهتا
    .حمكمة تضبطها

عمَّن نظم للكائنات مث يدعوه إىل التساؤل عن سر هذه القوانني والنواميس وعن مقننها ومدبره؟ و  _2
 .حياهتا وأحكم خلقها

                                                           
 .258: البقرة  1
 .22، ص1مرجع سابق، ف ،"التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب   2
 .258: البقرة  3
 .61-62: األنبياء  4
 .121، ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  5
 .  211، ص.ينظر النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باحلوار، مرجع سابق  6
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والسمو مبشاعره إىل خالق هذا الكون  ،مث يوصله إىل تكوين نظرة شاملة كلية تدعوه للوصول بعقلة_ 3
وتسخري كثري منها ملصلحة اإلنسان ولرفاهيته  ،والقائم على حتققها وتنسيقها ،ومدبر أمره ومرتب سننه

 .وحياته
يطالب الناس ليقوموا بالسلوك الالئق حنو  ،هبذا األسلوب الرتبوي املتكامل ،ويطالب القرآن الناس _ 4

وقد  ،ميتحنهم ،وهو بذلك يضعهم أمام منهج عملي متكامل يطلب حتقيقه... هذا اخلالق احلكيم العليم 
  .استخلفهم يف األرض لينظر كيف يعملون

لفة من جتعل التفكري حاضرأ بعملياته املختفاحملاورات الفكرية اليت تربز احلق مبنطق احلجة والربهان 
فاحلوار واملناقشة جيعل التفكري جيمع بني الفكرة ونقيضها فيزاوف بني األفكار  ،إدراك وفهم وحتليل وتركيب

واحلوار ينمي مهارات  ،كما ميكن يف ضوءه إدراك عالقات جديدة  ،ويتسلسل يف بنائه على أساس منطقي
مناظرة األكفاء " كما أن  .1 لى طرح أفكارهم وتسأوالهتم بطالقة وشجاعةويشجع املتعلمني ع ،التفكري

 .2" ومعاشرة النظراء تلقيح للعقول وهتذيب للنفوس وتدريب ملآخذ األحكام
تدرب طالب العلم على معرفة مواقع اخلالف "واليت متثل وجه من وجوه احلوار ن املناظرات وإ
ومعارضة األقوال  ،والكشف عن صحيح األدلة من سقيمها ،لنزاعوحترير مواضع ا ،ومتييز األدلة ،وحتقيقه
 .3" وبيان وجه الداللة من األدلة على األحكام ،وإظهار حوار املذاهب الفاسدة ،الضعيفة
إىل جانب ترسيم أسس وقواعد التفكري السليم فإنه كذلك يدفع بالتفكري إىل مستوى  احلوارو 
ويف هذا توضيح  ،وعدم االقتصار على األفكار القدمية ،ذهن املتكلم توليد األفكار اجلديدة يف" متقدم وهو

على  ،فاجلدل احلق يعني على الوصول إىل احلقيقة" ،4" للمعاين وإغناء للمفاهيم يفضيان إىل تقدم الفكر
 ،ألنه يتآزر يف طلبها أكثر من عقل وأكثر من جمهود ،الذي ال يزيدها إال قوة ووضوًحا سبيل التدافع

 .5" نظر تستفيد املسائل العلمية قوة وحتقًقافبال
 اخلواطر ويستثري يشحذ التفكري_ 2

 ،يتحدى عقول السامعني وأفكارهم بأمور جديدة أو غامضة"ومن خصائص احلوار القرآين أنه
وقد ينبه إىل  ،كما أنه يلفت النظر إىل أمر عظيم. 6 "يشرحها هلم ويوجههم إىل األخذ خبريها وترك شرها

( 12)ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما تَ ْعُبُدوَن ( 64)َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ِإبْ رَاِهيَم ﴿قال تعاىل  ،عام أو سنة إهلية قانون
َفُعوَنُكْم أَ ( 12)قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن ( 11)قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي  ْو َيُضرُّوَن َأْو يَ ن ْ

                                                           
 .84، التعلم النش ، مرجع سابق، صبدير، كرميان 1
، (م1812ه ، 1284ط، .من أوائل املطبوعات العربية، د: مصر)الطرطوشي، أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري، سراف امللوك،   2
 . 63ص

 .31خبيت، حممد حسن مهدي، فن املناظرة رؤية إسالمية، مرجع سابق، ص  3
 .68، ص(م1482، 2دار الفكر، ط: بريوت)ات الفلسفية، خليل، خليل أمحد، معجم املصطلح 4
 .32خبيت، حممد حسن مهدي، فن املناظرة رؤية إسالمية، مرجع سابق، ص 5
 .214النحالوي عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، مرجع سابق، ص 6
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أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكُم ( 15)قَاَل أَفَ رَأَيْ ُتْم َما ُكْنُتْم تَ ْعُبُدوَن ( 14)قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن ( 13)
َوالَِّذي ُهَو ( 18)ِديِن الَِّذي َخَلَقيِن فَ ُهَو يَ هْ ( 11)فَِإن َُّهْم َعُدوٌّ يل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي ( 16)اأْلَْقَدُموَن 

 . 1 ﴾(81)َوالَِّذي مُيِيُتيِن مُثَّ حُيِْينِي ( 82)َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنِي ( 14)يُْطِعُميِن َوَيْسِقنِي 
وباحلوار ختضع الفكرة أو املوضوع لإلثبات من طرف وما يقابله من نفي من الطرف اآلخر ِما 

حنو  افاحلوار واملناقشة جيعل التفكري مشدودً  ،حجج يرتكز عليهاجيعل كل طرف يندفع يف البحث عن 
قال تعاىل  ،من العوامل املؤثرة على التفكري وهو ،تصقل معه القدرة على الرتكيزقضية مركزية األمر الذي 

ِإبْ رَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحافَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَالَ ﴿
َت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه أُْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبهِ 

 .2 ﴾اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
كما يعد   ،لتفكريا تستثري يشكل عامل إثارة للتفكري وذلك من خالل طرحه لقضايا فاحلوار 

كما يتم املقابلة بني األدلة   ،حيث يتم عرض الفكرة ونقيضها ،وسيلة لبناء القناعة الفكرية يف قضية ما
واحلوار كذلك . والنشاطوالرباهني اليت تأخذ مداها وفاعليتها يف التفكري وهو ما حيقق يف التفكري الفاعلية 

وإذا مل تتسل  عليها  ،فاألفكار ال تنضج إذا مل تلكها ألسنة املناظرة"يعد عامل أساسي لنضج األفكار
 .3" أنوار املراجعة والنقد

مُيكن معه دْحض احلجج الباطلة، وإظهار احلقيقة و  عْرض احلجج عْرًضا فكريًّا، معه وباحلوار مُيكن
ي املتعلم فرصة يف األْخذ والرَّد، وإثبات احلقائق، وجتلية الشبهات، كما يُعطيه فرصة كما أنه يعط ،برباهينها

 ذلكفهو ب ،4" وخيرف الدقائق ،يشحذ ويُرهف ويثري اخلواطر" فاحلوار. واإلستفسار عنها ،يف معرفة احلقائق
 .5 ليتابع جمريات احلوار ذهنالينش  

 توظيفها مهارةوصقل  املعرفة توسيع_ 3
وذلك بذكر املسألة وأدلتها "ار لكونه حاصل بني طرفني أو أكثر فإن كل طرف يعد عدته فاحلو 
وحيصل بسبب ذلك من  ،وهذا نوع من املذاكرة ،وبإيراد األقوال املخالفة واألجوبة عنها ،وما يرد عليها

تجدد حفظ وكذلك ترسخ وي ،فتتسع معارف املتذاكرين املتناظرين ،احلاجة إىل البحث والنظر والتفكري
 .6" ورسوًخا يف ذاكرة املتناظرين ارضة واملذاكرة تزداد ثبوتً ااملسائل ألهنا مع املع

                                                           
 .81-64: الشعراء 1
 .258: البقرة  2
 .65ديين، مرجع سابق، صبكار، عبد الكرمي، جتديد الوعي ال 3
مؤسسة الرسالة، : ط.د)عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، : ابن عقيل، أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممد، الواضح يف أصول الفقه، حتقيق 4
 . 521، ص(م1444-ه1422، 1، ط1ف
 .38، ص(م2221ط، .طباعة والنشر، ددار الكتب اليمنية لل: صنعاء)احلميدي، عبده عبد اهلل، احلوار يف القرآن الكرمي،   5
 .164العثمان، أمحد بن إبراهيم، أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص  6
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َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحافَّ ﴿قال تعاىل  ،على توظيف املعرفة بطريقة منطقيةكما تزداد معه قدرة الفرد 
ِإبْ رَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا أُْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم  ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَالَ 

 ﴾ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه اَل يَ هْ 
َماتَةِ  " ،1 ْحَياِء اْلُمْحَتجِّ ِبِه َواَل ِمَن اإْلِ  اْلُمْحَتجِّ هِبَا، َوَقْد َعَدَل ِإبْ رَاِهيُم َعِن ااِلْعرتَاِض بَِأنَّ َهَذا لَْيَس ِمَن اإْلِ

ِتَحاَلُه، َوِلَذِلَك هبَُِت، َأْي َعَجَز فََأْعَرَض َعْنُه ِلَما َعِلَم ِمْن ُمَكابَ رَِة َخْصِمِه َوانْ تَ َقَل ِإىَل َما اَل َيْسَتِطيُع اخلَْْصُم انْ 
ظيف املعرفة والدفع بالطرف و تربز قدرة إبراهيم عليه السالم يف إدارة احلوار وتوهنا  .2" مل جيَِْد ُمَعاَرَضةً 

 .املقابل إىل مواقع أسلمته للعجز والتسليم
 حترير التفكري من التقليد_ 4

وهو ما  ،حتت جمهر التحليل والتقوميو  ،راسة والبحثحمل الديف  األفكارفاحلوار واجلدال جيعل 
فاألفكار يف احلوار عادة ما تكون مصحوبة بالدليل ومعززة بالربهان لدى  ،خيرف بالتفكري من دائرة التقليد

 .وال تقوم على التبعية والتسليم الذي ال يستند إىل الربهان والدليل ،أطراف احلوار
ْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ﴿قال تعاىل  ،3 ﴾يف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اإْلِ

يِن َحىتَّ "  ،4 فاجلدل طبيعة إنسانية وجبلة فطرية َواآْليَُة َدالٌَّة َعَلى أَنَّ اأْلَنِْبَياَء َعَلْيِهُم السَّاَلُم َجاَدُلوُهْم يف الدِّ
 .5" َوَذِلَك يَُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَقْوَل بِالت َّْقِليِد بَاِطلٌ  ِدِلنَي أِلَنَّ اْلُمَجاَدَلَة اَل حَتُْصُل ِإالَّ ِمَن الطََّرفَ نْيِ َصاُروا ُهْم جُمَا

 تعزيز االجتاهات االجيابية_ 5
كما أن   ،ومن حماسن احلوار الرتبوية احرتام الذات اإلنسانية واستقالهلا فال تفرض عليها األفكار

شجع روح وي ،عن التلقي واحلفظ والرتديد ابعيدً  ،احلوار يدفع إىل التفكري العميق يف جوانب املوضوع احملدد
يزيد من و  ،النشاطمن اإلنتباه و  اثري مزيدً وي ،النقد الذايت يف اإلنسان ملراجعة أفكاره وخرباته بني حني وآخر

 .6 اوهنيً  اينتظر أمرً  اثقة الفرد بنفسه فال يكون سلبيً 
فاحلوار واملناقشة جيعل التفكري مبا يعتمد من حجج وبراهني هو الفيصل يف تقرير مآل اإلختالف 

ملبدأ الثقة بالنفس يف عرض االفكار وعدم  ويف هذا تعزيز ،ال الشخوص املشرتكة يف عملية احلوار واملناقشة
فهو يتيح للسامع  .يس األشخاصإذ أن حمور اإلهتمام هو األفكار اليت جيري يف سياقها احلوار ول ،اخلوف

 .7 أن يفكر يف احلقيقة املعروضة عليه

                                                           
 .258: البقرة  1
 .33، ص3ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  2
 .54: الكهف  3
، 5إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، مرجع سابق، ف= عود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود ابن مصطفى، أبو الس  4
 .224ص

 .415، ص21الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، مرجع سابق، ف  5
 .84_88، ص(م1441، 2مطابع الكويت، ط: الكويت)بتصرف املطوع، نسيبة عبد العزيز العلي، األساليب الرتبوية يف القرآن والسنة،  6
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إىل االهتمام  احلوار يُعطي املوضوع حيوية؛ ويقضي على امللل ويدفع املتعلممن ناحية أخرى فإن 
َثل األعلى؛ ِما يساعد يف تربيكاالرتياح والرضى  ويوقظ العواطف واالنفعاالت ،والتتبُّع

َ
 .تها وتوجيهها حنو امل

 ،احلوار خياطب يف اإلنسان جانب الغرائز يف حب اإلستطالع ملا قد تؤل إليه جمريات احلوارو  
 .1 وجانب املشاعر واإلنفعاالت حيث يثري احلوار مشاعر السامع وانفعاالته

فرعون  وبنيفاحلوار الذي يعرضه القرآن بني موسى املتسلح باإلميان بالفكرة اليت يدعو إليها  
اليت سينتهي إليه ذلك  عتز بقوته وجربوته يثري يف النفس حب االستطالع إىل النتائج واملآالتالطاغية امل
قَاَل َأملَْ نُ َربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ﴿مصورًا ملا دار بني موسى وفرعون من حوار  قال تعاىل ،احلوار

قَاَل فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنَي  (14) فَ َعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتَك الَّيِت ( 18)ُعُمرَِك ِسِننَي 
َوتِْلَك نِْعَمٌة مَتُن َُّها َعَليَّ ( 21)فَ َفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فَ َوَهَب يل َريبِّ ُحْكًما َوَجَعَليِن ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ( 22)

نَ ُهَما ( 23)قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي ( 22)يِن ِإْسرَائِيَل أَْن َعبَّْدَت بَ  قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
قَاَل ِإنَّ ( 26)قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اأْلَوَِّلنَي ( 25)قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأاَل َتْسَتِمُعوَن ( 24)ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِننَي 

نَ ُهَما ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقُلوَن ( 21)َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن  ( 28)قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ ي ْ
قَاَل فَْأِت ( 32)ْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنٍي قَاَل أََوَلْو جِ ( 24)قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلًا َغرْيِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي 

َونَ زََع يََدُه فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاُء ( 32)فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن ُمِبنٌي ( 31)بِِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي 
يُرِيُد َأْن خُيْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا ( 34)قَاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ( 33)لِلنَّاِظرِيَن 
َفُجِمَع ( 31)يَْأتُوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليٍم ( 36)قَاُلوا أَْرِجْه َوَأَخاُه َوابْ َعْث يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن ( 35)تَْأُمُروَن 

 .2 ﴾(38)السََّحرَُة ِلِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم 
 ،حوار موسى مع السحرة من قوم فرعون وما يصاحب ذلك من مشاعر اخلوف والرجآءذلك وك 
قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن ( 113)َوَجاَء السََّحرَُة ِفْرَعْوَن قَاُلوا ِإنَّ لََنا أَلَْجرًا ِإْن ُكنَّا حَنُْن اْلَغالِِبنَي ﴿قال تعاىل
قَاَل أَْلُقوا فَ َلمَّا أَْلَقْوا ( 115)مَّا أَْن تُ ْلِقَي َوِإمَّا أَْن َنُكوَن حَنُْن اْلُمْلِقنَي قَاُلوا يَا ُموَسى إِ ( 114)اْلُمَقرَِّبنَي 

َنا ِإىَل ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي ( 116)َسَحُروا أَْعنُيَ النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم  َوأَْوَحي ْ
فَ ُغِلُبوا ُهَناِلَك َوانْ َقَلُبوا َصاِغرِيَن ( 118)فَ َوَقَع احلَْقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ( 111)ِفُكوَن تَ ْلَقُف َما يَأْ 

 .3 ﴾(122)َوأُْلِقَي السََّحرَُة َساِجِديَن ( 114)
َواْصَنِع ﴿قال تعاىل ،ه وهو يصنع الفلك ونفسه مفعمة بروح التحدي والثقةوحوار نوح مع قوم

َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ( 31)ُفْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َُّهْم ُمْغَرُقوَن الْ 
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َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه ( 38)وَن ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخرُ 
 .1 ﴾(34)َعَذاٌب خُيْزِيِه َوحيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم 

فاحلوار يف ضوء القرآن الكرمي يعمل يف اجتاه تنمية التفكري من وجوه عدة فهو ابتداًء يصيغ أسس 
مبا جيعله يف  يف طرحه لقضايا حمورية وقواعد التفكري السليم وهو كذلك يشحذ التفكري ويستثريه للفعل

وهو يف ذلك حيرر العقل من التقليد , يوسع من دائرة املعرفة وصقل مهارة توظيفها همستوى العطاء كما أن
والذي حيد من التفكري ويشل من فاعليته كما أنه يعزز االجتاهات االجيابية حنو التفكري كونه يقضي على 

 .مام والتتبعامللل ويدفع املتعلم إىل االهت

                                                           
 .34-31: هود  1
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 أثره يف تنمية  التفكريو السؤال أسلوب : املطلب الثاين
 

 لغة واصطالًحا السؤال: أوالً 
 .2 ﴾َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقعٍ ﴿قال تعاىل.1 استخرب وطلب املعرفة: سأل بكذا وعن كذا :السؤال لغة

أو  ،استدعاء معرفة: والسؤال. 3 ىطلب األدَّن من األعل: عرف اجلرجاين السؤال بأنه :السؤال اصطالًحا
وتارة لتعريف املسئول وتنبيهه  ،والسؤال للمعرفة يكون تارة باإلستعالم وتارة للتَّبكيت ،ما يؤدي إىل املعرفة
هو طلب حصول صورة الشيء يف : استعالم ما يف ضمري املخاطب، وقيل" واالستفهام. 4 ال لُيخرب ويُعلم

 .5" الذهن
والسؤال يأيت بصيغ  ،أو سد نقص فيها ،طلب اإلجابة عن معلومة ما يستخدم يف" السؤالو 

يعكس  هوو  .6" متنوعة وخمتلفة حسب نوع املعلومة املراد الوصول إليها للكشف عن قدرات املستجينب
 .مدى االتصال والتواصل التفاعلي بني السائل واملسئول
طلب مثري يتحدى أو يستثري بنية موقف يشتمل على "ويعرف السؤال يف السياقات الرتبوية بأنه

مبا يتفق مع الطلب  ،عن استجابة مناسبة له ،والنظر والتفكري ،الطالب املعرفية والعقلية ويدفعه إىل البحث
أو هو جمموعة من املثريات اللفظية اليت يوجهها املعلم إىل الطلبة  ،املثري يف املوقف التعليمي التعلمي
 . 7" ية أو كتابية أو حركيةللحصول منهم على استجابات لفظ

 
  السؤال يف القرآنورود : ثانياً 

إن املتتبع آليات الكتاب احلكيم اليت ورد فيها ذكر الفعل سأل ومشتقاته جيد أهنا قد جتاوزت 
األمر الذي له داللته  ،8محلت الدعوة إىل التفكري والنظر، والتأمل والبحث واالستنتاف  ،(موضعاً 132)
وسع الكون  وشاماًل  اواسعً "وقد جعل القرآن ميدان السؤال  ،لقرآن هبذا األسلوباهتمام ا مدى يف

 اللتساؤل وميدانً  اثريً  فكل ما يشاهد اإلنسان على وجه هذه البسيطة جعله القرآن حماًل  ،واإلنسان واحلياة
 .9 "باملناقشة اجديرً  اوموضوعً  ،للبحث افسيحً 

                                                           
 .541، ص1لكرمي، مرجع سابق، فمعجم ألفاظ القرآن ا 1
 .1: املعارف  2
 .123اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق،ص 3
 .431األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 4
 .18اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق، ص  5
 .451وجيهة ثابت الفكر الرتبوي املقارن، مرجع سابق، ص العاين، 6
 .14قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص 7
 .61قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص  8
 .31، ص(م2223، 1دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: عمان)بية اإلسالمية، اجلالد، ماجد زكي،  دراسات يف الرت  9
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قال السؤال عن الطبيعة ومكوناهتا  فمن ،وعةفالسؤال حاضر يف القرآن ويف اجتاهات متن
قال إىل السؤال عن عامل الروح واإلنسان  ،1﴾ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَ ُقْل يَ ْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفا﴿تعاىل
إىل السؤال عن  ،2 ﴾ِإالَّ قَِلياًل َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ﴿تعاىل
إىل السؤال عن احلقوق  ،3 ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَ نْيِ ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا﴿قال تعاىل التاريخ

أَُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل َيسْ ﴿وقال تعاىل ،4 ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح هَلُْم َخي ْرٌ ﴿قال تعاىل واألحكام
قال  ،5 ﴾ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ ُقِل اأْلَنْ َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن  

ِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ كَ ﴿تعاىل 
ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ  وحىت عامل الغيب كان له  .6 ﴾َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

 .7أَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها﴾ قال تعاىل﴿َيسْ  ،حضوره يف السؤال يف القرآن
والقرآن من خالل السؤال يدعو للتفكر والنظر ويؤكد على ضرورة حتليل الظواهر وفهمها والوقوف 

ِبِل َكْيَف ﴿على نظامها وكيفية تركيبها واستخالص القوانني اليت حتكمها، قال تعاىل أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ( 14)َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ( 18)َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11) ُخِلَقتْ 

َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ ( 15)َأملَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا ﴿، وقال تعاىل8 ﴾(22)ُسِطَحْت 
َأملَْ تَ َر ِإىَل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء جلَََعَلُه َساِكًنا ﴿، وقال تعاىل9 ﴾(16)ْمَس ِسرَاًجا نُورًا َوَجَعَل الشَّ 

ا أَوملَْ يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا َرتْ قً ﴿، وقال تعاىل10 ﴾مُثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِياًل 
 .11 ﴾فَ َفتَ ْقَنامُهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنونَ 

الدعوة إىل النظر املوصل إىل العلم بأسلوب اإلستفهام دعوة تقوم على لفت النظر برفق "وإن 
األمر  شديد، وتلطف يف العرض وهي من األساليب احلكيمة اليت حيسن أن يبتعد هبا الداعي عن أسلوب

 .12" أو النهي أو التخصيص، إال إذا استدعى حال املخاطب، أو املقصود باخلطاب شيًئا من ذلك

                                                           
 .125: طه  1
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ولكون القرآن نزل على مرحلتني خمتلفتني يف الزمان واملكان وما صاحبهما من ظروف فكان منه 
ا هو مكي ومنه ما هو منه مفكان  السؤال يف القرآنفإنه تبًعا لذلك فقد اختلف  ،ومنه املدين النزول املكي
سائل يف املرحلة املكية يف الغالب الفإن  ،فمن حيث مصدر السؤال ،وكل له خصائصه وموضوعاته ،مدين

مل يكن مسلًما، بينما كان يف املرحلة املدنية يف الغالب من املسلمني واملؤمنني، وبذلك يعلم القرآن الكرمي 
 .والكونية وغريهااملسلمني احرتام موقف اآلخر وأسئلته الفكرية 

قد يف القرآن الكرمي  السؤالفإن  ،وباعتبار اختالف الظروف لكل من املرحلة املكية واملرحلة املدنية
السؤال  كان  فقد ،خمتلًفا عنه يف السور املدنية السور املكية وعليه فقد كان السؤال يف ،أخذ بذلك االعتبار
وهو بذلك يعلم بناء اإلميان والعقائد على القناعة العقلية  بًيا،كونًيا وعقديًا وتارخيًيا وغي  يف السور املكية

 .الواضحة، وليس على القبول والتسليم فق 
عن احلالل واحلرام وما ينفع الناس، السؤال يف السور املدنية يف الغالب كان فقهًيا وتشريعًيا، بينما  

دستوري، وال جيعل الشريعة جمرد قانون وهو بذلك حيرتم استفسارات املؤمنني، ويؤسس للوعي التشريعي ال
 .جامد ملزم للمواطنني فق 

ومنها ما   ااستفهاميً ما كان  والسؤال يف القرآن مل يرد بصورة واحدة بل ورد بصور متعددة فمنها
 .1 واألسلوب احلواري مضامينه مسة التعجبومنها ما محل يف  ،ااستجوابيً كان 

ُقْل َمْن أَنْ َزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى نُورًا ﴿تعاىل وهناك السؤال الذي تعقبه اإلجابة قال
آبَاؤُُكْم ُقِل اللَُّه مُثَّ َذْرُهْم  َوُهًدى لِلنَّاِس جَتَْعُلونَُه قَ رَاِطيَس تُ ْبُدونَ َها َوخُتُْفوَن َكِثريًا َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تَ ْعَلُموا أَنْ ُتْم َواَل 

َسيَ ُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل ( 84)ُقْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ﴿وقال تعاىل ،2 ﴾ُبونَ يف َخْوِضِهْم يَ ْلعَ 
َن َسيَ ُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقو ( 86)ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( 85)أََفاَل َتذَكَُّروَن 

َسيَ ُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل ( 88)ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو جيُِرُي َواَل جُيَاُر َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ( 81)
َعَسى َأْن ُقْل ( 11)َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي ﴿وقال تعاىل ،3 ﴾(84)فََأَّنَّ ُتْسَحُروَن 

 .4 ﴾(12)َيُكوَن َرِدَف َلُكْم بَ ْعُض الَِّذي َتْستَ ْعِجُلوَن 
ُقْل ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل لِلَِّه َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإىَل يَ ْوِم ﴿قال تعاىل 

َوَلُه َما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوُهَو ( 12)أَنْ ُفَسُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن  اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا
ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم ُقْل ِإينِّ أُِمْرتُ ( 13)السَِّميُع اْلَعِليُم  َر اللَِّه َأختَِّ  ُقْل أََغي ْ

 .5 ﴾(14)وَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َأْن َأكُ 

                                                           
 .453العاين، وجيهة ثابت، الفكر الرتبوي املقارن، مرجع سابق، ص  1
 .41: األنعام  2
 .42-84: املؤمنون  3
 .12: النمل  4
 .14-12: األنعام  5
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َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه فََأَّنَّ ﴿وقال تعاىل
َولَِئْن ( 62)َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  اللَُّه يَ ْبُسُ  الرِّْزَق ِلَمنْ ( 61)يُ ْؤَفُكوَن 

ْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل َسأَْلتَ ُهْم َمْن نَ زََّل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض ِمْن بَ ْعِد َمْوهِتَا لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل احلَْ 
 .1﴾(63)ِقُلوَن يَ عْ 

 :2السؤال يف القرآن ومن تصنيفات 
وله أدوات متعددة تتميز كل  ،به طلب الفهم أو معرفة ما هو خارف الذهن ويراد: االستفهامي السؤال_ 

كم   –أَّّن  –أي  –كيف   –هل  –من  –ما  -اهلمزة) واحدة منها بالسؤال عن جهة من جهات الكالم
َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ﴿قال تعاىل ،يف القرآناكثر األنواع حضورً وهو من أ ،(أيان –مىت  –أين  –

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ اَل جُيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو ثَ ُقَلْت يف السََّماَواِت َواأْلَرْ  ِض اَل تَْأتِيُكْم ِإالَّ بَ ْغَتًة ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ َيْسأَُلوَنَك َكأَ  َها ُقْل ِإمنَّ ومثاله ما أتى  ،3 ﴾نََّك َحِفيٌّ َعن ْ

 .بصيغة سأل ويسئلون
االستفهام مبعىن االنكار حاصله راجع إىل تثبيت السامع على فساد ذلك الشيء : السؤال اإلنكاري_ 
َواْسَأْل َمْن أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن ﴿قال تعاىل ،ويرتد عنه يرجع إىل نفسه فيخجل حىت

 .4 ﴾الرَّمْحَِن آهِلًَة يُ ْعَبُدونَ 
َولَِئْن ﴿قال تعاىل ،ار واإلعرتاف بأمر قد استقر عندههو محل املخاطب على اإلقر : التقريري السؤال_ 

 .5 ﴾السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق 
قال  ،كان ينبغي أن يقع  وعل فعل ترك فعله ،فعل قد فعلوهو ما يقع على : السؤال التوبيخي_ 
 .6 ﴾قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَ ْنِطُقونَ ﴿تعاىل
َواْسأَُلوا ﴿قال تعاىل ،سواًء األمر أو النهي ،اين الطلبالسؤال الذي يتضمن أحد مع ووه: ال الطليبالسؤ  _

تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإحْلَافًا ﴿وقال تعاىل ،7 ﴾اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما
 .9 وأكثر أنواع السؤال ورودأ يف القرآن السؤال االستفهامي ،8 ﴾ْن َخرْيٍ فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ َوَما تُ ْنِفُقوا مِ 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السالم عندما حطم األصنام وصحح املعتقد وظف السؤال لشحذ 
بأن معتقدهم   إلقناعهمالعقول وتنمية التفكري وتوجيه القوة الغضبية للمحتجني واملعاتبني له خلدمة هدفه، و 

                                                           
 .63-61: العنكبوت  1
 .21-14حيل، وردة مصطفى، السؤال يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية، مرجع سابق، صكينظر    2
 .181: األعراف  3
 .45: الزخرف 4
 .4: الزخرف 5
 . 63: األنبياء 6
 .32: النساء  7
 .213: البقرة  8
 .21كحيل، وردة مصطفى، السؤال يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية، مرجع سابق، ص  9
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قَاَل َبْل فَ َعَلُه  ﴿ ال تنطق فال نفع وال ضر وال حياة، يقول اهلل تعاىل على لسان سيدنا إبراهيم( األصنام)
 .1 ﴾َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَ ْنِطُقونَ 

؟، أتدري ما حق اهلل يبةأتدرون ما الغ: يطرح األسئلة ا ما كان الرسول صلى اهلل عليه وسلموكثريً  
واليت كانت تثري شعور السامع وتسرتعي انتباهه وتوقظ فيه الذهن  وغريها من األسئلة... على العباد ؟

 .لتصور املسئول عنه وتلقي اجلواب
يف تعاطيه مع من  التفكري خالل فرتة  أسلوباً قد اعتمد الرسول صلى اهلل عليه وسلم السؤال ف
َنَما حَنُْن ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم، ِإْذ : َمُر ْبُن اخلَْطَّاِب قَالَ عن عُ " ،البال  املبني بَ ي ْ

َنا َرُجٌل َشِديُد بَ َياِض الث َِّياِب، َشِديُد َسَواِد الشََّعِر، اَل يُ َرى َعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر، َواَل يَ عْ  ا َأَحٌد، رِفُُه ِمنَّ طََلَع َعَلي ْ
يَا :  َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَالَ َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْسَنَد رُْكَبتَ ْيِه ِإىَل رُْكَبتَ ْيِه، َوَوَضَع َكفَّْيهِ 

ْساَلِم، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوسَ  ُد َأْخربْين َعِن اإْلِ ْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوَأنَّ »: لَّمَ حُمَمَّ اإْلِ
حَتُجَّ اْلبَ ْيَت ِإِن حُمَمًَّدا َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوتُِقيَم الصَّاَلَة، َوتُ ْؤيتَ الزََّكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، وَ 

قُُه، قَالَ : َصَدْقَت، قَالَ : الَ ، قَ « اْسَتطَْعَت إِلَْيِه َسِبياًل  َنا َلُه َيْسأَلُُه، َوُيَصدِّ ميَاِن، قَالَ : فَ َعِجب ْ : َفَأْخربْين َعِن اإْلِ
: ْقَت، قَالَ َصدَ : ، قَالَ « هِ َأْن تُ ْؤِمَن بِاهلِل، َوَماَلِئَكِتِه، وَُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اآْلِخِر، َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرِّ »

ْحَساِن، قَالَ  فََأْخربْين َعِن : ، قَالَ « َأْن تَ ْعُبَد اهلَل َكأَنََّك تَ رَاُه، فَِإْن ملَْ َتُكْن تَ رَاُه فَِإنَُّه يَ رَاكَ »: فََأْخربْين َعِن اإْلِ
َها بَِأْعَلَم ِمَن السَّاِئلِ »: السَّاَعِة، قَالَ  َأْن تَِلَد اأْلََمُة »: ين َعْن أََماَرهِتَا، قَالَ فََأْخربِْ : قَالَ « َما اْلَمْسُئوُل َعن ْ

َيانِ  مُثَّ اْنطََلَق فَ َلِبْثُت َمِليًّا، مُثَّ قَاَل : ، قَالَ « َرب َّتَ َها، َوأَْن تَ َرى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء يَ َتطَاَوُلوَن يف اْلبُ ن ْ
 .2" «فَِإنَُّه ِجرْبِيُل أَتَاُكْم يُ َعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ »: اهللُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَالَ : قُ ْلتُ « اِئُل؟يَا ُعَمُر أََتْدرِي َمِن السَّ »: يل 

وهنا يتجلى حوار يتدرف يف تسلسل منطقي يبدأ باحلوار يف دائرة اإلسالم الواسعة مث ينتقل إىل 
دائرة عرض درجة اإلحسان مث عرضه للقدر مبا هي عليه من معاجلة للعقيدة والتصور إىل دائرة اإلميان 

وصواًل إىل الوقوف على عامل الساعة واليت متثل احملطة األخرية للوجود البشري على هذه األرض كل ذلك 
 .يف تسلسل مشوق ومثري

 
 التفكري تنمية السؤال يف أثر: ثالثاً 

يات والسلوك البشري هلف تعليمية يف جمال العقائد واإلأهدا"له السؤال يف القرآن أسلوب أصيل و 
على حمتوى معريف حيقق الغاية األساسية لوجود اإلنسان لذلك  اإذ ينطوي دائمً  ،والتاريخ وحركة ايلتمع

 .3 "يتوجه السؤال القرآين التعليمي إىل إيقاظ الذهن وتنبيه العقل وتفعيل دور احلواس وتنشيطها وظيفياً 

                                                           
 .63: نبياءاأل  1
 ، 36، ص8صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان، رقم  2
 .526، ص(م2226، 1دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بريوت)مدن، يوسف، التعلم والتعليم يف النظرية الرتبوية اإلسالمية  3
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َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت وَ ﴿قال تعاىل اأْلَْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنْ َبت ْ
أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا ( 62)َما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن 

أَمَّْن جيُِيُب ( 61)ا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن أَنْ َهارً 
أَمَّْن ( 62)َما َتذَكَُّروَن  اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه قَِلياًل 
ِه تَ َعاىَل اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن يَ ْهِديُكْم يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه َمَع اللَّ 

ُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم أَمَّْن يَ ْبَدُأ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَ ْرزُ ( 63)
 .1﴾(64)َصاِدِقنَي 
 :واليت منها ،على أكثر من مستوى السؤال يف القرآن له أثره يف جمال تنمية التفكريو 

 السليم ريترسيخ أسس وقواعد التفك_ 1
َنُكُم اْلَمْوَت ( 54)أَأَنْ ُتْم خَتُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اخْلَالُِقوَن ( 58)َما مُتُْنوَن  أَفَ رَأَيْ ُتمْ ﴿قال تعاىل ْرنَا بَ ي ْ حَنُْن َقدَّ
َل أَْمثَاَلُكْم َونُ ْنِشَئُكْم يف َما اَل تَ ْعَلُموَن ( 62)َوَما حَنُْن مبَْسُبوِقنَي  َة َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأَ ( 61)َعَلى َأْن نُ َبدِّ
َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ( 64)أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِعوَن ( 63)أَفَ رَأَيْ ُتْم َما حَتْرُثُوَن ( 62)اأْلُوىَل فَ َلْواَل َتذَكَُّروَن 

فَ رَأَيْ ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَ ( 61)َبْل حَنُْن حَمُْروُموَن ( 66)ِإنَّا َلُمْغَرُموَن ( 65)ُحطَاًما َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهوَن 
( 12)َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه أَُجاًجا فَ َلْواَل َتْشُكُروَن ( 64)أَأَنْ ُتْم أَنْ زَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم حَنُْن اْلُمْنزُِلوَن ( 68)

حَنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرًَة َوَمَتاًعا ( 12)َرتَ َها أَْم حَنُْن اْلُمْنِشُئوَن أَأَنْ ُتْم أَْنَشْأمُتْ َشجَ ( 11)أَفَ رَأَيْ ُتُم النَّاَر الَّيِت تُوُروَن 
 .2 ﴾(14)َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم ( 13)لِْلُمْقِويَن 

"  ،السؤال من إرساء للمنطق العقلي عربيقول الرازي رمحه اهلل يف بيان ما اشتملت عليه اآليات 
ُقوَن أَْيًضا : اَل َنُشكُّ يف أَنَُّه خالقا، فَ يُ َقالُ : َأنَّ اللََّه َخَلَقُكْم أَوَّاًل أَْم اَل؟ فَِإْن قَاُلواَهْل َتُشكُّوَن يف  فَ َهْل ُتَصدِّ

ِهَي ِعْنَدُه َمْعُلوَمٌة،  خِبَْلِقُكْم ثَانًِيا؟ فَِإنَّ َمْن َخَلَقُكْم أَوَّاًل ِمْن اَل َشْيٍء اَل يَ ْعِجُز أَْن خَيُْلَقُكْم ثَانًِيا ِمْن َأْجزَاءٍ 
َهَذا : َميِنٍّ َوبَ ْعَد اْلَمْوِت اَل َواِلَدَة َواَل َميِنَّ، فَ يُ َقاُل هَلُمْ ﴿اخْلَْلُق اَل َيُكوُن ِإالَّ ِمْن : َوِإْن ُكْنُتْم َتُشكُّوَن َوتَ ُقوُلونَ 

يُ ْلزُِمُكُم القول وجواز / ُفوَن بِاللَِّه َوبُِقْدَرتِِه َوِإرَاَدتِِه َوَعَمِلِه، َفَذِلكَ اْلَميِنُّ أَنْ ُتْم خَتُْلُقونَُه أَِم اللَُّه، فَِإْن ُكْنُتْم تَ ْعرتَِ 
 .3" احلشر وصحته
إن هذا "فيقول إىل منهج القرآن يف بناء التفكري يشري سيد رمحه اهلليف تعليقه على هذه اآليات  و

ية كربى يكشف فيها عن النواميس اإلهلية القرآن جيعل من مألوفات البشر وحوادثهم املكرورة، قضايا كون
للنظر  اكما جيعل منها منهجً . هلذا الوجود كاماًل  ايف الوجود وينشئ هبا عقيدة ضخمة شاملة وتصورً 

                                                           
 .64-62: النمل  1
 .14-58: الواقعة  2
 .415، ص24لغيب، مرجع سابق، فالرازي، فخر الدين، مفاتيح ا 3
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يقظة لظواهر هذا الوجود اليت تطالع الناس . والتفكري وحياة لألرواح والقلوب، ويقظة يف املشاعر واحلواس
 .1" !قظة ألنفسهم وما جيري من العجائب واخلوارق فيهاصباح مساء وهم غافلون عنها وي

باألسئلة الداعية له بالتفكر فيما حوله من مشاهد   يوجه العقل أواًل "السؤال من خاللالقرآن ف
ومجع األدلة  ،مث يرتقي بعد ذلك الستقراء اآليات املقرؤة واملشهودة ،كونية متعددة ليالحظ ويشاهد

ويتوف تلك العمليات الفكرية بالوصول  ،نة بني البدائل مث االستنتاف والربهان العقليواملقار  ،والرباهني العقلية
 .2 "إىل حقيقة العلم واملعرفة املتمثلة يف اإلقرار باأللوهية والربوبية هلل عز وجل

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَن ْ ﴿قال تعاىل َبت ْ
أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا ( 62)َما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن 

أَمَّْن جيُِيُب ( 61)َحاِجزًا أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن  أَنْ َهارًا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ اْلَبْحَرْينِ 
أَمَّْن ( 62)وَن اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه قَِلياًل َما َتذَكَّرُ 

ا ُيْشرُِكوَن اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه َمَع اللَِّه تَ َعاىَل اللَُّه َعمَّ  يَ ْهِديُكْم يف ظُُلَماتِ 
ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم  أَمَّْن يَ ْبَدُأ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَّهِ ( 63)

 .3 ﴾(64)َصاِدِقنَي 
وتدفع به إىل دائرة البحث  الحق وبنداءات متكررة حتاصر التفكريوهنا تأيت األسئلة بشكل مت

فأحيا به األرض وأنبت به  ءً ومن أنزل من السمآء مآ ،ت واألرض؟من خلق السماوا ،واالستكشاف
كلها  وجعل خالهلا أهناراً؟ ومن جعل بني البحرين حاجزاً؟ ال األرض قرارً ومن جع ،حدائق ذات هبجة؟

هو ما يقوم  على أن يكون الربهان أسئلة تدفع بالتفكري للعمل يف جماالت واقعية حافلة بالسنن والقوانني 
 .عليه الفصل
التفكر استنكرت اآليات على العقل أن يزيغ تفكريه أو أن ينحرف يف استنتاجه بعد هذا "وقد 

 ،(بل هم قوم يعدلون ؟أءله مع اهلل) والتدبر فيجعل هلل أنداًدا وشركاء فإن فعل فقد عدل عن احلق واملنطق
 ؟أءله مع اهلل)ومر دون أن تنفعه الذكرى  ،(بل أكثرهم ال يعلمون ؟أءله مع اهلل)وجاوز العلم إىل اجلهل 

وهو مطالب بعد  ،(تعاىل اهلل عما يشركون ؟مع اهلل أءله)وعجز عن االستدالل واملقارنة  ،(قلياًل ما تذكرون
أسئلة تدفع يف . 4" (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ؟أءله مع اهلل)ذلك بالدليل والربهان لنصرة دعواه 

 .سلطان الدليل والربهان يف عمل التفكريتفعيل اجتاه 
َن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم هَلُْم ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن َتْدُعو ﴿قال تعاىل

َناُهْم ِكَتابًا فَ ُهْم َعَلى بَ ي َِّنٍت ِمْنُه َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بَ ْعُضُهْم ب َ   ﴾ْعًضا ِإالَّ ُغُرورًاِشْرٌك يف السََّماَواِت أَْم آتَ ي ْ

                                                           
 .3466، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف 1
 .34_38اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، املرجع السابق، ص 2
 .64-62: النمل  3
 .42اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، املرجع السابق، ص  4
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أََرأَيْ ُتْم يَ ْعيِن أََعِلْمُتْم َهِذِه الَّيِت َتْدُعونَ َها  : أَُروين أَْمُر تَ ْعِجيٍز لِلتَّْبِينِي، فَ َلمَّا قَالَ أََرأَيْ ُتْم استفهام حقيقي و " ، 1
تَ ْعُبُدونَ َها؟  زًَة َفَكْيفَ َكَما ِهَي َوَعَلى َما ِهَي َعَلْيِه ِمَن اْلَعْجِز َأْو تَ تَ َومهَُّوَن ِفيَها ُقْدرًَة، فَِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ َها َعاجِ 
أم هي يف السموات ... َوِإْن َكاَن َوَقَع َلُكْم َأنَّ هَلَا ُقْدَرًة فََأُروين ُقْدَرتَ َها يف َأيِّ َشْيٍء ِهَي، أَِهَي يف اأْلَْرِض 

فَ َهِذِه اْلِعَباَدُة اَل ... ْم بِالشََّفاَعِة فَ َهْل َمَعُهْم ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه ِفيِه ِإْذنُُه هلَُ ... أَْم ُقْدَرتُ َها يف الشََّفاَعِة َلُكْم ... 
، وهنا يأيت 2" َعْقِليٌَّة َواَل نَ ْقِليٌَّة فَ َوْعُد بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا لَْيَس ِإالَّ ُغُرورًا غرهم الشيطان وزين هلم عبادة األصنام

 .التأكيد يف معرض السؤال على اعتماد الدليل العقلي والنقلي كموجه للتفكري
َوَلمَّا َقَضى َحقُّ اْلبُ ْرَهاِن اْلَعْقِليِّ َعَلى انِْتَفاِء ِإهَلِيَِّة الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن " ل ابن عاشور رمحه اهلليقو 

ِة السَّْمِعيَِّة ِمَن اللَِّه تَ َعاىَل اْلُمْثِبَتِة آهِلًَة ُدونَُه أِلَنَّ اللَّ  َه أَْعَلُم ِبُشرََكائِِه َوأَْنَداِدِه َلْو َكانُوا، اللَِّه انْ تَ َقَل ِإىَل انِْتَفاِء احلُْجَّ
ٍة ِفيِه : أَْم آتَ ْيناُهْم ِكتابًا فَ ُهْم على بَ ي َِّنات ِمْنُه اْلَمْعىَن : فَ َقاَل تَ َعاىَل  َناُهْم ِكَتابًا فَ ُهْم يَ َتَمكَُّنوَن ِمْن ُحجَّ َبْل آتَ ي ْ

 .3" وَمةِ ُتَصرُِّح بِِإهَلِيَِّة َهِذِه اآْلهِلَِة اْلَمْزعُ 
كما استخدم السؤال يف مواقع كثرية لتوجيه التفكري للنظر واحملاكمة للتأكد من مدى صحة ما 

ويضع أمام التفكري حمكات حياكم من خالهلا الواقع  ،هو قائم والكشف عما قد يعرتيه من عور وقصور
اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ﴿قال تعاىل ،ويبين يف ضوئها قناعاته

َأهَلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْيٍد يَ ْبِطُشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْعنُيٌ يُ ْبِصُروَن هِبَا أَْم هَلُْم ( 144)ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي 
 .4 ﴾(145)وا ُشرََكاءَُكْم مُثَّ ِكيُدوِن َفاَل تُ ْنِظُروِن آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا ُقِل اْدعُ 
قل البشري يف سخيفة يف ميزان الع لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة "يقول سيد قطب
ومن مث كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من ! أية مرحلة من مراحله
ليس هلا أرجل متشي هبا، وليس هلا أيد : إن أصنامهم هذه الساذجة هبيئتها الظاهرة. ةالشرك مبثل هذه اآلهل

فكيف . هذه اجلوارح اليت تتوافر هلم هم.. وليس هلا أعني تبصر هبا، وليس هلا آذان تسمع هبا. تبطش هبا
عور والقصور يف نبه إىل ذلك الوكان السؤال هو من ي ،5" يعبدون ما هو دوهنم من هذه األحجار اهلامدة؟

 .التفكري ومن مث الدفع يف اجتاه تفكري برهاين
 ،يقود إىل الطريقة الصحيحة للتفكري حيث يقوم املتعلم بفحص اجلزئيات واملقدمات والسؤال

 ،إضافة إىل أنه يثري اإلنتباه حنو احلقائق اليت يراد الوصول إليها ،الوصول إىل العموميات والكليات بغرض
وهو  ،باإلضافة إىل أنه يقضي على الرتابة وامللل ،مشاركة والتفاعل مبا حيقق احلضور العقليويدفع الفرد لل

كما يؤدي السؤال   ،كما يعزز لدى الفرد ثقته بنفسه  ،كذلك يكسب الفرد مهارات التحدث واالستماع

