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  دراسةملخص ال