                                                           
 .42: فاطر  1
 .245، ص26ازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، فالر   2
 .326، ص22ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  3
 .145-144: األعراف  4
 ..1415، ص3قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف 5
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. 1 زنة واالستنتافيف اجلانب العقلي لدى املتعلم، وذلك عندما يكسبه القدرة على الرب  واملوا اهامً  ادورً 
 .وهو ما يزيد من حيوية الفرد ويقضي على سلبيته

ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن خُيْرُِف احلَْيَّ ِمَن ﴿قال تعاىل
َفَذِلُكُم اللَُّه َربُُّكُم ( 31)ُر اأْلَْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اللَُّه فَ ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقوَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِف اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمْن يَُدب ِّ 

واالستفهام تقريري َوَجاء ااِلْسِتْداَلل بطرِيق  " ،2 ﴾(32)احلَْقُّ َفَماَذا بَ ْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل فََأَّنَّ ُتْصَرُفوَن 
لِيُل احْلَاِصُل بِِه أَْوَقَع يف نُ ُفوِس السَّاِمِعنَي، َوِلَذِلَك  ااِلْسِتْفَهام َواجلََْواِب  أِلَنَّ َذِلَك يف ُصوَرِة احلَِْواِر، فَ َيُكوُن الدَّ

 .3" جلََْوابِ اِل َواَكاَن ِمْن طُُرِق الت َّْعِليِم ِمَّا يُ رَاُد ُرُسوُخُه ِمَن اْلَقَواِعِد اْلِعْلِميَِّة َأْن يُ ْؤَتى بِِه يف ُصورَِة السُّؤَ 
  ،واملطالب العلمية أربعة"ويؤكد الكندي رمحه اهلل على قيمة السؤال ودوره يف البناء املعريف إذ يقول 

 ،4" (ملَِ )وإما  ،(أي: )وإما  ،(ما: )وإما  ،(هل: )إما: كما حددنا يف غري موضع من أقاويلنا الفلسفية
دأ بالسؤال عن وجود الشيئ هل هو موجود للتفكري يب اومرشدً  اهاديً  اوهي تسأوالت متثل منهجً 

مث السؤال عن أي األشياء هو  ،يعين ما هو؟ أو حتت أي جنس؟ ،مث السؤال عن ماهية الشيئ ،باإلطالق؟
 يعين مل هو؟ وبذلك يتحقق العلم بالشيئ وحقيقته ،؟ وما مييزه وس  اجلنس؟ مث السؤال عن غاية الشيئ

5. 
وهي تتطلب درجة عالية من التحليل  ،إىل التفكري والتأمل بعمقفيها دعوة "فأسئلة القرآن الكرمي

 .6" والتقومي والرب  واالستنتاف وغريها من مهارات التفكري الالزمة حلياة اإلنسان
يكون القرآن قد أرسى قواعد املنهج العلمي االستقرائي الذي "وعليه ومن خالل أسلوب السؤال 

دم وحضارة، وحرر العقل من قيود األوهام واخلرافات واألساطري اليت تدين له البشرية مبا وصلت إليه من تق
 .7" جتعل من الكون ومظاهره آهلة يدين هلا اإلنسان بالعبودية واإلجالل

 املقاصدييعزز يف التفكري االجيابية ويؤصل فيه اجلانب _ 2
َمواِقيُت لِلنَّاِس َأْي : َوقَ ْولُهُ " ،8 ﴾َواحلَْجِّ  َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاسِ ﴿تعاىلقال 

ُم لِْلِعلَِّة َأْي ِلَفاِئَدِة النَّاِس َوُهَو َعَلى تَ ْقِديِر ُمَضافٍ  " َأْي أِلَْعَماِل النَّاسِ  َمَواِقيُت ِلَما يُ َوقَُّت ِمْن َأْعَماهلِِْم فَالالَّ

                                                           
، 254رآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مرجع سابق، صضليمي، أمحد بن عبد الفتاح، السؤال يف الق 1

 .424، ص(ت.، د13دار املعارف، ط: القاهرة)نقاًلعن عبد العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، 
 .32-31: يونس  2
 .155، ص11هر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطا  3
 .31-32الكندي، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفية، مرجع سابق، ص  4
 .6الكندي، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفية، مرجع سابق، ص  5
 .63تطبيقي، مرجع سابق، ص قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج  6
 .34اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، املرجع السابق، ص 7
 .184: البقرة  8
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مث يتزايد قلياًل قلياًل حىت ميتلئ مث ال يزال ينقص  ،خلي سألوا عن اهلالل مَل يبدو رقيًقا مثل ا"فهم قد  ،1
 .2" ال ماسألوا عنه على أن األهم السؤال عن ذلكا هً حىت يعود كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبي

فالقرآن يف  ،والبحث يف املقاصد والغايات ،لتفكري إىل اجلانب العمليل السؤال وهنا يتجلى توجيه
اجته إىل واقع حياهتم العملي ال إىل جمرد العلم النظري وحدثهم عن وظيفة األهلة يف " ال اجابته على السؤ 
 .3" واقعهم ويف حياهتم
ْصاَلُح َجْعُل الشَّْيِء َصاحِلًا َأْي  " ،4 ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح هَلُْم َخي ْرٌ ﴿قال تعاىل َواإْلِ

فالسؤال مع  ،5" دُّ اْلَفَساِد، َوُهَو َكْوُن َشْيٍء حِبَْيُث حَيُْصُل بِِه ُمْنتَ َهى َما يُْطَلُب أِلَْجِلهِ َذا َصاَلٍح َوالصَّاَلُح ضِ 
وبذلك يكون السؤال بصيغته تلك قد رسخ يف  ،عمار يف احلياةتفكري صوب اإلصالح واإلجابة يدفع بالاإل

 .التفكري مطلبية املصلحة واخلريية يف فعله ونشاطه
ُر اللَِّه يَأْ ﴿ل تعاىلوقا   تِيُكْم ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغي ْ

ُر اللَِّه ُقْل أََرأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَل يَ وْ ( 11)ِبِضَياٍء أََفاَل َتْسَمُعوَن  ِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغي ْ
َوِمْن َرمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن ( 12)يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفاَل تُ ْبِصُروَن 

ِإىل يَ ْوِم اْلِقياَمِة فَ َنبََّه َعَلى اأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمدً ُقْل أَرَ "  ،6 ﴾(13)َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
نْ يَ  ُفوٌع ا َويف َحاِل التَّْكِليِف َمدْ َأنَّ اْلَوْجَه يف َكْوِن اللَّْيِل َوالن ََّهاِر نِْعَمَتاِن يَ تَ َعاقَ َباِن َعَلى الزََّماِن، أِلَنَّ اْلَمْرَء يف الدُّ

َعَب لَِتْحِصيِل َما حَيَْتاُف إِلَْيِه، َواَل يَِتمُّ َلُه َذِلَك َلْواَل َضْوُء الن ََّهاِر، َوأِلَْجِلِه حيَْ  ُصُل ااِلْجِتَماُع فَ ُيْمِكُن ِإىَل َأْن يَ ت ْ
ُهَما َواحْلَاَلُة َهِذهِ اْلُمَعاَماَلُت َوَمْعُلوٌم َأنَّ َذِلَك اَل يَِتمُّ َلْواَل الرَّاَحُة َوالسُُّكوُن بِاللَّيْ   .7" ِل َفاَل بُدَّ ِمن ْ

، وهو حيتل 8 فالسؤال يتوجه إىل مصاد العباد وحاجات األمة، وإىل القضايا واملوضوعات اهلامة
مساحات كبرية يف حياة الفرد واجلماعة، ليستثري وحيرك العقول واجلوارح واآلليات املساعدة على التفكري 

 . مبقاصده االستخالفيةلحة، وبذلك يتشكل التفكري املتسائل والفعل، مبا حيقق املص
 ويزيل الشكوك يوسع من املعرفة_ 3

أي أهَل الكتاب { فاسألوا أَْهَل الذكر} " ،9 ﴾فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ﴿قال تعاىل
يعد بوابه ميكن  فأسلوب السؤال إذن ،1" وكم ذلكأو علماَء األخبار أو كلَّ من يُذكُر بعلم وحتقيٍق ليعّلم

                                                           
 .146، ص2ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  1
 .484، ص3يف إعجاز القرآن، مرجع سابق، فالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر، معرتك األقران   2
 .182، ص1قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف  3
 .222: البقرة  4
 .355، ص2ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  5
 .13-11: القصص  6
 .12، ص25ف الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،  7
 .284صضليمي، أمحد بن عبد الفتاح، السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مرجع سابق،   8
 .43: النحل  9
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ويف استخدام القرآن الكرمي هلذه املفردة دون غريها " ،أن يلج إىل شعب املعرفة املختلفةللتفكري من خالله 
وقد تكون أوسع . شاملة املعاين ،من الكلمات املشاهبة هلا يف املعىن إشارة إىل أهنا مفردة واسعة الداللة

 "واالستفسار عن املعلومات ،والوقوف على األخبار ،غوية يف باهبا داللة على طلب املعرفةاملفردات الل
 .  فالسؤال يفتح باب املعرفة لواسعة ويدفع يف اجتاه طلبها.2

َة ِإنَّ اللََّه َعَلى  ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرَ ﴿قال تعاىل
ِبِل َكْيَف ﴿وقال تعاىل ،﴾4َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿وقال تعاىل ،﴾3ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ

اأْلَْرِض َكْيَف  َوِإىَل ( 14)َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ( 18)َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( 11)ُخِلَقْت 
ٌر ( 22)ُسِطَحْت  َا أَْنَت ُمذَكِّ ْر ِإمنَّ أسئلة تدفع بالتفكري يف اجتاه الكون بسمائه وأرضه  .5 ﴾(21)َفذَكِّ

 .وحتمله مبا ال يقف به عند حد وال حيجر عليه معرفة
َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة قال تعاىل﴿أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّما ِء َماًء فَأَنْ َبت ْ

أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا ( 62)َما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن 
أَمَّْن جيُِيُب ( 61)اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن  أَنْ َهارًا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ 

أَمَّْن ( 62)وَن اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه قَِلياًل َما َتذَكَّرُ 
اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن  يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه َمَع اللَِّه تَ َعاىَل  يَ ْهِديُكمْ 

ٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم أَمَّْن يَ ْبَدُأ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَإِلَ ( 63)
 .6﴾ (64)َصاِدِقنَي 

فالسمآء مبا أظلت واألرض مبا أقلت، واملاء سر احلياة ونبعها، واحلدائق ببهجتها خمتلفة األنواع 
نوعها وامتدادها واأللوان والطعوم واألشكال، واألرض بقرارها، واألهنار وجرياهنا، واجلبال برسوها، والبحار بت

وعمقها، والنجوم كمعامل هادية، والرياح اليت تدفع الفلك يف البحر وما هلا من منافع يف عامل النبات، بل 
إن اخللق كله مبا حتكمه من سنن وقوانني تسخريية، كل ذلك يضعه السؤال حماًل للتفكر والنظر، وبذلك 

 .مارفإن التفكري يعمل يف جماالت صاحلة للتنقيب واالستث
فكل ما يشاهد اإلنسان  ،واسًعا وشاماًل وسع الكون واإلنسان واحلياة"فالسؤال يف القرآن ميدان 
 ،وموضوًعا جديرًا بالنقاش ،وميدانًا فسيًحا للبحث ،ن حماًل ثريًا للتساؤلعلى وجه هذه البسيطة جعله القرآ

ويتأمل فيه  ،وينظر فيه ويتفكر ،وأي ميدان فسيح ذلك الذي وهبه القرآن للعقل لكي جيول فيه ويصول

                                                                                                                                                                          
، 5كتاب الكرمي، مرجع سابق، فإرشاد العقل السليم إىل مزايا ال= ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود   1
 .116ص

 . 25اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص  2
 .22: العنكبوت  3
 .21: الذاريات  4
 .21-11: الغاشية  5
 .64-62: النمل  6
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وحقائق احلياة املتتالية املتعاقبة يقف اإلنسان  ،وأسرار النفس اخلفية ،فمن مشاهد الكون البديعة ،ويتدبر
فال حدود للمعرفة مع السؤال يف القرآن إال ما   ،1" مفكرًا مستداًل ليعرف نفسه ويعرف عظمة خالقه وربه

كون السؤال يف القرآن قد وسع من مساحة املعرفة وجعل الكون كل وبذلك ي ،كان خارف قدرة التفكري
 .الكون بسننه وقوانينه مادة للتفكري

وعليه فإن السؤال يف القرآن جيعل التفكري يعمل يف جماالت صاحلة للتنقيب واالستثمار، وذلك 
ري امكانية تكوين وال شك يثري التفكري مبا يتكشف له من سنن وقوانني تسخريية، كما يفتح أمام التفك
 .عالقات جديدة بني خصائص وأخرى، وبذلك تتحسن قدرة التفكري على االنتاف واإلبداع

ة من فالسؤال الذي يدور حول الكثري من الظواهر الطبيعية من حيث أنه يبعث على توفري جمموع
ن الوفاء على أمهية ويؤكد إخوان الصفاء وخال. ىل جذور تلك الظواهر وعللهااملؤشرات املختلفة والدالة إ

أوهلا هل هو؟ :" السؤال ودوره يف املعرفة والكشف عن علل األشياء ويصنفون السؤال إىل تسعة أنواع
والرابع كيف هو؟ واخلامس أي شيئ هو؟ والسادس أين هو؟ والسابع مىت  ،والثاين ما هو؟ والثالث كم هو؟
 .2"  ؟من هو هو؟ والثامن مِلَ هو؟ والتاسع

وما هو؟  ،ا سبق من األسئلة أن هل هو سؤال يبحث عن وجدان شيئ أو عن عدمهوتفسريهم مل
وأما كيف فسؤال يبحث  ،هو؟ فسؤال يبحث عن مقدار الشيئوأما كم  ،سؤال يبحث عن حقيقة الشيئ

وأما أين فسؤال  ،وأما أي فسؤال يبحث عن واحد من اجلملة أو عن بعض من الكل ،عن صفة الشيئ
وأما من هو فسؤال  ،وأما مىت فسؤال يبحث عن زمان الشيئ ،يئ أو عن رتبتهيبحث عن مكان الش

 .وهي أسئلة يف جمملها توسع من دائرة املعرفة .3 يبحث عن التعريف للشيئ
تشابك املؤثرات والعوامل يف الظواهر اليت نعيشها حيتم علينا أن " ويف خضم احلياة املعاصرة فإن 
ها حىت تتوفر لدينا جمموعة من املؤشرات املختلفة إىل جذور تلك نفتح أبواب التساؤل على مصراعي

 .4 "الظواهر وعللها
فَِإْن ُكْنَت يف َشكٍّ ِمَّا أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاَءَك ﴿ال تعاىلق

يَ ْعيِن اَل نَْأُمُرَك بِالسَُّؤاِل أِلَنََّك َشاكٌّ َلِكْن لِتَ ْزَداَد يَِقيًنا َكَما "  ،5 ﴾اْلُمْمرَتِينَ  احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِمنَ 
الشكوك وينفي  ويزيل ،فالسؤال حيقق اليقني ،6" اْزَداَد ِإبْ رَاِهيُم َعَلْيِه السَّاَلُم مبَُعايَ َنِة ِإْحَياِء اْلَمْوَتى يَِقيًنا

 .صحيحة يعمل عليها وينتج من خالهلاواسعة و قاعدة معرفية  تفكري شك يوفر للوذلك وال ،7 الشبهة

                                                           
 .38اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، املرجع السابق، مرجع سابق، ص  1
 .256، مرجع سابق، ص1عارف تامر، ف: سائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيقر   2
 .254-256، مرجع سابق، ص1عارف تامر، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق  3
 .55بكار، عبد الكرمي، حنو فهم أعمق للواقع اإلسالمي، مرجع سابق، ص 4
 .44: يونس  5
 . 321، ص11ح الغيب، مرجع سابق، فالرازي، فخر الدين، مفاتي  6
 .12املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص  7

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

236 

 

  وتفعيلهثارة التفكري ستإ_ 4
إىل مواقع النظر  ويدفع به التفكرييستثري  قل يف موقع التلقي بلال جيعل الع سلوبهالقرآن بأو 

نْ ﴿قال تعاىل ،والبحث واالستكشاف والتقصي من خالل السؤال َساُن أَِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخرَُف َويَ ُقوُل اإْلِ
ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قَ ْبُل وملَْ َيُك َشْيًئا ( 66)َحيًّا  َوااِلْسِتْفَهاُم ِإْنَكاٌر َوتَ ْعِجيٌب " ،1 ﴾(61)أََواَل يَْذُكُر اإْلِ

ْنَساِن اْلُمْنِكِر اْلبَ ْعَث َعْن َخْلِقِه اأْلَوَّ   .عث على التفكر والنظريب وهو استفهام ،"2 لِ ِمْن ُذُهوِل اإْلِ
ُر اللَِّه يَْأتِ ﴿وقال تعاىل يُكْم ُقْل أََرأَيْ ُتْم ِإْن َأَخَذ اللَُّه مَسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوِبُكْم َمْن ِإَلٌه َغي ْ

أَرَأَيْ َتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه بَ ْغَتًة أَْو َجْهرًَة َهْل  ُقلْ ( 46)بِِه اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْليَاِت مُثَّ ُهْم َيْصِدُفوَن 
َوُهَو اْسِتْفَهاٌم ُمْستَ ْعَمٌل يف الت َّْقرِيِر يُ ْقَصُد ِمْنُه ِإجْلَاُء السَّاِمِعنَي ِإىَل  . "3 ﴾(41)يُ ْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن 

 .سئلة للتذكري وأسئلة باعثة على التفكر والتدبر والنظرفهي أ. 4" النََّظِر يف َجَوابِهِ 
ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا ﴿قال تعاىل أَوملَْ يَ َرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي ( 48)َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَِإنَّا َلَمب ْ

ثْ َلُهْم َوَجَعَل هَلُْم َأَجاًل اَل َرْيَب ِفيِه فََأىَب الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفورًا َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْن خَيُْلَق مِ 
أَو مل : َواْلمْعىَن ... َوااِلْسِتْفَهاُم يف َأوملَْ يَ َرْوا ِإْنَكارِيٌّ َمُشوٌب بِتَ ْعِجيٍب ِمِن انِْتَفاِء ِعْلِمِهْم " ،5 ﴾(44)

 .والعلم إمنا هو ْثرة للتفكري والنظر. 6" َلى َأْن خَيُْلَق ِمثْ َلُهمْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّه قَاِدٌر عَ 
َأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يف ﴿قال تعاىلو 
ْهِن لُِيتَ َرقََّب َما يَرُِد بَ ْعَد َهَذا اْلَكاَلِم، َوَذِلَك ِمْثُل قَ ْوهلِِمْ َأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل ِإي"،7 ﴾السََّماءِ  : َقاٌظ لِلذِّ
اَلُم َتْشِويٌق وملَْ َيُكْن َهَذا اْلَمَثُل ِمَّا َسَبَق َضْربُُه قَ ْبَل نُ ُزوِل اآْليَِة َبِل اآْليَُة ِهَي الَّيِت َجاَءْت بِِه، فَاْلكَ . َأملَْ تَ ْعَلمْ 

َها َحْرُف ملَْ الَّيِت ِهَي لَِنِفِي .  ِعْلِم َهَذا اْلَمَثلِ ِإىَل  َوَصْوُ  التَّْشِويِق إِلَْيِه يف ِصيَغِة الزََّمِن اْلَماِضي الدَّالِّ َعَلي ْ
َها ِفْعُل َضَرَب ِبِصيَغِة اْلَماِضي ِلَقْصِد الزِّيَاَدِة  الِّ َعَلي ْ يف التَّْشِويِق ِلَمْعرَِفِة َهَذا اْلِفْعِل يف الزََّمِن اْلَماِضي َوالدَّ

 .9" َوااِلْسِتْفَهاُم ُمْستَ ْعَمٌل يف التَّْشِويِق ِإىَل ُرْؤيَِة َذِلكَ ."8" اْلَمَثِل َوَما ُمثَِّل بِهِ 
ي ِإىَل احلَْقِّ ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ ُقِل اللَُّه يَ ْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمْن يَ ْهدِ ﴿وقال تعاىل

َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ ( 35)َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع أَمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن 
 .10 ﴾(36)الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم مبَا يَ ْفَعُلوَن 

                                                           
 .61-66: مرمي  1
 .145، ص16ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  2
 .41-46: األنعام  3
 .234، ص1التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف(: م1484)ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر   4
 .44-48: اإلسراء  5
 .222، ص15ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  6
 .24: الرعد  7
 .223، ص13بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد 8
 .221، ص13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 9

 .36-35: يونس  10

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

237 

 

 -من إعادة اخللق وهدايتهم إىل احلق -وهذه األمور املسئول عنها"والسؤال يستثري التفكري بأمور 
 اولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكانً . ليست من بدائه مشاهداهتم وال من مسلمات اعتقاداهتم كاألوىل

السؤال حيرك التفكري، ويستثري ف ،1" على مسلماهتم األوىل، فهي من مقتضياهتا بشيء من التفكر والتدبر
 .2 نشاطه

 ،وأداة ِميزة الستثارة قدرات العقل للتفكري ،استخدم السؤال وسيلة رئيسية" مبنهجه قد فالقرآن
أن للسؤال قوة مؤثرة يف اسثارة ملكات  ،ويؤكد استخدام القرآن للسؤال يف العديد من املواضع االستداللية

 .3" ا الستقصاء احلقائقالعقل للتفكر ودفعها للبحث وبعثه
 ،أسئلة القرآن الكرمي ترفع من دافعية اإلنسان وتشد انتباهه حنو القضية حمل السؤال"فإن  وهكذا

وتدعوه إىل البحث عن اإلجابة املناسبة واالستمرار يف التفاعل مع السؤال بطريقة فاعلة ومؤثرة يف نفس 
 .4" السائل والسامع معاً 

 ،والنظر لدى إنسان اخلالفة التفكريل هذا األسلوب يكون قد استثار وبذلك فإن القرآن من خال
 .وحفظ له دوره املميز يف الكشف عن حقائق الكون والنفس واحلياة

 شحذ اخليالالسؤال ي_ 5
من خالل السؤال كذلك يدفع بالتفكري إىل التخيل ألوضاع ومواقف خمالفة ملا هو سائد والقرآن 

والقوانني التسخريية املعروفة لديه، وما قد يرتتب عليها وما قد يكون معها،  ومألوف، وملا يتجاوز السنن
ُر اللَِّه يَأْ ﴿قال تعاىل تِيُكْم ِبِضَياٍء أََفاَل ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغي ْ
ُر اللَِّه يَْأتِي ُقلْ ( 11)َتْسَمُعوَن  ُكْم بَِلْيٍل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغي ْ

 .5 ﴾(12)َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفاَل تُ ْبِصُروَن 
ي الكون من حوهلم يوقظهم من مهود اإللف والعادة، ويلفتهم إىل متل" فالقرآن من خالل السؤال

ومشاهده العظيمة وذلك حني خييل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا، وحني خييفهم من عواقب هذا 
 .6" وما يشعر اإلنسان بقيمة الشيء إال حني يفقده أو خياف عليه الفقدان. وذاك

وملا  ،يف العملية التعليميةالرتبويني ملا له من أمهية وجدوى  مولقد كان وما يزال السؤال مثار اهتما
كما يسهم يف تدريب التالميذ   ،خمتلفة من عمليات التفكري افهو يثري أنواعً " ،1 له من أثر على التفكري
 .2" كما يثري بعض اإلكتشافات عند الطالب  ،على خمتلف أنواع التفكري

                                                           
 .1183، ص3قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف  1
 ..255-253القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم، مرجع سابق، ص ينظر ضليمي، أمحد بن عبد الفتاح، السؤال يف 2
 .31اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 3
 .63قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق، ص   4
 .12-11: القصص  5
 .2128، ص5آن، مرجع سابق، فقطب، سيد، يف ظالل القر  6
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هم إىل كما أن هذا االسلوب يرفع من درجة تفاعل الطالب داخل الفصل الدراسي ويقود
سلوب كيف األكما يتعلم الطالب من خالل هذا   ،اكتساب مهارات متنوعة لغويه وتفكرييه واجتماعيه

وكيف يتحكمون يف عمليات تفكريهم الذايت ويساءلون عن  ،ايعاجلون املشكالت أو املوضوعات عقليً 
يدفع للمشاركة والفهم وحسن كما   ،باإلضافة إىل كونه يثري انتباه واهتمام املتعلم ،املعلنه مسلماهتم غري

 .3 والسؤال عما ال يدركه من احلقائق اإلستماع
نظريات التعليم " وأمام تلك األمهية والدور الذي يربزه القرآن للسؤال يف تنمية التفكري فإن

كما أن من أفضل طرق   ،والتفكري احلديثة تعد القدرة على طرح االسئلة أمارة على الذكاء وجودة الفهم
مث  ،كبرية من األسئلة حول القضية موضع املعاجلة أو اآللة موضع التطوير االتفكري أن نطرح أعدادً تنمية 

 .4 "نبحث عن أفضل األجوبة عليها
سس يصو  أووفقاً للرؤية القرآنية فالسؤال له أبعاده الرتبوية يف جمال تنمية التفكري فهو يف مضمونه 

يضع أمام  وهو كذلك ، ويستثريه يف اجتاه البحث واالستكشافكما يدفع التفكري  ،وقواعد التفكري السليم
يثري االنتباه حنو احلقائق اليت يريد الوصول إليها إضافة  كما أنه ،التفكري حمكات حياكم من خالهلا الواقع

البناء املعريف املتدرف، والسؤال كذلك يؤصل للجانب املقاصدي يف التفكري مبا يدفع يف إىل أنه يعزز من 
،كما أنه يوسع من دائرة املعرفة بالدفع يف التفكري يف اجتاهات متنوعة يف ,اه استثمار ما سخر اهللاجت

السماء ويف األرض، وهو كذلك يستثري التفكري من خالل عرض قضايا ومواقف خمالفة ملا هو سائد 
 .ومألوف، وذلك كله جيعل التفكري يف مستوى من الفاعلية والنمو املستمر

                                                                                                                                                                          
، 1دار السرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)احلالق، علي سامي علي، اللغة والتفكري الناقد أسس نظرية واسرتتيجيات تدريسية،  1

 .52، 51، ص(ه1421-م2221
 .158_151ينظر إبراهيم، جمدي عزيز، موسوعة التدريس، مرجع سابق، ص 2
 .254د الفتاح، السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مرجع سابق،صضليمي، أمحد بن عب 3
 .153بكار، عبد الكرمي، مدخل إىل التنمية املتكاملة، مرجع سابق، ص 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

239 

 

 وأثرها يف تنمية التفكري املثل واآليات الكونية والتشويقأساليب : لثالثاملبحث ا
 أثره يف تنمية  التفكريو املثل أسلوب : املطلب األول
 وأثره يف تنمية  التفكري اآليات الكونية عرض أسلوب: املطلب الثاين
 أسلوب التشويق وأثره يف تنمية التفكري: املطلب الثالث
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 وأثره يف تنمية  التفكرياملثل أسلوب : املطلب األول
 

 لغة واصطالًحا املثل: أوالً 
َثل :املثل لغة

َ
وذلك  ،ويف التفسري ورد املثل مبعان عدة لدى املفسرين.الَشَبه :جآء يف لسان العرب أن امل

 حبسب موقع الكلمة يف سياق اآلية حيث جتاوزوا معىن الشبه إىل العظة والعربة واآلية واحلجة واملِثل وذات
 هبالش:قد أمجعوا على أن املثل _ قدميهم وحديثهم_واللغويون  ،2 الّشَبه والنظري :اْلمثل. 1 الشيء والصفة

3. 
نظم من التنزيل يعرض "واملثل القرآين . 4" ما يذكر إليضاح القاعدة بتمام إشارهتا"  :املثال :ااملثل اصطالحً 

ليشبه  ،لألنظار االفتً  ااحلوادث الكونية أو التارخيية عرضً من الكائنات أو احليوانات أو  امعروفً  اواضحً  امنطً 
بقصد التوضيح أو اإلقناع أو الربهان  ،أو أي معىن من املعاين ،أو فكرة جمردة ،سلوك بشري ،أو يقارن به
أو بقصد بيان الفارق بني أمرين متناقضني لألخذ  ،أو التنفري من واالبتعاد عنه ،أو االقتداء به ،أو التأثري

 .    5" وبطالن اآلخر ،أو للربهنة على صحة أحدمها ،بأحدمها واالبتعاد عن اآلخر
فاملثل جتسيد ملوقف أو حدث أو حقيقة يف صورة معربة وحمسوسة ميكن للتفكري الرب  بينها وبني 
 ،األصل واستنباط ما يف األصل من معاين ودالالت كامنة فيه من خالل تلك الصورة املعربة واحملسوسة

 .ورفع األستار عن احلقائق وتقريبها ،املثل يستخدم إلبراز غيبيات املعاينف
   
 يف القرآن الكرمي يف القرآن املثل ورود: ثانياً 

: َوَضْرُب اْلَمَثلِ  "، 6 ﴾َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ ﴿قال تعاىل
 .7"  ...ُه َوَوْصُفُه ذِْكرُ 

، فضرب املثل يف القرآن 8قال تعاىل﴿َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن﴾ 
كان اجلهلة والسفهاء من قريش  "قال صاحب الكشاف يف تفسريه ، أسلوب ثابت يف القرآن ومقصود
بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك ، فلذلك قال َوما يَ ْعِقُلها ِإالَّ  يقولون إّن رّب حممد يضرب املثل

                                                           
 .34_31، ص(م1445، 2ي، طالدار العاملية للكتاب اإلسالم: الرياض)الفياض، حممد جابر، األمثال يف القرآن،  1
 .854، ص2جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ف(: ت:د)املعجم الوسي  2
 .31الفياض، حممد جابر، األمثال يف القرآن، املرجع السابق، ص 3
 . 221اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، التعريفات، مرجع سابق،ص 4
 .14، ص(م1448، 1دار الفكر، ط: دمشق)األمثال، النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب  5
 .21: الزمر 6
 .341، مرجع سابق، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ف 7
 .24: العنكبوت  8
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اْلعاِلُموَن أى ال يعقل صحتها وحسنها وفائدهتا إال هم، ألّن األمثال والتشبيهات إمنا هي الطرق إىل املعاين 
 .1" احملتجبة يف األستار حىت تربزها وتكشف عنها وتصّورها لألفهام

وقال  ،2 ﴾َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ ﴿قال تعاىل ،هدفه واملثل يف القرآن له
فاهلدف من سوق املثل يف اآلية األوىل حلصول  ،3 ﴾َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿تعاىل
 .ريويف اآلية الثانية حلصول التفك ،التذكري

فاألمثال إمنا صيغت يف القرآن لكي يتفكر الناس هبا وحيصل  ،4 هنا تأيت مبعىن لكي" لعل"وكلمة 
باالضافة إىل ما حتتويه من معىن  ،وذلك ملا تشتمل عليه من عرب وعظات وحكم ،معها وينمو هلم التفكري

 .فيها من القياس بني املشبه واملشبه بهوملا  ،يصف الفكرة ويشخصها
اِل َمْن ىَن الرََّجاِء يف َلَعلَُّهْم يَ َتَذكَُّروَن ُمْنَصِرٌف ِإىَل َأنَّ َحاهَلُْم ِعْنَد َضْرِب اأْلَْمثَاِل اْلُقْرآنِيَِّة َكحَ َوَمعْ "

التََّأمُُّل َوالتََّدب ُُّر : ىَن التَّذَكُّرِ َوَمعْ  ...يَ ْرُجو النَّاَس ِمْنُه َأْن يَ َتذَكََّر، َوَهَذا ِمْثُل َنظَائِِر َهَذا الت ََّرجِّي اْلَواِقِع يف اْلُقْرآِن 
اأْلُُموِر، َوَما ملَْ لِيَ ْنَكِشَف هَلُْم َما ُهْم َغاِفُلوَن َعْنُه َسَواٌء َما َسَبَق هَلُْم بِِه ِعْلٌم فَ َنُسوُه َوُشِغُلوا َعْنُه ِبَسْفَساِف 

ُه الرَّْأُي اأْلَِصيُل َحىتَّ ِإَذا اْنَكَشَف َلُه َكاَن َكالشَّْيِء الَِّذي َسَبَق َلُه َيْسِبْق هَلُْم ِعْلٌم بِِه ِمَّا َشْأنُُه َأْن َيْسَتْبِصرَ 
ِر َمْعىًن َبِديٌع َشاِمٌل هِلَِذِه اخلََْصاِئصِ   .5" ِعْلُمُه َوَذَهَل َعْنُه، َفَمْعىَن التَّذَكُّ

حبيث  ،ثل وبني املمثل لهتدعو عقولنا إىل اكتشاف الرواب  بني ما يعرضه امل"فاألمثال القرآنية  
وهي تدعونا  ،يطرد االثنان كما يالحظ يف مجيع األمثال القائمة على أسلوب التشبيه أو املماثلة أو املقابلة

 ، 6" نعمل على بلوغها امن القضية اليت يعرضها املثل ونضع ألنفسنا على ضوئه أهدافً  اإىل أن نتخذ موقفً 
  فاملثل يف القرآن
 :7 له ثالث مراحل ربوي يف القرآنكأسلوب ت  واملثل
ويكون ِما هو مشهود ومعهود  ،واملثل هنا يلقي الضوء على مايربز الغرض منه ،عرض املثل: املرحلة األوىل
ْم َأْعَماهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح يف ي َ ﴿قال تعاىل ،ليسهل فهمهاللناس مجيعً  ْوٍم َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ

 .8 ﴾َعاِصٍف اَل يَ ْقِدُروَن ِمَّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّاَلُل اْلَبِعيدُ 
كتشبيه أعمال   ،ويكون بإيضاح أوجه التشابه بني املثل واملمثل له: تطبيق املثل على املمثل له: املرحلة الثانية

 .الكفار بالرماد املتطاير لإلعتبار

                                                           
 .455، ص3الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 1
 .25: ابراهيم  2
 .21: احلشر  3
 .141، ص1الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ف 4
 .341، مرجع سابق، ص23ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ف 5
 .115ع سابق، صالنحالوي عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرج 6
 . 25-21ينظر النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرجع سابق، ص 7
 .18: ابراهيم  8
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وهي احلصيلة الرتبوية للمثل  ،أو القاعدة اليت بين عليها املثل ،ح اهلدف من ضرب املثلتوضي: املرحلة الثالثة
 .وتقوم على االستنباط ويكون فيها وجه اإلعتبار

فمن حيث املوضوع فهي تشمل أمثال تقوم على : 1واألمثال يف القرآن هلا تصنيفات عديدة 
وأمثال تشبه بعض األمور املعنوية  ،املطر والسرابالتشبيه ببعض احلوادث أو الظواهر الكونية كالرياح و 

وتشبيه من يتعلم الشريعة وال يعمل  ،ببعض احلشرات أو احليوانات كتشبيه عقيدة املشركني ببيت العنكبوت
وقد  ،وقد يكون اإلنسان هو املشبه كتشبيه املشرك بالرجل الذي ميلكه شركاء متشاكسون ،هبا باحلمار

َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ ﴿ية كقوله تعاىليكون املثل حادثة تارخي
 .2 ﴾َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 

منها ما يقوم على جمرد التشبيه كتشبيه أعمال الكفار  ،ضرب املثلوتصنيف حبسب طريقة 
ُه َشْيًئا قال تعاىل﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِدْ  ،بالسراب

وأمثال ضربت للموازنة بني سلوكني كمثل الرجلني  ،3للَُّه َسرِيُع احلَِْساِب﴾ َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه َوا
قال تعاىل﴿َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدمِهَا َجنَّتَ نْيِ ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَا بَِنْخٍل  ،يف سورة الكهف

نَ ُهَما َزْرًعا﴾  َوَجَعْلَنا بَ ي ْ
َمَثُل ﴿قال تعاىل ،ضربت لبيان املفارقة بني النقيضني عن طريق املوازنةوأمثال  ،4

 .5 ﴾اْلَفرِيَقنْيِ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبِصرِي َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثاًل أََفاَل َتذَكَُّرونَ 
َمَثُل الَِّذيَن  ﴿تعاىل قال ،كاألمثال املضروبة لالعتبار والتحذير  ،وتصنيف حبسب داللتها ومغزاها

ْم َأْعَماهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح يف يَ ْوٍم َعاِصٍف اَل يَ ْقِدُروَن ِمَّا َكَسُبوا َعلَ  ى َشْيٍء َذِلَك ُهَو َكَفُروا ِبَرهبِِّ
َثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد مَ ﴿قال تعاىل ،واألمثال املضروبة لإليضاح والتقريب لألفهام ،6 ﴾(18)الضَّاَلُل اْلَبِعيُد 

 ،7 ﴾ْلَكاِفرِيَن النَّارُ اْلُمت َُّقوَن جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر أُُكُلَها َدائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقََب الَِّذيَن ات ََّقْوا َوُعْقََب ا
وَن بِاآْلِخرَِة َمَثُل السَّْوِء َولِلَِّه اْلَمَثُل لِلَِّذيَن اَل يُ ْؤِمنُ ﴿قال تعاىل ،واألمثال املضروبة لبيان عظمة املمثل له

 .8 ﴾اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
وهلا صور كعرضها عن طريق  اانشائيً  امنها ما جآء عرضها عرضً  ،وتصنيف حبسب طريقة العرض

َبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يف َأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكِلَمًة طَيِّ ﴿االستفهام كقوله تعاىل
 ،9 ﴾(25)تُ ْؤيت أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرب َِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن ( 24)السََّماِء 

                                                           
 .33-24ينظر النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرجع سابق، ص 1
 .112: النحل  2
 .34: النور  3
 .32: الكهف  4
 .24: هود  5
 .18: ابراهيم  6
 .38: الرعد  7
 .62: النحل  8
 .25-24: ابراهيم  9
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ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن يَا أَي َُّها النَّاُس ﴿قال تعاىل ،وكعرضها بعد النداء
بَاُب َشْيًئا اَل َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّالِ  ُهُم الذُّ  ،1 ﴾ُب َواْلَمْطُلوبُ خَيُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسُلب ْ

ومنها ما جآء  ،2 ﴾َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ ﴿اىلوكعرضها بطريق األمر قال تع
على حتقيق فكرة  وإما أن تعرض دلياًل  ،فأخربنا اهلل عنها مثل اعالمنا بأنه ضرب مثالً  اإخباريً  اعرضها عرضً 

يِل َكزَ ﴿قال تعاىل ،أو إيضاح معىن رٍْع َأْخرََف َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه َمثَ ُلُهْم يف اإْلِجنِْ
ُهْم َمْغِفرَ   .3 ﴾ًة َوَأْجرًا َعِظيًمايُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن ْ

وأمثال طويلة  ،أمثال ظاهرة وكامنة إىل وردت يف القرآنومن الباحثني من قسم األمثال اليت 
 .4 واألمثال املستوحاة من القرآن ،وأمثال التمثيل وأمثال حكاها القرآن على لسان لقمان احلكيم ،وقصرية

أن األمثال القرآنية املذكورة يف القرآن مرتب  أشد اإلرتباط بالواقع احملسوس لكي جتعل "واملالحظ 
ومن هنا كان اهتمام القرآن باملشاهدة واملعرفة التجريبية يف  ،س هو أساس اليقني يف احلكمالواقع احملسو 
إذ املشاهدة احلسية والتجربة تؤدي إىل معرفة حقيقية ويتحقق معها اليقني فهو أسلوب  ،5 "مواقف كثرية

 .يقوم على توظيف مكونات البيئة احمليطة باعتبارها متثل وسائل عرض مثرية للتفكري
، وما جبلت عليه صيغت من طبائِع النفوس البشرية الراسخةبأبعادها الرتبوية  يف القرآن األمثالَ و 

هي كذلك مشتقة ، و مهما تغري الزمان أو تباعد املكان اليت ال تتغريو  اليت تعم الوجود ومن النواميِس الكونية
الكرمي يتسم  ور والبيئات؛ ذلك أنَّ القرآناملظاهر الطبيعية الثابتة اليت حتيُ  بالنَّاِس يف خمتلف العصمن 

ونه كتاب حمكم ك  ،أن تكون أمثاله حمكمةب، وكتاٌب هذا شأنه حريٌّ تعاىل باٍق إىل ما شاء اهللوهو  باخللود
 .على احلقائق الثابتة وحدهاكذلك وأن تقوم   ،

 : 6 خبصائص ومسات منهايتسم أسلوب املثل يف القرآن ف
ز العناصر املهمة من الصور التمثيلية كقوله تعاىل يف حق الكفار الذين مل دقة التصريح مع إبرا_ 1

َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق مبَا اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي ﴿يستجيبوا هلل والرسول
 . 7 ﴾فَ ُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ 

ْم أَْعَماهُلُْم َكَرَماٍد ﴿احلي الناطق كقوله تعاىل يف أعمال الكفارالتصوير املتحرك _ 2 َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ
 .8 ﴾اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح يف يَ ْوٍم َعاِصٍف اَل يَ ْقِدُروَن ِمَّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّاَلُل اْلَبِعيدُ 

                                                           
 .13: احلج  1
 .13: يس  2
 .24: الفتح  3
 .224_221الفياض، حممد جابر، األمثال يف القرآن، مرجع سابق، ص 4
 .112فاطمة امساعيل حممد امساعيل، القرآن والنظر العقلي، مرجع سابق، ص 5
، (م2225، 14مكتبة فهد الوطنية، ط: الرياض)لوم القرآن الكرمي، الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان، دراسات يف عينظر  6
 .621_622ص

 .111: البقرة  7
 .18: ابراهيم  8
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ُهْم أَْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ﴿واملمثل له كقوله تعاىلصدق املماثلة بني املمثل _ 3 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تُ ْغيِنَ َعن ْ
نْ َيا َكَمَثِل ( 116)ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َمَثُل َما يُ ْنِفُقوَن يف َهِذِه احْلََياِة الدُّ

 .1 ﴾ِلُمونَ ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم فََأْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهُم اللَُّه َوَلِكْن أَنْ ُفَسُهْم َيظْ  رِيحٍ 
على فهم املخاطب وقد حتذف من املمثل له مقاطع  كثريًا ما حيذف من املثل القرآين مقاطع اعتماًدا_ 4

الَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيًئا وَ ﴿مثال قوله تعاىل أيًضا
ففي املثل أبرز صورة السراب مث صورة الظامئ . 2 ﴾َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ 

 .آًء، مث خيبته عند وصوله إليه وحذف ما دون ذلك إلدراك املخاطب لهالذي ظنه م
وبالنظر يف اخلصائص السالفة الذكر جند أنه مع دقة التصريح وإبراز العناصر املهمة من الصور 
التمثيلية يتم ختليص التفكري من التشتت مع زيادة الرتكيز على العناصر املهمة واليت ميكن هلا أن تثري 

 باملعاين والدالالت واليت ختدم سياق العرض ومقتضى املوقف واحلدث، وهو ما جيعل التفكري قادًراالتفكري 
 .على استخالص النتائج النافعة

ضرب األمثال لتقريب املعاين لألفهام  الرتبوية الرسول صلى اهلل عليه وسلم أساليبولقد كان من 
َمَثُل َما بَ َعَثيِن »: َسى، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأيب ُمو ف"من خالل متثيل املعنوي باحملسوس، 

اءَ 
َ
َها نَِقيٌَّة، قَِبَلِت امل ، فَأَنْ َبَتِت الَكأَلَ اللَُّه بِِه ِمَن اهلَُدى َوالِعْلِم، َكَمَثِل الَغْيِث الَكِثرِي َأَصاَب أَْرًضا، َفَكاَن ِمن ْ

اَء، فَ نَ َفَع اللَُّه هِبَا النَّاَس، َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت َوالُعْشَب الَكِثرَي، َو 
َ
َها َأَجاِدُب، أَْمَسَكِت امل َكاَنْت ِمن ْ

َا ِهَي ِقيَعاٌن اَل مُتِْسُك َماًء َواَل تُ ْنِبُت َكأَلً، َفَذِلَك َمَثُل َمْن فَ ُقَه يف دِ  َها طَائَِفًة أُْخَرى، ِإمنَّ للَِّه، َونَ َفَعُه َما يِن اِمن ْ
 .3" «ي أُْرِسْلُت ِبهِ بَ َعَثيِن اللَُّه بِِه فَ َعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن مَلْ يَ ْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا، ومََلْ يَ ْقَبْل ُهَدى اللَِّه الَّذِ 

َعْبِد  َعْن َجاِبِر ْبنِ "فاملثل أسلوب أخذ به الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعمل به ملقاصد تربوية 
َا َمثَِلي َوَمَثُل األَنِْبَياِء قَ ْبِلي َكَرُجٍل بَ ىَن َدارًا َفَأْكَمَلَها َوَأْحَسنَ َها : قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : اهلِل، قَالَ  ِإمنَّ

َها   .  4" َويَ ُقولُوَن َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنةِ ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلونَ َها َويَ تَ َعجَُّبوَن ِمن ْ
 

   التفكري تنمية املثل يف أثر: ثالثاً 
 :املثل خبصائصه له أثره يف منو التفكري وترقيه وذلك من جوانب عدة منهاو 

 ب  واالر و  اكتشاف العالقات مهارة التفكري نمي يفي_ 1
ُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواأْلََذى َكالَِّذي يُ ْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس َواَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ ْبطِ ﴿قال تعاىل

اَل يَ ْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمَّا   يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ رَاٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فَ تَ رََكُه َصْلًدا

                                                           
 .111-116: آل عمران  1
 .34: النور  2
 . 14، رقم 21صبَاُب َفْضِل َمْن َعِلَم َوَعلََّم، صحيح البخاري، كتاب العلم،  3
 .444، ص(م1448، 4دار الغرب اإلسالمي، ف: ريوتب)سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد معروف،  4
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تربية العقل على متييز العالقات واكتشاف "ويف هذا املثل يتبني  ،1 ﴾َسُبوا َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ كَ 
جه سلوكنا إىل تو وما فيه من إلزام العقل باختاذ أهداف  ،الرواب  بني املشبه واملشبه به حبيث يطردان معاً 

 .2" حتقيقها لنفوز بأفضل العواقب والنتائج
وعالقة التشابه بني الغطاء  ،حيث كشف املثل عن عالقة التشابه بني قسوة القلب وقسوة احلجر

الرتايب املموِّه وبني الرِّبا كما ترك ايلال للتفكري الكتشاف االرتباط بني انكشاف الرتاب عن احلجر عند 
كما أنه   ،ْثرة االنفاق يوم القيامة وأنه ال حيصل على ،وافتضاح أمر املرائي الذي ال يؤمن باهلل ،نزول املطر

واملتأمل يف املثل بقصد اكتشاف  ،ال حيصل اإلنبات وال يفيد املطر إذا نزل على احلجر الصلد األصم
جيعله يتجنب العواقب اليت وقع  ابالعواقب اليت يشري إليها املثل فيضع لنفسه أهدافً ااحلقيقة جيد نفسه مهتمً 

  .3 فيها املرائي
 قياسالتفكري مهارة ال ينمي يف_ 2

ويف ذلك تدريب  ،عرضه لدورات احلياة مل يذكرها مباشرة كحقائق وامنا أوردها كمثلالقرآن يف و 
قال  ،وتنمية ملهارة الفكر املقارن ،القدرة على التجريد اللعقل على قياس الغائب على احلاضر منميً 

نْ َيا َكَماٍء أَ ﴿تعاىل َا َمَثُل احْلََياِة الدُّ نْ زَْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَ َلَ  ِبِه نَ َباُت اأْلَْرِض ِمَّا يَْأُكُل النَّاُس َواأْلَنْ َعاُم َحىتَّ ِإمنَّ
َها أَتَاَها أَْمرُنَا لَْياًل  ْلَناَها  أَْو نَ َهارًا َفَجعَ ِإَذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخرُفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ

 .4 ﴾َحِصيًدا َكَأْن مَلْ تَ ْغَن بِاأْلَْمِس َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
الستعانة  ،فإن األشخاص واألعيان أثبت يف األذهان ،تصور املعين تصور األشخاص"فاألمثال 
وال ينتظم مقصود  ،ذلك دقتفإهنا جمردة عن احلس ول ،خبالف املعاين املعقولة ،الذهن فيها باحلواس

ترتيب "ففي ضرب األمثال   .5" عند السامع امسلمً  االتشبيه والتمثيل إال بأن يكون املثل املضروب جمربً 
 .  6" املراد للعقل، وتصويره يف صورة احملسوس، حبيث يكون نسبته للعقل كنسبة احملسوس إىل احلس

والسبب يف ذلك أنسنا  ، تدركه احلواس ِما تدركهإمنا تضرُب فيما ال "هلا أبعادها وهي  األمثالو 
ا مبادئ علومنا، ومنها نرتقي إىل غريِها، فإذا ُأخربَ اإلنساُن مبا ال  باحلواس، وألفنا هلا منذ أوِل كوهنا، وألهنَّ

َث مبا مل يشاهده، وكان غريًبا عنه، طلب له أمثااًل  من احلس، فإذا أُعطي ذلك أنس به،  يدركه، أو ُحدِّ
سكن إليه أللِفه له، فأمَّا املعقوالت فلما كانت صوُرها ألطَف من أن تقَع حتت احلس، وأبعد من أن متثَل و 

مبثال احلس األعلى جهة التقريب، صارت أحرى أن تكون غريبة غري مألوفة، والنفس تسكُن إىل مثٍل وإن 

                                                           
 .264: البقرة  1
 .116النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرجع سابق، ص 2
 .111_116النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرجع سابق، ص 3
 .24: يونس  4
 .513، مرجع سابق، ص1وم القرآن، فالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف عل  5
 .512، مرجع سابق، ص1الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، ف  6
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أملها بعنِي عقلها من غري مثال سهل مل يكن مثاًل، لتأنَس به من وحشِة الغربة، فإذا ألفتها وقويت على ت
 .1" حينئٍذ عليها تأمل أمثاهلا

َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن َضْرِب اأْلَْمثَاِل أَن ََّها تُ َؤث ُِّر يف اْلُقُلوِب َما اَل يُ َؤث ِّرُُه َوْصُف " يقول الرازي رمحه اهلل
، َواْلَغاِئِب بِالشَّاِهِد، فَ َيَتَأكَُّد اْلُوُقوُف  الشَّْيِء يف نَ ْفِسِه، َوَذِلَك أِلَنَّ اْلَغَرَض ِمَن اْلَمَثلِ  َتْشِبيُه اخْلَِفيِّ بِاجْلَِليِّ

يَضاِح، َأاَل تَ َرى َأنَّ الت َّْرِغي ميَاِن َعَلى َماِهيَِّتِه، َوَيِصرُي احلِْسُّ ُمطَابًِقا لِْلَعْقِل َوَذِلَك يف هِنَايَِة اإْلِ َب ِإَذا َوَقَع يف اإْلِ
ملَْ يَ َتَأكَّْد ُوُقوُعُه يف اْلَقْلِب َكَما يَ َتَأكَُّد ُوُقوُعُه ِإَذا ُمثَِّل بِالنُّوِر، َوِإَذا َزِهَد يف اْلُكْفِر / َعْن َضْرِب َمَثٍل َلهُ  جُمَرًَّدا

ُد ِإَذا ُمثَِّل بِالظُّْلمَ  ِة، َوِإَذا َأْخبَ َر ِبَضْعِف أَْمٍر ِمَن اأْلُُموِر مبَُجرَِّد الذِّْكِر ملَْ يَ َتَأكَّْد قُ ْبُحُه يف اْلُعُقوِل َكَما يَ َتَأكَّ
ْخَباِر ِبَضْعِفِه جُمَرَّدً  ا، َوهِلََذا َأْكثَ َر اللَُّه َوَضَرَب َمثَ َلُه بَِنْسِج اْلَعْنَكُبوِت َكاَن َذِلَك أَبْ َلَغ يف تَ ْقرِيِر ُصوَرتِِه ِمَن اإْلِ

 .2" َوتِْلَك اأْلَْمثاُل َنْضرهُِبا لِلنَّاسِ : ُكُتِبِه أَْمثَاَلُه، قَاَل تَ َعاىَل   تَ َعاىَل يف ِكَتابِِه اْلُمِبنِي َويف َسائِرِ 
َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق مبَا اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم ﴿قال تعاىل

ال يسمعون وال  ،أن اآلهلة الذين يعبدون من دون اهلل"من خالل املثل  وهنا يبني القرآن ،3 ﴾اَل يَ ْعِقُلونَ 
فيختار صورة تبني هذا  ،وأن دعاء عبادهم هلم عبث ال طائل وراءه ،ألهنم ال يعون وال يتبينون ،جييبون
" يةعن املعاين الذهن ،وتلمس احلس والنفس بأقوى ِما تلمسها العبارات العادية ،وجتسم هذه احلالة ،املعىن

4. 
زيادة إفهام وتذكري "وفيه  ،من ضروب القرآن لتقريب احلقائق افأسلوب ضرب األمثال يعد ضربً 

فإذا ذكر ما يساويها من  ،وذلك ألن املعاين العقلية احملضة ال يقبلها احلس واخليال والوهم ،وتصوير للمعاين
على احملسوس وحصل به الفهم التام  وانطبق املعقول ،احملسوسات ترك احلس واخليال والوهم تلك املنازعة

ِقيَقَة ِإَذا أُرِيَد ِإيَضاُحَها ذُِكَر هَلَا ِمثَاٌل، فَِإنَّ اْلِمثَاَل "وهكذا فإن  .5" والوصول إىل املطلوب فَِإنَّ اْلَمَعاين الدَّ
بيهه به بالشئ وتش القياس ليس إال متثيل الشئ "ويكون بقياس املشبه باملشبه به إذ  .6" يُِعنُي َعَلى اْلَفْهمِ 

وبذلك يتشكل لدى  ،7" ه وجيانسه فيجب إحلاق الشئ مبا يشاهبه وجيانسهوالشئ إمنا ميثل مبا يشاهب
بناء على  ،استخالص النتائج وإحلاق املشبه باملشبه به التفكري قواعد القياس اليت يتوصل من خالهلا إىل

 .8وهو ما يطلق عليه قياس التمثيل جامع مشرتك بينهما
                                                           

 . 242، ص (م1451ط، . ن، د.د: ب.د)ابن مسكويه وأبو حيان، اهلوامل والشوامل، حتقيق أمحد أمني وسيد صقر،   1
 ..312، ص2، مرجع سابق، ف"لتفسري الكبريا"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب   2
 .111: البقرة  3
 . 34، ص(ت.ط، د.دار املعارف مبصر، د: القاهرة)قطب، سيد، التصوير الفين يف القرآن،   4
 .121_122، ص(م1485، 14،ف3دار الفكر، ط: بريوت)، "التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب  5
 .131، ص1ه، مرجع سابق، ف1422، "التفسري الكبري"مفاتيح الغيب  الرازي، فخر الدين،   6
، (م1444-ه1418، 2، ف1دار الكتب العلمية، ط: بريوت)السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة يف األصول،   7
 . 168ص

، 4، ف5أشرف جالل الشرقاوي، مرجع سابق، مجفريد عبد العزيز اجلندي و : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق  8
 .121ص
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 والعواطف التفكريإستثارة _ 3
َمَثُل الَِّذيَن مُحُِّلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر ﴿قال تعاىل ،واألمثال تستثري التفكري والعواطف

بُوا بِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه اَل يَ ْهدِ   .1 ﴾ي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ حَيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
ميان وهي ضرورية لرتسيخ اإل ،اعتمدت تشبيهات تثري خمتلف االنفعاالت"فاألمثال يف القرآن

كما أنه قوة دافعة إىل تبين السلوك املطلوب أو ترك سلوك   ،والتصديق باألهداف اليت ورد املثل من أجلها
كما أن التصوير  ،2" م املثل باحلمار أو شبهوا بهغري مرغوب كانفعال االزدراء واالحتقار ملن ضرب هل

املتحرك  احلي والناطق فيه شد انتباه السامع للتفاعل مع املوضوع وفيه إثارة للتفكري وحتريض على القيام 
 .ويدفع عنه امللل والسئم ،بوظائفه مبا جيعله مبستوى متقدم من الفاعلية والنشاط

وتثري انتباههم وتتفاعل يف  ،تشد السامعني ،ة فنية جذابةصور " ،فاألمثال املعروضة يف القرآن
 .3" والتفكري اجلاد يف الفكرة اليت حيملها املثل ويبلغها للناس ،وتدفعهم إىل التأمل الطويل ،وجداهنم
  

 شحذ اخليال_ 4
َها فَأَ ﴿قال تعاىل َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمن ْ تْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي آتَ ي ْ

َنا َلَرفَ ْعَناُه هِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإنْ ( 115) حَتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث  َوَلْو ِشئ ْ
رُْكُه يَ ْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم ا بُوا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن أَْو تَ ت ْ َساَء َمَثاًل ( 116)لَِّذيَن َكذَّ

بُوا بِآيَاتَِنا َوأَنْ ُفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُمونَ  وهنا يتجلى عرض مشهد يف غاية من التمثيل ، 4 ﴾اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ
العجيبة، اجلديدة كل اجلدة على ذخرية هذه اللغة من التصورات إنه مشهد من املشاهد " ، املوحي والدقيق
إنسان يؤتيه اهلل آياته، وخيلع عليه من فضله، ويكسوه من علمه، ويعطيه الفرصة كاملة ..والتصويرات

ينسلخ كأمنا اآليات أدمي له . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسالخاً .. للهدى واالتصال واالرتفاع
أو ليست .. فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، انسالخ احلي من أدميه الالصق بكيانه متلبس بلحمه

ها هو ذا ينسلخ من آيات اهلل ويتجرد من .. الكينونة البشرية متلبسة باإلميان باهلل تلبس اجللد بالكيان؟ 
فيلتصق بالطني  الغطاء الواقي، والدرع احلامي وينحرف عن اهلدى ليتبع اهلوى ويهب  من األفق املشرق

مث إذا .. للشيطان ال يقيه منه واق، وال حيميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه املعتم فيصبح غرًضا
مث إذا هو . بالطني باألرض، ملوثًا إذا حنن هبذا املخلوق، الصًقا.. حنن أوالء أمام مشهد مفزع بائس نكد

كل هذه املشاهد املتحركة تتتابع وتتواىل .. طاردمسخ يف هيئة الكلب، يلهث إن طورد ويلهث إن مل ي
 .5" يف انفعال وانبهار وتأثر واخليال شاخص يتبعها

                                                           
 .5: اجلمعة  1
 .118النحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضرب األمثال، مرجع سابق، ص  2
 .15، ص(م1441، 1دار القلم، ط: دمشق)البيانوين، عبد ايليد، ضرب األمثال يف القرآن أهدافه الرتبوية وآثاره،   3
 .111-115: األعراف  4
 .1346، ص3طب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، فق  5
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فمن خالل ضرب األمثال يتم تصوير األشياء املعنوية يف صورة حسية ميكن من خالهلا إدراك ما 
عقلية وهو أسلوب يزيد من ختفيه تلك األشياء املعنوية من دالالت ومعاين كامنة فيها باملقايسة واملقارنة ال

قدرة التخيل واالستنتاف وذلك مبوافقة األصل على املثل بالبحث عن أوجه التشابه بني األصل واملثل، قال 
لَبَ ْيُت  وتِ َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بَ ْيًتا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُ يُ ﴿تعاىل

( 42)ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ( 41)اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن 
لَُّه نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض ال﴿، وقال تعاىل1 ﴾(43)َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن 

َشَجرٍَة ُمَبارََكٍة  َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمنْ 
َوَلْو ملَْ مَتَْسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء  َزيْ ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيْ تُ َها ُيِضيءُ 

 .2 ﴾َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
ضرب املثل يشحذ ذهن املخاطب ويزيد من الطالقة الفكرية واملرونة وهو ما يساعد على تغيري ف

التفكري من أجل توليد األفكار مع التخلص من القيود الذهنية املتومهة واليت تغل التفكري ومتنعه من  زوايا
 .االكتشاف للسنن احلاكمة والرب  بينها

                                                           
 .43-42: العنكبوت  1
 .35: النور  2
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 وأثره يف تنمية  التفكري اآليات الكونيةأسلوب عرض :املطلب الثاين
 

 لغة واصطالًحا اآليات الكونية: أوالً 
        واصطالًحا اآلية لغة

َرة قَاَل تَ َعاىَل " :اآْليَة  :اآلية لغة  { فاليوم ننجيك ببدنك لَتكون ملن َخلفك آيَة}اْلَعالَمة واإلمارة َواْلعب ْ
والشخص َواجلََْماَعة َومن اْلُقْرآن مجَلة أَو مجل أثر اْلَوْقف { َوَجَعلَنا اْبن َمْرمَي َوأمه آيَة}واملعجزة قَاَل تَ َعاىَل 

َا أَْنت مفرت}لِبا َويف الت َّْنزِيل اْلَعزِيز يف هنايتها َغا ( ف){ َوِإذا بدلنا آيَة َمَكان آيَة َواهلل أعلم مبَا ينزل قَاُلوا ِإمنَّ
  .1" آي
فمىت  ،وهو مالزم لشيئ ال يظهر ظهوره ،وحقيقته لكل شيئ ظاهر ،هي العالمة الظاهرة": اصطالًحا اآلية

وذلك ظاهر يف  ،إذ حكمهما سواء ،ك اآلخر الذي مل يدركه بذاتهأدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدر 
وكذا إذا  ،فمن علم مالزمة العلم للطريق املنهج مث وجد العلم علم أنه وجد الطريق ،احملسوسات واملعقوالت

 . متثل عالمة دالة على ما تدل عليه فاآلية إذن. 2 "علم أنه ال بد له من صانع امصنوعً  اعلم شيئً 
 اصطالًحاو  غةل الكون

 .3" والكونان الدنيا واآلخرة... الوجود املطلق العام "  :الكون لغة
هو كل ما عدا اهلل تعاىل من أفالك ومساوات وأرضني وكواكب وجبال وسهول وأهنار " :الكون اصطالًحا

دون  ما والكون ،4" وإنسان وجواهر وأجسام وأعراض وخملوقات مادية وغري مادية ووديان ونبات وحيوان
هو كل ما حيي  باإلنسان من مكونات البيئة من هواء وماء وتربة وحيوان ونبات ومجاد وفضاء : اإلنسان

 . 5 خارجي ملا حيوي من جنوم
وهي عالمات  ،أرضها ومسائها ،علويَّها وسفليَّها ،الكائنات املخلوقة يف اآلفاق"تشمل  : واآليات الكونية

وذلك مبا تنطوي عليه من عجائب التكوين وروعة اخللق  ،وحكمته دالة على وجود اهلل وقدرته وعظمته
َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت ﴿قال تعاىل. 6 "وإحكام النظام واإلفاضة عليها ِما به سر بقائها ونظامها

فهي تشمل مجيع املخلوقات اليت  ،7 ﴾َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ 

                                                           
 .35، مرجع سابق، ص1مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، ف 1
 .121األصفهاين الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 2
 .826، ص2ابراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسي ، مرجع سابق، ف 3
، (م2224، 1دار الفكر، ط: القاهرة)النقيب، عبد الرمحن عبد الرمحن، املنهجية اإلسالمية يف البحث الرتبوي منوذًجاالنظرية والتطبيق،  4
 .138ص

مة دار الكل: مصر)عبد الشايف، فتحي و سعد املنسوب حممد الشيخ، احلقائق العلمية املعاصرة عن اإلنسان والكون يف القرآن الكرمي،  5
 . 14، ص(م2228، 1للنشر والتوزيع، ط

 .58، ص(م1445، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة)غنيم، كارم السيد، اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني الدراسة والتطبيق،  6
 .24: الشورى  7
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وكل ما ميكن  ،وآيات القرآن اليت خترب وتصف أنواع املخلوقات ،خلقها اهلل يف شىت آفاق األرض والسمآء
    .إدراكه بالنظر والتفكر وباستخدام قواعد العلم ومناهجه وأدوات الدراسة والبحث

 
 اآليات الكونية يف القرآن الكرميورود : ثانياً 

أن يورد اهلل سبحانه فيه كل ما يفيد اإلنسان "ون القرآن هو كتاب اهلل اخلامت فإنه من املناسبإن ك
فآيات اهلل الكونية مع آياته التنزيلية تتعاون وتتضافر يف جمال  ،واحياءً  ايف دنياه ويف أخراه عمارة وتشييدً 
شأنه ويقوم حياته من الناحيتني الروحية بامداده مبا يلزمه ويصلح من  ،تربية اإلنسان ومظهر ربوبية اهلل له

 .1 "واملادية
والقرآن يف  ،واآليات الكونية يف القرآن تشمل آيات اآلفاق وآيات األنفس والسنن اإلجتماعية

أكثر  ،وتبقى حشود أخرى من احلقائق ،عرضه هلا يكشف عن بعض احلقائق ويشري إىل بعضها اآلخر
  .وأوكل للتفكري مهمة الكشف والتنقيب للوصول إليها ،2 بكثري تركت لإلنسان حرية الكشف عنها

املتغريات داخل الكون واملسخرات وباجلملة كل ما يندرف حتت التسخري " الكون كذلكيشمل و 
وهذه األمور أي املتغريات واملسخرات تعطي بعطاء اإلنسان هلا أو  ،وما حتتاجه اخلالفة اإلنسانية ،الكوين

فعطائها وإمكانية اإلستفادة منها مرهون مبدى تفاعل  ،3 "عها يكون عطائهاحسب ما ينفعل اإلنسان م
 .ودراسة واستكشافاً  االتفكري معها حبثً 

وقد أحصى أحد الباحثني ما ورد يف القرآن من آيات تتعلق بالعلوم الطبيعية فوجد أهنا متثل أكثر 
تتعلق بشىت  (آية 612)وجد  ،(آية 6236) فمن بني جمموع آيات القرآن وعددها ،من عشر القرآن

 .4 املوضوعات العلمية
 :5 جآءت على عدة وجوه منها  واإلشارات العلمية يف القرآن

قال  ،مثال ذلك املاء أساس احلياة ،(التخصصية)املباشرة  أو ،اإلشارات العلمية الواضحة_ 1
مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ ﴿قال تعاىل ،والعسل غذاء ودواء ،6 ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنونَ ﴿تعاىل

 ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل خَيْرُُف ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌب خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ 
 .7 ﴾لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

                                                           
 .62_54السابق، صغنيم، كارم السيد، اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني الدراسة والتطبيق، املرجع  1
  .124_123خليل، عماد الدين، مدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم، مرجع سابق،  2
 .51جماهد، منتصر حممود، أسس املنهج القرآين يف حبث العلوم الطبيعية، مرجع سابق، ص 3
 . 16، ص(م1468، 1منشورات مروة العلمية، ط: بريوت)مروة، يوسف، العلوم الطبيعية يف القرآن،  4
دار النفائس للطباعة والنشر : بريوت)، (منهاف تربوي للدراسة والتطبيق)بتصرف اجلواري، حممد مجيل احلبَّال ومقداد مرعي، العلوم يف القرآن  5

 .24_23، ص(م1448، 1والتوزيع، ط
 .32: األنبياء  6
 .64: النحل  7
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َواَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن ﴿قال تعاىل ،مثال ذلك أضرار الزنا ،(اإلمجالية)ة العامة اإلشارات العلمي_ 2
يَا ﴿قال تعاىل ،عدم اإلسراف يف الطعام والشراب ملا له من ضرر على الصحة ،1 ﴾فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل 

 .2 ﴾ُه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَّ َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا 
َفَمْن ﴿قال تعاىل ،مثال ذلك ضيق الصدر يف أعايل اجلو ،(التلميحية)اإلشارات العلمية غري املباشرة _ 3

َا َيصَّعَُّد يف السََّماِء   يُرِِد اللَُّه َأْن يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلإْلِْساَلِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَّهُ  جَيَْعْل َصْدرَُه َضي ًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ﴿قال تعاىل ،حاسة األمل يف اجللد ،3 ﴾َكَذِلَك جَيَْعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنونَ 

َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا  بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجتْ  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ ُجُلوُدُهْم َبدَّ
    .4 ﴾َحِكيًما

مثال ذلك أقل  ،وهي اليت ميكن استباطها من اإلشارات الكونية لآلية ،اإلشارات العلمية املستنبطة_ 4
ْنَساَن ﴿قال تعاىل ،مدة للحمل َنا اإْلِ ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َوَوصَّي ْ

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ   الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َثاَلثُوَن َشْهرًا َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ
وقوله  ،﴾5نيَ َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح يل يف ُذرِّيَّيِت ِإينِّ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلمِ 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأِن ﴿تعاىل َنا اإْلِ اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ َوَوصَّي ْ
 32من فرتة  اشهرً  24وقد استنب  ذلك اإلمام علي رضي اهلل عنه من خالل طرحه لفرتة  ،6 ﴾اْلَمِصريُ 
وكذلك األمر بالنسبة الستنباط . وقد أثبت الطب احلديث صحة ما ذهب إليه ،أشهر 6فكانت اشهرً 

َوتَ َرى اجْلَِباَل حَتَْسبُ َها ﴿قال تعاىل ،ض واجلبال جسم واحدحركة األرض من حركة اجلبال باعتبار أن األر 
 . 7 ﴾َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تَ ْفَعُلونَ 

 ،تميز خبصائصوالقرآن وهو يتناول قضايا الكون ونواميسه له طريقته وأسلوب عرضه والذي ي
قال تعاىل﴿ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا   ،جآءت عامة وشاملة لتغطي الكون بكل مكوناته للتفكري فدعوته

 .، فالكون بسمائه وأرضه وبكل ما فيهما حمل للتفكر والنظر8َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلَق﴾ 
" يقول اإلمام الرازي يف تفسري هذه اآلية، 9 ﴾ْرِض ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَ ﴿قال تعاىلو 

اَلِئُل السََّماِويَُّة، َفِهَي َحرََكاُت اأْلَْفاَلِك َوَمَقاِديرَُها َوأَْوَضاُعَها َوَما ِفيَها ِمَن الشَّْمسِ  َواْلَقَمِر َواْلَكَواِكِب،  أَمَّا الدَّ
َها ِمَن الْ  َمَناِفِع َواْلَفَوائِِد، َوأَمَّا الدَّاَلِئُل اأْلَْرِضيَُّة، َفِهَي النََّظُر يف َأْحَواِل اْلَعَناِصِر َوَما خَيَْتصُّ بِِه ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
                                                           

 .32: االسراء  1
 .31: األعراف  2
 .125: األنعام  3
 .56: لنساءا  4
 .15: األحقاف  5
 .14: لقمان  6
 .88: النمل  7
 .22: العنكبوت  8
 .121: يونس  9
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َقِسُم ُكلُّ  ْنَساِن َخاصًَّة، مُثَّ يَ ن ْ َواِحٍد ِمْن َهِذِه  اْلُعْلِويَِّة، َويف َأْحَواِل اْلَمَعاِدِن َوَأْحَواِل النََّباِت َوَأْحَواِل اإْلِ
ْنَساَن َأَخَذ يَ تَ َفكَُّر يف َكْيِفيَِّة ِحْكَمِة اللَّه ُسْبَحانَُه يف خَتِْليِق َجَناِح . ْجَناِس ِإىَل أَنْ َواٍع اَل هِنَايََة هَلَااأْلَ  َوَلْو َأنَّ اإْلِ

َواَل َشكَّ َأنَّ اللَّه . َكِم َواْلَفَوائِدِ بَ ُعوَضٍة ال نقطع َعْقُلُه قَ ْبَل َأْن َيِصَل ِإىَل أََقلِّ َمْرتَ َبٍة ِمْن َمرَاِتِب تِْلَك احلِْ 
ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف : ُسْبَحانَُه َأْكثَ ُر َمْن ذََكَر َهِذِه الدَّاَلِئَل يف اْلُقْرآِن اْلَمِجيِد، فَِلَهَذا السََّبِب ذََكَر قَ ْوَلهُ 

تَ َعاىَل نَ بََّه َعَلى اْلَقاِعَدِة اْلُكلِّيَِّة، َحىتَّ ِإنَّ اْلَعاِقَل يَ تَ َنبَُّه السَّماواِت َواأْلَْرِض وملَْ يَْذُكِر الت َّْفِصيَل، َفَكأَنَُّه 
َها ِبَقْدِر اْلُقوَِّة اْلَعْقِليَِّة َواْلَبشَ   .1 "رِيَّةِ أِلَْقَساِمَها َوِحيَنِئٍذ َيْشرَُع يف تَ ْفِصيِل ِحْكَمِة ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

، ومسكاً  وطرياً . وحيواناً  نباتاً .  تعمر هذه األرض من األحياءاخلالئق اليت"يعرض مبنهجه فالقرآن 
هذه اخلالئق اليت مل يعرف عدد أنواعها .. بله اإلنسان فالقرآن يفرده بنص خاص.. وزواحف وحشرات

وكل فرد منها ! وكل خليقة منها أمة -فضال على إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل -وأجناسها بعد
ال بل كل جناح يف يرقة، : كل نبتة. كل دودة. كل حشرة. كل زاحفة. كل طائر. كل حيوان. عجيبة

ولو  .يف ذلك املعرض اإلهلي العجيب الذي ال تنقضي عجائبه! وكل ورقة يف زهرة، وكل قصبة يف ورقة
يتأملون هكذا ويشريون جمرد إشارة إىل ما يف األرض من  -بل لو مضى األناسي مجيعا -مضى اإلنسان

والنص القرآين ما يزيد . وإىل ما تشري إليه هذه العجائب من آيات، ما انتهى هلم قول وال إشارة عجائب،
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر، واستجالء العجائب يف هذا املعرض اهلائل، طوال الرحلة على 

 .2" هذا الكوكب واملتعة مبا يف هذا االستجالء من مسرة طوال الرحلة
ن يف عرضه لآليات الكونية يعرضها مبا هلا من منافع متنوعة ومتعددة فاملآء منه شراب وبه والقرآ

َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء ﴿قال تعاىل، وعليه جتري السفن يف البحار، األنعام تسقى الزروع وتسقى به
َنُسوُق اْلَماَء ِإىَل اأْلَْرِض اجْلُُرِز فَ ُنْخرُِف بِِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَوملَْ يَ َرْوا أَنَّا ﴿قال تعاىلو ، 3 ﴾َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنونَ 

اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء ﴿وقال تعاىل، 4 ﴾أَنْ َعاُمُهْم َوأَنْ ُفُسُهْم أََفاَل يُ ْبِصُرونَ 
، 5﴾رَاِت رِْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْ َهارَ َماًء فََأْخرََف بِِه ِمَن الثَّمَ 

ولكوهنا كذلك  ، ومبا فيها من حلوم وشحوم وألبان تفيد اإلنسان وأوبار واحليوانات واألنعام مبا هلا من جلود
قال  ،  إىل أماكن قد يصعب على اإلنسان بلوغها بدوهناحتمل األمتعة وتساعد على التنقل وابلو 

َها تَْأُكُلوَن ﴿تعاىل َها َوِمن ْ َها ( 14)اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَنْ َعاَم لِتَ رَْكُبوا ِمن ْ ُلُغوا َعَلي ْ َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتب ْ
َها َوَعَلى اْلُفْلِك حتُْ   ،6﴾  (81)َويُرِيُكْم آيَاتِِه فََأيَّ آيَاِت اللَِّه تُ ْنِكُروَن ( 82)َمُلوَن َحاَجًة يف ُصُدورُِكْم َوَعَلي ْ

ظَْعِنُكْم َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اأْلَنْ َعاِم بُ ُيوتًا َتْسَتِخفُّونَ َها يَ ْوَم ﴿قال تعاىل
                                                           

 .326، ص11مفاتيح الغيب، مرجع سابق، مج (: ه1422)فخر الدين الرازي   1
 .3318، ص6قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  2
 .32: األنبياء  3
 .21: السجدة  4
 .32: إبراهيم  5
 .81-14: غافر  6
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ِإنَّ َلُكْم يف اأْلَنْ َعاِم ﴿َ وقال تعاىل ، 1 ﴾َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنيٍ َويَ ْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن 
رًَة ُنْسِقيُكْم ِمَّا يف بُطُونِِه ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَبَ ًنا َخاِلًصا َسائًِغا لِلشَّارِِبنيَ   .2﴾َلِعب ْ

وَُكلٌّ يف فَ َلٍك ﴿كل شيئ يف هذا الكون الفسيح دائب احلركة، قال تعاىلأن   يشري إىل القرآنو 
َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعونَ ﴿، وقال تعاىل3 ﴾َيْسَبُحونَ  َوتَ َرى اجْلَِباَل حَتَْسبُ َها ﴿، وقال تعاىل4 ﴾َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ

كل ، وهكذا فإن  5 ﴾الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تَ ْفَعُلونَ َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه 
 األمر حقيقةكأنه ثابت مستقر ساكن، لكنه يف و  حبكم أننا عليه نراههذا كوكب األرض شيئ يف حركة، ف

حول نفسه  أثبت العلم احلديث أن الكوكب األرضي يدور"لقد و ، باطراد دائب احلركة مستمر الديناميكية
كما أن األرض تدور _ إذا كنا عند خ  اإلستواء_ساعة/ميل 1244ساعة بسرعة تصل إىل  24مرة كل 

ساعة،  ومن اجلدير بالذكر أن جمرتنا اليت فيها /ميل 6122حول الشمس مرة كل عام بسرعة تصل 
 "ساعة/ميل 4322رها ايلموعة الشمسية منها األخرية كوكبنا األرضي، جتري يف الفضاء الكوين بسرعة قد

6. 
يلفت النظر والتفكري إىل حوادث الكون مبا هي عليه من نظام دقيق وفق سنن ونواميس القرآن و 

ْرنَاُه ( 38)َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ﴿فطرها اهلل عليها، قال تعاىل َواْلَقَمَر َقدَّ
اَل الشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ ( 34)ىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي َمَنازَِل حَ 

واألسباب يف جمال العلوم الطبيعية هي القوانني الطبيعية اليت تبحث عنها . "7 ﴾(42)يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن 
 .8" إمنا تتقدم بتقدم الكشف عن هذه األسباب أو القوانني العلوم، والعلوم

كل حادثة يف الكون وكل ظاهرة من ظواهره، إمنا هي أثر " فإن تلك السنن والقواننيويف ضوء 
لسبب من األسباب أو علة من العلل، فتتكون السحب بسبب تبخر املياه يف األرض تنزل األمطار بسبب 

مرور موجة رياح باردة يف مستوى السحاب، وتنبت الشجرة بسبب وجود  تكاثف ذرات البحار الناتج عن
 .9" االبذرة يف األرض املالئمة تربة وسقيً 

يف املخلوقات فإنه يرتقي به من جمرد االختالف يف ( االختالف)والقرآن كذلك وهو يتناول 
السَّماواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالُف  األنواع إىل االختالف يف األلوان واأللسن، قال تعاىل﴿َوِمْن آياتِِه َخْلقُ 

                                                           
 .82: النحل  1
 .66: النحل  2
 .42: يس  3
 .41: الذاريات  4
 .88: النمل  5
 .224غنيم، كارم السيد، اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني الدراسة والتطبيق، املرجع السابق، ص 6
 .42-38: يس  7
 .164، مرجع سابق، صياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي 8
امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر   9

 .146اإلسالمي، املرجع السابق، ص
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أو أجناس . اللغات: األلسنة" وحىت االختالف يف، 1أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلواِنُكْم ِإنَّ يف ذِلَك آَلياٍت لِْلعاِلِمنَي﴾ 
خالف عّز وعال بني هذه األشياء حىت ال تكاد تسمع منطقني متفقني يف مهس واحد، وال . النطق وأشكاله
 حّدة، وال رخاوة، وال فصاحة، وال لكنة، وال نظم، وال أسلوب، وال غري ذلك من صفات جهارة، وال

، فآيات اهلل الكونية يعرضها القرآن بصور 2" النطق وأحواله، وكذلك الصور وختطيطها، واأللوان وتنويعها
 .ويف أكثر من جمال شىت وعلى أكثر من مستوى

ري الزمان وتتابع األجيال واختالف املكان وتطور القرآن يعرض تلك اآليات مبا يتناسب وتغو 
 األمي وجيد فيها ،فيها ما يكفي تطلعه ويفي بتسأوالته مبناهجه وأدوات حبثه الباحثاملعرفة، حبيث جيد 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ﴿قال تعاىل  ،ما يرشده ويهديه والرجل العادي اِء  َوِإىَل السَّمَ ( 11)أََفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
 .3 ﴾(22)َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت ( 14)َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ( 18)َكْيَف رُِفَعْت 

والقرآن يف عرضه للسنن االجتماعية إما أن يعرضها عرًضا خربيًا وصفياً، وإما أن يعرضها على 
ر التارخيية لتكون آيات ودالئل على شكل السؤال أو احلوار أو احلّض واإلستفهام، وإما أن يعرض األخبا

 .4عدل اهلل، أو على سننه الثابتة يف تقلب الدول وتطور ايلتمعات 
سنن اهلل يف تقلب "والناظر يف التاريخ البشري ويف مسرية اإلنسان على هذه األرض جيد أن 

ادث هذا الصراع وندرس األحداث بني الناس وصراع األقوام مع أنبيائهم كثرية، وقد أمرنا اهلل أن ندرس حو 
، قال تعاىل﴿َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن 5" اآلثار اليت تركتها األقوام البائدة، لنتعرف على تلك السنن

ِبنَي﴾   .6َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
ن الكرمي سنة اهلل يف إهالك املفسدين بسبب ومن أهم سنن اهلل التارخيية اليت ورد ذكرها يف القرآ

َها قَاِئٌم َوَحِصيٌد  َوَما ظََلْمَناُهْم ( 122)فسادهم وظلمهم قال تعاىل﴿َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلُقَرى نَ ُقصُُّه َعَلْيَك ِمن ْ
ُهْم آهِلَتُ ُهُم الَّيِت يَْدُعوَن ِمنْ  ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما  َوَلِكْن ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َفَما أَْغَنْت َعن ْ

َر تَ ْتِبيٍب  ﴾ (122)وََكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد ( 121)زَاُدوُهْم َغي ْ
ويرسل إليهم رسواًليبلغهم أوامر رهبم  ، وسنة أن اهلل ال يعذب أهل القرى بذنوبه إال بعد أن ينذرهم7

وينصح هلم ويدهلم على الصراط الذي جيب سلوكه يف هذه احلياة قال تعاىل﴿َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن قَ ْريٍَة ِإالَّ هَلَا 
، وسنة أن اهلل قد جعل لكل أمة اجاًلمقدرًاعنده، فإذا انتهى أجلها حل فنائها وال يهملها قال 8ُمْنِذُروَن﴾ 

                                                           
 .22: الروم  1
 .413، ص3، مرجع سابق، فالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  2
 .22-11: الغاشية  3
 .41عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، مرجع سابق، ص ،النحالوي 4
 .221النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، مرجع سابق، ص 5
 .131: آل عمران  6
 .122-122: هود  7
 .228: اءالشعر   8
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، وسنة نصر اهلل ألنبيائه 1﴿َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُموَن﴾ تعاىل
وللمؤمنني املوحدين ايلاهدين حًقاوقهره ألعدائه الكافرين املسرفني، قال تعاىل﴿َوَلْو قَاتَ َلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا 

ُسنََّة اللَِّه الَّيِت َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِدياًل ( 22)ْدبَاَر مُثَّ اَل جيَُِدوَن َولِيًّا َواَل َنِصريًا َلَولَُّوا اأْلَ 
ْم يف اأْلَْرِض َكَما ، وقال تعاىل﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َّهُ 2﴾ (23)

 .3اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم﴾ 
والقرآن حينما يصف ظاهرة كونية أو حقيقة علمية يستدرف العقل البشري للتدبر واالستزادة من 

وذلك بطرح احلقيقة بكلمات قصرية جًدا جآء هبا منتقاة من اللغة العربية حبكمة بالغة ِما يوحي "البحث
 .4" يقة جًدا يستفز العقل البشري ويثري الفضولبأبعاد عم

من السور " ولقد كان من املظاهر اليت تربز اهتمام القرآن بالظواهر الطبيعية واآليات الكونية أن
القرآنية ما حيمل أمساء بعض املواضيع الفيزيائية والفلكية واألحداث الكونية مثل النور والرعد والدخان 

والتكوير واالنفطار واالنشقاق والربوف والشمس والليل والضحى والزلزلة والفلق  والنجم والقمر واملعارف
ومنها ما حيمل أمساء بعض املخلوقات احلية من اإلنسان واحليوان مثل اإلنسان  ،والتكاثر والعصر والفجر

ومنها ما  ،فيلالوالناس والشعراء واألنبياء والنساء واألحزاب والبقرة والنحل والنمل والعنكبوت والعلق و 
اء وحكماء وملوك مثل آل عمران ويونس وهود يبينها أنب ت لعبت أدوارًا تارخيية معينةحيمل أمساء شخصيا

ومنها ما حيمل أمساء بعض األحداث التارخيية مثل الفتح  ،ويوسف وإبراهيم ولقمان وحممد ونوح وطه وسبأ
ء املعادن والفاكهة مثل احلديد والتني وأخرى حتمل ومنها ما حيمل أمسا ،والكهف واإلسراء وايلادلة والنبأ

 ،تتوزع يف ثنايا القرآن الكونية شبكة واسعة من اآليات .5" أمساء للشعوب والقبائل مثل الروم وقريش
 . وحتمل أمسائها سوره الكرمية

فعالقة ، على أساس البحث واالستكشاف والقرآن فوق ذلك كله يرسم عالقة التفكري بالكون
ري بالكون وفًقا للتصور القرآين حيكمها البحث واالستكشاف املفضي إىل الوعي بنظامها ونواميسها التفك

عن اجلهل والتنجيم والكهانة، وذلك وال شك يطور من  وما جتري عليه من سنن وقوانني تسخريية بعيًدا
اللَُّه اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى  قال تعاىل﴿أَوملَْ يَ َرْوا َكْيَف يُ ْبِدئُ . مناهج البحث ويوسع من دائرة عمله

َلى ُكلِّ ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه عَ ( 14)اللَِّه َيِسرٌي 
 .1وا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي﴾ ، وقال تعاىل﴿ُقْل ِسريُ 6﴾ (22)َشْيٍء َقِديٌر 

                                                           
 .34: األعراف  1
 .23-22: الفتح  2
 .55: النور  3
دار غرة : اخلرطوم)حسن، عماد حممد بابكر وعالء الدين حممد بابكر، آذان األنعام دراسة قرآنية علمية لنظرية داروين يف اخللق والتطور   4

 . 36، ص(م2221، 1للنشر، ط
 .12الكرمي، مرجع سابق، ص العبيدي، خالد فائق،  املنظار اهلندسي للقرآن  5
 .22-14: العنكبوت  6
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   التفكري تنمية عرض اآليات الكونية يف أثر: ثالثاً 

وذلك من وجوه عدة  ،وأسلوب عرض اآليات الكونية يف القرآن له أثره يف منو التفكري وترقيه
  :منها
 ترسيخ أسس وقواعد التفكري السليم_ 1

ُعوَن  ﴿َواللَُّه أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم َيْسمَ قال تعاىل
رًَة ُنْسِقيُكْم ِمَّا يف بُطُونِِه ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَبَ ًنا َخاِلًصا ( 65) َسائًِغا لِلشَّارِِبنَي َوِإنَّ َلُكْم يف اأْلَنْ َعاِم َلِعب ْ
( 61)ْعِقُلوَن َوِمْن َْثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َورِْزقًا َحَسًنا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم ي َ ( 66)

ِذي ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشَّجَ  مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ( 68)ِر َوِمَّا يَ ْعرُِشوَن َوأَْوَحى َربَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ِلَك آَليًَة لَِقْوٍم فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل خَيْرُُف ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌب خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يف ذَ 

 .2﴾ (64)يَ تَ َفكَُّروَن 
حتفز املخاطب "اليت تدعو إىل التفكري يف جمال اآليات الكونية وحتث عليه واملالحظ أن اآليات

دائًما للبحث يف العالقات وتعرض له كل الوقائع واألحداث والظواهر اليت تؤلف فيما بينها نسيًجا من 
العالقات ذات الصلة باهلدف أو الغرض اليت سيقت من أجله اآليات اليت تدعو إىل التفكري وإعادة 

وتلك العالقات حتكمها السنن والقوانني التسخريية واليت بدورها تشكل . 3" كري والنظر وإعادة النظرالتف
 .مادة التفكري ونسيجه الذي يصو  منه كل جديد

تريب العقل على التفكري املنهجي والبحث "السنن والقوانني التسخريية اليت حتكم اآليات الكونيةف
ود اإلنسان، وعن مهمته وأهدافه، فيصبح واعًيا ملا يعمل مستقيًما على العلمي عن األسباب والغايات لوج

تريب العقل على الدقة وفهم ... احلق، يعمل ملا خلق له جاًدا يف كل أموره، يوظف كل سلوكه وتصرفاته 
 .4" األمور كل أمر مبقدار ما يستحق، فكل شيئ يف الكون إىل أجل مسمى وكل شيئ عنده مبقدار 

ذلك يدفع باإلنسان للتخلص من رتابة النظر احلسي وبالدة األلفة وغفلة التفكري، قال  والقرآن يف
َر الشَّْمَس َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاحلَْقِّ يَُكوُِّر اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َويَُكوُِّر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخَّ ﴿تعاىل

رَُه تَ ْقِديرًا﴿، وقال تعاىل5 ﴾َجٍل ُمَسمًّى َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي أِلَ  ، 6 ﴾َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ
نَ ُهَما اَلِعِبنيَ ﴿وقال تعاىل  .7 ﴾َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

                                                                                                                                                                          
 .64: النمل  1
 .64-65: النحل  2
 .622حوامده، مصطفى حممود، مهمة القرآن يف تنمية التفكري املنظومي لدى اإلنسان، مرجع سابق، ص 3
 .238النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، املرجع السابق، ص 4
 .5: الزمر  5
 .2: الفرقان  6
 .16: األنبياء  7
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عن العربة يف احلدث التارخيي،  وفق الرؤية القرآنية، فهي هتدف للبحث  ودراسة التاريخ هلا أهداف
، وهو ما يريب التفكري تقدًما وحضوراً وتأخرًا واندثاراً  واكتشاف السنن والقوانني اليت حكمت األمم السابقة

 .1 ﴾ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ ﴿قال تعاىل . على الرب  بني السبب والنتيجة
لقرآن الكرمي يف عرضه لألحداث مبعطياهتا ال يقف هبا عند جمرد السرد بل يضع مقاصد وغايات  فا
أصول منهج متكامل يف التعامل مع التاريخ البشري، ينتقل من جمرد العرض والتجميع إىل حماولة "كما يضع

 .2" استخالض القوانني اليت حتكم الظاهرة االجتماعية
آيات اهلل الكونية بأنواعها املختلفة العامرة بالسنن والقوانني  فاإلنسان من خالل التفكر يف

التسخريية واليت تعكس حكمة املوىل سبحانه وتعاىل وعظيم إبداعه، تتشكيل لديه أبنية جديدة للتفكري 
 .   مع السنن والقوانني التسخريية عالية الدقة واإلنتظام يعمل عليها من خالل تفاعله

 لتفكريا أمام واالستكشاف توسيع دائرة البحث_ 2
حمكوم بسنن وقوانني مطردة  ،لقد خلق اهلل الكون بتكوينه الفسيح وبرتكيبه املتقن وبسريه املنتظم

وهو بذلك اإلنتظام والتوازن والسعة  ،وثابتة حبيث ال يطغي بعضه على بعض وال يصطدم ببعضه البعض
 ،﴾3ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿ل تعاىلقا ،للتفكري وساحة لنشاطه وفق الرؤية القرآنية حماًل 

َلى ُكلِّ َشْيٍء ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخرََة ِإنَّ اللََّه عَ ﴿وقال تعاىل
 .4 ﴾َقِديرٌ 

ل اآلفاق فاملراد كل ما هو غري اإلنسان من كل هذا العامل وهي أما دالئ"يقول اإلمام الرازي 
أقطار السموات َواأْلَْرِض ِمَن الشَّْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم َواللَّْيِل َوالن ََّهاِر " يعىن هبافاآلفاق إمنا  ،5 "أقسام كثرية

وهو ما جيعل  .6" َواأْلَْشَجاِر َواجْلَِباِل َواْلِبَحاِر َوَغرْيَِها َوالنََّباتِ َوالرِّيَاِح َواأْلَْمطَاِر َوالرَّْعِد َواْلبَ ْرِق َوالصََّواِعِق 
 .التفكري يسري يف مساحات واسعة واجتاهات متعددة

فالسماء باتساع أفقها وتعدد جمراهتا وانتظام مداراهتا ومبكوناهتا من جنوم وكواكب وبشمسها 
م متقن ودوران مستمر وفق سنن وقوانني تعد آية بينة وقمرها وما تنتظم عليه من حركة دائبة وانتظا

وكذلك هي األرض بتنوع خملوقاهتا بشجرها وحجرها وبرتاهبا ومائها وحيواناهتا  ،تستدعي النظر والتفكر
وبني ما هو  ،وما هو زاحف املتنوعة واملوزعة بني زاحفة وطائرة وما ميشي على أربع وما ميشي على رجلني

                                                           
 .64: النمل  1
 .8، ص(م1483، 1دار العلم للماليني،ط: بريوت)خليل، عماد الدين، التفسري االسالمي للتاريخ،  2
 .121: يونس 3
 .22: العنكبوت 4
 .354، ص13الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،ف 5
، 15 حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي، مشس الدين  اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، فالقرطيب، أبو عبد اهلل  6
 .315-314ص
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يتغلب تنوع يفوق حدود احلصر و  ،وما يعيش يف املاء وما يعيش يف الرب والصحراء أليف وما هو مفرتس
 .وهو ما يوسع من دائرة عمل التفكري ،على حدود اإلدراك واإلحاطة

 افالكون باتساعه وتنوعه هو ميدان العقل وساحته األصيلة للنظر وهو مادته اليت يعمل عليها وفقً 
مبا يكون معه  ،من إبداع ال تقتصر يف دالالهتا على اخلالق العظيم وهي مبا تتسم به ،للتصور القرآين

بل إن النظر فيها يشمل تتبع عامل األسباب واملسببات والسنن والقوانني  ،حتصيل أسباب اإلميان به سبحانه
والذي يكون معه حتصيل  ،مبا يوسع من املعرفة ويزيد من رصيدها لدى التفكري التسخريية اليت حتكمها

 .  اب العمرانأسب
  مناذف إرشادية ميكن للتفكري أن يبين عليهاميقدت_ 3

َها ُمْعرُِضونَ ﴿قال تعاىل َها َوُهْم َعن ْ فهو  ،1 ﴾وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ
كمة وامعان ألننا قد يلفتنا إىل أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر يتطلب منا أن ننظر فيها حب"سبحانه

ومثال ذلك قوة البخار اكتشفها رجل وطورها آخر حىت صارت تلك القوة  ،نستنب  منها أشياء ترحينا
وكذلك الذي اخرتع العجلة أفاد البشرية يف نقل عشرات األوزان عليها  ،البخارية يف خدمة البشرية كلها

 .2" هلل يف الكون بإمعان وتدبركل ذلك إمنا جاء من تأمل آيات ا  ،واختصار زمن الرحالت
وفق مناذف  فاملالحظ أن هناك عالقات وارتباطات مفككة بني مكونات الوجود إذا أمكن وصلها

ولذلك حث القرآن التفكري للعمل يف هذا ايلال  ،ميكن تطويعها يف خدمة اإلنسان مبثوثة يف الوجود
 .لتحقيق تلك الغاية

واكتشافه للسنن والقوانني اليت  ،شياءراسته خلصائص األن كذلك من خالل دوقد استطاع اإلنسا
فعلى سبيل املثال متكن اإلنسان من اإلستفادة " ،حتكمها استطاع أن يوظفها ويستثمرها فيما خيدم وجوده

من خاصية توصيل النحاس للتيار الكهربائي يف صنع املوصالت وأسالك الكهرباء وصنع املولدات 
وقد استفاد اإلنسان كذلك  ، ذلك من الصناعات اليت قامت على هذه اخلاصيةالكهربائية واحملركات وغري
يف صنع السيارات والطائرات إذ أن السبائك اليت تصنع منها ( خلي  من معدنني) من خاصية السبائك

 .3" (الصالبة)الطائرات تالئم وظيفتها يف الطريان من حيث الوزن النوعي والقوة 
حلصول على املاء والثروات الطبيعية من باطن األرض فاستخرف البرتول ا"واستطاع اإلنسان كذلك 

وعرف اإلنسان   ،واستفاد منه يف احلصول على الطاقة وحفر اآلبار األرتوازية واستخدمها يف الشرب والري
ومتكن من تطوير السفن  ،ويف البحار واحمليطات ،كيف يستغل اخلريات والثروات املدفونة يف باطن األرض

كل ذلك نتيجة املعرفة العلمية وكل يوم يكتشف   ،طائرات والقطارات والسيارات وغريها من وسائل النقلوال

                                                           
 .125: يوسف 1
 .3554، ص(ت.، د6ط، مج.أخبار اليوم قطاع الثقافة، د: القاهرة)تفسري الشعراوي، : الشعراوي، حممد متويل 2
 .214، ص(م1441، 1دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: عمان)وي من منظور إسالمي نشوان، يعقوب حسني، املنهج الرتب 3
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آيات اهلل واليت هي ْثرة تفاعل التفكري مع  ،1 "ويتوقع أن حيصل على املزيد منها ،املزيد من هذه املعرفة
 .الكونية

أعلى درجات التفاعل مع اآليات وقد وصل التفتح الذهين للبشر يف هناية القرن العشرين إىل 
حبيث أهنم أصبحوا يتناغمون مع ما حوهلم من آيات اهلل وخملوقاته من " الكونية املبثوثة يف ثنايا الوجود 

بدأ  حشرات وحيوانات ونبات ومجاد بل وحىت ما يعتقد أنه يؤذي وضار أو مقزز الشكل كالعنكبوت مثاًل 
ذي يفرزه كمواد رادعة للرصاص أو ألبسة ضد اإلطالقات النارية يقلد ويستفاد من مواد نسيجه اخليطي ال

ومن إفرازاته وبرازه كأدوية وعالجات ومواد صيدالنية بل وحىت يف مسومه باإلضافة إىل الشكل اهلندسي 
أن األشكال وأقوى املنشآت حتمال لألثقال واألمحال وجميع حاالهتا  االعجيب لنسيج بيته إذ أثبت علميً 

كاخلرسانة أو احلديد أو األملنيوم أو اخلشب أو )ا وما استخدام السقوف الشبكية اجلاسئة كانت واجتاهاهت
ألشكال موجودة حولنا  اواستنباطً  اوتقليدً  أم املرنة مثل احلبال والسالسل والويرات إال نقاًل ( البالستيك

 .2 "ومنها وعلى رأسها العنكبوت
كم التاريخ البشري وتفاعالت احلياة اإلنسانية على ويشري القرآن إىل أن هناك سنن وقوانني حت

وعليه فقد دفع باإلنسان إىل النظر والتفكر فيها وسرب أغوارها ومساراهتا مبا ميكن اإلنسان  ،هذه األرض
 .3 ﴾ٍم يَ ْعَلُمونَ فَِتْلَك بُ ُيوتُ ُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقوْ ﴿قال تعاىل ،واستثمارها من اكتشافها

وعندما  ،للنظر والدراسة واإلختبار افالتاريخ يكتسب أمهية وقيمة يف القرآن عندما يصبح ميدانً 
اليت ميكن لالنسان أن يستفيد منها يف بناء حاضره  ،تستخلص منه السنن والقوانني ايكون مرجعً 

ٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسنَ ﴿قال تعاىل ،واستشراف مستقبله
ِبنيَ   .4 ﴾اْلُمَكذِّ
واإلنسان مطالب أن يعمل  ،التاريخ بتفاعالته ومآالته حتكمه السنن والقوانني الثابتة واملطردةو  

ملَْ َيِسريُوا يف أَوَ ﴿قال تعاىل ،لفهمها واإلستفادة منها ،تفكريه يف اكتشاف تلك السنن والقوانني الفاعلة
ُهْم قُ وًَّة َوآثَارً  ا يف اأْلَْرِض َفَأَخَذُهُم اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قَ ْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشدَّ ِمن ْ

 .5 ﴾اللَُّه ِبُذنُوهِبِْم َوَما َكاَن هَلُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ 
رصيد واسع من التجارب اإلنسانية واليت تشتمل على العديد من السنن والقوانني يف يتوفر  وبذلك

طياهتا ما يشكل مادة للتفكري فيستخلص منها النافع مبا يأحذ بيد البشرية يف طريق السالمة والتقدم والبناء 
 يف ذلك تتجنب وبالتفكري ،ذلك من سري السابقني مبذاهبهم وسلوكياهتم وما آلت إليه مصائرهم امستلهمً 

حيث تتكشف السنن بإعمال التفكري يف سري األولني فيأخذ  ،البشرية الوقوع يف مصارع الذين سبقوا
                                                           

 .222نشوان، يعقوب حسني، املنهج الرتبوي من منظور إسالمي، املرجع السابق، ص 1
 . 221،ص (م2221 ،1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)العبيدي، خالد فائق،  املنظار اهلندسي للقرآن الكرمي،  2
 .52: النمل 3
 .131: آل عمران 4
 .21: غافر 5
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يف ضوء ما تقرره تلك السنن والقوانني اليت يتعاطى معها التفكري ويعمل  ،بالنافع البناء ويرتك الضار املدمر
 .ومن مث اسثمارًا واستكشافاً  اعليها حبثً 

 ،آن يف قصة ذو القرنني استخدام فكرة الدمج بني املعادن إلنتاف معادن أكثر صالبةويذكر القر 
للعلم البشري احلديث بقرون  اسبقً "فالدمج الذي قام به ذو القرنني بني احلديد والنحاس يعد  ،وأكثر متانة

عادن تشكل بوابة لفتح ذو القرنني يف اخلل  بني امل اوتلك الفكرة اليت استخدمه ،1 "ال يعلم عددها إال اهلل
 .يف جمال إنتاف معادن أكثر قوة وأكثر صالبة يف مواجهة التغريات الطبيعيةللتفكري عظيم 

وقد ورد يف القرآن يف معرض احلديث عن نيب اهلل سليمان والصرح الذي شيده يف 
الصَّرَْح  ِقيَل هَلَا اْدُخِلي﴿والذي كان من الزجاف قال تعاىل ،صدد استقبال بلقيس ملكة اليمن

َها قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح ُِمَرٌَّد ِمْن قَ َوارِيَر قَاَلْت َربِّ  ِإينِّ ظََلْمُت فَ َلمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقَ ي ْ
ان فاآلية الكرمية توضح أن سيدنا سليم" ،2 ﴾نَ ْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
  ،الذي يعكس قمة اجلمال واإلبداع الفين ،عليه السالم قد استخدم هذا الصرح املعماري

وقد استخدم مادة  ،كوسيلة وأداة لدعوة ملكة سبأ الكافرة للدخول يف اإلسالم واإلميان باهلل
 ،استخدام الزجاف يف البناء وفيه عرض لفكرة. 3" الزجاف بصورة أساسية يف بناء هذا الصرح

 . ا أصبح سائداً يف احلضارة املعاصرةوهو م
  العلمية الكثري من احلقائقب يثري التفكري_ 4

وهو ما يوسع من  ،العلميةالكثري من احلقائق  علىالباحث  ومع هذا األسلوب ومن خالله يتعرف
ه قدرة التفكري القاعدة املعرفية اليت يعمل عليها التفكري وال شك أنه باتساع القاعدة املعرفية للتفكري يزيد مع

وهي قاعدة أثبتها واقع زيادة كثافة االبتكارات يف العصر احلديث بفعل تراكم  ،على اإلضافة والتجديد
 . واتساع املعرفة

تشمل حقائق علمية تتعلق باإلنسان  يف القرآن يات الكونيةواحلقائق العلمية املتضمنة يف اآل
وكالمها ميثالن  ،علمية تتعلق بالكون حمل االستخالفوحقائق  ،حامل لواء االستخالف على هذه البسيطة

 .ركين االستخالف
َوَقْد َخَلَقُكْم ﴿قال تعاىل ،أما احلقائق العلمية املتعلقة باإلنسان فتشمل حقيقة أطوار اجلنني

ا  ترابا، مث خلقكم نطفا، مث خلقكم علقا، مث خلقكم مضغا، مث خلقكم عظامً خلقكم أّواًل " ،4 ﴾أَْطَوارًا
 .5" ما، مث أنشأكم خلقا آخروحل

                                                           
 .2243، ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف 1
 .44: النمل  2
 .126، ص(م2228، 1عامل الكتب، ط: القاهرة)وزيرى، حيىي، إعجاز القرآن الكرمي يف العمارة والعمران،  3
 .14: نوح 4
 .618، ص4د بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، فالزخمشري، أبو القاسم حممو  5
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ْنَساَن ِمْن ﴿قال تعاىل ،تطوري فأطوار خلق اإلنسان يف القرآن تسري يف خ  تتابعي َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا ( 13)مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قَ رَاٍر َمِكنٍي ( 12)ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي 

مُثَّ ( 14) اخْلَالِِقنَي َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما مُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَ َتَباَرَك اللَُّه َأْحَسنُ 
 والتعبري القرآين جيعل النطفة طوراً " ،1 ﴾(16)ثُوَن مُثَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تُ ب ْعَ ( 15)ِإنَُّكْم بَ ْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن 

ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إىل . وهي حقيقة.. من أطوار النشأة اإلنسانية، تاليا يف وجوده لوجود اإلنسان
التأمل، فهذا اإلنسان الضخم خيتصر ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه يف تلك النطفة، كما يعاد من 

حينما . ومن النطفة إىل العلقة.يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب جديد يف اجلنني وكي
متتزف خلية الذكر ببويضة األنثى، وتعلق هذه وجدار الرحم نقطة صغرية يف أول األمر، تتغذى بدم 

... ومن العلقة إىل املضغة، حينما تكرب تلك النقطة العالقة، وتتحول إىل قطعة من دم غليظ خمتل ..األم
َفَكَسْونَا اْلِعظاَم »: فمرحلة كسوة العظام باللحم« َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً »..  جتيء مرحلة العظامحىت
وهنا يقف اإلنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة يف تكوين اجلنني مل تعرف .. « حلَْماً 

وقد . أن خاليا العظام غري خاليا اللحم ذلك. ا بعد تقدم علم األجنة التشرحييعلى وجه الدقة إال أخريً 
وال تشاهد خلية واحدة من خاليا اللحم إال بعد . ثبت أن خاليا العظام هي اليت تتكون أوال يف اجلنني
َفَخَلْقَنا »: وهي احلقيقة اليت يسجلها النص القرآين.ظهور خاليا العظام، ومتام اهليكل العظمي للجنني

 .2" «ْونَا اْلِعظاَم حلَْماً اْلُمْضَغَة ِعظاماً، َفَكسَ 
خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق يف ﴿قال تعاىل ،حقيقة األغشية حول اجلننيو  

والظلمات  "شري يقول الزخم ،3 ﴾ظُُلَماٍت َثاَلٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأَّنَّ ُتْصَرُفونَ 
 .4" البطن والرحم واملشيمة: الثالث

َوأَنْ زَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس ﴿قال تعاىل ،حقيقة احلديد ومنافعه ،أما احلقائق املتعلقة بالكون فمنها
َوأَمَّا احلَِْديُد "يقول الرازي  ،5 ﴾َقِويٌّ َعزِيزٌ  َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه َمْن يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللَّهَ 

َها قَ ْولُ  َعَة : ُه تَ َعاىَل َفِفيِه اْلَبْأُس الشَِّديُد فَِإنَّ آاَلِت احْلُُروِب ُمتََّخَذٌة ِمْنُه، َوِفيِه أَْيًضا َمَناِفُع َكِثريٌَة ِمن ْ َوَعلَّْمناُه َصن ْ
، ِإمَّا ُأُصوٌل، َوِإمَّا فُ ُروٌع، أَمَّا اأْلُُصوُل فََأْربَ َعةٌ َومِ [ 82: اأْلَنِْبَياءِ ]لَُبوٍس َلُكْم  َها َأنَّ َمَصاِلَح اْلَعاملَِ الزِّرَاَعُة : ن ْ

ْنَساَن ُمْضَطرٌّ ِإىَل َطَعاٍم يَْأُكُلُه َوثَ ْوبٍ  اٍء جَيِْلُس ِفيِه،  يَ ْلَبُسُه َوبِنَ َواحْلَِياَكُة َوبَِناُء اْلبُ ُيوِت َوالسَّْلطََنُة، َوَذِلَك أِلَنَّ اإْلِ
ْنَساُن َمَدينٌّ بِالطَّْبِع َفاَل تَِتمُّ َمْصَلَحُتُه ِإالَّ ِعْنَد اْجِتَماِع مَجٍْع ِمْن أَبْ َناِء ِجْنِسِه َيْشتَ  ُهْم مبُِهمٍّ َواإْلِ ِغُل ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

، َفِحيَنِئٍذ يَ ْنَتِظُم ِمَن اْلُكلِّ َمَصاِلُح اْلُكلِّ، َوَذلِ  َك ااِلنِْتظَاُم اَل بُدَّ َوَأْن يُ ْفِضَي ِإىَل اْلُمزَامَحَِة، َواَل بُدَّ ِمْن َخاصٍّ
املَِ ِإالَّ هِبَِذِه َشْخٍص يَْدَفُع َضَرَر اْلبَ ْعِض َعِن اْلبَ ْعِض، َوَذِلَك ُهَو السُّْلطَاُن، فَ ثََبَت أَنَُّه اَل تَ ْنَتِظُم َمْصَلَحُة اْلعَ 

                                                           
 .16-12: املؤمنون  1
 .2454-2458، ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  2
 .6: الزمر  3
 .114، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  4
 .25: احلديد  5
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َوأَمَّا احْلَِياَكُة َفَمْعُلوٌم  ُكَرِب اأْلَرَاِضي َوَحْفرَِها،مَّا الزِّرَاَعُة َفُمْحَتاَجٌة ِإىَل احلَِْديِد، َوَذِلَك يف  احْلُُروِف اأْلَْربَ َعِة، أَ 
ِد، َوأَمَّا اْلِبَناُء َفَمْعُلوٌم َأنَّ  يأَنَُّه حَيَْتاُف يف آاَلِت احْلَِياَكِة ِإىَل احلَِْديِد مُثَّ حَيَْتاُف يف َقْطِع الث َِّياِب َوِخَياطَِتَها ِإىَل احلَْدِ 

اَل َتْكُمُل ِإالَّ بِاحلَِْديِد، َكَماَل احْلَاِل ِفيِه اَل حَيُْصُل ِإالَّ بِاحلَِْديِد، َوأَمَّا َأْسَباُب السَّْلطََنِة َفَمْعُلوٌم أَن ََّها اَل تَِتمُّ وَ 
 .1" ملَِ اَل تَِتمُّ ِإالَّ بِاحلَِْديدِ َوِعْنَد َهَذا َيْظَهُر َأنَّ َأْكثَ َر َمَصاِلِح اْلَعا
َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ﴿قال تعاىل ،الطواف سنة اهلل يف الكون

ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي ( 38) ْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اَل الشَّْمُس ي َ ( 34)َواْلَقَمَر َقدَّ
اَل الشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر ِإَشارٌَة ِإىَل " ،2 ﴾(42)اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن 
ْورََة يف َسَنٍة َوقَ ْولُهُ  َواَل اللَّْيُل ساِبُق النَّهاِر ِإَشارٌَة ِإىَل َحرََكِتَها اْليَ ْوِميَِّة الَّيِت هِبَا تَ ُعوُد : َحرََكِتَها اْلَبِطيَئِة الَّيِت تُِتمُّ الدَّ

َلةٍ  لكل جنم أو كوكب فلك، أو مدار، ال "وهكذا فإن ،3" ِمَن اْلَمْشرِِق ِإىَل اْلَمْشرِِق َمرًَّة ُأْخَرى يف يَ ْوٍم َولَي ْ
 .4" يتجاوزه يف جريانه أو دورانه

وحقيقة توسع  ،ء حمكم وليست فراًغااحلقائق العلمية اليت ورد ذكرها يف القرآن أن السمآء بناً  ومن
اء كل وحقيقة أن اهلل جعل من امل ،وحقيقة أن السماوات واألرض كانتا رتًقا ففتقهما اهلل بقدرته ،الكون

ن هذا الدخان األرض وحقيقة أن الكون قد بدأ حبالة من الدخان وأن اللع تعاىل قد خلق م ،شيئ حي
واليت متثل  ،فالقرآن يشتمل على الكثري من احلقائق العلمية .5 وحقائق أخرى كثرية ،وباقي أجرام السماء

 .اويبين من خالهل اا معرفًيا ميكن للتفكري أن يعتمد عليهدً رصي
 قة ملوهي حقائق مطل ،على العديد من احلقائق العلمية كذا فقد جآء القرآن الكرمي مشتمالً وه

ومن  ،والقرآن مبنهجيته سبق أن عرضها للعقل ووجهه إىل ارتيادها ،خرًايتوصل العلم إىل بعض منها إال مؤ 
 .6"" احلياة"وأقام " العلم"فأبدع  ،اندفع العقل يف نطاقها"مث فقد 

فاإلنسان بىن علم " من تكرار الوحدات ،وعلم الفلك ،شكل مبادئ علم احلساب واإلنسان
مث تكرار  ،(الطرح)مث االنقاص  ،مث االضافة ،فتعلم العد ،تكرار الوحدات املتساوية أوالً احلساب على 

وأول ما لفت نظر االنسان إىل تكرار  ،مث القسمة ،(الضرب)جمموعات من األعداد أو الوحدات املتساوية 
وأما علم الفلك  ،السنني مث عدد ،مث األشهر القمرية ،أي األيام: الوحدات املتساوية هو تكرار الليل والنهار

". 7الثابت منها واملتغري حبسب الرؤية الظاهرة للعني ،فناتج عن رصد حتركات الكواكب ودراسة مواطنها

                                                           
 .411، ص24الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، مرجع سابق، ف  1
 .42-38: يس  2
 .218، ص26الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، مرجع سابق، ف  3
 .2464، ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  4
، 1هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة)از العلمي للقرآن الكرمي وضواب  التعامل معها، ينظر النجار، زغلول، قضية اإلعج  5

 .145-138، 125-122، ص(م2226
 .22، ص1النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، مرجع سابق، ف  6
 .51يات، املرجع السابق، صالنحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآل  7
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ْضاًل ِمْن َربُِّكْم فَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ نْيِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصرًَة لَِتْبتَ ُغوا﴿قال تعاىل
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل ﴿وقال تعاىل. 1 ﴾َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفِصياًل  فَاِلُق اإْلِ
لَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَ ْهَتُدوا هِبَا َوُهَو ا( 46)َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 
 .2 ﴾(41)يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن 

  لتفكرييستثري ا_ 5
ْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلفُ ﴿قال تعاىل

َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها  ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف يَ ن ْ
فَ َهِذِه َداَلِئُل َقْد نَ بََّه اللَُّه تَ َعاىَل  . "3 ﴾اأْلَْرِض آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَ نْيَ السََّماِء وَ 

َها َوأََمَرُهْم بِااِلْسِتْداَلِل هِبَا َوَقْد َكاَن اللَُّه تَ َعاىَل قَاِدرًا َعَلى إْحَداِث النََّباِت  ِمْن َغرْيِ َماٍء َواَل زِرَاَعٍة اْلُعَقاَلَء َعَلي ْ
ا تَ ْنِبيًها هَلُْم ِعْنَد  ِإْحَداِث احْلَيَ َوانَاِت ِباَل نَِتاٍف َواَل َزَواٍف َوَلِكنَُّه تَ َعاىَل َأْجَرى َعاَدتَُه يف إْنَشاِء َخْلِقِه َعَلى َهذَ وَ 

َما َأْغَفُلوُه َويُ ْزِعَج َخَواِطَرُهْم ُكلِّ َحاِدٍث ِمْن َذِلَك َعَلى ُقْدَرتِِه َواْلِفْكِر يف َعَظَمِتِه َولُِيْشِعَرُهْم يف ُكلِّ َوْقٍت 
 .4" لِْلِفْكِر ِفيَما َأمْهَُلوهُ 

أَوملَْ يَ َر الَِّذيَن  ﴿قال تعاىل ،ويشري القرآن إىل حال ما كانت عليه األرض والسمآء وما صارت إليه
َأْي   " ،5 ﴾ا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يُ ْؤِمُنونَ َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا َوَجَعْلنَ 

َلًة َواِحَدًة مُثَّ انْ َفَصَلِت السََّماَواُت َعِن اأْلَ   .6" ْرضِ َكاَنِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َرتْ ًقا َواِحًدا، َأْي َكانَ َتا ُكت ْ
ويثري يف  ،الباعث الذي يولد يف كينونتهم وختلق فيهم ،تسرتعي انتباه العباد"مبدلوهلا اآلية هنا و 

ساحة اإلدراك والتفكري لديهم حب االستطالع والرغبة يف البحث والتنقيب عن سر انتقال هذا الكون 
مث انبالف هذا الكون من تالفيف  ،إىل طور التخلق فالقرار مث احلياة ،العظيم من دنيا الفناء وعامل الالشيئ

ليتطلب من البشر أن يسخروا ما أوتوا من قوة عقلية وعلمية  ،ان اإلدراكالعدم إىل حيز الوجود وميد
" والوقوف عند املادة األم اليت تشكل الكون منها بأسره ،يف سبيل التعرف على خلق هذا الكون ،ومادية

7  . 
 املالحظة منهج التفكرييف  يعزز_ 6

                                                           
 .12: االسراء  1
 .41-46: األنعام  2
 .164: البقرة  3
ط، .، د1دار إحياء الرتاث العريب، ف: بريوت)حممد صادق القمحاوي، : اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن، حتقيق  4

 . 124، ص(ه1425
 .32: األنبياء  5
 .54، ص11بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ف ابن عاشور، حممد الطاهر  6
دار املعرفة، : بريوت)التفتنازي، مروان وحيد شعبان، اإلعجاز القرآين يف ضوء االكتشاف العلمي احلديث دراسة تارخيية وتطبيقات معاصرة،  7
 .161، ص(م2224، 1ط
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َنا ِفيَها ﴿وقال تعاىل َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن َواأْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقي ْ َوَجَعْلَنا ( 14)َرَواِسَي َوأَنْ َبت ْ
َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نُ نَ زِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم ( 22)َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبرَازِِقنَي 

َناُكُموُه َوَما أَنْ ُتْم َلُه خِبَازِِننَي َوأَْرَسْلَنا الرِّيَ ( 21) َوِإنَّا لََنْحُن حُنِْيي ( 22)اَح َلَواِقَح فَأَنْ زَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فََأْسَقي ْ
فيعرضها  ،تلك املظاهر اليت اعتادها ايكشف للعني والعقل معً "فالقرآن  ،1 ﴾(23)َومُنِيُت َوحَنُْن اْلَوارِثُوَن 

ويدفع للبحث  ،2 "على التسأول وكأنه يثري فينا بواعث املالحظة العلمية اللدهشة باعثً  امثريً  اعليهما عرضً 
 .يف حياة الفرد املسلم احيً  اواإلستكشاف مبا جيعل ذلك كله سلوكً 

ومع هذا األسلوب يكون تربية احلواس اليت هي أداة التفكري تصله بالعامل اخلارجي مبا جيعلها 
احلض على السماع لتلقي األخبار التارخيية عن "حيث جآء  ، أدائها الوظيفيمبستوى من الكمال يف

واحلض على االبصار لتأمل الزروع واحلياة اليت تدب يف  ،القرون اليت أهلكت وفيها آية على قدرة اهلل
ْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن مَيُْشوَن يف أَوملَْ يَ ْهِد هَلُْم َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن ق َ ﴿قال تعاىل ،3" يباباً  ااألرض بعد أن كانت قفرً 

أَوملَْ يَ َرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإىَل اأْلَْرِض اجْلُُرِز فَ ُنْخرُِف بِِه ( 26)َمَساِكِنِهْم ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاٍت أََفاَل َيْسَمُعوَن 
 .4 ﴾(21)وَن َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَنْ َعاُمُهْم َوأَنْ ُفُسُهْم أََفاَل يُ ْبِصرُ 

 إنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا﴿قال تعاىل
َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهتَِ  ا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف يَ ن ْ
َفُع النَّاَس، َفَأمَّا  "،5 ﴾الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَ نْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  جَتْرِي مبَا يَ ن ْ

ا آيَُة َخْلِق اْلَبْحِر الَِّذي جَتْرِي ِفيِه اْلُفْلُك َخْلًقا َعِجيًبا َعِظيًما ِإْذ  َجْريُ َها يف اْلَبْحِر فَ ُهَو يَ َتَضمَُّن آيَ تَ نْيِ، ِإْحَدامهَُ 
اَلِح َواْلَعَقاِقرِي َكاَن َماًء َغاِمرًا أِلَْكَثِر اْلُكرَِة اأْلَْرِضيَِّة َوَما ِفيِه ِمْن خَمُْلوقَاٍت َوَما رُكَِّب يف َمائِِه ِمَن اأْلَمْ 

َر ُمتَ َعفٍِّن َبْل بِاْلَعْكِس خُيْرُِف لِْلَهَواِء َأْجزَاًء نَاِفَعًة ِلأْلَْحَياِء َعَلى اأْلَْرِض، َوالثَّ  اْلِكيْمَياِويَّةِ  انَِيُة آيَُة َسرْيِ لَِيُكوَن َغي ْ
َر اْلَمْشُي َعَلْيِه َفَجْرُي السُُّفِن آيٌَة ِمْن  ْنَساَن السُُّفِن ِفيِه َوُهَو َماٌء ِمْن َشْأنِِه َأْن يَ تَ َعذَّ آيَاِت ِإهْلَاِم اللَِّه تَ َعاىَل اإْلِ

ُصْنُع اْلُفْلِك ِمْن لِلت ََّفطُِّن هِلََذا التَّْسِخرِي اْلَعِجيِب الَِّذي اْسَتطَاَع بِِه َأْن َيْسُلَك اْلَبْحَر َكَما مَيِْشي يف اأْلَْرِض، وَ 
وهذا وال شك يفتح  .6" وًحا َعَلْيِه السَّاَلُم يف أَْقَدِم ُعُصوِر اْلَبَشرِ أَْقَدِم خُمْتَ َرَعاِت اْلَبَشِر َأهْلََمُه اللَُّه تَ َعاىَل نُ 
 .باب املالحظة وينميها يف اجتاهات خمتلفة

 املتعدد األغراض االستثمارالقدرة على و  يعزز يف التفكري املرونة_ 1
 للبحث يف منافع كما أن اإلشارة إىل املنافع املختلفة لآليات الكونية يف القرآن يدفع بالتفكري

 ،ويوسع من أفق البحث والنظر ،يف استثمار اآليات الكونية ويفتح أمام التفكري آفاق جديدة ،أخرى هلا
                                                           

 .23-14: احلجر 1
 .388هج التفكري االسالمي، مرجع سابق، صالكتاين، حممد، جدل العقل والنقل يف منا 2
 .45النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، املرجع السابق، ص  3
 .21-26: السجدة  4
 .164: البقرة  5
 .82، ص2ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ف  6
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َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه ﴿قال تعاىل ،1 وحب االطالع على أسرار الكون ومكنوناته
َك َلذِْكَرى  خُيْرُِف بِِه َزْرًعا خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ جَيَْعُلُه ُحطَاًما ِإنَّ يف َذلِ يَ َنابِيَع يف اأْلَْرِض مُثَّ 

ِء َكْيَف َيَشاُء َوجَيَْعُلُه  اللَُّه الَِّذي يُ ْرِسُل الرِّيَاَح فَ ُتِثرُي َسَحابًا فَ َيْبُسطُُه يف السََّما﴿وقال تعاىل ،2 ﴾أِلُويل اأْلَْلَبابِ 
وقال  ،3 ﴾ِكَسًفا فَ تَ َرى اْلَوْدَق خَيْرُُف ِمْن ِخاَللِِه فَِإَذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

َفُع النَّاَس ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوالْ ﴿تعاىل ُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يَ ن ْ
 َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوَما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّةٍ 

التعرف والتسخري يتضمن احلض على  .4 ﴾اأْلَْرِض آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَ نْيَ السََّماِء وَ 
لتفكري على استخدام السنن والقوانني ل ويف ذلك تربية ،ويوجب االستفادة منها ،على سنن التسخري

 .رفاهيته أمنه ومبا حيقق ،التسخريية وقوى الكون ملصلحة اإلنسان
ن دراستها واالستفادة منها يف جماالت خمتلفة مبا حيقق منافع فهناك ظواهر عديدة يف الكون ميك

ويدرسها املهندس  ،فالريح مثاًل ظاهرة يدرسها أهل علم األنواء اجلوية واألرصاد"البشرية على هذه األرض
فكلها  ،واختصاصات أخرى يف الفيزياء ،وعلم الزراعة واألرض ،وأصحاب علوم البحار ،املعماري واملدين

 .5" ولكن كل واحدة تنظر هلا من منظار معني تصب يف فائدة البشرية ،رة واحدةتدرس ظاه
ُه ِإنَّ اللََّه فَاِلُق احلَْبِّ َوالن ََّوى خُيْرُِف احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِف اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم اللَّ ﴿قال تعاىل

ْصَباحِ ( 45)فََأَّنَّ تُ ْؤَفُكوَن  َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  فَاِلُق اإْلِ
ٍم يَ ْعَلُموَن َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَ ْهَتُدوا هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقوْ ( 46)
َوُهَو ( 48)ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهوَن وَ ( 41)

ُه َحبًّا ُمتَ رَاِكًبا َوِمَن الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِف ِمنْ 
َر ُمتَ  َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ َشابٍِه اْنظُُروا ِإىَل َْثَرِِه ِإَذا النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ

 .6 ﴾(44)ِمُنوَن أَْْثََر َويَ ْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آَليَاٍت لَِقْوٍم يُ ؤْ 
  ،صوب ظواهر متعددة األغراض هلا اهر اليت وجهت نظر املتفكروهذه اآليات فيها من الظو 

لعلماء النبات ومعرفة  اواسعً  كظاهرة فلق احلب والنوى وإخراف النبات والشجر منهما وهو ما يشكل جمااًل 
إشارة إىل التفكري يف  وفيها ،يوإخراف احلي من امليت وإخراف امليت من احل ،خصائص الصفات الوراثية

وظاهرة حركة  ،وهي ظاهرة تتطلب دراسات واسعة ودقيقة من قبل علماء األحياء ،سر احلياة واملوت

                                                           
 .43الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات، املرجع السابق، صالنحالوي، عبد   1
 .21: الزمر  2
 .48: الروم  3
 .164: البقرة  4
 .62، ص(م2224، 3دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)العبيدي، خالد فائق  املنظار اهلندسي للقرآن الكرمي،   5
 .44-45: األنعام  6
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جمال حبث علمي ال ينتهي يتغلغل يف أبعاده العميقة  ايلموعة الشمسية وظاهرة النجوم املنبثة يف السمآء
 .1 ة يف جمال علم اإلنسانوظاهرة نشأة الساللة البشري ،علماء النجوم

والقرآن حني يوجه الفكر اإلنساين إىل عامل الظواهر الطبيعية احملسوسة وحيثه على النظر والتفكر 
واإلستدالل يقرن ذلك مبقاصد وغايات استثمارية تسخريية، مبا جيعل التفكري يف هذا االجتاه ويف هذا ايلال 

 .هلدائي والعمراينذو طبيعة مقاصدية، ختدم اإلستخالف بشقيه ا
القرآن يف إشارته إىل تسخري تلك اآليات مبا يعني اإلنسان على أداء رسالته يف احلياة الدنيا ومبا و 

من االستثمار والتوظيف الواسع آليات اهلل  اً إمنا يفتح أمام التفكري بابًا واسع ،ميكنه من العمران يف األرض
سلم يعمل بثقة واقتدار وهو يبحث ويستكشف يف تلك وهو بذلك جيعل الفرد امل ،املبثوثة يف الكون
اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََف ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا ﴿اآليات قال تعاىل

َر َلُكُم اأْلَنْ َهاَر  َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِهِ  َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر ( 32(َوَسخَّ
 .2 ﴾(33(َدائِبَ نْيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر 

ها اهلدائي باعتبارها هادية ودالة على اخلالق كذلك لآليات الكونيه يقدمها ببعدالقرآن يف عرضه  ف
زيد من قدرة التفكري على وذلك وال شك ي ،من حقائق تثري التفكري مبا تشتمل عليه العظيم سبحانة

ُقِل اْنظُُروا َماَذا يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم ﴿قال تعاىل  ،حتصيل أسباب اهلداية
قال  ،ميكنه من الوفاء مبتطلبات االستخالف العمراين باعتبارها مسخرة لإلنسان مبابعدها و . 3 ﴾اَل يُ ْؤِمُنونَ 

َر الشَّْمَس َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاحلَْقِّ يَُكوُِّر اللَّْيَل َعَلى الن ََّهاِر َويَُكوُِّر الن ََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخَّ ﴿تعاىل
رَُه تَ ْقِديرًا﴿وقال تعاىل ،4 ﴾َغفَّارُ َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي أِلََجٍل ُمَسمًّى َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز الْ   ،5 ﴾َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ

نَ ُهَما اَلِعِبنيَ ﴿وقال تعاىل  .6 ﴾َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
فالقرآن يف تنميته للتفكري يعتمد على التفاعل مع عناصر الكون القائم واألحداث اجلارية فيه، 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ﴾ قال تعاىل ﴿سَ  ُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
فالقدرات العقلية تنمو "، 7

، وهذا ما 8" وتنضج من خالل دراسة الكون وعناصره املتناثرة يف الكرة األرضية وغريها من الكواكب
والتفكر والبحث واالستكشاف لنشأة عناصر الوجود وتطور  يتأكد من خالل دعوات القرآن املتكرره للنظر

 .هذه العناصر وما حيكمها من سنن وقوانني تسخريية

                                                           
 .35-33رف امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، براهني وأدلة إميانية، مرجع سابق، صبتص 1
 .33-32: ابراهيم  2
 .121: يونس  3
 .5: الزمر  4
 .2: الفرقان  5
 .16: األنبياء  6
 .53: فصلت  7
 .84الكيالين، ماجد عرسان، أهدف الرتبية االسالمية، مرجع سابق، ص 8

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

267 

 

 وأثره يف تنمية  التفكريالتشويق أسلوب : املطلب الثالث
 

 لغة واصطالًحا التشويق: أوالً 
ِإىَل الشَّْيء اْشَتدَّ ( تشوق)،ِه رغبت نَفسه ِإلَْيهِ َوإِلَيْ ( اشتاقه) ،رغبه ِفيِه وحببه إِلَْيهِ " :إِلَْيهِ  شوقه :التشويق لغة

ْنَسان وجماله َوحسنه،املشتاق َوَما( الشائق)،شوقه إِلَْيِه َوأْظهر الشوق تكلفا نزوع النَّفس ( الشوق)،يشوق اإْلِ
 .التشويق يقابل الرتغيبو . 1" أشواق( ف)ِإىَل الشَّْيء أَو تعلقَها بِِه 

ن رغبا ورغبة ورغبة حرص على الشَّْيء وطمع ِفيِه َوِإلَْيِه ابتهل وضرع َوطلب فاَل  (رغب")من  :والرتغيب
احْلمل ثقل فَ ُهَو مرتغب َوالشَّْيء َوِفيه ( ارتغب)،ِفيِه جعله يرغبه َوأَْعطَاُه َما رغب ِفيهِ ( رغبه...)
اأَلْرض اللينة َوأَْرض رغاب اَل تسيل ( الرغاب)،اتَّسع َوعظم َوِفيه رغب يُ َقال تراغبوا يف اخلَْرْي ( تراغب)،َرْغَبة

اء اْلكثري( الرغب)،رغب( ف)ِإالَّ من مطر كثري أَو ليَنة َواِسَعة سهلة 
َ
 .  2" أَرض تَْأُخذ امل

حبيث يثري  ،يف القيام به ترغيًبا ،حافز يقدم قبل السلوك املرغوب فيه عادة" :التشويق :االتشويق اصطالحً 
أو بربطه بالقيام بالسلوك  وذلك إما بتقدمي احلافز فعاًل  ،بعث على مباشرتهاالهتمام به يف نفس الفرد وي
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ﴿قال تعاىل .3 "على سبيل االشرتاط مثالً 

ُر َِمُْنونٍ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال﴿وقال تعاىل .4( نُ ُزاًل    .5 ﴾صَّاحِلَاِت هَلُْم َأْجٌر َغي ْ
 ،خرية ،مؤكدة ،وعد يصحبه حتبيب وإغراء مبصلحة أو لذة أو متعة آجلة"يعرف الرتغيب بأنه  :والرتغيب 

" مقابل القيام بعمل صاد أو االمتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة اهلل ،خالصة من الشوائب
 .ب يشرتكان يف املعىنفالتشويق والرتغي .6
 

 الكرمي التشويق يف القرآنورود : ثانياً 
ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ﴿قال تعاىل ،باالتشويق يف القرآن أصل ثابت يقوم على اجلزاء والثو 
ُر مبَا اْشَتَمَل َعَلْيِه ِمَن : َأيْ "  ،7 ﴾رًا َكِبريًاِهَي أَقْ َوُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأجْ  يُ َبشِّ

 اْلُقْرآُن َأنَّ هَلُْم َأْجرً اْلَوْعِد بِاخلَْرْيِ آِجاًل َوَعاِجاًل لِْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلاِت الَّيِت أَْرَشَد ِإىَل َعَمِلَها ا
 :تشويق يف القرآن له صور منهاوال ،الكبري بقصد التشويقوعد باخلري واألجر فهو  .8" َكِبرياً 
 اجلزاء على العمل الصاد_ 

                                                           
 .522، ص1ة العربية، مرجع سابق، فاملعجم الوسي ،جممع اللغ 1
 .356، ص1املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ف 2
 32، ص1جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري منشورة، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 3
 .121: الكهف  4
 .8: فصلت  5
 .281، ص(رمحن، أصول الرتبية اإلسالمية، مرجع سابقالنحالوي، عبد ال  6
 .4: االسرا  7
 .251،ص3الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل،  فتح القدير، مرجع سابق، ف 8

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

268 

 

وا َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ُكلََّما ُرزِقُ ﴿قال تعاىل
َها ِمْن َْثَرٍَة رِْزقًا قَاُلوا   ﴾َهَذا الَِّذي ُرزِقْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوأُتُوا بِِه ُمَتَشاهِبًا َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌف ُمَطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِمن ْ

اأْلَنْ َهاُر اَل َتُكوُن  ِمْن حَتِْتَها َيْظَهُر أَنَُّه قَ ْيٌد َكاِشٌف ُقِصَد ِمْنُه زِيَاَدُة ِإْحَضاِر َحاَلِة َجْرِي اأْلَنْ َهاِر ِإذِ : َوقَ ْولُهُ " ،1
يِب َوَهَذا ِمْن يف بَ ْعِض اأْلَْحَواِل جَتْرِي ِمْن فَ ْوُق فَ َهَذا اْلَوْصُف ِجيَء ِبِه لَِتْصِويِر احْلَاَلِة لِلسَّاِمِع ِلَقْصِد الت َّْرغِ 

فْ َهامِ   .2" َمَقاِصِد اْلبُ َلَغاِء ِإْذ لَْيَس اْلَبِليُغ يَ ْقَتِصُر َعَلى جُمَرَِّد اإْلِ
فالقرآن يرغب يف العمل الصاد من خالل ما يقدم من جزاء وثواب للفرد على ما يقوم به يف 

وهو يف ذلك له أسلوبه  ،حياته من عمل صاد والذي يعد التفكري وجه من وجوه ذلك العمل الصاد
 .املتميز

ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحلًِا فَُأولَِئَك  َوَما أَْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم بِالَّيِت تُ َقرِّبُُكمْ ﴿قال تعاىل 
َأْي َما أَْمَواُلُكْم بِالَّيِت تُ َقرِّبُُكْم ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا "  ،3 ﴾هَلُْم َجزَاُء الضِّْعِف مبَا َعِمُلوا َوُهْم يف اْلُغرُفَاِت آِمُنونَ 

ُكوُن مُجَْلُة فَُأولِئَك هَلُْم َجزاُء الضِّْعِف مبا َعِمُلوا ثَ َناًء َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمْنُكْم، َوتَ 
ويف ذلك زيادة يربز القرآن قيمة العمل الصاد فيما يرتتب عليه من أجر ومثوبة من اهلل هنا و  ،4" الصَّاحِلَاتِ 

 .لدافعية الفرد والرتغيب له بالعمل الصاد
َمْن َعِمَل َسيَِّئًة ﴿قال تعاىل ،لقرآن جيعل اجلزاء على العمل الصاد يف مكان متقدم على العقوبةوا

َة يُ ْرَزُقوَن ِفيَها بَِغرْيِ َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَنَّ 
فأما جزاء العمل الصاد فبغري تقدير وحساب، بل ما شئت من الزيادة على احلق والكثرة  " ،5 ﴾ابٍ ِحسَ 

 .6" والسعة
وحيثما ذكر اجلزاء يف القرآن الكرمي ذكر قبله " ،والقرآن كثريًا ما يقرن بني اجلزاء والعمل الصاد 

هَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم خاِلِديَن »م بالعمل الصاد وهؤالء الذين آمنوا وحققوا إمياهن... العمل الصاد مع اإلميان 
 .7" هلم هذه اجلنات وهذا اخللود حتقيقا لوعد اهلل احلق.. « ِفيها

واحلركة الذاتية اليت تبدأ يف ذات اللحظة اليت تستقر  ،وهو الثمرة الطبيعية لإلميان"العمل الصاد ف
إجيابية متحركة ما إن تستقر يف الضمري حىت تسعى بذاهتا فاإلميان حقيقة  ،فيها حقيقة اإلميان يف القلب

إنه حركة وعمل وبناء ... هذا هو اإلميان اإلسالمي .. إىل حتقيق ذاهتا يف اخلارف يف صورة عمل صاد 

                                                           
 .25: البقرة  1
 .355، ص1ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  2
 .31: سبأ  3
 .211، ص22ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  4
 .42: غافر  5
 .168، ص4الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف 6
 .2185، ص5يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ف(: ه1412)قطب، سيد  7

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

269 

 

وليس جمرد النوايا الطيبية . إنه ليس انكماش وسلبية وانزواء يف مكونات الضمري.. يتجه إىل اهلل .. وتعمري 
 .1" تتمثل يف حركة وهذه طبيعة اإلسالم البارزة اليت جتعل منه قوة بناء كربى يف صميم احلياةاليت ال 

 اما يعين أن العمل الصاد يف هذه احلياة ووفقً  ،فالقرآن عادة ما يرب  بني اإلميان والعمل الصاد
يعد  التفكريوعليه فإن  ،دميثل مفردة من مفردات العمل الصا التفكريو  ،للتصور القرآين لصيق بالفرد املؤمن

باعتبارها من صميم العمل الصاد الذي من املهام اليت يتوجب على املؤمن القيام هبا والوفاء مبتطلباهتا 
 .يرتتب عليه املثوبة واألجر والفوز خبريي الدنيا واآلخرة

لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا ( 44)ِهْم مَيَْهُدوَن َمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا َفأِلَنْ ُفسِ ﴿قال تعاىل
وميهد معناها ميّهد ويعّبد، ويعد املهد الذي " ،2 ﴾(45)َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن 

ة العمل الصاد وكلها ظالل تتجمع وتتناسق، لتصور طبيع. فيه يسرتيح، ويهيئ الطريق أو املضجع املريح
فالذي يعمل العمل الصاد إمنا ميهد لنفسه ويهيئ أسباب الراحة يف ذات اللحظة اليت يقوم فيها . ووظيفته

 .3" وهذا هو الظل الذي يلقيه التعبري. بالعمل الصاد ال بعدها
يًعا إِلَْيِه َيْصعَ ﴿قال تعاىل ُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعُه َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

إشارة  -« َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ »" ،4 ﴾َوالَِّذيَن مَيُْكُروَن السَّيَِّئاِت هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُولَِئَك ُهَو يَ ُبورُ 
 تكون األعمال الصاحلة اليت تقوم وراء اإلميان هى إىل اإلميان باهلل يقيم صاحبه على أول الطريق إىل اهلل، مث

 .5" اليت ترفع صاحبها إىل اهلل، وتدنيه منه
أى لئن شكرمت يا بىن  " ،6 ﴾لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديدٌ ﴿قال تعاىلو 

م باإلميان اخلالص والعمل الصاد أَلَزِيَدنَُّكْم نعمة إىل إسرائيل ما خولتكم من نعمة اإلجناء وغريها من النع
ما أنعمت به عليكم ِإنَّ َعذايب َلَشِديٌد ملن  « 2»نعمة، وألضاعفن لكم ما آتيتكم َولَِئْن َكَفْرمُتْ وغمطتم 

لثواب زاء واوان يكن اخلطاب خاص ببين اسرائل إال أهنا قاعدة يقرها القرآن يف اعتماد اجل. 7" كفر نعميت
 .يف احلياة اإلنسانية ،مقابل العمل الصاد

العمل "يف الرتبية حبيث يقابل " السلوك"مقابل كلمة " العمل"كلمة "والقرآن يستخدم عادة 
كما أن . 8 "السلوك غري املرغوب فيه"معىن " والعمل السيئ" السلوك املرغوب فيه"معىن " الصاد

 .9 "يف الرتبية" التعزيز االجيايب"يقابالن مصطلح " الثواب واألجر"مصطلحا "
                                                           

 .3461، ص(م1446، 6، مج25دار الشروق، ط: القاهرة)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  1
 .45-44: الروم  2
 .2113، ص5يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج (: ه1412)قطب، سيد  3
 .12: فاطر  4
 .854، ص11قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج 5
 .1: ابراهيم  6
 .541، ص2حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابقج الزخمشري، أبو القاسم 7
 .38جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 8
 .38جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 9
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ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم اثْ نَ نْيِ ﴿وقد وردت كلمة التعزيز يف القرآن مبعىن التقوية والتأييد قال تعاىل 
بُومُهَا فَ َعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَ َقاُلوا ِإنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن  بُومُهَاإْذ أَْرَسْلَنا إلَْيِهْم اث ْ }" ،1 ﴾(14)َفَكذَّ إىَل آِخره { نَ نْيِ َفَكذَّ

فهي . 2 "{بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون}بِالتَّْخِفيِف َوالتَّْشِديد قوينا اإلثنني { فَ َعزَّْزنَا}بََدل ِمْن إْذ اأْلُوىَل 
 .هنا وردت مبعىن التأييد هلما وتقوية جانبهما فيما هم مقدمني عليه من مهمة وتكليف

فيه بينما التعزيز  االتشويق يقدم للفرد قبل القيام بالسلوك ترغيبً "التعزيز يف أن وخيتلف التشويق عن 
يف السلوك  افالتشويق يعد ترغيبً  ،3 "يف استمراره وتكراره اترغيبً  يقدم جزاء على القيام بالسلوك فعاًل 

فة الرتغيب يف والتعزيز يعمل يف اجتاه أن يصبح السلوك عادة يف حياة الفرد غري أن كليهما يؤدي وظي
 .السلوك كما أن كليهما يتحقق مبثريات مرغوب فيها

 
 اجلزاء على الفعل احلسن_ 

 يف سبيل زيادة الدافعية واتقان السلوك مبا جيعله مبستوى من الكمال والنضج يرسي كذلك والقرآن
فالعالقة هنا عالقة  .4 ﴾انُ َهْل َجزَاء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحسَ ﴿: قاعدة اجلزاء على الفعل احلسن، قال تعاىل 

لريتقي باحملسنني إىل أعلى املراتب واملقامات وهي نيل حمبة  هبل إن ،مطردة بني إحسان العمل وحسن اجلزاء
وحمبة اهلل أعم درجات  ،واحملسنني تشمل كل حمسن ،5 ﴾َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿قال تعاىل ،اهلل ورضوانه

وهو يف  ،والعطاء إمنا يأيت يف سياق الرتغيب لسلوك طريق اخلري والعمل الصاد وكل ذلك اجلزاء ،6 الثواب
 .ذلك يؤكد على انتهاف أسلوب التعزيز ألمناط السلوك

: كما جاء يف قوله عز وجل   اللتصور القرآين، يُثاب عليها فاعلها أضعافً  اواألفعال احلسنة وفقً 
 .7 ﴾ثَاهِلَا َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئِة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَهاَمن َجاء بِاحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَمْ ﴿

 :ومن مظاهر التشويق يف القرآن
 .8 ﴾َهْل َجزَاء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحَسانُ ﴿: حسان باإلحسان يف قوله تعاىل التشويق مبقابلة اإل -
وقد بني القرآن الكرمي أن . ثاهلاالتشويق ببيان مضاعفة اإلحسان مقابل العمل الصاد احلسنة بعشر أم -

َمن َجاء بِاحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر ﴿: كما جاء يف قوله عز وجل ا األفعال احلسنة، يُثاب عليها فاعلها أضعافً 
  .1 ﴾أَْمثَاهِلَا َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئِة َفالَ جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها

                                                           
 .14: يس  1
،  1حمللي، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي تفسري اجلاللني، القاهرة، دار احلديث، طا 2
 .582،ص(ت.د
 .44جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 3
 .  62: الرمحن  4
 .134: آل عمران  5
 .361، ص4مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف(: ه1422)فخر الدين  الرازي،   6
 .162: األنعام  7
 .62: الرمحن  8
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لَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم يف َوَعَد ال﴿قال تعاىل ،الوعد بالتمكني يف األرض -
لَ  َننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَُيَبدِّ ن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ

 .2 ﴾وَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َخْوِفِهْم أَْمًنا يَ ْعُبدُ 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم ﴿قال تعاىل ،جزاء نعيم اجلنة مقابل العمل الصاد -

واجلنة اليت تعرب عن العطاء والفيض  ،3 ﴾(4)َحقًّا َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَّهِ ( 8)
َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيَها أَنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوأَنْ َهاٌر ِمْن ﴿قال تعاىل ،اإلهلي على عباده

ٍة لِلشَّارِِبنَي َوأَنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوهَلُْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت  َلنَبٍ ملَْ يَ تَ َغي َّْر َطْعُمُه َوأَنْ َهارٌ  ِمْن مَخٍْر َلذَّ
مْ   .4 ﴾َوَمْغِفرٌَة ِمْن َرهبِِّ

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك ﴿قال تعاىل ،املدح والثناء على العمل الصاد والفعل احلسن -
ُر اْلرَبِيَّةِ هُ   .5 ﴾ْم َخي ْ
 .6قال تعاىل﴿َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي﴾  ،حتصيل أعلى املراتب واملقامات وهي حب اهلل له ونيل رضوانه -

والعلم كعملية  ،ومن مظاهر التشويق يف القرآن لتبين طريق التفكري رفع درجة الذين أوتوا العلم
يَ ْرَفِع اللَُّه ﴿قال تعاىل ،وهو ْثرة من ْثرات التفكري ،فك عن التفكريإجرائيه يقع ضمن العمليات اليت ال تن

َأْي يَ ْرَفُع اللَّه اْلُمْؤِمِننَي بِاْمِتثَاِل " ،7 ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 
ُهْم َخاصًَّة َدَرَجاتٍ أََواِمِر َرُسولِِه، َواْلَعالِ  فاألجر واملثوبة والدرجات العلى تأيت هنا للتشويق وتعزيز  ،8" ِمنَي ِمن ْ

 .االجتاهات االجيابية حنو التفكري وكل ما له صلة به
فالقرآن ويف سبيل زيادة دافعية الفرد املسلم حنو العمل الصاد والذي يعد التفكري مفردة ومكون 

األمن، والتمكني يف األرض، : أمثلة عديدة ملنافع العمل الصاد فيذكر منهايقدم "رئيس من مكوناته 
واحلياة الطيبة، ووفرة الربكات واخلريات، والدرجات العالية، واجلزاء احلسن، والتمتع بنعم اهلل، والصحة 

 .9" النفسية واجلسدية، واإلطمئنان اإلجتماعي، واليقني، ودخول اجلنة، وغري ذلك

                                                                                                                                                                          
 .162: األنعام  1
 .55: النور  2
 .4-8: لقمان  3
 .15: حممد  4
 .1: البينة  5
 .134: آل عمران  6
 .11: ايلادلة  7
 .444، ص24فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  8
 .52كيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، مرجع سابق، صال 9
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 ،قضية متفق عليها بني املناهج الرتبوية املختلفة" والرتبية باملثوبة ،وم على املثوبة واجلزاءفهي تربية تق
مثوبة تشجعه للمزيد من االلتزام  ،ومعناها أن يثاب الطفل أو التلميذ أو الشاب على كل عمل جيد يفعله

 .1" وحتفزه للمزيد من العطاء
جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْناُر خاِلِديَن  اصَّاحِلاِت لَُنبَ وِّئَ ن َُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفً َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال﴿قال تعاىل

 .3" َأي نبّوئنهم ُغَرفًا أِلَْجِل ِإميَاهِنِْم َوَعَمِلِهُم الصَّاِلحِ " ،2 ﴾ِفيها نِْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ 
 
 يف زيادة الدافعية الرتهيب الزمية التشويق دون_ 

يورد الرازي لطائف عدة يف تفسريه آليات مجعت بني  الرتغيب والرتهيب يف القرآن وباملقارنة بني 
َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي هَلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ﴿قال تعاىل ،الرتغيب والرتهيب يف سورة لقمان

َلى َعَلْيِه آيَاتُ َنا َوىلَّ ُمْسَتْكربًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها   (6)ِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّخَذَها ُهُزًوا أُولَ  َوِإَذا تُ ت ْ
 (8)ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم ( 1)َكَأنَّ يف أُُذنَ ْيِه َوقْ رًا فَ َبشِّْرُه بَِعَذاٍب أَلِيٍم 

تَ ْوِحيُد : ِإْحَداَها " ويعدد الرازي مخسة لطائف، 4 ﴾(4)َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
اِب َوتَ ْعرِيُف اجْلَنَِّة تَ ْنِكرُي اْلَعذَ : اْلَعَذاِب َومَجُْع اجْلَنَّاِت ِإَشارٌَة ِإىَل َأنَّ الرَّمْحََة َواِسَعٌة َأْكثَ ُر ِمَن اْلَغَضِب الثَّانَِيةُ 
ُ الن ِّْعَمَة َويُ َعرِّفُ َها ِإيَصااًل لِلرَّاَحةِ  َضاَفِة ِإىَل اْلُمَعرَِّف ِإَشارٌَة ِإىَل َأنَّ الرَِّحيَم يُ بَ نيِّ ُ الن ِّْقَمَة،  بِاإْلِ ِإىَل اْلَقْلِب، َواَل يُ بَ نيِّ

َها تَ ْنِبيًها الثَّالِثَةُ  َا يُ َنبُِّه َعَلي ْ َا َأَشاَر ِإىَل اخْلُُلوِد بَِقْولِهِ : َوِإمنَّ ُمِهنٌي : قَاَل َعَذاٌب، وملَْ ُيَصرِّْح بِأَن َُّهْم ِفيِه َخاِلُدوَن، َوِإمنَّ
َد َذِلَك بَِقْولِهِ : خاِلِديَن ِفيها، الرَّابَِعةُ : َوَصرََّح يف الث ََّواِب بِاخْلُُلوِد بَِقْوِلهِ  ْذُكْرُه ُهَناَك َوْعَد اللَِّه َحقًّا وملَْ يَ : َأكَّ

ْرُه بَِعذاٍب َوقَاَل َهاُهَنا بِنَ ْفِسِه َوْعَد اللَِّه، مُثَّ ملَْ يَ ُقْل أَُبشِّرُُكْم ِبهِ : اخْلَاِمَسةُ   أِلَنَّ اْلِبَشارََة اَل قَاَل ُهَناَك ِلَغرْيِِه فَ َبشِّ
يف تربية واعداد  التشويق مقارنة بالرتهيب قيمة وأولويةويتبني من ذلك مدى  .5" ِإالَّ بَِأْعَظِم َما َيُكونُ  َتُكونُ 

 .ويف زيادة الدافعية لديه لعمل الصاحلات ،إنسان اخلالفة
فيما روي عن املريب األول حممد  على الرتهيب والعقوبة مدى قيمة التشويق وأولويته كذلك  ويتبني

ِإَذا : قَاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ : "  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ ف ،صلى اهلل عليه وسلم
ْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َهمَّ َعْبِدي حِبََسَنٍة وملَْ يَ ْعَمْلَها، َكَتْبتُ َها َلُه َحَسَنًة، فَِإْن َعِمَلَها َكَتْبتُ َها َعْشَر َحَسَناٍت ِإىَل سَ 

َها َعَلْيِه، فَِإْن َعِمَلَها َكَتْبتُ َها َسيَِّئًة َواِحَدًة َوِإَذا َهمَّ ِبَسيَِّئٍة وملَْ يَ ْعَمْلَها مضاعفة يف األجر واملثوبة  .6" ، ملَْ َأْكُتب ْ
 .بقصد التشويق وزيادة الدافعية

                                                           
 . 281، ص(م2226، 1دار الوفاء، ط: املنصورة)الطحان، مصطفى حممد، الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك،  1
 .58: العنكبوت  2
 .23ص ،21ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف 3
 .4-6: لقمان 4
 .116، ص25فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  5
 .128، رقم 111صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة، ص  6
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انطالقاً  والباحث. فهو جزاء مقابل العمل الصاد ويف ذلك ترغيب وتشويق على العمل الصاد
سول صلى اهلل عليه وسلم يف اعتماد التشويق وتقدميه على الرتهيب يف من القاعدة السابقة اليت أرساها الر 

شويق دون العقاب أو الرتهيب، إضافة إىل ما هنالك من اقتصر يف دراسته على رصد الت زيادة الدافعية
ك إثارة احلوافز، وملا للعقاب من سلبية ولكونه كذل التشويق يف علماء املسلمني والرتبية يف ضرورة بني اتفاق

 .1 وقائي ال يتم اللجوء إليه إال عند الضرورة أمنا ميثل إجراءً 
 ،يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف إشارته إىل الثواب وأثره يف التشجيع على األعمال احلميدة

مهما ظهر من الصيب خلق مجيل وفعل حممود، فينبغي أن يكرم عليه وجيازى عليه " وأولويته على الرتهيب
، وميدح بني أظهر الناس، فإن خالف ذلك يف بعض األحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه مبا يفرح به

وال يهتك سرته وال يكاشفه وال يظهر له أنه ميكن أن يتجاسر أحد على مثله، وال سيما إذا سرته الصيب 
 .2" واجتهد يف إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه رمبا يفيده جسارة حىت ال يبايل باملكاشفة

ومن اآلداب اليت يوردها املاوردي يف الرتبية الرفق والتسهيل وعدم التعنيف والتحقري باعتبار ذلك 
، وبذلك 4 ، فالرغبة يف نظره أقوى الباعثني على العلم3 من شأنه أن يزيد من الرغبة والدافعية لدى الفرد

 .يتأكد دور الرتغيب وفضله على الرتهيب يف زيادة الدافعية
يشعر باللذة عندما يكافأ ويشعر باألمل عندما يعاقب فهذا يكشف عن طبيعة النفس فاإلنسان 

اإلنسانية ومبا فطرت عليه من طلب ورغبة يف املكافأة ومن نفور من العقوبة، وهو ما جيعل الرتغيب للنفس 
 .يف سلوك معني والتشجيع على ِمارسته أمرًا واقًعا الزًما مع التشويق والتعزيز

غيب يهدف رت ذلك أن ال ،يف تربية الفرد هيبرت أولوية التشويق وأفضليته على الويربز هنا 
فالرتغيب يرتب  بالتنشي  وزيادة الدافعية بينما  ،5 والرتهيب إمنا هو للتثبي  عن اقرتاف ما يتلف ،للتنشي 

ذلك أن  .بةوعليه فقد مت اعتماد التشويق يف هذه الدراسة دون الرتهيب والعقو  ،العقوبة هتدف للتثبي 
مث اعلم أن االستكراه يف كل شيئ "رمحه اهلل ،6 يقول اجلاحظ ،الرتهيب يكون معه اإلكراه وهو مذموم

 .8" وأبعد قبواًل  ،القلب مع اإلكراه أشد نفوراً "كما أن   ،7" وحيث ما وقع فهو مذموم ،مسج

                                                           
 .242-284جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص  1
 .66، مرجع سابق، ص3م، ف2222مد بن حممد، إحياء علوم الدين، الغزايل، أيب حامد حم  2
 .43املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص  3
 .55املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص  4
 .124، ص1مود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، فالزخمشري، أبو القاسم حم  5
منها كتاب احليوان سبعة : ه، له تصانيف كثرية255ه، وقيل 252أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب البصري، املعتزيل، تويف سنة   6

-413، ص4سري أعالم النبالء، ف)، "البلدان"، "املعلمني"، "نبوةاحلجة وال"، "الرد على املشبهة" ، "الرد على أصحاب اإلهلام"جملدات، 
415. 

 .42، مرجع سابق، ص3عبد السالم حممد هارون، ف: اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق  7
 .54ق، صاملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، أدب الدنيا والدين، مرجع ساب  8
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يه وهي حالة وجدانية فاإلنسان بطبعه إذا نفر عن شيئ صارت تلك النفرة مانعة له عن االقبال عل
 .1جيدها كل عاقل يف نفسه

اذ ينبغي للمؤمنني الصاحلني أن  ،ذكر القرآن على لسان ذي القرنني دستور احلكم الصاد"وقد 
جيدوا عند احلاكم اجلزاء احلسن واملعاملة الطيبة والعون والتيسري ويف ذلك تعزيز هلم على أعماهلم الصاحلة 

َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُه َجزَاًء ﴿قال تعاىل ،2 "ىل الصالح واالنتافإا ِما يثري يف نفوسهم احلافز
وهو كذلك دستور ينبغي أن تأخذ به اإلدارة الصاحلة والرتبية  ،3 ﴾احلُْْسىَن َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا

     .الرشيدة
 

 التفكري تنمية يق يفالتشو  أثر: ثالثاً 
َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم ﴿قال تعاىل ،قرين اإلميان ل الصاد يف القرآنالعم

َها ِمْن َْثَرٍَة رِْزقًا قَاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِقْ َنا  ِه ُمَتَشاهِبًا ِمْن قَ ْبُل َوأُتُوا بِ َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمن ْ
َأنَّ الَِّذيَن أََمَر اللَُّه بَِأْن يُ َبشَُّروا ُهْم َمْن " فاآلية تشري إىل  ،4 ﴾َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌف ُمَطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ميَ  ميَاِن َواأْلَْعَماِل الصَّاحِلَاِت، َوَأنَّ َمِن اقْ َتَصَر َعَلى اإْلِ اِن فَ َقْ  ُدوَن اأْلَْعَماِل الصَّاحِلَاِت اَل مَجَُعوا بَ نْيَ اإْلِ
 .5" َيُكوُن ُمَبشَّرًا

وكل ما ينفع الوجود  ،حبيث يغطي كل أعمال اخلري يف القرآن له مدلول واسع والعمل الصاد
 التفكري الذي يرتتب عليه الكثري من اخلريات واملنافع يف حياة الناس، يعد من أفضل أعمال اخلريو البشري، 

6. 
ميان والتقوى واملكافأة عامة يف القرآن االقرتان بني اإلميان والعمل الصاد أو اإل جند بصفة" وعليه

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة هَلُْم ﴿قال تعاىل  ،7" ملن جيمع بني األمرين 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِإنَّا ﴿، وقال تعاىل8 ﴾ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّ 

ِمْن  أُولَِئَك هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأْلَنْ َهاُر حُيَلَّْوَن ِفيَها( 32)اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 
َرٍق ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك نِعْ  َم الث ََّواُب َوَحُسَنْت َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويَ ْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتب ْ

                                                           
 .412، ص15فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف  1
، (م2225، 1دار جرير للنشر والتوزيع، ط: عمان)أبو شريخ، شاهر ذيب، األساليب الرتبوية والوسائل التعليمية يف القرآن الكرمي،  2
 . 142ص

 .88: الكهف  3
 .25: البقرة  4
 .181، ص1بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين، البحر احملي  يف التفسري، ف األندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف  5
 .414، ص3عارف تامر، مرجع سابق، ف: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق  6
 .162ياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي، مرجع سابق، ص 7
 .211: البقرة  8
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( 121)اُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّ ﴿، وقال تعاىل1 ﴾(31)ُمْرتَ َفًقا 
َها ِحَواًل  ُغوَن َعن ْ  .2 ﴾(128)َخاِلِديَن ِفيَها اَل يَ ب ْ

على عمل الصاحلات وزيادة الدافعية وأسلوب التشويق له أبعاده وأثره على مستوى التحفيز 
أثره يف زيادة  له فالتشويق يف القرآن ،أساس كل اخلرياتواليت يعد التفكري  ،واملسابقة إىل فعل اخلريات

 :وذلك من وجوه عدة منها الدافعية للتفكري
 تعزيز االجتاهات اإلجيابية حنو التفكري_ 1

ُر اْلرَبِيَّةِ ﴿قال تعاىل اْعَلْم أَنَُّه " يقول الرازي .3 ﴾ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك ُهْم َخي ْ
َوِهَي : أَمَّا الصَِّفُة اأْلُوىَل ...أَتْ بَ َعُه مبَا ُهَو أَْفَضُل ِمَن اجْلَنَِّة َوُهَو اخْلُُلوُد أَوَّاًل َوالرَِّضا ثَانًِيا، تَ َعاىَل َلمَّا َوَصَف اجْلَنَّةَ 

َداِر السَّاَلِم، َوَهِذِه اأْلَْوَصاُف اخْلُُلوُد، فَاْعَلْم َأنَّ اللََّه َوَصَف اجْلَنََّة َمرًَّة وِجَنَّاِت َعْدٍن َوَمرًَّة وِجَنَّاِت النَِّعيِم َوَمرًَّة بِ 
ْبَت ِإميَاَنَك ِمْن أُُموٍر َثاَلثٍَة اْعِتَقاٍد َوقَ ْوٍل َوَعَملٍ  َا َحَصَلْت أِلَنََّك رَكَّ  .الثَّاَلثَُة ِإمنَّ

ُروٍح، َفَجنَُّة اجلََْسِد ِهَي اجْلَنَُّة َوِهَي الرَِّضا، فَاْعَلْم َأنَّ اْلَعْبَد خَمُْلوٌق ِمْن َجَسٍد وَ : َوأَمَّا الصَِّفُة الثَّانَِيةُ 
ْنَساُن ُمْبَتَدُأ أَْمرِِه ِمْن َعاملَِ اجلََْسِد َوُمْنتَ َهى  ، َواإْلِ أَْمرِِه ِمْن َعاملَِ اْلَعْقِل اْلَمْوُصوَفُة َوَجنَُّة الرُّوِح ِهَي ِرَضا الرَّبِّ

فاجلزاء هنا والثواب خياطب جانب اجلسد . 4" اْلُمْنتَ َهى ُهَو ِرَضا اللَّهِ  َوالرُّوِح، َفاَل َجَرَم ابْ َتَدَأ بِاجْلَنَِّة َوَجَعلَ 
وجانب الروح يف اإلنسان وذلك وال شك له اثره القوي يف الدفع باإلنسان للعمل الصاد، والذي به تتحق 

 .عمارة األرض واالستخالف فيها
الثواب واألجر والفوز برضى اهلل يف القرآن من خالل ما يقدم للفرد من اجلزاء و فأسلوب التشويق 

والبحث  ،هو من يولد لدى الفرد االجتاه االجيايب حنو ِمارسة التفكري وطلب املعرفة ،سبحانه
فالرتغيب ميثل القوة احملرضة . والدافعية لإلبداع واإلنتاف وتقدمي املفيد والنافع للبشرية ،واإلستكشاف

الرغبة والدافعية تعد من و  .5 وارف النفسية اليت تصرفه عنهواجلاذبة لطريق اخلري ويدفع عن اإلنسان الص
 .6 العوامل الرئيسة يف تنمية مهارات التفكري

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴿قال تعاىل ،والقرآن مبا يعتمد من عطاءات ومبا يعد من جزاء على العمل الصاد
أُولَِئَك هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم (32) َسَن َعَماًل َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأحْ 

َرٍق ُمتَّكِ  ِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَنْ َهاُر حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويَ ْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتب ْ

                                                           
 .31-32: الكهف  1
 .128-121: الكهف  2
 .1: البينة  3
 .252، ص32الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق،ف 4
 .45، ص(م2226، 1دار السالم، ط: القاهرة)علي، سعيد امساعيل، الفكر الرتبوي اإلسالمي،  5
 .62ص قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، مرجع سابق،  6
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يَ ْقَتِضي أَنَُّه َيْستَ ْوِجُب اْلُمْؤِمُن حِبُْسِن َعَمِلِه َعَلى اللَِّه "  ،1 ﴾ (31)َنْت ُمْرتَ َفًقا اأْلَرَاِئِك نِْعَم الث ََّواُب َوَحسُ 
 .2 ﴾َأْجرًا

إمنا  ،الصاحلني على حسن العمل عد وذلك اجلزاء الذي وعد اهلل به عبادهفالقرآن بذلك الو 
يعزز من حضوره كسلوك يف حياة الفرد ما  وهو ،يهدف لتوليد اجتاهات اجيابية حنو التفكري وِمارسته

وذلك ملا لتلك االجتاهات من أثر يف الدفع  ،على تنمية التفكري واالرتقاء به كذلك  ما يساعدو  ،السلم
وزيادة  ،كما أن ذلك الثواب يبعث على احلماس والفاعلية يف حتقيق األهداف  ،بالفرد إىل ِمارسة التفكري

نسان غامض وحب السؤال فهي قوة جتعل اإلواالجنذاب ملا هو  ،فاعليةوال ،واستمرارية املمارسة ،الطاقة
 .على تفعيل تفكريه وتوظيفه التوظيف األمثل يف حتقيق غاية خلقه اأكثر حرصً 

 ،للتصور القرآين فإن املسلم ميارس التفكري بدافع اإلميان بالقيام بواجب رسالة اإلستخالف اووفقً 
وبدافع  ،ا جيد يف نفسه من رغبة قوية يف طلب رضى اهلل تبارك وتعاىلومب ،ومبا يرتتب على ذلك من جزاء
ومصابرة يف  اوهو بذلك يكون أكثر فعالية يف تفكريه وأكثر مثابرة واجتهادً  ،حتصيل الفوز يف الدنيا واآلخرة

األمر الذي ينعكس على التفكري ببعده  ،وهو ما جيعله أكثر عطاًء وأكثر إنتاجاً  ،الدراسة والبحث
 .الستخاليف والذي يعد مصدر للعديد من اخلريات يف حياة الفردا

وعلى العكس فإن الفرد الذي ميارس التفكري بدافع طلب املال أو احلصول على مرتبة أو شهادة 
أو جائزة فإنه ال يرقى مبستوى عطائه إىل مستوى من ميارسه بدافع العبودية وطلب رضوان اهلل سبحانه 

سلم جيد دوافعه فالفرد امل ،خرة وما هو فاٍن من متاع الدنياق بني ما هو باٍق من أجر اآلوتعاىل باعتبار الفار 
   .3 للبحث والدراسة واملكافأة اليت سيحصل عليها تفوق غريه

 ذات األثر السليب على التفكري حيد من االجتاهات_ 2
ميان صادق تعمر به وما يصحب ذلك من إ ،لعباده الصاحلنيإن األجر واجلزاء الذي وعده اهلل 
انتداب الفرد املسلم لنفسه للقيام  األمر الذي يرتتب عليه ،النفس له أثره اإلجيايب يف سلوك الفرد املسلم

ومتتلئ  ،ترتب  هبذه املهمة تتساق  عنها مشاعر اليأس"النفس عندما ف ،مبهمة االستخالف بعزمية واقتدار
مات اإلميان والعبادة واإلحسان والعلم وغريها وستشعر هذه مبشاعر الطموح حنو الكمال املقدر هلا يف مقا

النفس بسعادة هلا وبكرامة وعزة ال ذل وال هوان معهما وستجد السكينة واألمن واألمل والرضا والثبات 
 .4 "والقوة

بالتفاين واحلب واملتعة يف القيام بواجبات  اعادة ما يكون مصحوبً  الشعور الدافع املتولد عن ذلكو 
 ،بالتصميم واملثابرة والثقة بالنفس على جتاوز الصعاب وختطي العقبات اكما يكون مصحوبً   ،ة التفكريعملي

                                                           
 .32: الكهف  1
 .462، ص21الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ف 2
 .128بدري، مالك، التفكر من املشاهدة إىل الشهود، مرجع سابق، ص 3
 .436، ص(م2224، 1دار السالم، ط: القاهرة)توفيق، حممد عز الدين، دليل األنفس بني القرآن الكرمي والعلم احلديث،  4
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 ،كما أن هذا الدافع يولد يف الفرد القدرة على اإلستمرار يف أداء معني لفرتة قد تستغرق العمر بأكمله
وهو يف ذلك   ،1 ارس هذه العمليةمن العطاء يف حياة من مي امن اإلنتاف ومزيدً ااألمر الذي يكون معه مزيدً 
 .كله ال خيالطه يأس وال قنوط

وبتالشي اليأس والقنوط تتعزز لدى الفرد الثقة بالنفس، واليت بدورها جتعل الفرد قادرًا على 
مواجهة املواقف الغامضة متجاوزًا التفسريات الشائعة، كما يكون قادرًا على امتحان األفكار الصحيحة 

 .للدراسة واحملاكمة ليتبني مدى صحتها بنفسه حيث خيضعها
مع الثقة بالنفس تتحقق الشجاعة على التساؤل والرفض ملا هو خاطئ ولو كان شائًعا ومقبواًل،  و 

كما تتحقق شجاعة التفكري بطريقة خمتلفة عما هو سائد، وتتحقق شجاعة التخيل ملا هو مستحيل 
 .لفوز بأجره ومثوبته اليت وعد هبا عباده الصاحلنيبطلب رضا اهلل واكل ذلك مشفوًعا   ،وحماولة حتقيقه

 يبعث على اإلخالص والتجرد يف التفكري_ 3
ما أكد القرآن على وجوب حضوره يف حياة  اودافع العبودية وطلب رضى اهلل سبحانه وتعاىل كثريً 

ُسِكي َوحَمَْياَي َوَِمَايت لِلَِّه ُقْل ِإنَّ َصاَليت َونُ ﴿قال تعاىل ،الفرد املسلم وهو دافع يتسق مع الفطرة اإلنسانية
وما أموت عليه من اإلميان والعمل ... ُقْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي وعباديت وتقّرىب كله  " ،﴾2َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

وبذلك يكون .3" الصاد لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنَي خالصة لوجهه َوِبذِلَك من اإلخالص أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 
 .عطاًء ال ينضبحركة ال تكل و  التفكري خالًصا من أن تنحرف به األهواء أو تلوثه الشهوات فيغدوا 

أصالة االنفعاالت والعواطف اليت يربيها ليعتمد عليها السلوك  "ما مييز منهجية القرآن يف  وهذا
 ،وثباهتا من تعلقها باحلي القيوموهي عواطف ثابته تستمد اصالتها  ،كالرغبة يف حمبة اهلل وطلب مرضاته

ومتلق ايلتمع  ،والنفاق ،كالرياء  ،ويتجلى كذلك يف استبعاده للعواطف اهلشة اليت تزول بزوال ما تعلقت به
وال تبقي على صحة اإلنسان  اباقيً  اثابتً  افهي ال تريب سلوكً  ،وطلب مرضاهتم من دون اهلل ،واجلماهري

فبخلوص التفكري . 4" ينبعث من شخصية مريضة مضطربة امرتددً  الوكً بل تريب س ،النفسية وقوة شخصيته
كما يتسم بالبناء والتعمري   ،أكثر ثباتًا وأكثر فاعلية وعطآءً من كل تلك الشوائب وجترده هلل سبحانه يكون 

 .باعتبار أن ذلك ِما يرضي اهلل سبحانه
والذي سجل  ،وزة يف اإلنسانوالذي يعد فطرة مرك ،حب اإلستطالع وطلب املعرفةضافة إىل أن إ

فَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا ﴿القرآن حضوره يف معرض قصة موسى عليه السالم مع العبد الصاد قال تعاىل 
َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما  لَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ عَ ( 65)آتَ ي ْ

 .5 ﴾(66)ُرْشًدا 
                                                           

 . 322، ص(م2212، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط: عَمان)نايفة وآخرون، علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق،  قطامي، 1
 .162: األنعام  2
 .84، ص2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، ف  3
 .125، ص (م2221، 1448دار الفكر، اعادة ل ط : دمشق) ال،النحالوي، عبد الرمحن  الرتبية باألمث 4
 .66-65: الكهف  5
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كما ينظر له أصحاب الرتبية   ،ومع ما قد يكون  لدافع حتقيق الذات من أثر يف تفعيل التفكري
الذي قد يغمر  إال أن مستوى تأثريه ال يرقى إىل مستوى دافع العبودية وطلب رضوان اهلل ،وعلم النفس

ألهداف وغايات آنية وحمدود بتطلعات ال  اات يكون حبيسً فالتفكري يف ظل دافع حتقيق الذ ،النفس
يف النفس يتجاوز حدود  اوثابتً  بينما دافع العبودية وطلب رضا اهلل يكون أصياًل  ،تتجاوز امتداد ظل الذات

األمر الذي يدفع باستجابة الفرد يف املواقف اخلارجية بطريقة تتالئم  ،اللحظة الفانية إىل عامل اخللود األبدي
      .1 ع أصالة وثبات تلك السمة وقوهتام

األساليب الرتبوية "وهي مبجموعها تعين  ،ووسائل التشويق منها ما هو معنوي ومنها ما هو مادي
 ،حيث يزيده رغبة يف القيام مبا يطلب منه ااجيابيً  اأو األشياء املادية اليت تقدم إىل الفرد وتؤثر يف نفسه تأثريً 

واألومسة واجلوائز املالية أو  ،والدرجات العالية ،ذي قدمت عقبه تلك األساليبأو يف تكرار السلوك ال
حبيث يقلل أو يضعف إن مل ميح تلك  اسلبيً  اأو تؤثر يف النفس تأثريً  –كاملدح والثناء واملكافآت   ،األشياء

والضرب أو احلرمان  ،والذم والتنديد أو املبالغة يف النقد السليب ،الرغبة أو ذلك السلوك مثل اللوم والعقاب
 .2 "من األشياء املرغوب فيها

أن اقتصار حوافز السلوك البشري على النواحي الدنيوية وعلى النتيجة والثمرة الدنيوية "ويشار إىل 
وتغفل اجلانب اآلخر يف حني أن هذا  ،فق  إمنا ذلك يبرت هذه احلوافز وجيعلها ترتكن على جانب واحد

وهذا اجلانب اآلخر هو الذي جيعل من اهلل سبحانه  ،د صفتها األخالقيةاجلانب اآلخر هو الذي حيد
خريية التفكري ويتأصل فيه اجلانب االجيايب يف  معه تحققي هو ماو  ،3" وتعاىل مراقًبا هلذا السلوك البشري

 .فيما ينتج ويبدع عالوة على تفعيله احلياة اإلنسانية
ية للتفكري النافع واملنتج واملبدع، والعالقة بني لزيادة الدافع ساس إذنفالتشويق يهدف يف األ

التشويق والتعزيز وبني الدافعية عالقة طردية، فكلما قوي التشويق والتعزيز كلما زادت الدافعية للتفكري 
املنتج واملبدع، وكلما ضعف التشويق والتعزيز كلما اُنفضت الدافعية للتفكري املنتج واملبدع، وما من دافع 

 .ى اهلل وكرم عطائهأقوى من رض
أن يكون : منها يف سلوك الفرد اريً أثتينبغي أن يتسم بسمات لكي يكون أكثر أخرياً فإن التشويق 

بالسلوك  امع ما يهدف إليه، وأن يكون مرتبطً  اوواقعياً، ومتناسقً  اسبب التشويق معلوماً، وأن يكون حقيقيً 
ة لدى املتعلم، وأن يكون املشوق من النوع ذو القيمة، مبا ال حيدث السئآم ااملرغوب فيه، وأن يكون متنوعً 
لنقاط الضعف والقوة يف  املعنويات الفرد وخلصائصه الشخصية وعمره ومراعيً  اوأن يكون التشويق مالئمً 

 .ومتسقاً مع طبيعة الفطرة البشرية املتطلعة لنيل اخللود والعيش يف النعيم الدائم ،الفرد

                                                           
 .18ابراهيم، عبد الستار، آفاق جديدة يف دراسة االبداع، مرجع سابق، ص 1
 .48_41جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 2
 . 115، ص(م1481-ه1421ط، .دار احلسام للنشر والطباعة والتوزيع، د: القاهرة)الفكر الرتبوي، سلطان، حممود السيد، قضايا يف  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

279 

 

أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي واملتمثلة بالتوجيه  مييز ما فإن :الفصل الثالث خالصة
أهنا جآءت متنوعة  ،والتشويق ،آليات الكونيةوعرض ا ،وضرب املثل ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،واإلرشاد
 ،ري والتنويعوذلك ملراعاة خصوصية ما جبلت عليه النفس البشرية من حب للتغ ،يف مواضع كثرية ومتداخلة

ولذلك فقد جاءت هذه األساليب بتنوعها  ،من املعتاد املكرر على هيئة وشاكلة واحدة ا ينتاهبا من مللوم
 . وتداخلها لرتاعي هذا اجلانب يف النفس البشرية

غنية بالكثري من املثريات واحملفزات للتفكري سواًء يف  وأساليب تنية التفكري يف القرآن جآءت
فهي  ،ضامينها ومبا تضمنته من أبعاد يف جمال تنمية التفكري الفاعل واملنتجأسلوب عرضها أو يف حمتواها وم

مبا يقيم  منها ما يتعلق بأسس التفكري وقواعده السليمة ومنهجيته ومعارف من جهة تزود الفرد حبقائق
لسنن اآليات الكونية وآيات األنفس واومنها ما يتعلق مبجاالت التفكري والنظر ك ،للتفكري اسليمً  امنهجً 

وهو ما يسمح بتكوين أرضية واسعة  ،وهو ما يوسع من دائرة املعرفة واليت تعد مادة التفكري ،اإلجتماعية
 .   وينطلق من خالهلا فيما يقدم ويبدع اإلستخاليف ببعده يعمل عليها التفكري

ت مهارات التفكري وتغطي جوانبه، وتعزز من اإلجتاهاومن جهة ثانية فإهنا تعمل على تنمية  
هبا اإلنسان، وهو ما يزيد من تراكم املعرفة ويثري من  اهلل اإلجيابية حيال هذه العملية العقلية اليت خص

ويوسع من دائرة اخليال، ويعزز دافع  التفكري من املواصلة واالستمرار  ،ورفع من رصيد التجربة رصيد اخلربة،
 .فعل واالستخالفوخيرجه من دائرة اجلمود ويدفع به إىل ساحة اإلجيابية وال

وتعزز من االجتاهات االجيابية  ،تقدم طرق واسرتاتيجيات ترتقي بالتفكري إىل أعلى مستوياته فهي بذلك
والذي  ،وعلى مستوى من الكمال والنضج ،ميارسه الفرد عن وعي وإدراك ارغوبً م امبا جيعله سلوكً  ،حياله

  .تطلباتهيكون معه قادرًا على حتقيق معاين االستخالف والوفاء مب
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 منهج الدراسة وإجراءاهتا: لفصل الرابعا
 
 
 

 منهج الدراسة وجماهلا  : املبحث األول
 منهج الدراسة: املطلب األول
 جمال الدراسة وحدودها: املطلب الثاين
 أداة الدراسة ومعاجلة البيانات: املبحث الثاين
 أداة الدراسة: املطلب األول
 تمعاجلة البيانا: املطلب الثاين
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 منهج الدراسة وجماهلا  : املبحث األول
 منهج الدراسة: املطلب األول
 جمال الدراسة وحدودها :املطلب الثاين
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 مدخل
بشقها  اليت اتبعها لتنفيذ هذه الدراسة لإلجراءات مفصاًل  ايف هذا الفصل تناول الباحث وصفً 

 ،ثباهتاو وإجراءات صدقها  ،واألداة ،يلال الدراسة وحدودهايشمل بيان منهج الدراسة ووصف  ،التحليلي
 .واملعاجلات اإلحصائية اليت استخدمها الباحث يف حتليل البيانات املتعلقة بالدراسة

 
 منهج الدراسة: املطلب األول
باستخدام حتليل  وذلك الوصفي التحليلي الذي قامت عليه الدراسة هنا هو املنهج املنهجو 
تدالالت معينة ملادة ما عن طريق حتديد مسات تلك املادة أسلوب حبث يستخدم يف عمل اس: احملتوى

ويعد هذا املنهج من األدوات اليت متكن الباحث من التعرف على  ،1 بشكل موضوعي ومنظم وكمي
وذلك من خالل جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة مبوضوع  ،احملتوى الظاهر بصورة موضوعية وكمية

ى جمموعة من اخلطوات املنهجية اليت تسعى إىل اكتشاف املعاين الكامنة يف ويقوم هذا املنهج عل ،الدراسة
احملتوى والعالقات اإلرتباطية هبذه املعاين من خالل البحث الكمي واملوضوعي املنظم للسمات الظاهرة يف 

 .  هذا احملتوى
 حدودهاجمال الدراسة و : املطلب الثاين
 جمال الدراسة

ويبلغ تعداد أجزائه  ،سورة الناس حىتسورة الفاحتة و بدءًا من رمي القرآن الكجمال الدراسة هو 
سورة  ْثان وعشرونو  ،سورة مكية ست وْثانونمنها ،سورة مئة وأربعة عشر سورة وسوره  اثالثون جزءً 

 .آية ستة آالف ومئتان وست وثالثونويبلغ تعداد آياته  ،مدنية
 (1)جدول رقم

    .يف املصحف مع النسب ةوالثالث ةيوالثان األوىل ة األجزاءالعشر توزيع 
 ايلموع عدد آياته حدوده األجزاء املصحف

 مدين مكي إىل من
 ن ع ن ع ن ع

الثلث 
 األول

1-12 (1  ) 
 الفاحتة

(42 )
 التوبة

 %122 آية 1321 %11.5 آية 444 %28.5 آية 318

الثلث 
 الثاين

11_22 (43 ) 
 التوبة

(45 )
 العنكبوت

 %122 آيه 2258 %12.8 آية 222 %84.2 آية 1836

الثلث 
 األخري

21-32 (46) 
 العنكبوت

(6 ) 
 الناس

 %100 آية 2851 %15.9 آية 452 %84.1 آية 2344

 ( 1) جزء 32 ايلموع
 الفاحتة

(6 ) 
 الناس

 %100 آية 6236  %26 آية 1623 %74 آية 4613

                                                           
 .315عطيفة، محدي أبو الفتوح، منهجية البحث العلمي وتطبيقاهتا يف الدراسات الرتبوية والنفسية، مرجع سابق، ص 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

284 

 

 
وهي  ،ف الشريف يف ثالثة أعشاريتضح من اجلدول السابق أن القرآن الكرمي موزع على املصح 

بدأ باجلزء األول يمن املصحف ثلث األول فال ،بأجزاء متساوية حبيث كل عشر يشتمل على عشرة أجزاء
بدأ ي والثلث األخري ،نتهي باجلزء العشرونيبدأ باجلزء احلادي عشر و ي والثلث الثاين ،نتهي باجلزء العاشريو 

 .الثالثون نتهي باجلزءيباجلزء احلادي والعشرون و 
وتعداد آياته تبلغ  ،وبصورة تفصيلية فإن القرآن الكرمي يبدأ بسورة الفاحتة وينتهي بسورة الناس

والعشر  ،%26مدنية وبنسبة  (آية  1623)و  ،%74آية مكية وبنسبة ( 4613)منها  ،(آية 6236)
وجمموع عدد آياته  ،وبةمن سورة الت(42)من سورة الفاحتة وينتهي باآلية ( 1)األول منه يبدأ باآلية 

والعشر  ،%71.5مدنية وبنسبة  (آية 444)و  ،%48.5آية مكية وبنسبة (318)منها ،(آية 1321)
 2258)وتعداد آياته  ،من سورة العنكبوت( 45)من سورة التوبة وينتهي باآلية ( 43)الثاين يبدأ باآلية 

والعشر  ،%10.4ية وبنسبة مدن (آية 222)و  ،%89.6مكية وبنسبة  (آية 1836)منها  ،(آية
 2851)وتعداد آياته  ،من سورة الناس( 6)من سورة العنكبوت وينتهي باآلية ( 46)الثالث يبدأ باآلية 

 .%15.9مدنية وبنسبة  (آية 452)و  ،%84.1مكية وبنسبة  (آية 2344)منها  ،(آية
  

     لدراسةا ودحد
 (2)جدول رقم

 .مع النسب املئوية حدود الدراسة يبني
الثلث 
 الثاين

 ايلموع عدد آياته حدوده األجزاء
 مدين مكي إىل من

11_22    (43  ) 
 التوبة

(45 ) 
 العنكبوت

 ن ع ن ع ن ع
 %122 آيه 2258 %12.4 آية 222 %84.6 آية 1836

 
تبار باع ،العينة القصدية واملتمثلة يف الثلث الثاين من القرآن الكرمي اعتمد الباحث يف دراسته على  
عكس صورة تكاد تطابق الصورة الكاملة للقرآن من حيث نسبة ما فيه من القرآن املكي واملدين حيث ت هأن

مدنية وبنسبة ( آية 222)و %  84.6مكية وبنسبة ( آيه 1836) منها( آيه 2258)أن تعداد آياته 
حيث أن عد  كاماًل   وهي نسبة تتقارب مع توزيع القرآن املكي واملدين على مستوى املصحف% 12.4

مدنية ( آية 1623)و  ،%14مكية بنسبة ( آية 4613)منها ( آية 6236)آيات القرآن الكرمي يبلغ 
وبالنسبة ملا هنالك من خالف يف وجود بعض اآليات املكية يف السور املدنية ووجود  ،%26وبنسبة 

أخذ به باعتبار األمر حمل خالف ومل فالباحث مل ي ،وهي قليلة العددبعض اآليات املدنية يف السور املكية 
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حيث تعامل الباحث مع  ،1عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  تلك اآليات يثبت ما ينص على حتديد
باإلضافة إىل أن فرتة الدعوة كاملة ثالثة  ،يف املصحف العثماين( مدين-مكي)السور وفًقا لتصنيفها 

 دينةاملكانت يف وعشر سنني   ،%51يف مكة وبنسبة كانت  منها فرتة ثالثة عشر سنة اوعشرون عامً 
حبسب ترتيبها يف  الثلث الثاين من القرآنسوف تشمل سور   ،وعليه فإن الدراسة احلالية ،%43وبنسبة 

( 45)من سورة التوبة وتنتهي باآلية ( 43)تبدأ باآلية  ،املصحف والبالغ تعدادها إحدى وعشرون سورة
حجم العينة يف الدراسات الوصفية و  ،%33حجمها يصل إىل  ِمثلة إذ أنوهي عينة  ،العنكبوت من سورة

 .2 %22-12يكون ما بني 
 :من القرآن للمربرات اآلتية الثلث الثاينوقد اقتصر الباحث يف دراسته على 

مقارنة حبجم القرآن املدين حيث أن نسبة حجم القرآن  الثلث الثاينضخامة حجم القرآن املكي يف  _1
، وهي نسبة تكاد تتقارب مع النسبة الكلية لتوزيع القرآن %12.4، ونسبة القرآن املدين %84.6املكي 

 .املكي واملدين يف القرآن 
بني السور املئني واليت هي مكان الزبور، والسور املثاين اليت هي مكان االجنيل ومها  الثلث الثاين مجع_ 2

، ما 4 تثىن القصص فيها السور اليت ائة آية، واملثاين كل سورة تزيد على مواملئني. 3 من الكتب السماوية
 .وغناه الثلث الثاينيعين ثراء 

طول الفرتة الزمنية للمرحلة املكية مقارنة بالفرتة الزمنية للمرحلة املدنية، حيث استمرت الدعوة يف مكة _ 3
 .ثالثة عشر سنة، بينما املرحلة املدنية كانت عشر سنني

، 5 للبنة األوىل يف تربية وإعداد إنسان اخلالفة باين احلضارات ومنشئ ايلتمعاتمثل القرآن املكي ا_ 4
 .حيث كان تنزله على مدى ثالثة عشر عاماً، وهي مرحلة التنشئة لوعي وضمري وأفق الفرد املسلم

رد اشتمل القرآن املكي على نسبة كبرية من اآليات اليت ختاطب التفكري وتستثري قواه وطاقاته، فقد و _ 5
ثالثة عشر منها كانت يف القرآن املكي ومخسة منها يف القرآن  ذكر التفكري يف القرآن يف ْثانية عشر موضًعا

 .املدين
املرحلة املكية مثلت معاجلة للوعي املرتاكم عرب آالف السنني من تاريخ البشرية ومن مث ترسيم معامل _ 6

 . عقل جديد

                                                           
 .141، ص1حممد أبو الفضل إبراهيم، مرجع سابق، ف: حتقيقالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن،   1
 .163، ص(ه1421-م2221، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: عمان)الضامن، منذر، أساسيات البحث العلمي،  2
راة السبع الطوال، ومكان الزبور أعطيت مكان التو "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن قتادة عن أيب املليح عن وائلة بن األسقع، قال 3

كتاب فضائل القرآن، باب ختصيص السبع الطول بالذكر، : أخرجه البيهقي، السنن الصغرى" املئني، ومكان ااالجنيل املثاين، وفضلت باملفصل
 .1482، وصححه األلباين رقم 418، رقم 324ص

دار املعرفة عن دار إحياء : بريوت)حممد أبو الفضل إبراهيم، : آن، حتقيقالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القر   4
 . 246، ص(م1451 -ه  1316، 1، ف1الكتب العربية عيسى البابلي احلليب وشركائه، ط

 .536،ص(م2221، 2، ف1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: املنصورة)عويس، عبد احلليم، موسوعة مصطلحات علوم القرآن  5
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منه على تقدمي صورة  حرًصا ةالثاني ة األجزاءيف دراسته للعشر  والباحث كذلك مل يغفل القرآن املدين _1
 .واملدينشاملة تغطي القرآن بنوعيه املكي 
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 أداة الدراسة ومعاجلة البيانات: املبحث الثاين
 أداة الدراسة: املطلب األول
 معاجلة البيانات: املطلب الثاين
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 أداة الدراسة: املطلب األول
 

 لدراسةأداة ا
القرآن الكرمي  ضوء أساليب تنمية التفكري املتضمنة يفبرز احث بتصميم استمارة لتحديد أالب أعدَّ   

 :للخطوات التالية اوذلك وفقً  ،حبيث تزودنا بالوصف الكمي واملوضوعي لعملية التحليل
  حتديد أساليب تنمية التفكري: أواًل 

الصلة واليت تناولت  بعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات والبحوث واملراجع ذات
األساليب املتضمنة يف القرآن الكرمي واليت  أبرز موضوع التفكري قام الباحث بتصميم استمارة لتحديد

 ،واحلوار ،والقصة ،تصب مبضامينها يف جمال تنمية التفكري واملتمثلة يف أسلوب التوجيه واإلرشاد
من الثلث الثاين مت حتليل سور  يت يف ضوئهاوال ،والتشويق ،واآليات الكونية ،وضرب األمثال ،والسؤال
 .الكرمي القرآن

 صدق األداة: ثانًيا
رتبية للتأكد من صدق األداة فقد مت عرضها على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال ال

هداف اليت وضعت بغرض التأكد من مناسبتها لتحقيق األ ،كمحكمني واملناهج والدراسات االسالمية
 .يف صياغة األداة بشكلها النهائي ظات والتعديالت املطروحة من قبلهمو حلاألخذ بامل ومت ،من أجلها

  ثبات التحليل: ثالثًا
مرحلتني فصل بينهما فرتة زمنية  بالتحليل يف الباحث  فقد قام التحليل وألجل التأكد من ثبات

 .نتيجة عاليةي وه .%46وقد بلغ معامل الثبات  ،وفق خطوات موحدة ،بلغت مخسة عشر يوما
 تطبيق األداةرابًعا 

عمد  اللخطوات اليت ذكرت سلفً  ايف صورهتا النهائية وفقً بعد اإلنتهاء من صياغة أداة التحليل 
ألساليب تنمية  اوراصدً  امن القرآن متتبعً الثلث الثاين املتأنية لسور الفاحصة و  الباحث إىل القراءة

ردها الباحث يف الفصل التمهيدي ورصد تكرار ورودها يف سور لتعريفها اإلجرائي واليت أو  االتفكري وفقً 
هر يف باعطاء تكرار لكل أسلوب يظ اوتفريغها يف استمارة التحليل املعدة سلفً  الثلث الثاين من القرآن

   .1ذات الصلة بكتب التفسري وبالعديد من الدراسات السابقة امستعينً حمتوى السور أثناء التحليل 

                                                           
لتحديد أساليب تنمية التفكري ورصدها يف سور االثلث الثاين من القرآن فإن الباحث قد استعان بكتب التفسري ودراسات ذات عالقة   1

 :بتلك األساليب، منها
 (.ب.ط، د.مكتبة روائع اململكة، د: جدة)املختصر يف تفسري القرآن الكرمي، تصنيف مجاعة من علماء التفسري،  -
 .)م1484ط، .الدار التونسية للنشر، د: تونس) مد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ابن عاشور، حم -
 (.م1448، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بريوت)احلبال، حممد مجيل ومقداد مرعي اجلواري، العلوم يف القرآن،  -
ط، .دار الكتاب الثقايف للطباعة والنشر والتوزيع، د: األردن)الكرمي، صاد، خميمر، معجم األساليب البالغية يف القرآن  -

 (.م2225-ه1426
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 : التحليل وفًقا للخطوات التاليةوقد سارت عملية 
أساليب من  بآياهتا يف هذه الدراسة وهي عبارة عن حمتوى السورو  ،(املوضوع) مت حتديد وحدة التحليل_ 1

التوجيه، والقصة، واحلوار، والسؤال، وضرب  واملتمثلة يف، الثلث الثايناملتضمنة يف سور تنمية التفكري 
 .من القرآن الثلث الثاينيق والتعزيز املتضمنة األمثال، واآليات الكونية، والتشو 

 .ملعايري البحث احملددة يف التعريفات اإلجرائية لكل أسلوب اعتماد استخراف األساليب السابقة وفًقا _ 2
 (43)اآلية  حبدوده، واليت تبدأ باجلزء احلادي عشر يف سورة التوبة الثلث الثاينحصر مجيع سور  _ 3

 .(45)اآلية  ن يف سورة العنكبوتوتنتهي باجلزء العشري
كل على حده قراءة متأنية وفاحصة تسمح باستكشاف   الثلث الثاينقراءة كل سورة من سور  _ 4

ملعايري البحث، مع اإلستعانة بكتب  واستخراف األساليب اليت تضمنتها واليت ورد ذكرها سلفاً، ووفًقا
 .التفسري، والدراسات السابقة ذات العالقة

تكرار ورود تلك األساليب اليت حددها الباحث وكيفية ظهورها وتفريغها يف استمارة التحليل رصد _  5
 .باعطاء تكرار لكل أسلوب يظهر يف حمتوى السور أثناء التحليل املعدة سلًفا

 .إعادة التحليل للتأكد من ثباته_ 6

                                                                                                                                                                          

 (.م2221، 2دار النفائس للنشر والتوزيع، ط: عمان)عباس، فضل حسن، قصص القرآن،  -
 (.ه1412، 11دار الشروق، ط: القاهرة)قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  -
دار احملدثني للبحث العلمي والرتمجة : القاهرة)ة يف معايري النصية ومقاصد االتصال، اللقاين، فتحي حممد، األمثال القرآنية دراس -

 (.م2228، 1والتوزيع، ط
 (.م2221-2226، 1دار احملبة، ط: دمشق)مارديين، عبد الرحيم، اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة،  -
 (.م1446، 1مكتبة االميان، ط: القاهرة)أسباب النزول،  النيسابوري، أيب احلسن على بن أمحد بن حممد بن على الواحدي، -
 .والباحث ختصصه أصول تربية -
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 معاجلة البيانات: املطلب الثاين
  

 املعاجلة االحصائية
 :احث يف املعاجلة االحصائية ما يلياعتمد الب     

 ة األجزاءفبعد رصد أساليب تنمية التفكري يف سور العشر  ،حساب التكرارات 
 .ولامن القرآن، مت مجع التكرارات لكل أسلوب وتفريغها يف جد ةالثاني

 النسب املئوية . 
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 هاومناقشت لتحليلنتائج االتعريف بسور الثلث الثاين من القرآن و : الفصل اخلامس
 
 
 

 التعريف بسور الثلث الثاين من القرآن الكرمي: املبحث األول
 السور املكية: املطلب األول
 السور املدنية: املطلب الثاين
 نتائج التحليل ومناقشتها: املبحث الثاين
 النتائج املتعلقة مبدى تضمني الثلث الثاين من القرآن ألساليب تنمية ومناقشتها: املطلب األول
 النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري يف الثلث الثاين من القرآن ومناقشتها: ثايناملطلب ال
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 مدخل 
بعد أن استعرض الباحث يف الفصل السابق إجراءات الدراسة مفصلة ويف ضوء حدود الدراسة، 

األجزاء الثانية من  فإن التحليل سوف يشمل سور الثلث الثاين من القرآن الكرمي،  واملتمثلة يف العشرة
من سورة ( 45)من سورة التوبة وتنتهي باآلية ( 43)القرآن حبدوده املذكورة سلًفا واليت تبدأ باآلية 

سورة التوبة، ويونس، وهود، ويوسف، : وبالتايل فإن السور املتضمنة يف الثلث الثاين هي ،العنكبوت
ومرمي، وطه، واألنبياء، واحلج، واملؤمنون، والنور،  والرعد، وإبراهيم، واحلجر، والنحل، واإلسراء، والكهف،

 11)، منها (سورة 21)والفرقان، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، فالعشر الثاين ميتد يف نطاق 
مدنية وفًقا للمصحف العثماين، ومع أن كل من سورة التوبة وسورة العنكبوت مل ( سور 4)مكية، و( سورة

الثاين من القرآن إال أن الباحث اعتمد اآليات اليت وردت منها يف العشرة األجزاء  تردا كاملة يف الثلث
الثانية حتت أمساء تلك السور، وسور الثلث الثاين منها ما هو من السور املئني وهي اليت يزيد عدد آياهتا 

اين من القرآن يغلب فيه عن املائة آية، وسور املثاين وهي السور اليت تثىن فيها القصص واألمثال، والثلث الث
 4)، بينما يبلغ عدد السور املدنية (سورة 11)السور املكية على السور املدنية، إذ يبلغ عدد السور املكية 

 .،  وكل سورة من السور السابقة هلا مساهتا وخصائصها(سور
 حتليل والباحث يف هذا الفصل عمد إىل التعريف بسور الثلث الثاين من القرآن الكرمي،  ومن مث

تلك السور واستعراض ومناقشة النتائج اليت توصل إليها، يف ضوء ما مت رصده وتصنيفه من أساليب تنمية 
التفكري املتضمنة يف العشرة األجزاء الثانية من القرآن، ومن مث اخلروف مبجموعة من التوصيات واملقرتحات، 

تضمني سور العشرة األجزاء الثانية من  وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة اليت هدفت إىل معرفة مدى
القرآن ألساليب تنمية التفكري، وكذا معرفة كيفية توزع تكرار تلك األساليب بني سور العشرة  األجزاء 

 .الثانية من القرآن
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 التعريف بسور الثلث الثاين من القرآن الكرمي: املبحث األول
 السور املكية: املطلب األول
 املدنية السور: املطلب الثاين
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 السور املكية: املطلب األول
املكي هو ما ورد فيه , ,هي السور اليت نزلت آياهتا مبكة وضواحيها كمىن وعرفات واحلديبية: السور املكية

فهو مكي، ويدخل يف معىن املكي ما { يَا أَي َُّها النَّاسُ }اخلطاب ألهل مكة ومنه ما صدر يف القرآن بلفظ 
كآيات السجدة وكل سورة فيها اذافة اىل ضواب  أخرى  , لى النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل اهلجرةنزل ع

 .1قصص األنبياء وقصة آدم 
وقد مسيت يف املصاحف وكتب التفسري ، وهي من السور املكية، (آية 124)وعدد آياهتا : سورة يونس

ٍة لَِقْوِم يُوُنَس، أَن َُّهْم آَمُنوا بَ ْعَد َأْن تَ َوعََّدُهْم َرُسوهُلُْم بِنُ ُزوِل أِلَن ََّها انْ َفَرَدْت ِبذِْكِر ُخُصوِصيَّ  "بسورة يونس 
ُهْم َلمَّا آَمُنوا والسورة تعىن ، 3وقد نزلت بعد سورة بين إسرائيل وقبل سورة هود ، 2" اْلَعَذاِب فَ َعَفا اللَُّه َعن ْ

 .4كل زمان ويف كل مكان وباجلاهليات كلها اإلنسان كله يف   أللوهية والعبودية واليت هي قضيةبقضية ا
مسيت باسم هود لتكرار امسه فيها مخس  وقد ، وهي من السور املكية، (آية 123)وعدد آياهتا : سورة هود
وقد نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة ، وقد حكت عن هود أكثر من غريها من السور، مرات

ؤثرات املوحية واإليقاعات اليت تلمس أوتار الكيان البشري كلها يف وسياق السورة حيتوي على امل، 5يوسف 
 .6 عمق واستجاشة، وهو يعرض هذه احلقائق ويفصلها

ووجه تسميتها ظاهر لكوهنا قصت قصة ، وهي من السور املكية ، (آية 111)وعدد آياهتا : سورة يوسف
والسورة يف عرضها لقصة نيب  ، 7حلجر وقد نزلت بعد سورة هود وقبل سورة ا ، يوسف عليه السالم كلها

ْعَجاُز يف أُْسُلوِب  " اهلل يوسف عليه السالم مع إخوته متثل أُْسُلوبًا َخاصًّا ِمْن َأَسالِيِب ِإْعَجاِز اْلُقْرآِن َوُهَو اإْلِ
 .8" اْلَقَصصِ 

إىل اسم إبراهيم وقد أضيفت هذه السورة ، وهي من السور املكية ، (آية 52)وعدد آياهتا : سورة إبراهيم
وقد اشتملت على  ، وقد نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة األنبياء، لكونه حمور السورة عليه السالم

وإقامة احلجج على تفرد اهلل ، وأنه كتاب هداية ونور ، التنويه بشأن القرآن واعجازه: أغراض عديدة منها
: عدة حقائق يف العقيدة منها حقيقتني كبريتنيوقد تضمنت السورة ، 9تعاىل باالهلية بدالئل مصنوعاته 

                                                           
 .141-143 ص (ه 1361، 3، ط1مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ف: القاهرة)الزرقاين، حممد عبد العظيم ، مناهل العرفان يف علوم القرآن،   1
 .11،  ص11مرجع سابق،  ف طاهر، التحرير والتنوير،ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد ال  2
 .18،  ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  3
 س.1155،  ص3قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  4
 . 311،  ص11نوير، مرجع سابق،  فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والت  5
 .1846،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  6
 .141،  ص12ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  7
 .144،  ص12ف  ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  8
 .118-111،  ص13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  9
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ومها ، وحقيقة نعمة اهلل على البشر وزيادهتا بالشكر، حقيقة وحدة الرسالة والرسل ووحدة دعوهتم
  .1متناسقتان مع ظل إبراهيم عليه السالم 

يذكر يف  وقد مسيت باحلجر ألن احلجر مل، وهي من السور املكية ، (آية 44)وعدد آياهتا : احلجرسورة 
 ، 3 وقد نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة األنعام، 2 واحلجر اسم البالد املعروفة به حجر ْثود، غريها

اجلولة األوىل وفيها بيان سنة اهلل اليت ال تتخلف يف الرسالة : يف سياقها تقسم إىل مخس جوالتوالسورة 
 ، يف السمآء ويف األرض وما بينهما:  يف الكونواجلولة الثانية تعرض بعض آيات اهلل، واإلميان هبا والتكذيب

واجلولة الثالثة تعرض قصة البشرية وأصل اهلدى والغواية يف تركيبها وأسباهبا األصيلة، ومصري الغاوين يف 
واجلولة اخلامسة فتكشف ، واجلولة الرابعة يف مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصاد، النهاية واملهتدين
 .4ن يف خلق السماوات واألرض عن احلق الكام

ووجه التسمية بالنحل لذكر النحل فيها واليت متثل آية يف اخللق ، (آية 124)وعدد آياهتا : النحلسورة 
تتسم باحلشد  والسورة، 5وقد نزلت بعد سورة األنبياء وقبل سورة السجدة ، وهي من السور املكية، اإلهلي

مساءه وأرضه ومشسه  يفمبا فيها من حشد آليات اهلل الكونية  سورةوال ، الكبري آليات آليات اهلل الكونية
، كما حتشد دنياه وآخرته وأسراره وغيوبه،  وليله وهناره وجباله وحباره وظالله وأكنانه وحيوانه وطيوره وقمره

  .6والعقل ليتدبر  ، والوجدان ليتأثر، األذن لتسمعو ، وهي بذلك كله ختاطب العني لرتى
ومسيت باإلسراء إذ قد ذكر يف أوهلا ، وهي من السور املكية، (آية 111)وعدد آياهتا : سورة اإلسراء

ا ذكر فيها من مل ومسيت كذلك بسورة بين إسرائيل، اإلسراء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم واختصت بذكره
اإلسراء مث  والسورة تبدأ باإلشارة إىل، وقد نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس، أحوال بين إسرائل
وإثبات أن القرآن وحي ، ومن أغراض السورة إثبات نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم، ذكرها لبين إسرائيل

 . 7وذكر أنه معجز ، وإثبات فضله وفضل من نزل عليه، من اهلل
وقد مسيت هبذا اإلسم نسبة إىل أهل ، وهي من السور املكية، (آية 112)وعدد آياهتا : سورة الكهف

 وِما، 8وقد نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى ، ذي وردت قصتهم يف هذه السورةف الالكه
ففي أوهلا جتيء قصة أصحاب . القصص هو العنصر الغالب يف هذه السورة "تتسم به هذه السورة أن 

                                                           
 .2211،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  1
كيلومرتا مشال   22ة املنورة وتبوك، على بعد تقع دار احلجر، أو كما اشتهرت مبدائن صاد، مشال غريب اململكة العربية السعودية، بني املدين  2

 .حمافظة العال، ووجدت فيها آثار من فرتة ما قبل التاريخ، وأخرى حلضارات متعاقبة تؤكد أمهيتها التارخيية
 .6،  5،  ص14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  3
 .2124-2123،  ص4القرآن،  مرجع سابق،  مج قطب، سيد، يف ظالل  4
 .44،  ص14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  5
 .2158،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  6
 .1،  ص15جع سابق،  فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مر   7
 . 242،  ص15ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  8
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عبد ويف وسطها جتيء قصة موسى مع ال. الكهف، وبعدها قصة اجلنتني، مث إشارة إىل قصة آدم وإبليس
 .1" ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة.ويف هنايتها قصة ذي القرنني. الصاد

ووجه التسمية أهنا ُبسطت فيها قصة مرمي ، وهي من السور املكية، (آية 48)وعدد آياهتا : سورة مرمي
ا بيان نزاهة والسورة فيه، 2 وقد نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه، وابنها وأهلها قبل أن تفصل يف غريها

واإلنذار ِما حل باملكذبني من ، والتنويه بشأن القرآن يف تبشريه ونذاراته، آل عمران وقداستهم يف اخلري
والتنزيه بإبراهيم واسحاق ويعقوب ، ما اشتملت على كرامة زكريا وكرامة مرمي، كاألمم من االستئصال

وسياق السورة يدور حول ، هذه السورةمادة والقصص هو ، 3وموسى وامساعيل وادريس عليهم السالم 
 .4حمور التوحيد ونفي الولد والشرك 

وقد مسيت بسورة طه باسم احلرفني املنطوق ، وهي من السور املكية، (آية 135)عدد آياهتا : طهسورة 
والسورة  ، 5وقد نزلت بعد سورة مرمي وقبل سورة الواقعة ، ومسيت كذلك سورة الكليم موسى، هبما يف أوهلا

وبني ذلك تعرض قصة ، تبدأ وختتم خطابًا للرسرل صلى اهلل عليه وسلم ببيان وظيفته وحدود تكاليفه
وتعرض ، موسى عليه السالم من حلقة الرسالة إىل حلقة اختاذ بين اسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر

اهلل سبحانه وإثبات رسالة والتنويه بعظمة ، ويف السورة حتدي بالقرآن وتنويه بأنه تنزيل من اهلل، قصة آدم
 .  6وبس  نشأة موسى ورعاية اهلل له ، حممد صلى اهلل عليه وسلم

ووجه تسميتها بسورة األنبياء أهنا ذكر فيها أمساء ستة عشر نبيا ، (آية 112)وعدد آياهتا : سورة األنبياء
ام اليت ورد فيها ذكر ْثانية إال سورة األنع ومرمي ومل يأت يف سور القرآن ذكر مثل هذا العدد من األنبياء

الرئيسي اليت تعاجله  والسورة تعاجل املوضوع، 7 وقد نزلت بعد سورة السجدة وقبل سورة النحل، عشر نبيا
وسياق السورة يعاجل ذلك املوضوع بعرض النواميس الكونية ، وهو موضوع األلوهية والعبودية السور املكية

وهي جتول بالناس بأفكارهم يف جمايل ، دة جزء من بناء هذا الكونالكربى ورب  العقيدة هبا ذلك أن العقي
 .8السمآء واألرض : الكون الكربى
وقد نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة ، وهي من السور املكية ، (آية 118)وعدد آياهتا : سورة املؤمنون

ني مث يستطرد السياق فهي تبدأ بذكر صفات املؤمن، اسم السورة يدل عليها وحيدد موضوعهاو ، 9امللك 
 .1فهي سورة اإلميان بكل قضاياه ودالئله وصفاته ، ل اإلميان يف اآلفاق واألنفسيها إىل دالئف

                                                           
 .2256،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  1
 .58،  ص16ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  2
 .54،  ص16ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  3
 .2244،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  4
 .182،  114،  ص16ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  5
 .181،  ص16شور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  فابن عا  6
 .6،  5،  ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  7
 .2365،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  8
 .6،  ص18ر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  فابن عاشور، حممد الطاه  9
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ووجه تسميتها سورة الفرقان لوقوع لفظ ، وهي من السور املكية ، (آية 11)وعدد آياهتا : سورة الفرقان
والسورة  ، 2 ت بعد سورة يس وقبل سورة فاطروقد نزل، الفرقان فيها ثالث مرات يف أوهلا ووسطها وآخرها

فيه تسبيح اهلل ومحده على تنزيل هذا القرآن على عبده الشوط األول : ميكن تقسيمها إىل أربعة أشواط
والشوط الثاين يعرض تطاول املكذبني بلقاء اهلل على اهلل ويعاجلهم مبشهد اليوم الذي ، ليكون للعاملني نذيرا
والشوط األخري يسجل ، الشوط الثالث فيه جولة يف مشاهد الكون وعرض آياتهو ، يرون فيه املالئكة

وختتتم السورة بتقرير هوان البشرية على اهلل لوال القلوب املطيعة املستجيبة العارفة باهلل ، مقومات عباد الرمحن
3 . 

لشعراء لكوهنا وقد اشتهرت بسورة ا ، وهي من السور املكية، (آية 221)وعدد آياهتا : سورة الشعراء
وقد نزلت بعد سورة  ، انفردت يف ذكر الشعراء عن سائر سور القرآن الكرمي وتسمى أيشًا سورة طسم

موضوع السورة الرئيسي هو موضوع السور املكية مجيعًا العقيدة ملخصة يف ، 4 الواقعة وقبل سورة النمل
 ، املنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم والتصديق بالوحي، اخلوف من اآلخرة، التوحيد: عناصرها األساسية

 .5 وجسم السورة هو القصص، مث التخويف من عاقبة املكذبني
أشهر أمسائها سورة النمل وتسمى سورة ، وهي من السور املكية، (آية 43)وعدد آياهتا : سورة النمل

دهد مل يذكرا يف سورة ووجه التسمية بتلك األمساء الثالثة أن لفظ النمل ولفظ اهل، سليمان وسورة اهلدد
وأما تسميتها سورة سليمان فلما ورد من تفصيل فيها من ذكر مللك سليمان مل يذكر ، أخرى من القرآن
وموضوع السورة الرئيسي كسائر السور  ، 6 وقد نزلت بعد سورة الشعراء وقبل القصص، مثله يف غريها

واإلميان . ان باآلخرة، وما فيها من ثواب وعقابوعبادته وحده، واإلمي، اإلميان باهلل: املكية هو العقيدة
 .7بالوحي وأن الغيب كله هلل، ال يعلمه سواه ويأيت القصص فيه لتثبيت تلك املعاين 

ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ القصص ، وهي من السور املكية، (آية 88)وعدد آياهتا : سورة القصص
 ، وقد نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة اإلسراء فيها عند قوله تعاىل فلما جآءه وقص عليه القصص

وكيان  ، 8القصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السالم و 
وبني القصتني جيول ، وقصة قارون مع قومه يف اخلتام، القصة يقوم على قصة موسى وفرعون يف البدء

                                                                                                                                                                          
 .2452،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  1
 .314،  313،  ص18ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  2
 .2541،  ص5بق،  مجقطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سا  3
 .42،  84،  ص14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  4
 .2583،  ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  5
 .215،  ص14ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  6
 .2624،  ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  7
 .61،  ص22ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  8
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ويف مشاهد ، يات اهلل املبثوثة يف الكون ويف مصارع الغابرين تارةالسياق مع املشركني ويفتح أبصارهم على آ
 .1 القيامة تارة

ووجه ، وهي من السور املكية، (آية 45) بالتحليلمنها املشمولة و ( آية 64) وعدد آياهتا: سورة العنكبوت
ورة قد نزلت بعد سورة الروم وقبل سو ، إطالق هذا اإلسم عليها أهنا اختصت بذكر مثل العنكبوت

وحمور هذه السورة وموضوعها هو اإلميان وتكاليف اإلميان وما يصاحب ذلك من تكاليف ، 2 املطففني
، ويظهر ذلك يف سياق القصص اليت ذكرت فيها فمن قصة نوح إىل قصة إبراهيم ولوط وشعيب، ومكاره

يت صاحبت وما صاحب ذلك من تصوير للفنت والعقبات ال، وقصص عاد وْثود وقارون وفرعون وهامان
  .طريق الدعوة إىل اإلميان

 

                                                           
 2615-2614،  ص5قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  1
 .222،  144،  ص22هر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  فابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطا  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

299 

 

 السور املدنية: املطلب الثاين
هو ما ورد فيه  ديناملو  ،كاملنزل ببدر وأحدوضواحيها   باملدينةهي السور اليت نزلت آياهتا : دنيةاملالسور 

معىن يف ، ويدخل دينفهو م{ ذين آمنوايَا أَي َُّها ال}قرآن بلفظ ومنه ما صدر يف ال املدينةاخلطاب ألهل 
دود كآيات احلافة اىل ضواب  أخرى  ضا ،اهلجرة بعد صلى اهلل عليه وسلم ما نزل على النيب دينامل

 .1 اإلذن باجلهاد وما ورد يف ذكر املنافقنيو  والفرائض
واليت تقع ضمن الثلث الثاين من ( آية 31)،  املشمولة بالتحليل (آية 124)وعدد آياهتا : سورة التوبة

وقد مسيت ، 2وهذه السورة آخر السور نزواًل، وقد نزلت بعد سورة الفتح ن السور املدنية، القرآن، وهي م
براءة، التوبة، املقشقشة، املبعثرة، املشردة، املخزية، الفاضحة، املثرية، احلافرة، املنكلة، : بأمساء عديدة منها

ا تفضح النفاق وتربئ منه، وتبعثر عن املدمدمة، سورة العذاب، ألّن فيها التوبة على املؤمنني، وهي مبحتواه
، فالسورة فيها تقريع للشرك وفضح للنفاق واملنافقني، والسورة متثل بيان للمنهج احلركي 3أسرار املنافقني 

الواقعية اجلدية، والواقعية احلركية، واحلركة الدائبة والوسائل : لإلسالم ومراحله وخطواته، والذي من مساته
 . 4تشريعي للعالقات بني ايلتمع املسلم وسائر ايلتمعات األخرى املتجددة، والضب  ال

،  وهي من السور املدنية،  وقد مسيت بالرعد ألن الرعد مل يذكر يف (آية 43)وعدد آياهتا : سورة الرعد
وهذه السورة من أعاجيب  "، 5سورة مثل هذه السورة،  وقد نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة إبراهيم 

رآنية اليت تأخذ يف نفس واحد، وإيقاع واحد، وجو واحد، وعطر واحد من بدئها إىل هنايتها واليت السور الق
 .6" تفعم النفس، وتزحم احلس بالصور والظالل واملشاهد واخلواجل، واليت تأخذ النفس من أقطارها مجيعا

النور وقبل سورة املنافقني  ، وهي من السور املدنية، وقد نزلت بعد سورة(آية 18)وعدد آياهتا : سورة احلج
فموضوعات التوحيد . والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور املكية، وجو السور املكية "، 7

ومشاهد القيامة، وآيات اهلل املبثوثة يف صفحات . والتخويف من الساعة، وإثبات البعث، وإنكار الشرك
دنية من اإلذن بالقتال، ومحاية الشعائر، والوعد بنصر بارزة يف السورة وإىل جوارها املوضوعات امل.. الكون

 .8" اهلل ملن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان، واألمر باجلهاد يف سبيل اهلل
، وهي من السور املدنية،  ووجه التسمية أن فيها آية اهلل نور السماوات (آية 64)وعدد آياهتا : سورة النور

واحملور الذي تدور عليه السورة كلها " ، 9ء نصر اهلل وقبل سورة احلج واألرض، وقد نزلت بعد سورة إذا جآ
                                                           

 .141-143 مرجع سابق صالزرقاين، حممد عبد العظيم ، مناهل العرفان يف علوم القرآن،   1
 .41،  ص12ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  2
 .241،  ص2ن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مرجع سابق، فالزخمشري، أبو القاسم حممود ب  3
 .1582-1514،  ص3قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  4
 .15،  ص13ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  5
 .2234،  ص4ابق،  مجقطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع س  6
 .183،  ص11ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  7
 .2426،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  8
 .142،  ص18ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مرجع سابق،  ف  9
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وترق إىل درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة، واليت . هو حمور الرتبية اليت تشتد يف وسائلها إىل درجة احلدود
هو . واللنيواهلدف واحد يف الشدة . تصل القلب بنور اهلل وبآياته املبثوثة يف تضاعيف الكون وثنايا احلياة

" تربية الضمائر، واستجاشة املشاعر ورفع املقاييس األخالقية للحياة، حىت تشف وترف، وتتصل بنور اهلل
1. 

إمجااًل فإن ما يالحظ على سور الثلث الثاين من القرآن الكرمي أن أغلبها من السور املكية حيث 
بع سور مدنية حبسب املصحف أن تعداد سوره احدى وعشرون سورة منها سبعة عشر سورة مكية وأر 

كما أن اخلطاب   ،معاجلة قضية األلوهية والعبودية وما بينهما من عالقة ايغلب عليه ةاملكيوالسور  ،العثماين
نساين أي خياطب اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو إالقرآين يف املرحلة املكية خطاب يتسم بأنه 

الذي ال يتغري بتغري الزمان واملكان وعالقته خبالق الكون  إلنسانكل اإلنسان، ا  فهو خطاب لإلنسان ،عرقه
ومجيعها  ،حتتشد باحلقائق الثابته واآليات الكونية وسنن وقوانني العمران هذه السوركما أن   ،وبالكون

ويرتقي به إىل مستوى الكمال والنضج ملواجهة متطلبات ختاطب العقل بأساليب متنوعة مبا يوقضه 
 .ى هذه األرض ومبا حيقق فيها معانيه ببعديه اإلمياين والعمرايناالستخالف عل

                                                           
 .2486،  ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن،  مرجع سابق،  مج  1
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 نتائج التحليل ومناقشتها: املبحث الثاين
التفكري ألساليب تنمية  النتائج املتعلقة مبدى تضمني الثلث الثاين من القرآن: املطلب األول
 ومناقشتها

 لتفكري يف الثلث الثاين من القرآن ومناقشتهاالنتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية ا: املطلب الثاين
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 ومناقشتها التفكري النتائج املتعلقة مبدى تضمني الثلث الثاين من القرآن ألساليب تنمية: املطلب األول
 

السؤال املتمثل  القرآن الكرمي ولإلجابة عنضوء يف لتقدمي رؤية عامة عن أساليب تنمية التفكري 
 ؟ ألساليب تنمية التفكري  من القرآن الكرمي الثلث الثاينمدى تضمني ما :          ب

وتوصل الباحث  ،السابقة والدراسات الرتبوي األدب على باإلطالع الباحث قام السؤال هذا عن ولإلجابة
 ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،لعدد من أساليب تنمية التفكري واملتضمنة يف القرآن وهي أسلوب التوجيه

الثاين من القرآن  الباحث برصد تكرارها يف سور الثلثومن مث قام  ،والتشويق ،ت الكونيةواآليا ،واملثل
من القرآن  ةالثاني ة األجزاءالكرمي واجلدول اآليت يوضح توزيع تلك األساليب بتكراراهتا يف سور العشر 

.لكرميا
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 (3)جدول رقم                                                    
 .الثاين من القرآن الكرمي ألساليب تنمية التفكري الثلثمن سور مدى تض

 م النوع السورة التوجيه القصة احلوار السؤال املثل الكونية التشويق ايلموع
 1 مدين التوبة 6 12 1 6 1 1 5 32
 2 مكي يونس 16 6 4 14 4 24 3 81
 3 مكي هود 4 12 11 15 3 22 3 15
 4 مكي يوسف 18 8 11 12 1 6 6 66
 5 مدين الرعد 5 4 3 1 1 12 2 34
 6 مكي إبراهيم 1 5 1 1 8 4 2 34
 1 مكي احلجر 4 1 4 4 1 14 1 36
 8 مكي النحل 31 6 2 11 1 33 6 122
 4 مكي اإلسراء 12 11 3 15 5 16 2 62
 12 مكي الكهف 14 6 5 13 4 6 8 56
 11 مكي مرمي 5 12 4 8 2 1 5 41
 12 مكي هط 4 3 12 15 2 1 3 49
 13 مكي األنبياء 22 18 2 32 4 13 4 41
 14 مدين احلج 16 12 4 1 3 15 5 62
 15 مكي املؤمنون 11 6 4 21 3 11 3 11
 16 مدين النور 1 2 2 3 4 1 1 24
 11 مكي الفرقان 13 6 2 12 5 13 6 55
 18 مكي الشعراء 12 12 13 26 6 16 4 85
 14 مكي النمل 22 8 1 14 2 18 2 16
 22 مكي القصص 11 14 5 14 3 8 2 63
 21 مكي العنكبوت 8 12 3 5 4 11 3 46
  ايلموع 21 262 182 123 213 11 215 16 1246
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من  ةالثاني ة األجزاءمن خالل اجلدول السابق يتبني أن أساليب تنمية التفكري املتوافرة يف العشر  
الثاين من  سائر السور اليت يتكون منها الثلثل ،(اراً تكر  1246)عدد تكرارها جمموع القرآن الكرمي بلغ 

 . القرآن
ة مشلت سائر السور املتضمنة يف العشر واملالحظ كذلك أن تلك األساليب يف عدد تكرارها قد   

هي من أكثر  ،(مكية)كانت سورة النحل   وقد ،القرآن وبنسب متفاوته بني تلك السور من ةالثاني األجزاء
 ،(تكراراً  122)ر تلك األساليب حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيها السور يف عدد تكرا

هي من أقل السور يف تكرار  أساليب تنمية التفكري حيث بلغ عدد تكرار أساليب ( مدنية)وسورة النور 
 .من القرآن ةالثاني ة األجزاءللعشر  هذا على املستوى العام( تكراراً  24) تنمية التفكري فيها 

 ألساليب تنمية التفكريمن القرآن  الثلث الثاين نيناقشة النتائج املتعلقة مبدى تضمم
للقرآن الكرمي  ةالثاني ة األجزاءاستناًدا لنتائج السؤال السابق واليت أظهرت تضمن سور العشر 

ان ألساليب تنمية التفكري بدرجة كبرية، وهي نتيجة تؤكد على مدى اهتمام القرآن برتبية واعداد إنس
وهي نتيجة تتفق مع ما بيناه يف اجلانب النظري من الدراسة، من أن القرآن الكرمي كتاب حافل . اخلالفة

 .باألساليب الرتبوية، وهو ما أكدت عليه كذلك الكثري من الدراسات العلمية 
، ودراسة أمحد (م2221) ،(م2223)فهذه النتيجة تتفق مع دراسات سابقة كدراسة النحالوي 

، واليت أكدت (ه1432)، ودراسة زينب يوسف (م2224)، ودراسة وردة كحيل (م2221)ضليمي 
، والدراسات اليت عنيت بتنمية التفكري الرتبويةساليب األعلى أن القرآن الكرمي قد تضمن العديد من 

ا هالدراسة احلالية جآءت متفقة معو  ،ي يف تأكيدها على تلك النتائجالسابقة اقتصرت على اجلانب النظر 
 .  اكميً   إضافة إىل أن الدراسة احلالية قد قدمت وصًفا

يت به أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي، ِما يعكس  هذا داللة على اإلهتمام الذي حظويف
الطبيعة الوظيفية للقرآن الكرمي يف تنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة، كما أن يف ذلك داللة على حمورية 

 .يف القرآن واليت يف مقدمتها التفكري دراته العقليةتربية اإلنسان بق
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 النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري يف الثلث الثاين من القرآن ومناقشتها: املطلب الثاين
 
 

ولإلجابة على السؤال  اليب تنمية التفكري على سور الثلث الثاين من القرآنوملعرفة كيفية توزع أس
فإن اجلدول رقم  من القرآن ؟  الثلث الثاينكيف توزعت أساليب تنمية التفكري بني سور :        ب  املتمثل 

   .ذلك انيبين (4)رقم  والشكل ،(4)
 (4)جدول رقم 

 .تكرار األساليب يف السور مع النسب والرتتيب جمموعيبني  
 تكرار  جمموع النسبة الرتتيب

 األساليب
 م النوع السورة

 1 مدين لتوبةا 32 2.6% 20
 2 مكي يونس 81 6.5% 4
 3 مكي هود 15 % 6 6
 4 مكي يوسف 66 5.3% 8
 5 مدين الرعد 34 3% 17
 6 مكي إبراهيم 34 2.7% 19
 1 مكي احلجر 36 2.8% 18
 8 مكي النحل 122 8.2% 1
 4 مكي اإلسراء 62 5% 9
 12 مكي الكهف 56 4.5% 12
 11 مكي مرمي 41 3.3% 16
 12 مكي طه 49 4% 14
 13 مكي األنبياء 41 7.3% 2
 14 مدين احلج 62 5% 11
 15 مكي املؤمنون 11 5.1% 7
 16 مدين النور 24 2% 21
 11 مكي الفرقان 55 4.4% 13
 18 مكي الشعراء 85 1% 3
 14 مكي النمل 16 % 6 5
 22 مكي القصص 63 5% 10
 21 مكي العنكبوت 46 3.1% 15
  موعايل 21 1246 122% _
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 (4)رقم شكل 
 .يبني توزع تكرار األساليب بني السور 

 

الثاين يتضح أن تكرار أساليب تنمية التفكري كان حاضرًا بدرجة كبرية يف  الثلثباملقارنة بني سور 
  :ألساليبمن القرآن، حيث أظهرت النتائج أن أعلى السور يف تكرار تلك ا الثلث الثاينسور 
 122) ىل حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيهاسورة النحل وقد احتلت املرتبة األو  -

 .% 8.2وبنسبة  ،(تكرارًا
حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيها سورة األنبياء وقد احتلت املرتبة الثانية حيث  -

 .%  7.3وبنسبة ،(تكرارًا41)
حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيها املرتبة الثالثة  سورة الشعراء وقد احتلت -

 .%  1وبنسبة  ،(تكرارًا86)
سورة يونس وقد احتلت املرتبة اخلامسة يف الرتتيب حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري  -

 .% 6.5، وبنسبة (تكرارًا 81)فيها 
 ث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيهاحيسورة النمل وقد احتلت املرتبة الرابعة يف الرتتيب  -

 .%  6وبنسبة  ،(تكرارًا 16 )

 :وأدَّن السور يف تكرار أساليب تنمية التفكري هي
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 حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيهاسورة النور وقد احتلت املرتبة احلادي والعشرون  -
 .% 2وبنسبة   ،(تكرارًا 24)
 32) حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيهارتبة العشرون امل وقد احتلتسورة التوبة  -

 . %  .52وبنسبة  ،(تكرارًا
 حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيهاسورة إبراهيم وقد احتلت املرتبة التاسعة عشر  -

   .%  2.7وبنسبة  ،(تكرارًا 34)
دد تكرار أساليب تنمية التفكري فيها حيث بلغ عسورة احلجر وقد احتلت املرتبة الثامنة عشر  -

 .% 2.8وبنسبة  ،(تكرارًا 35)

مع بعضها البعض يف عدد تكرار أساليب تنمية التفكري يتبني أن كل من  وباملقارنة بني السور 
كانت من أكرب السور يف عدد تكرار أساليب ( تكراراً  41)وسورة األنبياء ( تكراراً  122)سورة النحل 

عدد  كانت من أقل السور يف( تكراراً  35)، وسورة احلجر (تكراراً  34)وسورة إبراهيم تنمية التفكري، 
 .هذا بالنسبة للسور املكية ،تكرار أساليب تنمية التفكري

أما السور املدنية فقد كانت سورة احلج من أكثر السور يف عدد تكرار أساليب تنمية التفكري 
وسورة النور من أقل السور يف عدد تكرار ( تكراراً  61)فيها حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري 

، وبذلك يتضح (تكراراً  24)أساليب تنمية التفكري حيث بلغ عدد تكرار أساليب تنمية التفكري فيها 
ومع ذلك فإن مجيع  .السور بصفة عامة سائر االختالف والتباين يف عدد تكرار أساليب تنمية التفكري بني

ملكية الثاين من القرآن مل ختلو من أساليب تنمية التفكري واألمر ذاته يسري على السور االسور يف العشر 
  .والسور املدنية على السواء

 من القرآن الثلث الثاينمناقشة النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري يف سور 
أساليب تنمية التفكري حيث احتلت وبالنسبة ملا أظهرته النتائج من تراتبية السور يف عدد تكرار 

فإن هذه النتيجة  ،الثانية وسورة الشعراء املرتبة الثالثة األنبياء املرتبة سورةو  ،األوىل النحل املرتبة سورة فيه
حيث أشار إىل أن  ،تتفق مع ما ذكره سيد قطب يف ظالل القرآن يف مقدمة كل سورة من تلك السور

وذلك مبا اشتملت عليه من  ،ع للتأثري واستجاشة العقل والضمريتلك السور حافلة برصيد ضخم وواس
 ،وما فيها من توجيه إىل آيات اهلل يف الكون ،والعقل ليتدبر ،وخطاب الوجدان ليتأثر ،خطاب احلواس

 . وهذه السور تعد من السور املكية واملرحلة املكية تتسم بأهنا مرحلة اعداد وتربية لتفكري جديد
فقد مسيت  ،"النحل"اخلاصة بسورة النحل نلحظ أهنا على ارتباط باسم السورة  وبقراءة النتائج

وهنا تظهر  ،1 ليه يف كوهنا آية يف عجيب صنع اهلل سبحانه وتعاىلا االسم ليتفطن للغرض الذي يرمى إهبذ
                                                           

 . 16، (م1418_ه1348، 1، ف2دار الفكر، ط: بريوت)القامسي، حممد مجال الدين القامسي، حماسن التأويل،   1
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ر النعم وتعزى هذه النتيجة كذلك إىل ما يف هذه السورة من كثرة لذك ،املناسبة بني اسم السورة ومضموهنا
اليت من اهلل هبا على اإلنسان واليت مبجملها تشكل خطاب احياء للتفكري مبا تشتمل عليه من سنن وقوانني 

التفكري حيث تكرر التفكري فيها يف  لفظباالضافة إىل أن هذه السورة من أكثر السور يف تكرار . تسخريية
 ،وتكرر فيها التعقل مرتني. ر األخرىثالثة مواضع وهي خاصية تنفرد هبا هذه السورة عن سائر السو 

فكلها  ،وكلها على صلة بالتفكري وعملياته ،وكلمة تعلمون تكررت يف مخسة مواضع ،والتذكر كذلك مرتني
 . 1أدوات توقع هبا على أوتار احلواس واجلوارح والعقول

فهي   ،ية التفكريوأما سورة األنبياء واليت جآءت يف املرتبة الثانية من حيث عدد تكرار أساليب تنم
حيث أن األنبياء بدعوهتم ميثلون عامل إحياء وتزكية وتعليم للكتاب  ،كذلك ذات مناسبة مع امسها

حيث ذكر  ،دون غريها من السور الموقد خصت هذه السورة بكثرة ذكر األنبياء عليهم الس ،واحلكمة
يف جمال التزكية  يها من عرب وعظاتوهو ما يعين التعريض بقصصهم وما ف ،2 عشر نبًيا فيها ما يقارب ستة

 .والرتبية
وسورة الشعراء كذلك هلا نسيجها اخلاص واليت بدأت خبطاب التحدي يف عرض معجزة القرآن 

واستقامة  ،وتسميتها بالشعراء أدل دليل على ذلك مبا يفارق به القرآن الشعر من علو مقامه" ،ومتيزه
 يسري يف اجتاه ذلك التنويه إىل عظمة القرآن وتفرد بنيانه وبيانه وما يعين أن حمتواها ،3" مناهجه وعز مرامه

  .والذي تعد تلك األساليب وجه من وجوه عظمته ،4 عما تلقيه الشعراء من الشعر
تعزى هذه النتيجة إىل أن كل سورة من سور العشر الثاين من القرآن هلا بنائها اخلاص، ومستها و 
مبا جيعل لكل سورة من سور القرآن بصمة خاصة  ،5 قاًل وقرآنًا معتربًاكل سورة تعد فًنا مستف اخلاص هبا،

تنفرد هبا عما سواها من السور من حيث ورود وتكرار أساليب تنمية التفكري فيها، وهنا يتجلى تفرد القرآن 
 وعظيم اإلبداع اإلهلي يف نظمه وبنائه الذي يتفرد به عن سائر الكتب األخرى، وهو ما يعزز وجود تلك

 .    الفروق فيما بينها
والنتيجة كذلك تؤكد على الدور الوظيفي الرتبوي املناط بكل سورة من سور القرآن، مبعىن أن سور 
القرآن مجيًعا مبضامينها تعمل يف اجتاه تنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة، وهذه النتيجة كذلك تعكس 

 وتفعيله مبا يبلغ به مستوى الكمال والنضج، وهي وحدة املقاصد يف سور القرآن الكرمي يف تنمية التفكري
 .بذلك تنسجم مع املقصد الكلي للقرآن يف تنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة

                                                           
 .2158، ص4قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، مج  1
 .5، ص11ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ف  2
، 1، ط5دار الكتب العلمية، ف: بريوت)البقاعي، برهان الدين أيب احلسن ابراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،   3

 .344، ص(م1445-ه 1415
 .221، ص(ت.ط، د.مكتبة اآلداب، د: القاهرة)الصعيدي، عبد املتعال، النظم الفين يف القرآن،   4
 .333، ص1مد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، مرجع سابق، فالزركشي، بدر الدين حم  5
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كما تعزى هذه النتيجة إىل أن سور القرآن الكرمي تتسق يف خصائصها مع خصائص الفطرة   
بأسلوب واحد فق ، وهلذا فقد كان لذلك البشرية واليت يصيبها امللل والسئامة إذا ما مت التعاطي معها 

التنوع يف أساليب تنمية التفكري يف سور القرآن الكرمي مقصد أمسى يف مقابلة ما يف الفطرة البشرية من ميل 
 . للتنوع والتجديد

  من القرآن الثلث الثاينيف  النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري
 (5)رقم  والشكل ،(5)فاجلدول رقم تكرار أساليب تنمية التفكري  وزعت وملعرفة داللة الفروق يف

   .ساليبتوزع تلك األالفروق يف كيفية  انيوضح
  (5)جدول رقم 

 .والرتتيب جمموع أساليب تنمية التفكري مع النسبيبني 
 
 
  

 
 
 
 
 

  (5)رقم  شكل
 . األساليب مقارنة ببعضها البعضكيفية توزع يبني  

 

 الرتتيب النسبة التكرار األسلوب م
 3 % 21 262 التوجيه 1
 4 % .414 180 القصة 2
 5 % 8.3 123 اراحلو  3
 2 %22 273 السؤال 4
 6 % 6.2 11 املثل 5
 1 % 22.1 275 الكونية 6
 1 % 6 16 التشويق 1
 - % 122 1246 ايلموع 
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تكرار أساليب تنمية التفكري  توزع يتضح أن  (5)رقم  والشكل (5)من خالل اجلدول السابق رقم
من القرآن، وهي على الرتتيب، املرتبة األوىل أسلوب عرض اآليات  الثلث الثاينكان حاضًرا وقويًا يف سور 

ويليه يف املرتبة الثانية أسلوب السؤال حيث بلغ تكراره  ،%22.1 وبنسبة ،(تكرارًا 215)الكونية بتكرار 
 21وبنسبة  ،(تكرارًا 262)ويف املرتبة الثالثة أسلوب التوجيه بتكرار  ،% 22وبنسبة  ،(تكرارًا 213)
ويف املرتبة اخلامسة  ،% .414وبنسبة  ،(تكرارًا 182)ويف املرتبة الرابعة أسلوب القصة بتكرار  ،%

 11)بتكرار  ثلاملويف املرتبة السادسة يأيت أسلوب  ،% 8.3وبنسبة ،(تكرارًا 123)أسلوب احلوار بتكرار 
 .% 6 وبنسبة ،(تكرارًا 16)بتكرار  التشويقيأيت أسلوب  اوأخريً  ،% 6.2وبنسبة  ،(تكرارًا
   من القرآن الثلث الثاينيف  كيفية توزع أساليب تنمية التفكريمناقشة النتائج املتعلقة ب 

ه اخلاص الذي تعزى هذه النتيجة إىل أن لكل أسلوب من أساليب تنمية التفكري يف القرآن طابع
مييزه عن غريه من األساليب والذي بدوره يرجع لثراء القرآن ومتيزه يف عرضه ألساليبه الرتبوية باعتبار مصدره 

وباعتبار ذلك يقابل ما يف الفطرة اإلنسانية من تفاوت وتنوع يف مستوى القدرات لدى  ،وهو اهلل سبحانه
اص بكل أسلوب كما يفتح آفاق جديدة ويساعد يف وذلك وال شك يعطي أبنية متنوعة ونسق خ ،األفراد

  .صياغة وخلق منهجية يف التفكري واالستنباط 
وباملقارنة بني أساليب تنمية التفكري مع بعضها البعض من حيث تكرارها يتبني حضورها مجيًعا، 

رية وأولوية تربوية إال أهنا تتفاوت يف عدد تكرارها، ما يعين أن تنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة قضية حمو 
 .من القرآن الثلث الثاينيف  جتسدت يف حضور ذلك احلشد من أساليب تنمية التفكري ،رآن الكرمييف الق

ما يلفت النظر هو أن عرض اآليات الكونية يف القرآن الكرمي جاء تكراره بدرجة عالية جداً، لعل و 
ية وبرهانيةكبرية، وأمهية منهجية معرفية وعلمية هذا ما يعطي لآليات الكونية يف القرآن الكرمي مكانة بيان

عظيمة، نستقرئها من خالل عرض القرآن لذلك احلشد الكبري من اآليات الكونية ومطالبة التفكري بقراءة 
ما تشتمل عليه من سنن وقوانني تسخريية وما تتضمن من حقائق علمية، وملا لذلك كله من أثر على 

 .التفكري وجوانبه املختلفة
ذات داللة إحصائية بدرجة كبرية لصاد أسلوب عرض اآليات  اً كون النتائج أظهرت فروقول

الكونية، وهذا يعزى إىل أن أسلوب عرض اآليات الكونية حيفل بالسنن والقوانني التسخريية ولكونه ميثل 
عها حبثًا وتقصًيا ه ميف تفاعل امل إثراء ومصدر بناء للتفكريخمترب عامر بالتجارب، واليت يف جمملها تشكل ع

 .مبا حيقق العمران على هذه األرض  واستكشافًا
فإن من القرآن  الثلث الثاينوبالنسبة للسؤال الذي جآء يف املرتبة الثانية يف حجم تكراره يف سور 

 ،واليت أكدت عليه الكثري من الدراسات يف تنمية التفكري ذلك يرجع كذلك إىل قيمة السؤال الرتبوية
كما أن تلك  ،ية كما هو موضح يف اجلدول السابقر بالنسبة لسائر األساليب وبدرجة تراتبوكذلك األم

 .النتيجة تعزى إىل الدور الوظيفي الرتبوي لكل أسلوب من أساليب تنمية التفكري
 (مدين_مكي) تبعاً لنوع السور بكيفية توزع أساليب تنمية التفكريالنتائج املتعلقة 
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اجلدول ف( مدين –مكي ) ملتغري نوع السور  ار أساليب تنمية التفكري تبعً تكرا كيفية توزعوملعرفة  
    .ذلك وايوضح (1)رقم  والشكل ،(6)رقم  والشكل ،(6)رقم 

  (6)جدول رقم 
 (.مدين_ مكي ) ةالثاني جزاءاألة بني سور العشر  مع النسب أساليب تنمية التفكري تكراريبني 

بةالنس املدين النسبة ايلموع النسبة  م األسلوب املكي 
122%  262 13%  34 81%  1 التوجيه 228 
122%  182 11%  32 83%  2 القصة 152 
122%  123 1%  8 43%  3 احلوار 45 
122%  213 8%  23 42%  4 السؤال 252 
122%  11 21%  15 14%  5 املثل 62 
122%  215 25%  68 15%  6 اآليات الكونية 221 
122%  16 11%  12 83%  1 التشويق 64 
122%  1246 15%  142 85%   ايلموع 1256 

 
  (6)رقم  شكل

 (.مدين –مكي )تكرار اساليب تنمية التفكري  جمموعيبني 

  
 

  (1)رقم  شكل
 (.مدين_ مكي)السور لنوع  اتبعً تكرار أساليب تنمية التفكري فيما بينها  كيفية توزعيبني  
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 توزع يف فروق هناك أن( 1)رقم  والشكل( 6)رقم و والشكل  (6)رقم  السابق يتضح من اجلدول

حيث  ،لصاد القرآن املكي تكرار أساليب تنمية التفكري على املستوى الكلي لنوعي السور املكي واملدين
بينما بلغ تكرار  ،% 85وبنسبة  ،(تكرارًا 5612) القرآن املكي أساليب تنمية التفكري يف تكرار بلغ

ما يعين أن تكرار أساليب تنمية  ، %15وبنسبة  ،(تكرارًا 901)أساليب تنمية التفكري يف القرآن املدين 
 .التفكري يف سور القرآن املكي أكرب منه يف القرآن املدين

 مقارنة به جآء تكراره بدرجة مرتفعة يف السور املكية السؤال وعلى مستوى األساليب فإن أسلوب
نما كان تكراره يف بي ،%92  وبنسبة ،(تكرارًا 252)حيث بلغ تكراره يف السور املكية  ،ةيف السور املدني
 التوجيهويليه يف املرتبة الثانية جآء أسلوب  ،ما يرجح النتيجة لصاد السور املكية (تكرارًا 23)السور املدنية 

 34)ينما كان تكراره يف السور املدنية ب ، %81 وبنسبة ،(تكرارًا 228) يف السور املكية حيث بلغ تكراره
وعلى نفس املنوال جآءت  ،املكيةما يعين كذلك ترجيح النتيجة لصاد السور  ،% 13وبنسبة  ،(تكرارًا

 .ساليب األخرى لصاد القرآن املكيالنتيجة كذلك يف سائر األ
 (مدين–مكي) ثلث الثايناليف مناقشة النتائج املتعلقة بكيفية توزع أساليب تنمية التفكري 

مثل املرحلة األوىل لتهيئة وتنمية التفكري لدى إنسان اخلالفة وهي  إىل أن القرآن املكي ويعزى ذلك       
 ،وهي كذلك مرحلة التنشئة لوعي وضمري وأفق الفرد املسلم ،املرحلة األساس لتكوين عقل االستخالف

وهذه النتيجة طبيعية ذلك أن التفكري يف . وبناًء على سابقبينما كانت املرحلة املدنية استكمال ملا أسس 
تركز جل  كما أن القرآن املدين  .املرحلة املدنية قد منا وتدرب لسنوات ومت صقله خالل املرحلة املكية

 . اهتمامه يف ترسيم األحكام الشرعية ونظام املعامالت
عين بالرتبية العقلية والروحية والسلوكية  ةاملكي الكرمي خالل املرحلة ويف هذا داللة على أن القرآن       
يات اآليف ذلك أساليب متنوعة واليت منها التوجيه والقصة واحلوار والسؤال وضرب األمثال وعرض  امتخذً 
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بينما  ،وهي أساليب أثبتت أثرها يف تنمية التفكري الكثري من الدراسات يف جمال الرتبية ،الكون والتشويق
يف ذلك على الرتبية املكية يف  اعلى الرتبية العملية والتشريعية معتمدً  ةاملدنيمي خالل املرحلة الكر ركز القرآن 
 .حتقيق أهدافه

كبري وهذا وال شك   اوآياهت السور املدنيةبمقارنة  ة وآياهتااملكي السورحجم ا من ناحية أخرى فإن
 ،ا ملقابلة مرحلة التأسيس لعقل جديدأساليب تنمية التفكري وتنوعه تكرار يرتتب عليه الزيادة يف حجم
  ،الثاين احدى وعشرون سورة منها سبعة عشر سورة مكية وأربع سور مدنية حيث أن تعداد سور الثلث
مكية وبنسبة ( آية 1836)منها  ،( آية 2258)الثاين من القرآن هو   كما أن تعداد آيات الثلث

 .املستوى الكليهذا على  .%10.4مدنية وبنسبة ( آية 222)و  ،89.6%
 ،التوجيهوأما ما أظهرته النتائج من وجود فروق ذات داللة احصائية يف كل من أسلوب السؤال و 

السؤال مثل عامل أساس لتحريض التفكري للنظر فيما هو قائم إىل أن  عزىفإن ذلك ي ،لصاد القرآن املكي
على غري ما هو مألوف وما اعتاد عليه   جذور الظواهر والعلل للنظر إليها بطريقة جديدةىلويلفت النظر إ

يف تصورات الناس  اكما أن السؤال مثل قوة دافعة للتفكري للبحث واسقصاء حقائق ما كان سائدً   ،الناس
فهو بذلك وخالل املرحلة املكية مثل عامل ايقاظ للذهن وتنبيه وتفعيل  وذلك وال شك هتيئة لبداية جديدة

كون التفكري خالل ملرحلة املكية كان يف وضع من  ،واالستكشاف فحصاللدور التفكري لدى الفرد يف 
 .حني ذاك االسكون والتسليم ملا كان سائدً 

ملرحلة األوىل يف لكون املرحلة املكية مثلت ا امرتكزً  املكية فقد مثل خالل املرحلة التوجيهأما و   
بياء الذين بدأوا أقوامهم  سرية األنوهو طابع بداية الدعوة والتهيئة لشئ جديد كما هو يف ،البال  والدعوة
التوجيه مثل تأصيل كما أن   ،لصاد القرآن املكي لتوجيهفلعل ذلك ما يرجح الفروق يف ا ،بالدعوة واإلرشاد

وهو ما يتفق مع جمموع عدد تكرار التفكري يف القرآن املكي مقارنة مع القرآن  ،ملنهج جديد يف التفكري
و  ،وردت يف القرآن املكي (موضًعا 13)منها  ،(موضًعا 18)يف القرآن يف حيث أن التفكري ورد  ،املدين
 .وردت يف القرآن املدين (مواضع 5)
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 والتوصيات النتائج: الفصل السادس
 
 
 

 النتائج 
 التوصيات
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 النتائج
 :موعة من النتائج ميكن تلخيصها يف اآليتيل الدراسة توصلت

 ،وقد ورد يف القرآن بصيغة الفعل ال اإلسم ،فية استخالفيةأن التفكري عملية عقلية ذو طبيعة وظي -1
تفيد  وهي ،أبلغ يف تبليغ هيئات التفكري وكيفياته املخصوصة املضارع وصيغة الفعل

 .االستمرارية والتجدد
يتوجب على الفرد املسلم  وهو ما ،والزمة استخالفية ،للتصور القرآين فريضة تعبدية االتفكري وفقً  -2

وذلك يتطلب الوعي مبعاين التفكري ودالالته وما يقوم عليه  ،يف واقع حياتهل به ِمارسته والعم
علم التفكري كما يشجع على وهذا وال شك يدفع الفرد املسلم يف اجتاه ت ،من أسس وقواعد

 .ويرفع من كفاءته ،تنميته
ت الكتاب ومقاصد التفكري يف القرآن تقع يف جمالني جمال آيا ،التفكري يف القرآن له مقاصده -3

املسطور وتشمل طلب رضا اهلل واستنباط املعاين والدالالت الثاوية يف آيات الكتاب املسطور 
جمال آيات و  ،والكشف عن سنن وحتصيل اهلدياة واإلميان وسنن حتقيق احلضارة والعمران

الكتاب املنظور وتشمل الكشف عن سنن حتصيل اهلداية واإلميان وسنن حتقيق احلضارة 
 مقاصدو  ،ومعاجلة املشكالت اليت تعرتض الوجود البشري واستشراف املستقبل والعمران

عل من التفكري أداة بناء جي وهو ما ،ذات بعد استخاليفو  مقاصد سامية التفكري يف القرآن
 .ال أداة هدم وختريب وتعمري

مل واليت تتوزع على مستويني مستوى الذات املفكرة وتش ،همنطلقاتالتفكري يف القرآن له  -4
ومستوى املفكر فيه وتشمل غائية الوجود  ،االستخالف واملسئولية وحمدودية االبداع البشري
متثل قوة باعثة  يف القرآن التفكريومنطلقات  ،والسننية والتسخري وما من داء إال له دواء

  ويرتقي يف سلم النضجريوبالفعل واحلركة ينمو التفك ،للتفكري على الفعل واحلركة واإلجيابية
 .والكمال

يتضمن القرآن الكرمي يف منهجه وتعاليمه معاجلة لعدد من املعوقات اليت حتد من التفكري وتعطل  -5
أما املعوقات الشخصية  ،وتلك املعوقات تتوزع بني معوقات شخصية ومعوقات بيئية ،فاعليته

هلوى والكرب فتتمثل يف فساد العقل واحلواس واجلهل وتدين مستوى املعرفة واتباع الظن واتباع ا
وأما املعوقات البيئية فتتمثل يف الرتبية والتنشئة  ،والغفلة والقصور يف منهجية التفكري والتقليد
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والقرآن يف عرضه لتلك املعوقات  ،االجتماعية والتسل  واالستبداد وشيوع التصورات الفاسدة
 .قد قرهنا مبعاجلات حتد من أثرها

وهو ما يفتح الطريق أمام املهتمني  ،على قابلية التفكري للنمو يةيف رؤيته الرتبو  يؤكد القرآن الكرمي  -6
 .بالتفكري للعمل على تنميته وتطويره لدى الفرد املسلم

واليت منها  ،يشتمل القرآن على عدد من املوجهات والتعاليم اليت تقيم للتفكري أسسه وقواعده -1
وترسيخ  ،األرض مع التفكر واحلث على السري يف ،طلب استعمال العقل وطلب ازالة العوائق

واعتماد األدلة  ،وحترير العقل من التفكري اخلرايف ومن التقليد ،قيم األصالة واملسئولية والصدق
وهو ما يكفل  ،والعمل بقواعد املالحظة والتجريب ،والتثبت واعتماد احلقائق ،والرباهني

 .وترقيه منو التفكري وذلك له أثره االجيايب على ،تشكل منهج سليم للتفكري يعمل عليه
منهجية تتسق مع وهي  ،أن القرآن الكرمي له منهجيته اخلاصة واملتميزة يف تنمية التفكري وتفعيله -8

وهذه املنهجية تتوزع على مستويات عدة تشمل مستوى معاجلة التصور  ،الفطرة اإلنسانية
ديد مصادر ومستوى حت والغايات وصياغة املفهوم ومستوى األمهية ومستوى رسم املقاصد

 .املعرفة وجماالت العمل ومستوى التنمية والتطوير
واليت منها  التوجيه  ،أظهرت النتائج أن القرآن الكرمي يشتمل على عدد من أساليب تنمية التفكري -4

 ،والتشويق ،وعرض اآليات الكونية ،وضرب األمثال ،والسؤال ،واحلوار ،والقصة ،واإلرشاد
يعكس  اكم  ،ن له رؤيته الرتبوية اليت متيزه عن غريه من الكتبيف كون القرآ وذلك له داللته

 . مدى اهتمام القرآن بتنمية التفكري ذلك
ليب تنمية من القرآن الكرمي قد اشتملت على أساالثلث الثاين أظهرت النتائج أن مجيع سور  -12

 . التفكريما يعين أن مجيع تلك السور هلا بعدها الرتبوي يف تنمية  ،التفكري وبنسب متفاوتة
على أساليب تنمية  تقد اشتمل السور املكية والسور املدنيةأظهرت النتائج أن كل من  -11

بشقيه املكي واملدين قد عين  الكرمي القرآنوذلك له دالالته يف كون التفكري وبنسب متفاوته 
 . بتنمية التفكري

التفكري بني سور  أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة احصائية يف توزع تكرار أساليب تنمية -12
من القرآن، وهو ما يعين أن كل سورة هلا طابعها اخلاص ومركبها الذي مييزها عن  الثلث الثاين

 . غريها من السور، كما يعكس الدور الرتبوي املتميز لكل سورة
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حيث جآء  ،فروقًا ذات داللة احصائية يف توزع تكرار أساليب تنمية التفكريأظهرت النتائج  -13
ويف املرتبة  ،أسلوب السؤال ويف املرتبة الثانية ،األوىل أسلوب عرض اآليات الكونيةيف املرتبة 
 .  التوجيه الثالثة

ملتغري نوع  اتكرار أساليب تنمية التفكري تبعً توزع ذات داللة احصائية يف  اأظهرت النتائج فروقً  -14
وطابعها  املكية وهو ما يؤكد على متيز املرحلة ،ةاملكي لصاد السور ،(مدين -مكي)السور 
 .  املرحلة املدنية ة العقلية عنييف الرتب اخلاص
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 التوصيات  
 على نتائج الدراسة التحليلية ومعطياهتا النظرية يتقدم الباحث مبجموعة من التوصيات اتأسيسً 
 :واملقرتحات 
ية لدى الفرد املسلم وفق الرؤية القرآنوجوانبه املختلفة تقريب مفهوم التفكري على العمل  -1

ة ابتداًء من املرحلة وذلك من خالل تضمني موضوع التفكري يف املناهج واملقررات الدراسي
 .حىت التعليم اجلامعياألساسية و 

التوعية املستمرة يف أوساط ايلتمع املسلم مبدى أمهية التفكري وقيمته يف حياة الفرد املسلم يف  -2
 .زمة استخالفيةوال ،باعتباره فريضة تعبدية ،ضوء التصور القرآين له

اليت تساعد على ِمارسة التفكري يف املعاجلات كافة وتقدمي   توفري كافة الضمانات والشروط -3
 .حياة الفرد املسلم

القًا من الرؤية القرآنية وتفعيله يف حياة الفرد املسلم انطإقامة مؤسسات تعىن بتنمية التفكري  -4
 .يف تنمية التفكري

ملوضوع التفكري وجوانبه املختلفه مبا يساعد على تقدميه  اجراء مزيد من الدراسات املعمقة  -5
 .كعلم من منطلق قرآين

جراء مزيد من الدراسات حول أساليب تنمية التفكري يف القرآن الكرمي لبيان جوانبها إ -6
 .املختلفة وأثرها على التفكري

الرؤية  من اجراء دراسات جتريبية تطبيقية لكل أسلوب من أساليب تنمية التفكري انطالقً إ -1
 .القرآنية

 .املعاصر املسلمجراء دراسة مستقلة عن املعوقات اليت حتد من ِمارسة التفكري يف حياة إ -8
من القرآن ومقارنتها بنتائج الدراسة  الثلث األولإجراء دراسة ِماثلة للدراسة احلالية على  -4

 .احلالية
الكرمي ومقارنتها بنتائج  من القرآن الثلث األخريإجراء دراسة ِماثلة للدراسة احلالية على  -12

 .الدراسة احلالية
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  املراجعاملصادر و ائمة ق
 .    القرآن الكرمي     
إبراهيم، جمدي عزيز، موسوعة املعارف الرتبوية، القاهرة، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،  -1

 .  م2221، 1ط
العوملة، القاهرة، اجلمعية  إبراهيم، جمدي عزيز، ادارة التفكري السليم التحدي احلقيقي يف عصر -2

 . م2222املصرية للمناهج وطرق التدريس، املؤمتر الثاين عشر منهاف التعليم وتنمية التفكري، 
دار املسرية للنشر والتوزيع : موسوعة التدريس، عمانإبراهيم، جمدي عزيز، موسوعة التدريس،  -3

 .م2224 ،1والطباعة،ط
، 2دار الفكر العريب، ط: القاهرة)األعالم القرآنية، إبراهيم، حممد امساعيل، معجم األلفاظ و  -4

 .م1464
فريد عبد العزيز اجلندي وأشرف جالل : ابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الفتاوى، حتقيق -5

 .م2226ط، .، كتاب املنطق، د4دار احلديثطبع نشر توزيع، ف: الشرقاوي، القاهرة
دار : حياة مأمون شيحا، بريوت: واملسائل، ختريجابن تيمية، تقي الدين أمحد، جمموعة الرسائل  -6

 .م2226ط، .، د1الفكر، مج
ابن اجلوزي، أيب الفرف عبد الرمحن بن علي، صيد اخلاطر مذياًل بكتاب لفتة الكبد إىل نصيحة  -1

 .م2224-ه1432، 2دار الفكر، ط: حسن السماحي سويدان، دمشق: الولد، حتقيق
شعيب : حيح بن حبان بتصحيح بن بلبان، حتقيق، صابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد -8

 .م1443-ه1414، 2مؤسسة الرسالة، ط: بريوت ،األرنؤوط
ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حتقيق شعيب  -4

 .م1488، 1مؤسسة الرسالة، ط: األرنؤوط، بريوت
أمحد :  أصول األحكام، حتقيقابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، اإلحكام يف -12

 .ت.ط، د.دار اآلفاق اجلديدة، د: حممد شاكر، بريوت
احسان : ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، رسائل بن حزم األندلسي، حتقيق -11

 .م1483، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بريوت)عباس، 
دار : علي عبد الواحد وايف، القاهرة: ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، حتقيق -12

 .ت.، د3هنضة مصر للطبع والنشر، ط
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: جمدي فتحي السيد، القاهرة: ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، حتقيق -13
 .م2212ط، .دار التوفيقية للرتاث، د

ني احلكمة ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد، فصل املقال فيما ب -14
 .ت:طبعة احملكمة احملمودية، د: والشريعة من االتصال، القاهرة

ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد  فصل املقال فيما بني احلكمة  -15
 .م1464، 3دار املعارف، ط: والشريعة من االتصال، حتقيق حممد عمارة، القاهرة

د بن حممد بن أمحد بن أمحد، فصل املقال فيما بني احلكمة ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمح -16
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : حممد عمارة، بريوت: والشريعة من اإلتصال، حتقيق

 . م1486، 3ط
سليمان دنيا، شرح : ، أبا علي احلسني بن عبد اهلل، اإلشارات والتنبيهات، حتقيقابن سينا -11

 .م1462ط، .، د1ر املعارف، فدا: نصري الدين الطوسي، مصر
عبد الرمحن بدوي، الكويت، : ، أبا علي احلسني بن عبد اهلل، عيون احلكمة، حتقيقابن سينا -18

 .م1482، 2وكالة املطبوعات، دار القلم، ط: بريوت
 ،ابن سينا، أبا علي احلسني بن عبد اهلل، كتاب النجاة يف احلكمة املنطقية والطبيعية واإلهلية -14

 .م1485_ ه 1425 ،1ط ،اآلفاق اجلديدةدار : بريوت
منشورات دار اآلفاق اجلديدة، : فاروق سعد، بريوت: ابن طفيل، حي بن يقظان، حتقيق -22

 .ت.، د5ط
الدار التونسية : ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، التحرير والتنوير،  تونس -21

 .م1484ط، ، :للنشر، د
، 1ط، ف.رير والتنوير، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، دابن عاشور، حممد الطاهر، التح -22

 .م1441
 .م2222، ، 1مؤسسة الرسالة، ط: ابن عاشور، حممد الطاهر  التحرير والتنوير، بريوت -23
عبد اهلل بن : ابن عقيل، أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممد، الواضح يف أصول الفقه، حتقيق -24

 .م1444-ه1422، 1الة، طمؤسسة الرس: ط.عبد احملسن الرتكي، د
مصطفى : حتقيق ،شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد ،بن العماد احلنبليا -25

 .م1448-ه 1414 ،1ط ،دار الكتب العلمية: بريوت ،عبد القادر عطا
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،  2مطبعة البايب احلليب، ط: ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مصر -26
 .م1464

عبد السالم حممد : بن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيقا -21
 .م1414 -ه  1344ط، .ب، د.هارون، د

ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، عدة الصابرين وذخرية  -28
 . م1484/ ه 1424، 3مكتبة دار الرتاث، ط: الشاكرين، املدينة املنورة

عبد اهلل : قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب، التبيان يف اميان القرآن، حتقيق ابن -24
 .ه1424، 1دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، ط: بن سامل البطاطي، مكة املكرمة

ابن قيم اجلوزية، أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي الدمشقي، مفتاح دار  -32
فواز أمحد زمريل وفاروق حسن الرتك، : منشور والية أهل العلم واإلرادة، حتقيقالسعادة و 
 .م2212-ه1431، 1دار بن حزم، ط: بريوت

دار للطيبة للنشر : ب:ابن كثري، أبو الفداء امساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، د -31
 .م1444، 2والتوزيع، ط

سامي حممد بن حممد : رآن العظيم، حتقيقابن كثري، أبو الفداء امساعيل بن عمر، تفسري الق -32
 .م1444-ه1422، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ب.سالمة، د

. ن، د.د: ب.حتقيق أمحد أمني وسيد صقر، دابن مسكويه وأبو حيان، اهلوامل والشوامل،  -33
 .م1451ط، 

 اهلوامل والشوامل سؤاالت أيب حيان، أبو علي أمحد بن حممد ابن يعقوب، ابن مسكويه -34
، 1دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيق سيد كسروي، بريوتالتوحيد أليب علي مسكويه

 . م2221
إرشاد العقل السليم = ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد، تفسري أيب السعود  -35

 .ت.ط، د.دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت إىل مزايا الكتاب الكرمي،
 .م1412ط، :دار العلم للجميع، د: املنح املرعية، بريوتابن مفلح، اآلداب الشرعية و  -36
 .ت.، ، د3دار احياء الرتاث االعريب، ط: ابن منظور، لسان العرب، بريوت -31
، 3دار صادر، ط: ابن منظور األنصاري، حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بريوت -38

 .ه1414
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 .م1442، 1دار الفكر، ط: ابن منظور، لسان العرب بريوت -34
ادو، صاد حممد، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي باستخدام نظرية احلل أبو ج -42

 . م2224، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: االبتكاري للمشكالت، عمان
 . م2221، 1دار النفائس، ط: أبو حاقة، أمحد أمحد، معجم النفائس الوسي ، بريوت -41
حسن السندويب، : املقابسات، حتقيق أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس، -42

 .م1442، 2دار سعاد الصباح، ط: الكويت
 .م2222، 3دار الفكر، ط: أبو خليل، شوقي، من َضيَّع القرآن، دمشق -43
أبو سليمان، عبد احلميد امحد، الرؤية الكونية احلضارية القرآنية املنطلق األساس لإلصالح  -44

 .م2224، 1لنشر والتوزيع والرتمجة، طدار السالم للطباعة وا: االنساين، القاهرة
، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: أبو سليمان، عبد احلميد  أزمة العقل املسلم، هريندن -45

 .م1441
أبو سليمان، عبد احلميد، أزمة اإلرادة والوجدان السلم البعد الغائب يف مشروع إصالح  -46

 .م2224-ه1425، 1دار الفكر، ط: األمة، دمشق
دار : خ، شاهر ذيب، األساليب الرتبوية والوسائل التعليمية يف القرآن الكرمي، عمانأبو شري -41

 .م2225، 1جرير للنشر والتوزيع، ط
، 2مكتبة العبيكان، ط: أبو العينني، حسن، من اإلعجاز العلمي يف القرآن، الرياض -48

 .م2225
رسالة ماجستري منشورة،  أبو العينني، علي خليل، فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، -44

 .م1482، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة
 ،ط.د ،4ف ،مؤسسة سجل العرب ،ب.د) ،املوسوعة القرآنية ،ابراهيم بن امساعيل ،األبياري -52

 .ه1425
أمحد، سحر مصطفى، احلرية األكادميية لطالب اجلامعات املصرية، رسالة ماجستري غري  -51

 . م1441جامعة عني مشس، : منشورة، أصول الرتبية ، القاهرة
املعهد العاملي للفكر : امساعيل، فاطمة امساعيل حممد القرآن والنظر العقلي، هريندن -52

 .م1443، 1االسالمي، ط
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ك دار الفرقان للنشر  ،األمسر، أمحد رجب، فلسفة الرتبية يف اإلسالم انتماًء وارتقاًء، عمان -53
 .م1441، 1والتوزيع، ط

 .م1441، 1مكتبة وهبة، ط: ند أئمة الفكر اإلسالمي، القاهرةاألشوح، صربي، التفكري ع -54
األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، صفوان عدنان  -55

 . ه1412، 1دار القلم، الدار الشامية، ط: الداودي، دمشق، بريوت
بريوت، : مشقصفوان عدنان داوودي د:األصفهاين، الراغب مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق -56

 .م1442، 3دار القلم، الدار الشامية، ط
دار : األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، بريوت -51

 .م2222، 3القلم، ط
األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم  -58

، 1،ط2دار الكتب العلمية،ف: الباري عطيه، بريوتوالسبع املثاين، حتقيق على عبد 
 .ه1415

اآلمدي، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام،  -54
 .م2223ط، .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د: بريوت

احملي  األندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين، البحر  -62
 .ه1422ط، .دار الفكر، د: صدقي حممد مجيل، بريوت: يف التفسري، حتقيق

أول، حممد حممود، التفكري اإلجيايب وتطبيقاته يف ضوء القرآن الكرمي، حبث مستقل لنيل درجة  -61
 .م2211املاجستري كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية ماليزيا، 

 .م1485ط، .مطابع اهليئة املصرية، د: د، الكندي فيلسوف العرب، مصراألهواين، أمحد فؤا -62
، 53، ف 8االأهواين، امحد فؤاد، فضل العرب على احلضارة، جملة دراسات تربوية، مج  -63

 .م1443
 .م2221ط، .دار النشر للجامعات، د: الباز، أنور، التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي، القاهرة -64
دار الضياء للنشر والتوزيع، : اإلقناع يف القرآن الكرمي، عمانباطاهر، بن عيسى، أساليب  -65

 .م2226، 1ط
 .م1481ط، .املؤسسة الوطنية للكتاب، د: البخاري، مَحّانة، التعلم عند الغزايل، اجلزائر -66
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حممد زهري بن ناصر : صحيح البخاري، حتقيق  ،البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل -61
 .ه1422، 1ة، طدار طوق النجا: ب.الناصر،د

، 1عامل الكتب احلديث، ط: خبيت، حممد حسن مهدي، فن املناظرة رؤية إسالمية، األردن -68
 .م2214

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : بدري، مالك، التفكر من املشاهدة إىل الشهود، هريندن -64
 .م1442، 1ط

 .م2228، 1طباعة، طدار املسرية للنشر والتوزيع وال: بدير، كرميان، التعلم النش ، عمان -12
برغوث، الطيب، مدخل إىل سنن الصريورة اإلستخالفية على ضوء نظرية التدافع والتجديد،  -11

 . م2226، 1مركز الراية للتنمية الفكرية، ط: دمشق
دار املسرية للنشر : البطاينة، أسامة حممد وآخرون، صعوبات التعلم النظرية واملمارسة، عمان -12

 .م2225، 1والتوزيع والطباعة، ط
البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، الفقيه واملتفقه،  -13

، 2، ط1دار ابن اجلوزي، ف: السعودية)أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، : حتقيق
 .ه1421

، دار الراتب اجلامعية: البقاعي، إميان وغريد الشيخ، املتقن معجم املرتادفات العربية، بريوت -14
 .م1484، 4دار دمشق، ط: دمشق)م بركات، سليم ناصر، مفهوم احلرية 2226، 1ط

 ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،برهان الدين أيب احلسن ابراهيم بن عمر ،البقاعي -15
 .م1445-ه 1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية: بريوت

 .م2222، 1دار القلم، ط: بكار، عبد الكرمي، جتديد الوعي، بريوت -16
 .م2224، 1دار االعالم، ط: تشكيل عقلية إسالمية معاصرة، عمان:                             
 .م2225، 2دار القلم، ط: حول الرتبية والتعليم، دمشق:                             
 .م2224، 4دار األعالم، ط: خطوة حنو التفكري القومي، عمان:                             

  .م2221، 3دار القلم، ط: عصرنا والعيش يف زمانه الصعب، دمشق:                             
 .م2225، 4دار القلم، ط: فصول يف التفكري املوضوعي، دمشق:                             
 .م2225، 3دار القلم، ط: حنو فهم أعمق للواقع اإلسالمي، دمشق:                             
 .م2211، 3دار القلم، ط: حنو فهم أعمق للواقع اإلسالمي، دمشق:                             
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 .م2225، 3دار القلم، ط: مدخل اىل التنمية املتكاملة، دمشق:                             
 .م2225، 3دار القلم، ط: من أجل انطالقة حضارية شاملة، دمشق:                             

 .م1482، 1مطبوعات هتامة، ط: البكري، صالح، عبد القادر القرآن وبناء اإلنسان، جدة -11
بوزيد، بومدين  قضايا التنوير والنهضة يف الفكر العريب املعاصر، لؤي صايف، العقل  -18

 .م1444، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمرب، ط: ، بريوت(68_34ص)والتجديد
، 2دار الفكر، ط: ن، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن، دمشقالبوطي، حممد سعيد رمضا -14

 .م1448
 ،1ط ،دار القلم: دمشق ،ضرب األمثال يف القرآن أهدافه الرتبوية وآثاره ،عبد ايليد ،البيانوين -82

 .م1441
البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي، أنوار التنزيل وأسرار  -81

، 1دار إحياء الرتاث العريب، ، ط: حممد عبد الرمحن املرعشلي، بريوت: حتقيقالتأويل، 
 .ه1418

أمحد حممد : الرتمذي،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، حتقيق -82
 -ه1345، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط: شاكر وآخرون، مصر

 . م1415
دار : عبان، اإلعجاز القرآين يف ضوء اإلكتشاف العلمي، بريوتلتفتنازي، مروان وحيد ش -83

 .م2226، 1املعرفة، ط
دار السالم، : توفيق، حممد عز الدين، دليل األنفس بني القرآن الكرمي والعلم احلديث، القاهرة -84

 .م2224، 1ط
، 1ة، طدار املسرية للنشر والتوزيع والطباع: عبد احلميد، أطر التفكري ونظرياته، عمان ،جابر -85

 .م2228
 .م2225، 1دار مكتبة اهلالل، ط: اجلابري، مسلم  الدار واإلميان، بريوت -86
 . م1461ط، .مطبعة دار الغد، د: فوزي عطوي، سوريا: اجلاحظ، احليوان، حتقيق -81
عبد السالم حممد هارون، : اجلاحظ، أيب عثمان عمر بن حبر، رسائل اجلاحظ، حتقيق -88

 .م1441-ه1411، 1دار اجليل، ط: بريوت
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، 1دار املنارة للنشر والتوزيع، ط: جرار، مأمون فريز، خصائص القصة اإلسالمية، جدة -84
 .م1488

دار الكتب العلمية، : اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف،  التعريفات، بريوت -42
      .م1483، 1ط

، 1ر، طدار الفك: جروان، فتحي عبد الرمحن، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، عمان -41
 .م2222

دار الفكر ناشرون : جروان، فتحي عبد الرمحن  تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات عمان -42
 . م2221، 3وموزعون، ط

 .م2222، 1دار الفكر، ط: جروان، فتحي عبد الرمحن، اإلبداع، عمان -43
 ،حممد صادق القمحاوي: حتقيق ،أحكام القرآن ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي ،اجلصاص -44

 .ه1425 ،ط.د ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت
دار الرازي للطباعة والنشر : اجلالد، ماجد زكي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، عمان -45

 .م2223، 1والتوزيع، ط
دار : اجلعفري، امساعيل ابراهيم، الفكر الرتبوي العريب االسالمي يف أصول الرتبية، عمان -46

 .م2212طبعة العربة، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ال
جلو، احلسني جرنو حممود، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري  -41

 .م1444، 1بريوت، مؤسسة الرسالة، ط)منشورة 
منهاف تربوي للدراسة )اجلواري، حممد مجيل احلبَّال ومقداد مرعي، العلوم يف القرآن  -48

 .م1448، 1ة والنشر والتوزيع، طدار النفائس للطباع: ، بريوت(والتطبيق
اجلوهري، أبو نصر امساعيل ابن محاد  الصحاح تاف اللغة وصحاح العربية، حتقيق أميل  -44

 .م1444، 2، ف1دار الكتب العلمية، ط: يعقوب، حممد طريفي، بريوت
، 1دار الكتب العلمية، ط: جوهري، طنطاوي، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي، بريوت -122

 .  م2224، 8_1ف
حجازي، سناء حممد نصر، سيكولوجية اإلبداع تعريفه وتنميته وقياسه لدى األطفال،  -121

 .م2226، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة
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دار املسرية : حجازي، سناء نصر حممد  تنمية اإلبداع ورعاية املوهبة لدى األطفال، عمان -122
 .م2224، 1للنشر والتوزيع والطباعة، ط

املركز الثقايف العريب، : متنع نقد الذات املفكرة، الدار البيضاء املغربحرب، علي، املمنوع وامل -123
 .م2225، 4ط

آذان األنعام دراسة قرآنية علمية لنظرية  ،عماد حممد بابكر وعالء الدين حممد بابكر ،حسن -124
 .م2221 ،1ط ،دار غرة للنشر: اخلرطوم ،داروين يف اخللق والتطور

يف القصص القرآين دراسة يف خصائص األسلوب  حسن، حممود السيد، روائع اإلعجاز -125
 .م2223، 2املكتب اجلامعي احلديث، ط: القصصي املعجز، االسكندرية

، 1املكتب اإلسالمي، ط: حسنة، عمر عبيد  حىت يتحقق الشهود احلضاري، بريوت -126
 .م1441

 .م1481، 2دار الفكر العريب، ط: حسني، فوقية مقاالت يف أصالة املفكر املسلم، القاهرة -121
: احلالق، علي سامي علي، اللغة والتفكري الناقد أسس نظرية واسرتتيجيات تدريسية، عمان -128

 .ه1421-م2221، 1دار السرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط
: حوامده، مصطفى حممود، مهمة القرآن يف تنمية التفكري املنظومي لدى اإلنسان، دمشق -124

 . م2223، ، العدد الثاين14جملة جامعة دمشق، ايللد 
حوامدة، مصطفى حممود، منهج القرآن يف تربية اإلنسان رؤية منظومية، املؤمتر العريب الثالث  -112

 .م2223حول املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم، أبريل 
محاد، محزة عبد الكرمي،  دليل املعلم إىل تنمية مهارات التفكري من خالل أحكام التالوة  -111

 .م2212، 1ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، ط: عمان، (تطبيقات عامة)والتجويد
: محزاوي، يزيد،  الدالالت الرتبوية لألمثال القرآنية دراسة حتليلية، رسالة ماجستري، اجلزائر -112

 (.م2226جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 
: رسالة دكتوراه، الرياضاحلميد، حسن بن صاد  سنن اهلل يف األمم من خالل آيات القرآن،  -113

 .م2211، 2دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ط
دار الكتب اليمنية للطباعة : احلميدي، عبده عبد اهلل، احلوار يف القرآن الكرمي، صنعاء -114

 .  م2221ط، .والنشر، د
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حنايشة، عبد الوهاب حممود إبراهيم، التفكري وتنميته يف ضوء القرآن الكرمي، حبث مقدم لنيل  -115
 .م2224جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، : املاجستري، فلسطني درجة

اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، لباب التأويل يف  -116
 .ه1415، 1دار الكتب العلمية، ط: حممد على شاهني، بريوت: معاين التنزيل، تصحيح

القرآن دروس يف اإلميان والدعوة واجلهاد، اخلالدي، عبد الفتاح، مع قصص السابقني يف  -111
 .م2221، 5دار العلم، ط: دمشق

: ط، د:دار الفكر العريب، د: اخلطيب، عبد الكرمي يونس، التفسري القرآين للقرآن، القاهرة -118
 . ت

 .م1483، 2دار املعارف، ط: خالف، عبد املنعم حممد، املادية اإلسالمية وأبعادها، القاهرة -114
 .م1482، 2دار الفكر، ط: معجم املصطلحات الفلسفية، بريوت خليل، خليل أمحد، -122
 .م1483، 1دار العلم للماليني،ط: التفسري اإلسالمي للتاريخ، بريوت ،خليل، عماد الدين -121
مؤسسة الرسالة، : خليل، عماد الدين، مدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم، بريوت -122

 .م1483، 1ط
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : قل املسلم، هريندنخليل، عماد الدين، حول تشكيل الع -123

 .م1441، 4ط
مركز دراسات الوحدة : اخلويل، أسامة أمني، هتيئة اإلنسان العريب للعطاء العلمي، بريوت -124

 .م1485، 1العربية، ط
دار غريب للطباعة : داود، حممد حممد، معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، القاهرة -125

 .م2228ط، .وزيع،دوالنشر والت
دناوي، مؤيد أسعد حسني، تطوير مهارات التفكري اإلبداعي تطبيقات على برنامج كورت،  -126

 .  م2228، 1عامل الكتب العديث للنشر والتوزيع، ط: عمان
ايلموعة العربية : قطر)الديب، إبراهيم، الربنامج العملي لبناء املسلم القرآين املعاصر،  -121

 .م2224ط، :ير، دللبحوث والدراسات والتطو 
أشرف على حتقيق  ،سري أعالم النبالء ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،الذهيب -128

 .م2226 ،1ط ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ،حممود شاكر: الكتاب
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حممد أمين : حتقيق ،سري أعالم النبالء ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،الذهيب -124
 .م2226 –ه 1421 ،ط.د ،ديثدار احل: القاهرة ،الشرباوي

الرازي، أبو بكر بن زكريا، رسائل فلسفية، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق  -132
 .م1482، 5دار اآلفاق اجلديدة، ط: اجلديدة، بريوت

 .م1485، 3دار الفكر، ط: ، بريوت"التفسري الكبري"الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب  -131
دار الفكر، : ، بريوت"التفسري الكبري"مد بن عمر،  مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين حم -132

 .م1442ط، :د
 .ه1422، 3الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب  بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط -133
دار إحياء الرتاث العريب، : الرافعي، مصطفى صادق  إعجاز القرآن والبالغة النبوية، بريوت -134

 .م2224، 1ط
مد، ضمانات احلرية يف النظام اإلسالمي وتطبيقاهتا، اهليئة، القاهرة، العامة ربيع، منيب حم -135

 .م1483ط،.لشئون املطابع األمريية، د
، 1جدارا للكتاب العاملي، ط: رجب، مصطفى، اإلعجاز الرتبوي يف القرآن الكرمي، عمان -136

 .م2226
، 1رات عويدات، طمنشو : عارف تامر، بريوت: رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق -131

 .ه1445-1415
الرشدان، عبد الفتاح، حقوق اإلنسان يف الوطن العريب احلاضر واملستقبل، جملة أحباث  -138

 .م1444، 4، ع12الريموك، مج
ط، .اهليئة املصرية العامة للكتاب، د: رضا، حممد رشيد بن علي، تفسري املنار، القاهرة -134

 .م1442
ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، : اص، الكويتروشكا، الكسندرو، اإلبداع العام واخل -142

 .م1484، ديسمرب، 144ع
مكتبة : الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان، دراسات يف علوم القرآن الكرمي، الرياض -141

 . م2225، 14فهد الوطنية، ط
دار : ةالريسوين، أمحد، مقاصد املقاصد الغايات العلمية والعملية ملقاصد الشريعة، القاهر  -142

 .م2214، 1الكلمة للنشر والتوزيع، ط
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، 1املكتب اإلسالمي، ط: زرزور، عدنان حممد، مدخل إىل القرآن واحلديث، بريوت -143
 .م1444

دار الكتب العلمية، : الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، بريوت -144
 .م1446ط، .د
حممد أبو الفضل : هان يف علوم القرآن، حتقيقالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الرب  -145

، 1دار املعرفة عن دار إحياء الكتب العربية عيسى البابلي احلليب وشركائه، ط: إبراهيم، بريوت
 .م1451 -ه  1316

دار الكتب العلمية، : الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، بريوت -146
 .م2221ط، .د
وزارة األوقاف : د محدي، وآخرون، موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة، القاهرةزقزوق، حممو  -141

 .م2222ط، :ايللس األعلى للشئون اإلسالمية، د
الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  -148

 . ه1421، 3دار الكتاب العريب، ط: بريوت
عامل الكتب للنشر : مصم الربامج التعليمية بفكر البنائية، القاهرةزيتون، كمال عبد ايليد، تص -144

 .م2228، 1والتوزيع والطباعة، ط
مجينة للنشر : أساليب اإلرشاد الرتبوي، عمان ،زيدان، سليمان داود و سهيل موسى شواقفة -152

 .م2221، 1والتوزيع، ط
 ،ط.د ،ربية للطباعة والنشردار النهضة الع: بريوت ،االستقراء واملنهج العلمي ،حممود ،زيدان -151

 .ت.د
وزارة األوقاف والشئون : السامرائي، نعمان عبد الرزاق، حنن واحلضارة والشهود، قطر -152

 .م2221، 1اإلسالمية، ط
السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  -153

 .م2222، 1سة الرسالة، طمؤس: ب.عبد الرمحن بن معال اللوحيق، د: حتقيق
 .م1484، 8د، ط.ب، د.سعيد، جودت، حىت يغريوا ما بأنفسهم، د -154
 .م1443، 2دار الفكر، ط: سعيد، جودت  إقرأ وربك األكرم، بريوت -155
 .م1441، 1دار الفكر املعاصر، ط: سعيد، جودت ، كن كابن آدم، بريوت -156
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يب املعاصر، يف اجلابري سالمة، يوسف، إشكالية احلرية وحقوق اإلنسان يف الفكر العر  -151
 .  م2222مركز دراسات الوحدة العربية، : وآخرون، حقوق اإلنسان يف الفكر العريب، بريوت

دار احلسام للنشر والطباعة : القاهرة ،قضايا يف الفكر الرتبوي ،حممود السيد ،سلطان -158
 .م1481-ه1421 ،ط.د ،والتوزيع

دار الكتب : بريوت ،دلة يف األصولقواطع األ ،أبو املظفر منصور بن حممد ،السمعاين -154
 .م1444-ه1418 ،2ف ،1ط ،العلمية

 .م1448دار الغرب اإلسالمي، : سنن الرتمدذي، حتقيق بشار عواد معروف، بريوت -162
دار الكتب : الّسود، حممد باسل عيون، املعجم املفصل يف تعريف األفعال العربية، بريوت -161

 .م2222، 1العلمية، ط
اهلل، حماورات األنبياء ألقوامهم يف القرآن الكرمي دراسة أسلوبية،  السودي، جنيب علىي عبد -162

 .م2224ط، .وزارة الثقافة والسياحة، د: رسالة دكتوراه، صنعاء
السيد، عبد احلليم حممود، األسس النفسية لتنمية الشخصية اإلجيابية للمسلم املعاصر، املعهد  -163

 .م2224، 1ة والنشر والتوزيع، طايرتاك للطباع: العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة
السيد، عبد احلميد مصطفى، األفعال يف القرآن الكرمي دراسة استقرائية للفعل يف القرآن  -164

 .م2221، 1دار احلامد للنشر والتوزيع، ط: الكرمي يف مجيع قراءاته، عمان
 .م2225 ،1ط ،األهلية للنشر والتوزيع: عمان ،موسوعة علماء العرب ،عبد السالم ،السيد -165
عامل املعرفة ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سبتمرب : العقل، الكويت. ر.سريل، جون -166

 .م2221
حممد أبو : حتقيق ،االتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي -161

 .م1414-ه1344 ،ط.د ،اهليئة العامة املصرية للكتاب: القاهرة ،الفضل إبراهيم
: ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن، بريوتجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر يوطي، الس -168

 .م1488، 1دار الكتب العلمية، ط
رضى : ، أسرار ترتيب سور القرآن، حتقيقجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي،  -164

 .ه1432-م2211ط، .املكتبة العصرية، د: فرف، بريوت
الدار املصرية : م املصطلحات الرتبوية والنفسية، القاهرةشحاته، حسن وآخرون، معج -112

 .م2223، 1اللبنانية، ط
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 .م1441، 4األهايل للطباعة والنشر، ط: شحرور، حممد  الدولة وايلتمع، دمشق -111
 .م1444ط، .مؤسسة الرسالة، د: شديد، حممد، منهج القرآن يف الرتبية، بريوت -112
، 13ط، ف:د. مطابع أخبار اليوم: قاهرةالشعراوي، حممد متويل تفسري الشعراوي، ال -113

 .م1441
 .ت.ط، ، د.أخبار اليوم قطاع الثقافة، د: تفسري الشعراوي، القاهرة: الشعراوي، حممد متويل -114
 .م2221، 1كتابنا للنشر، ط: شكشك، أنس، التفكري خصائصه وميزاته، لبنان -115
عة إىل مقاصد مشس الدين، حممد هادي وآخرون، اإلجتهاد املقاصدي من مقاصد الشري -116

دار اهلادي للطباعة والنشر : الدين، كتاب صادر عن جملة قضايا إسالمية معاصرة، بريوت
 .م2228، 1والتوزيع، ط

الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد،  -111
     .ه1346، 1عبد الرمحن عبد اخلالق، الكويت، دار القلم، ط: حتقيق

دار بن كثري، : الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  فتح القدير، دمشق، بريوت -118
 .ه1414، 3، ف1دار الكلم الطيب، ط

، 1دار الفكر، ط: صايف، لؤي، إعمال العقل من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، دمشق -114
 .م1448

املؤسسة العربية : إلبداع، بريوتصبحي، تيسري ويوسف قطامي، مقدمة يف املوهبة وا  -182
 . م1442، 1للدراسات والنشر، ط

 . ت.د ،ط.د ،مكتبة اآلداب: القاهرة ،النظم الفين يف القرآن ،عبد املتعال ،الصعيدي -181
الصفدي، أمحد عصام  حنو تعليم عال بالفكر، أمحد أبو صاد وآخرون املنهجية اإلسالمية  -182

اقشات املؤمتر العاملي الرابع للفكر اإلسالمي منهجية والعلوم السلوكية والرتبوية، حبوث ومن
 .م1442، 1، ط3املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ف: العلوم الرتبوية والنفسية، هريندن

الصويف، محدان عبد اهلل، الوظائف العقلية املستفادة من آيات العقالن يف القرآن الكرمي رؤية  -183
، 65ص-33، ص1، ع14جلامعة االسالمية، مجاجلامعة االسالمية، جملة ا: تربوية،غزة
 .م2211يناير، 

دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : الضامن، منذر، أساسيات البحث العلمي، عمان -184
 . ه1421-م2221، 1ط
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ضليمي، أمحد بن عبد الفتاح،  السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم، جملة اجلامعة  -185
 .م2221 ،328-244، ص111نة املنورة،السنة الثالثة والثالثون، العدد، اإلسالمية باملدي

، 1دار الوفاء، ط: الطحان، مصطفى حممد، الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك، املنصورة -186
 .م2226

من أوائل : الطرطوشي، أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري، سراف امللوك، مصر -181
 .م1812 ، ه1284ط، .املطبوعات العربية، د

دار الفكر العريب، : طهطاوي، سيد أمحد، القيم الرتبوية يف القصص القرآ،ي، مدينة نصر -188
 .م1446، 1ط

، 332ايللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ع: طه، حممد، الذكاء، اإلنساين، الكويت -184
 .م2226أغسطس 

عامل : التشفري، القاهرةالطيب، عصام علي وربيع عبده رشوان، علم النفس املعريف الذاكرة و  -142
 .م2226، 1الكتب، ط

العامل، حممود أمني  املشهد الفكري والثقايف العريب، الثقافة العربية وأسئلة التطور واملستقبل،  -141
 .م2223مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

، 1دار عمار للنشر والتوزيع، ط: العاين، وجيهه ثابت، الفكر الرتبوي املقارن، عمان -142
 .م2223

، 2دار النفائيس للنشر والتوزيع، ط: عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكرمي، عمان -143
 .م2221

: عمان،اسرتاتيجيات فهم املقروء أسسها النظرية وتطبيقاهتا العملية ،ماهر شعبان ،عبد الباري -144
 .ه1431-م2212 ،1ط ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

ط، .وكالة املطبوعات، د: يف دراسة اإلبداع، الكويت عبد الستار، إبراهيم، آفاق جديدة -145
 .م1418

عبد الشايف، فتحي و سعد املنسوب حممد الشيخ، احلقائق العلمية املعاصرة عن اإلنسان  -146
 .م2228، 1دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط: والكون يف القرآن، مصر

دار الكلمة للنشر : املنصورة -عبد الفتاح، ابراهيم أمحد، القاموس القومي للقرآن الكرمي، مصر -141
 .م2226، 1والتوزيع، ط
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دار املسرية للنشر والتوزيع : العبيدي، خالد فائق، املنظار اهلندسي للقرآن الكرمي، عمان -148
 .م2221، 1والطباعة، ط

دار املسرية للنشر والتوزيع : املنظار اهلندسي للقرآن الكرمي، عمان ،العبيدي، خالد فائق -144
 .م2224، 3والطباعة، ط

مكتبة عامل الكتب، : عجيلة، عاصم أمحد، احلرية الفكرية وترشيد العقل االسالمي، القاهرة -222
 .م1484، 1ط

املعهد العاملي : عروة، أمحد وآخرين، قضايا املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية، هريندن -221
 .م1446، 1للفكر االسالمي، ط

ديوان : فية جلمالية السرد االعجازي، اجلزائرعشرايت، سليمان، اخلطاب القرآين مقاربة توصي -222
 .م1448ط، .املطبوعات اجلامعية، د

عطيفة، محدي أبو الفتوح، منهجية البحث العلمي وتطبيقاهتا يف الدراسات الرتبوية والنفسية،  -223
 .م1446، 315، ص1دار النشر للجامعات، ط: القاهرة

ري أمناطه ونظريات وأساليب العفون، نادية حسني، ومنتهى مطشر عبد الصاحب، التفك -224
 .م2212، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: تعليمه وتعلمه عمان

 .ت. ،  د 6دار الرشاد احلديثة، ط: العقاد، عباس حممود، التفكري فريضة اسالمية، القاهرة -225
ط، .دار الفكر املعاصر، د: على، سعيد امساعيل، اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي، القاهرة -226

 .م1441
، 1دار الفكر العريب، ط: علي، سعيد امساعيل رؤية إسالمية لقضايا تربوية، القاهرة -221

 .م1443
 .م2226، 1دار السالم، ط: علي، سعيد امساعيل، الفكر الرتبوي اإلسالمي، القاهرة -228
 .م2228، 1عامل الكتب، ط: عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، القاهرة -224
دار : البوصلة القرآنية احبار خمتلف حبثًا عن اخلريطة الفقودة، دمشق العمري، أمحد خريي، -212

 .م2223، 1الفكر، ط
دار الوفاء للطباعة : عويس، عبد احلليم وآخرون، موسوعة مصطلحات علوم القرآن، املنصورة -211

 .م2221، 1والنشر والتوزيع، ط
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دار أسامة للنشر والتوزيع،  :العياصرة، وليد رفيق، اسرتاتيجيات تعليم التفكري ومهاراته، عمان -212
 .م2211، 1د
دار : عيسوي، عبد الرمحن، سيكولوجية اإلبداع دراسة يف تنمية السمات اإلبداعية، بريوت -213

 .م1442ط، :النهضة العربية للطباعة والنشر، د
املعهد : غرابية، رحيل، مسالة احلرية يف النظام السياسي اإلسالمي، إسالمية املعرفة، هريندن -214

 .م2223، 32 -31، العدد 8للفكر اإلسالمي، السنة العايل 
 .ت.ط، د.دار املعرفة، د: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، بريوت -215
مكتبة : حممود محدي زقزوق، القاهرة: الغزايل، أيب حامد، ثالث رسائل يف املعرفة، حتقيق -216

 .م1482، 1األزهر، ط
اء علىم الدين، حتقيق الشحات الطحان وعبد اهلل املنشاوي، الغزايل، األمام أيب حامد  إحي -211

 .م1446مكتبة االميان، : املنصورة
، 3دار الكتب العلمية، ط: الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، بريوت -218

 .م2222
، 4ط دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،: حممد، كيف نتعامل مع القرآن، املنصورة ،الغزايل -214

 .م1443
مركز دراسات الوحدة العربية، : الغنوشي، راشد، احلريات العامة يف الدولة االسالمية، بريوت -222

 .م1443، 1ط
دار الوراق للنشر والتوزيع، : غنيمات، مصطفى عبد القادر  احلضارة والفكر العاملي، عمان -221

 .م2224، 1ط
دار : ني الدراسة والتطبيق، القاهرةغنيم، كارم السيد، اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي ب -222

 .م1445، 1الفكر العريب، ط
 ،دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان ،موسوعة أعالم احلضارة اإلسالمية ،مصطفى ،فتحي -223

 .م2221 ،ط.د
، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: الفرماوي، محدي علي  الركائز األربعة للبناء النفسي، عمان -224

 .م2224
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دار املالك : معطياته، بريوت –أساليبه  –حسني، احلوار يف القرآن قواعده فضل اهلل، حممد  -225
 .م1446-ه1411، 5للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، 2الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط: الفياض، حممد جابر، األمثال يف القرآن، الرياض -226
 . م1445

 .ت.ط، د.ؤسسة العربية، دامل: الفريازبادي، حممد ابن يعقوب، القاموس احملي ، بريوت -221
 .م1481ط، .مكتبة لبنان، د: الفيومي، أمحد ابن حممد املقريء، املصباح املنري، لبنان -228
دار جرير : القادري، أمحد رشدي، وشاهر ذيب أبو شريخ، الفكر الرتبوي اإلسالمي، عمان -224

 .م2225، 1للنشر والتوزيع، ط
، تنمية اإلبداع واملبدعني من قاره، سليم حممد شريف، وعبد احلكيم حممود الصايف -232

 .م2211، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: منظورمتكامل، عمان
، 2دار الفكر، ط: القامسي، حممد مجال الدين القامسي، حماسن التأويل، بريوت -231

 .  م1418_ه1348
حممد : القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل، حتقيق -232

 .ه1418، 1دار الكتب العلمية، ط: سل عيون السود، بريوتبا
  القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي، مشس الدين  -233

دار الكتب املصرية، : اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين وابراهيم اطفيش، القاهرة
 .م1464، 2ط

، 6مكتبة وهبة، ط: ق إىل اهلل احلياة الربانية والعلم، القاهرةالقرضاوي، يوسف، يف الطري -234
 .م2221

 .م1488، 6مؤسسة الرسالة، ط: اخلصائص العامة لالسالم، بريوت:                              
 .م1446، 1مكتبة وهبة، ط: العقل والعلم يف القرآن، القاهرة:                              

مركز التأصيل :  بن حممد، املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالهتا، جدهالقرين، عبد اهلل -235
 .م2224، 2للدراسات والبحوث، ط

 .م2225، 2دار الفكر، ط: قطامي، نايفة، تعليم التفكري لألطفال، عمان -236
دار املسرية : قطامي، يوسف وريل الفرا، التفكري اإلبداعي القصصي لألطفال ويليامز، عمان -231

 . م2224، 1زيع والطباعة، طللنشر والتو 
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دار : قطامي، يوسف ورياض الشديفات، أسئلة التفكري اإلبداعي برنامج تطبيقي، عمان -238
 .   ه1432-م2224، 1املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : تعليم التفكري للمرحلة األساسية، عمان  ،قطامي، نايفه -234
 .م2221، 1ط

دار وائل للنشر : امي، نايفة وآخرون، علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق، عَمانقط -242
 .م2212، 1والتوزيع، ط

-ه 1421 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ناشرون: بريوت ،مباحث يف علوم القرآن ،مناع ،القطان -241
 .م2226

 .م1446، 25دار الشروق، ط: يف ظالل القرآن، القاهرة ،قطب -242
 .ه1412، 11دار الشروق، ط: الل القرآن، بريوتيف ظ:                
 .م1488، 15دار الشروق، ط: يف ظالل القرآن، بريوت:                
 .ت.د ،ط.د ،دار املعارف مبصر: القاهرة ،التصوير الفين يف القرآن:                
 .ت.، د11دار الشروق، ط: التصوير الفين يف القرآن، القاهرة:                
 .م1483، 3اإلحتاد اإلسالمي العاملي، ط: ب:خصائص التصور اإلسالمي، د:                
 .م1484، 11دار الشروق، ط: خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، بريوت:                

 .م1443، 12دار الشروق،ط: قطب، حممد، دراسات يف النفس االنسانية، القاهرة -243
 .م2221، 1دار الشروق، ط: دروس تربوية من القرآن، القاهرة:                       
 .م1441، 1مركز الدراسات واإلعالم دار أشبيليا، ط: كائز اإلميان، الرياضر :                       
 .م1441، 4دار الشروق، ط: مفاهيم ينبغي أن تصحح، القاهرة:                       

، 1ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، ط: التفكري املنظومي، عمانالكبيسي، عبد الواحد محيد،  -244
 .م2212

كحيل، وردة مصطفى، السؤال يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية، رسالة ماجستري يف  -245
 .م2224علوم القرآن، اجلامعة اإلسالمية غزة، 

لثاين، طبيعة املعرفة، الكردي، راجح عبد احلميد، نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة، الكتاب ا -246
، نقاًل عن جعفر، حممد كمال، دراسات 211م، ص2223، 2دار الفرقان، ط: عمان

 .م1418ط، :مكتبة دار العلوم، د: فلسفية وأخالقية، القاهرة
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الكردي، راجح عبد احلميد  نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة أصل املعرفة طرقها وأنواعها  -241
 .م2224 ط،.دار الفرقان، د: عمان

كتاب األمة، : كنعان، أمحد حممد، أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق، قطر -248
 .ه1411، 26العدد

دار : كنعان، أمحد حممد، قراءة يف تاريخ الوجود من االإلنفطار إىل النفخة األخرية، القاهرة -244
 .م2228، 1السلم للطباعة والنشر، ط

حممد عبد : ائل الكندي الفلسفية، حتقيقالكندي، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق، رس -252
 .م1418، 2مطبعة حسان، ط: اهلادي أبو ريدة، القاهرة

: الَكَواِكيب، عبد الرمحن بن أمحد بن مسعود، طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستعباد حلب -251
 .ت:ط، د:املطبعة العصرية، د

والفروق اللغوية،  الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي، الكليات معجم يف املصطلحات -252
 .ت:ط، د:مؤسسة الرسالة، د: حتقيق عدنان درويش وحممد املصري، بريوت

وزارة األوقاف والشئون : الكيالين، ماجد عرسان، مقومات الشخصية املسلمة، قطر -253
 .ه1411، 24اإلسالمية، ع

: عمَّانالكيالين، عدي زيد، مفاهيم احلق واحلرية يف االسالم والفقه الوضعي دراسة مقارنة،  -254
 . م1442ط، .دار البشري للنشر والتوزيع، د

الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية االسالمية يف تربية الفرد واخراف األمة وتنمية األخوة  -255
 .م1441، 2املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط: االنسانية، هريندن

بني فلسفة الرتبية اإلسالمية الكيالين، ماجد عرسان، فلسفة الرتبية اإلسالمية دراسة مقارنة  -256
 .م2222، 1ديب، دار القلم للنشر والتوزيع، ط)والفلسفات املعاصرة، 

 .م2225، 1دار القلم، ط: الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية اإلسالمية، ديب -251
دار القلم، : مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيها، ديب، الكيالين، ماجد عرسان -258

 .م2225، 1ط
الكيالين، عبد اهلل زيد و نشال كمال الشريفيني، مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية  -254

 .م2225، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط: واالجتماعية، عمان
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دار : اللقاين، فتحي حممد، األمثال القرآنية دراسة يف معايري النصية ومقاصد االتصال، القاهرة -262
 .م2228، 1العلمي والرتمجة والتوزيع، ط احملدثني للبحث

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، أدب الدنيا  -261
 .م1486ط، .دار مكتبة احلياة، د: ب.والدين، د

مصطفى : املاوردى، أيب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري، أدب الدين والدين، حتقيق -262
 . م1455ط، .بة الرياض احلديث، دمكت: السَّقا، الرياض

، جملة (دراسة موضوعية) ايلايل، حممد خازر، مصطاح التفكر كما جآء يف القرآن الكرمي -263
 .م2225الشريعة والقانون، العدد الثالث والعشرون، مايو 

املعهد العاملي : جماهد، منتصر حممود  أسس املنهج القرآين يف حبث العلوم الطبيعية، القاهرة -264
 .م1446ط، .اإلسالمي، د للفكر

املعهد العاملي : جماهد، منتصر حممود، أسس املنهج القرآين يف حبث العلوم الطبيعية، هريندن -265
 .م1444، 1للفكر اإلسالمي، ط

حسني القوتلي، : احملاسيب، احلارث بن أسد ، ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه، حتقيق -266
 .ه1348، 2دار الكندي، داار الفكر، ط: بريوت

: حمجوب، عباس، احلكمة واحلوار عالقة تبادلية، سلسلة الدراسات الرتبوية اإلسالمية، عمان -261
 .م2226، 1جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، ط

احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي تفسري  -268
 .ت.، د1دار احلديث، ط: اجلاللني، القاهرة

، 1مكتبة الفالح، ط: مدكور، علي أمحد  منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته، الكويت -264
 .م1481

ط، .دار الفكر العريب، د: مدكور، على أمحد، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا، القاهرة -212
 .م2221

للطباعة دار اهلادي : مدن، يوسف، التعلم والتعليم يف النظرية الرتبوية اإلسالمية بريوت -211
 .م2226، 1والنشر والتوزيع، ط

: الكويت: مراد، صالح وفوزية هادي، طرائق البحث العلمي وتصميماهتا واجراءاهتا، القاهرة -212
 .م2222ط، .دار الكتاب احلديث، د
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جامعة اإلمام حممد بن سعود : الرياض) ،الرتبية والتنمية يف اإلسالم ،حممد عبد العليم ،مرسي -213
 .م1442-ه1413 ،ط.د ،اإلسالمية

 .م1468، 1منشورات مروة العلمية، ط: مروة، يوسف، العلوم الطبيعية يف القرآن، بريوت -214
دار الوفاء للطباعة : املزيدي، زهري منصور مقدمة يف منهج اإلبداع رؤية إسالمية، املنصورة -215

 . م1443، 1والنشر، ط
 .ت:، د1دار صادر، ط: املصري، حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب، بريوت -216
دار الدعوة، : مصطفى، ابراهيم وآخرون، املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية القاهرة، القاهرة -211

 .ت.، د1ط، ف.د
 . م2222، 3دار اهلادي، ط: مطهري، مرتضى الرتبية والتعليم يف اإلسالم، بريوت -218
مطابع  :املطوع، نسيبة عبد العزيز العلي، األساليب الرتبوية يف القرآن والسنة، الكويت -214

 .م1441، 2الكويت، ط
جممع اللغة العربية، االدارة العامة للمعجمات واحياء : معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مصر -282

 .م1442ط، .الرتاث،د
معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للبحوث وإحياء الرتاث،  -281

 .م1488 -ه1424ط، .د:: القاهرة
اسي للناطقني بالعربية ومتعلميها، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم العريب األس -282

 .م1444ط، :د
 .  ت.، د1ط، ف.در الدعوة، د: املعجم الوسي ، جممع اللغة العربية، القاهرة -283
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، : معروف، نايف، املعجم الوسي  يف اإلعراب، بريوت -284

 .م1488، 1ط
 .م2226، 1دار ديبونو للطباعة والنشر، ط: ر، صالح صاد، علم التفكري، عمانمعما -285
عبد القادر : املقدسي، أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة، خمتصر منهاف القاصدين، ختريج -286

 .م2228، 3مكتبة دار البيان، ط: األنؤوط، دمشق
دار الكتاب : القاهرةمنقور، عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب،  -281

 .م2211-ه1432ط، .احلديث، د
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دار القلم للطباعة والنشر : امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكه  براهني وأدلة إميانية، دمشق -288
 .م1481، 1والتوزيع، ط

امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول اإلستدالل واملناظرة صياغة  -284
دار القلم للطباعة والنشر : مع الفكر اإلسالمي، دمشقللمنطق وأصول البحث متمشية 

 . م1443، 4والتوزيع، ط
امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، ضواب  املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة صياغة  -242

 .م1448، 5دار القلم، ط: للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر اإلسالمي، دمشق
، 1دار القلم، ط: عارف التفكر ودقائق التدبر، دمشقامليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، م -241

 .م2222
امليمان، بدرية صاد عبد الرمحن، حنو تأصيل إسالمي ملفهومي الرتبية وأهدافها دراسة يف  -242

 .م2222، 1دار عامل الكتب، ط: التأصيل اإلسالمي للمفاهيم، الرياض
 .م1442، 1دار اجليل، ط: ناصر، إبراهيم علم اإلجتمتع الرتبوي، بريوت -243
هنضة : النجار، زغلول، قضية اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي وضواب  التعامل معها، القاهرة -244

 .م2226، 1مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .م2225، 8دار الشروق، ط: جنايت، حممد عثمان، القرآن وعلم النفس، القاهرة -245
ريندن، املعهد العاملي للفكر النجار، عبد ايليد، خالفة االنسان بني الوحي والعقل، ه -246

 .م1443ط، .االسالمي، د
، 2دار الفكر، ط: النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، دمشق -241

 .م1483
، 2دار الفكر املعاصر، اعادة ط: النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية، بريوت -248

 .م1444
 .م1448، 1دار الفكر، ط: ب األمثال، دمشقالنحالوي، عبد الرمحن، الرتبية بضر  -244
 .م2221، 1448دار الفكر، اعادة ل ط : النحالوي، عبد الرمحن الرتبية باألمثال، دمشق -322
النحالوي، عبد الرمحن، من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باآليات بريوت، دار الفكر  -321

 .م2223م، 1484، 1املعاصر، إعادة ط
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دار الفكر، : من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية باحلوار، دمشقالنحالوي، عبد الرمحن،  -322
 .م2221، 3ط

دار الفكر، : النحالوي، عبد الرمحن،  من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية بالقصة، دمشق -323
 .م2226، 1ط

دار السالم للطباعة والنشر : النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، القاهرة  -324
 .م2228، 1توزيع والرتمجة، طوال

دار الفرقان للطباعة : نشوان، يعقوب حسني، املنهج الرتبوي من منظور إسالمي، عمان -325
 .م1441، 1والنشر والتوزيع، ط

دار الفرقان للطباعة : نشوان، يعقوب حسني، املنهج الرتبوي من منظور إسالمي، عمان -326
 .م1442، 1والنشر والتوزيع، ط

عبد الرمحن، املنهجية اإلسالمية يف البحث الرتبوي منوذجًا النظرية النقيب، عبد الرمحن  -321
 .م2224، 1دار الفكر، ط: والتطبيق، القاهرة

النكالوي، أمحد، أزمة املمارسة الدميقراطية يف األنساق التعليمية يف الوطن العريب، يف خالد  -328
وت، مركز دراسات الدميقراطية والرتبية يف الوطن العريب، بري (: م2221)الشريدة وآخرون
 .م2221الوحدة العربية، 

دار : نوفل، حممد بكر  تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقل، عمان -324
 .م2228، 1املسرية للنشر والتوزيع، ط

: النيسابوري، أيب احلسن على بن أمحد بن حممد بن على الواحدي، أسباب النزول، القاهرة -312
 .م1446، 1مكتبة االميان، ط

حممد فؤاد عبد : حتقيق ،املسند الصحيح ،مسلم بن احلجاف أبو احلسن القشريي ،النيسابوري -311
 . ت.د ،ط.د ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ،الباقي

، 1دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط: اهلاليل، جمدي، العودة إىل القرآن ملاذا وكيف؟، القاهرة -312
 .   م2222

راهيم دراسة يف اشكالية التعليم والتنمية يف العامل اإلسالمي، اجلامعة اهلنداوي، حسن بن اب -313
 .م2226، 1مركز البحوث، ط: اإلسالمية العاملية مباليزيا

 .م1488، 1دار احلكمة اليمانية، ط: هويدي، فهمي، أزمة الوعي الديين، صنعاء -314
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جملة : ،جامعة الريموكاهليشاوي، حممود وحممد ملكاوي، منهج القرآن الكرمي يف تنمية التفكري -315
 .م2222، 2، ع18أحباث الريموك، م

املعهد العاملي للفكر  ، القاهرة، سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها ،حممد، هيشور -316
 .م1446-ه1411 ، 1ط ، (32)سلسلة الرسائل اجلامعية  ، اإلسالمي

، 1عامل الكتب، ط: وزيرى، حيىي، إعجاز القرآن الكرمي يف العمارة والعمران، القاهرة -311
 .م2228

 .  ه1423، 1مطابع القصيم، ط: ياجلن، مقداد، أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا، الرياض -318
دار املريخ للنشر، : ياجلن، مقداد، توجيه املتعلم يف ضوء التفكري الرتبوي واإلسالمي، الرياض -314

 .م1482، 1ط
دار عامل الكتب للطباعة والنشر : لرياضا ،معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية ،مقداد ،ياجلن -322

 م1441 -ه1411 ،2ط ،والتوزيع
من أساليب الرتبية يف القرآن، رسالة ماجستري، جامعة املدينة العاملية،   ،يوسف، زينب بشارة -321

 .    ه1432 كلية العلوم اإلسالمية،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

344 

 

 قائمة املالحق
 

(1)لحق رقم م  

(.الرسالة املوجهة إىل احملكمني)  

 األكرم/                                                                           الدكتور/ اضلالف/األستاذ

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد ،،،                                     

وذلك الستكمال يقوم الباحث بإجراء دراسة حتليلية عن أساليب تنمية التفكري املتضمنة يف القرآن الكرمي 
متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه، وقد خلص الباحث من خالل اطالعه على األدبيات السابقة 

أساليب، وبناًء على ذلك مت إعداد استمارة حتليل حملتوى القرآن تضمنت تلك ( 1)ذات العالقة إىل 
 .األساليب مع قائمة حقول تبني طريقة ومنهج حتليل السور القرآنية

ًا ملا لكم من خربة ودراية يف هذا ايلال يرجو الباحث االطالع على هذه االستمارة لبيان مدى ونظر 
صالحية ما ورد فيها وحذف وإضافة ما ترونه مناسبًا والتكرم بإبداء مالحظاتكم ومقرتحاتكم بشكل عام 

 .  حول االستمارة وسيكون إلسهامكم هذا قيمة بالغة يف خدمة البحث العلمي

 

 ويل التوفيق واهلداية ،،، واهلل

 

 .جالل عبد اهلل أمحد سيف/ الباحث

 .جامعة ماليا                                                

 .أكادميية الدراسات اإلسالمية                                                                  
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 (2)ملحق رقم 
 (الثلث الثاين)آنية ألساليب تنمية التفكري استمارة حتليل السور القر 

 .النسبة املئوية لعدد التكرار: ن   .التكرار: ك.      أرقام اآليات : ر
  ايلموع التشويق اآليات الكونية املثل السؤال احلوار القصة التوجيه ع السورة م

 غري مناسبة مناسبة ن ك ن ك ر ن ك ر ن ك ر ن ك ر ن ك ر ن ك ر ن ك ر
                          31 التوبة 1
                          124 يونس 2
                          123 هود 3
                          111 يوسف 4
                          43 الرعد 5
                          52 ابراهيم 6
                          44 احلجر 1
                          128 النحل 8
                          111 اإلسراء 4
                          112 الكهف 12
                          48 مرمي 11
                          135 طه 12
                          112 األنبياء 13
                          18 احلج 14
                          118 املؤمنون 15
                          64 النور 16
                          11 الفرقان 11
                          221 الشعراء 18
                          43 النمل 14
                          88 القصص 22
                          45 العنكبوت 21
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 (3)ملحق رقم 
 .قائمة بأمساء األساتذة احملكمني

 

 م االسم الدرجة العلمية اجلامعة
 1 .بادي أمحد بشري د مجال.ا .أستاذ أصول الدعوة .اجلامعة اإلسالمية
 2 .د داود عبد امللك احلدايب.ا .مناهج التدريسأستاذ طرق و  .اجلامعة اإلسالمية
 3 .صواب بن حيي د صاد.ا .أستاذ التفسري وعلومه .جامعة صنعاء
 4 .املليكيسالم عبد ال. د .أستاذ مشارك طرق ومناهج التدريس .جامعة تعز
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 (4)ملحق رقم 

 (.الثلث الثاين)استمارة حتليل السور القرآنية ألساليب تنمية التفكري 
 ايلموع التشويق الكونية املثل السؤال احلوار القصة التوجيه ع السورة م
، 124، 43 31 التوبة 1

122 ،123 ،
126 ،121، 

43 _46 ،
41_ 44 ،
122 ،121-
122،  
121_112 ،
114 ،111 ،
118 ،122 ،
124 ،128، 

124 124 ،124 ،
111 ،124 ،
126 ،121 

123 115 44، 122 
،122 ،125 ،

122 ،121 

32 

، 1، 5، 3، 1 124 يونس 2
16 ،24، 
24، 36 ،
34 ،42 ،
55 ،66، 
67، 68 ،
42 ،84 ،
122 ،121 

2 ،13 ،11-
13 ،14 ،15-
42 ،48 

16-18 ،
88-84 ،
42-42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ،3 ،16 ،
11 ،18  ،
31، 32، 
34 ،35 ،
42 ،43 ،
48 ،52 ،
53 ،54 ،
68 ،11 ،
18 ،44 ،
44، 122 

11، 24، 
21، 122 

5 ،6 ،11 ،
12 ،13 ،
14 ،14 ،
22 ،23 ،
33 ،34 ،
41 ،44 ،
52 ،56 ،
62  ،61، 
64، 13 ،
14 ،81، 
83، 42 ،
95 ،44 ،

4 ،4_12 ،
26 

81 
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122 ،121 ،
123 ،124 

، 32، 24 123 هود 3
38 ،34 ،
51 ،41 ،
43 ،46 ،
114 

25-44 ،52-
51 ،54 ،61 ،
64-16 ،11-
83 ،14-45 ،
46-44 ،
122 ،121 ،
116 ،122 

26-34 ،
38 ،42-
43 ،45-
41 ،52-
51 ،61-
68 ،12-
13 ،14 ،
18-82 ،
84-43 

13 ،14 ،
11 ،18 ،
24 ،28 ،
35 ،46 ،
41 ،51 ،
12 ،13 ،
18 ،81 ،42 

24 ،،21، 
42 

4 ،6 ،1 ،4 ،
12 ،15 ،
11 ،31 ،
44 ،52 ،
56 ،58 ،
61 ،64 ،
66 ،61 ،
12 ،121 ،
122 ،123 ،
111 ،118 

11 ،23 ،
115 

15 

، 21، 3، 2 111 يوسف 4
22،26-28 ،

42 ،44 ،
46 ،16 ،
86 ،84 ،
46 ،121 ،
124 ،125 ،
128 ،124 ،
111 

3 ،4-122، 
6 ،38 ،68 ،

122 ،124 ،
111 

4-5 ،8-
12 ،11-
14 ،11-
18 ،23-
28 ،31-
32 ،36-
42 ،43-
45 ،46-
44 ،51-
53 ،54-
55 ،54-

1 ،34 ،52 ،
54 ،82 ،
82 ،84 ،
42 ،121 ،
124 

6 23 ،38 ،
68 ،123 ،
125، 124 

22 ،36 ،
56 ،51 ،
18 ،42 

66 
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61 ،63-
61 ،12-
14 ،82-
81 ،88-
43 ،44-48 

5 
 
 
 
 

، 14، 4، 3 43 الرعد
31 ،41 

32 ،32 ،42 ،
38 

16،13، 43 5 ،16 ،14 ،
31 ،32 ،
33 ،41 

6 ،14، 
16، 11 ،
18 ،14 ،
35، 

1 ،2 ،3 ،4 ،
11 ،12 ،
13 ،11 ،
28 ،32 ،
38 ،41، 

22-24 34 

، 11، 12، 1 52 ابراهيم 6
14 ،24 ،
28 ،52 

4 ،5-8 ،4-
13 ،28 ،35-
41 

21 4 ،12 ،12 ،
14 ،28 ،
34 ،44 

12 ،11 ،
18 ،24 ،
25 ،26 ،
45، 11 

32 ،33 ،
34 ،45 

23 ،51 43 

، 81، 15، 3 44 احلجر 1
46 

4 ،12-11 ،
51-62 ،61-
11 ،14 ،82 ،
42 

32-43 ،
52-62 ،
62-65 ،
61-11 

32 ،54 ،
56 ،51 ،42 

42 4 ،5 ،13 ،
16 ،14 ،
22، 21 ،
22 ،26 ،
28 ،24 ،
15 ،82 ،85 

45-48 36 

، 12، 11، 8 128 النحل 8
13 ،11 ،
25 ،21 ،

36 ،43 ،63 ،
112 ،122-
123 ،124 

24 ،32 11 ،24 ،
21 ،32 ،
33 ،35 ،

62 ،14، 
15 ،16 ،
11 ،42 ،

3 ،4 ،5 ،6 ،
1 ،8 ،12 ،
11 ،12 ،

32 ،31 ،
32 ،46 ،
41 ،111 ،

122 
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36 ،38 ،
34 ،41 ،
43 ،44 ،
48 ،55 ،
56 ،66 ،
61 ،64 ،
12 ،18 ،
14 ،83 ،
42 ،45 ،
121 ،123 ،
125 ،128 ،
116 ،125 

43 ،45 ،
48 ،52 ،
56 ،54 ،
62 ،11 ،
12 ،16 ،43 

112 14 ،15 ،
16 ،26 ،
36 ،61 ،
65 ،66 ،
61 ،68 ،
64 ،12 ،
11 ،12 ،
18 ،11 ،
14 ،82 ،
81 ،43 ،
124 ،121 ،
112 ،115 

128 

، 21، 12 111 اإلسراء 4
36 ،41 ،
44 ،46 ،
48 ،85 ،
44 ،48 

2 ،3 ،4 ،8 ،
11 ،55، 54 ،
61-65 ،12 ،
11 ،42-43 ،
121-124 

61-65 ،
121-122 ،
44-51 

21 ،34 ،
36 ،42 ،
48 ،44-
51 ،51 ،
61 ،68 ،
64 ،85 ،
44 ،48 ،
44 ،121، 

41 ،48 ،
88 ،84 ،
44 

1 ،11 ،12 ،
15 ،16 ،
32 ،44 ،
58 ،66 ،
61 ،12 ،
11 ،83 ،
85 ،44 ،
122 

4 ،14 62 

، 15، 5، 1 112 الكهف 12
21 ،22 ،
28 ،56 ،

4-26 ،32-
44 ،52 ،54 ،
62-82 ،83-

14 ،34-
41 ،62-
64 ،66-

4 ،15 ،14 ،
31 ،44 ،
51 ،12 ،

24، 32 ،
45 ،54 

8 ،31 ،45 ،
54 ،55 ،
46 ،45 

2 ،32 ،31 ،
46 ،88 ،
121 ،128 ،

56 
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51 ،84 ،
85 ،84 ،
43 ،65 ،66 

48 82 ،44-46 11 ،14 ،
16 ،83 ،
122 ،123 

112 

، 43، 42 48 مرمي 11
61 ،11 ،83 

2-11 ،12-
15 ،16-24 ،
34-35 ،41-
52 ،51-53 ،
54-55 ،56 ،
58 ،14 ،11 ،
82 ،48 

2-12 ،11-
21 ،21-
33 ،42-48 

8 ،22 ،24 ،
66 ،14 ،
11 ،83 ،48 

17 8 ،4 ،22 ،
25 ،61 ،
14 ،48 

62-62 ،
63 ،16 ،
46 ،41 

41 

، 44، 28، 3 135 طه 12
54 ،84 ،
113 ،114 ،
135 ،128 

4-36 ،13-
41 ،42-16 ،
11-48 ،44 ،
115-124 

12-36 ،
38-41 ،
44-54 ،
61-16 ،
83-85 ،
86-88 ،
42-41 ،
42-44 ،
45-48 ،
125-126 

36 ،51 ،
86 ،84 ،
125-121 ،
128 ،133 

58، 44،  53 ،54 ،
55 ،123 ،
124 ،128 ،
132 

15 ،82 ،
112، 

49 

، 1، 3، 2، 1 112 األنبياء 13
12 ،22 ،
24 ،32 ،

5 ،1-4 ،11-
15 ،25 ،41 ،
48 ،51-12 ،

52-56 ،
54-68 

3 ،6 ،1 ،
12 ،13 ،
21 ،23 ،

3 ،5، 15، 
124 

16 ،32 ،
31 ،32 ،
33 ،34 ،

41 ،44 ،
125 

41 
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32 ،42 ،
44 ،52 ،
51 ،65 ،
61 ،14 ،
14 ،82 ،
48 ،44 

11 ،12-13 ،
14-15 ،61-
11 ،18-82 ،
88-84 ،85-
86 ،81-88 ،
84-42 ،41 ،
46 

24 ،32 ،
34 ،36 ،
38 ،42 ،
43 ،44 ،
52 ،52 ،
55 ،54 ،
62 ،63 ،
66 ،61 ،
82 ،128 ،
124 

35 ،31 ،
44 ،11 ،
82 ،88 ،45 

14 
 
 
 
 
 
 

، 12، 8، 3 18 احلج
13-15 ،
16-18 ،
32 ،46 ،
53 ،54 ،
62 ،63 ،
65 ،11 ،12 

8-12 ،11-
13 ،14-22 ،
26 ،34-42 ،
42 ،43 ،44 ،
48 ،52 ،58-
54 ،18 

3، 8، 14، 
68 

15 ،18 ،
46 ،63 ،
65 ،12 ،12 

2، 31، 13  5 ،28 ،34 ،
36 ،31 ،
38 ،42، 
41 ،45 ،
46 ،52 ،
61 ،63 ،
65 ،66 ،13 

،14 ،23 ،
31  ،52 ،
56 

62 

، 21، 21، 3 118 املؤمنون 15
45 ،51 ،
68 ،64 ،
12 ،11 ،
82 ،84 ،
85 ،88 ،

23-32 ،31 ،
42 ،44 ،45-
44 ،52 

23-26 ،
34-42 ،
125-111 ،
112-116 

23 ،32 ،
35 ،55 ،
68 ،64 ،
12 ،82 ،
82 ،84 ،
85 ،86 ،

33 ،34 ،
81 

12 ،13 ،
14 ،15 ،
11 ،18 ،
14 ،22 ،
21 ،21 ،
32 ،41 ،

51 ،62 ،
122 

11 
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42 ،41 ،
114 ،111 

81، 88 ،
84 ،121 ،
125 ،112 ،
113 ،115 

43 ،44 ،
18 ،14 

، 21، 14، 1 64 النور 16
41 ،43 ،
44 ،61 

6-12 ،111-
26 

 41 ،43 ،52 34 ،35 ،
34 ،42 

34 ،42 ،
41 ،43 ،
44 ،45 ،55 

55 24 

، 4، 3، 2 11 الفرقان 11
42 ،42 ،
43 ،44 ،
52 ،55 ،
63 ،12 ،13 

4-4 ،22 ،
35-36 ،31 ،
38 ،42 

 15 ،16 ،
11 ،22 ،
42 ،41 ،
42 ،43 ،
44 ،45 ،
54 ،62 

4، 23،  
33 ،34 ،
44 

2 ،22 ،31 ،
45 ،46 ،
41 ،48 ،
44 ،53 ،
54 ،54 ،
61 ،62 

15 ،24 ،
12 ،11 ،
15 ،16 

55 

، 28، 1، 5 221 الشعراء 18
44 ،84 ،
132 ،141 ،
225 ،224 ،
225 

12-16 ،11-
42 ،41-51 ،
42-66 ،64-
84 ،125-
121 ،123-
142 ،141-
158 ،162-
115 ،116-
142 

12-11 ،
18-31 ،
34-31 ،
41-42 ،
41-51 ،
61-62 ،
12-82 ،
126-116 ،
124-138 ،
142-156 ،

1 ،11 ،18 ،
23 ،25 ،
35 ،34 ،
41 ،12 ،
126 ،111 ،
124-121 ،
128 ،142 ،
145 ،146 ،
161 ،164 ،
165 ،111 ،

63، 131، 
153، 154، 
185، 186 

1 ،8 ،61 ،
121 ،123 ،
133 ،134 ،
134 ،141 ،
148 ،144 ،
158 ،166 ،
114 ،142 ،
228، 

83 ،85 ،
42 ،221 

85 
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161-168 ،
111-188 

182 ،223 ،
225 ،221 ،
225 

، 15، 14 43 النمل 14
16 ،21 ،
35 ،42 ،
51 ،52 ،
55 ،61 ،
62 ،64 ،
65 ،64 ،
11 ،82 ،
81 ،86 ،43 

1-14 ،15 ،
18-14 ،22-
28 ،41-51 ،
54-58 ،16 

23-28 ،
24 ،35 ،
38 ،41 ،
42 ،46 ،
41 ،44 ،
54-56 

14 ،22 ،
21 ،36 ،
42 ،41 ،
42 ،51 ،
62 ،61 ،
62 ،63 ،
64 ،61 ،
64 ،11-
12 ،84 ،
86 ،42 

13، 88 14 ،16 ،
18 ،22 ،
34 ،43 ،
44 ،51 ،
52 ،53 ،
62 ،61 ،
62 ،63 ،
64 ،86 ،
88 ،84 ،
43، 

14 ،84 76 

، 14، 13، 2 88 القصص 22
32 ،42 ،
43 ،46 ،
52 ،51 ،
55 ،51 ،
62 ،11 ،
12 ،15 ،
18 ،82 

3-6 ،1-13 ،
15-14 ،22-
21 ،22-28 ،
24-35 ،36-
42 ،43 ،44 ،
45 ،48-52 ،
58 ،54 ،16-
82 

18 ،23-
25 ،21-
28 ،32-
35 ،14-82 

12 ،14 ،
23 ،42 ،
48 ،51 ،
62 ،61 ،
62 ،65-
66 ،11 ،
12 ،14 ،18 

31، 48، 
63 

4 ،42 ،58 ،
54 ،11 ،
12 ،13 ،88 

14 ،84 63 

21 
 

، 11، 16، 8 45 العنكبوت
14 ،22 ،

12-13 ،14-
15 ،16-21 ،

28-32 ،
31-32 ،

2 ،4 ،13 ،
14 ،22 

12، 41 ،
43، 64 

3 ،15 ،18 ،
14 ،22 ،

6، 1 ،4 46 
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35 ،41 ،43 18 ،26 ،21 ،
28-32 ،31-
35 ،36-31 ،
38 ،34 ،42، 

33-34 35 ،38 ،
42 ،41 ،
44، 

 1246 61 215 11 213 123 182 262 2258  ايلموع
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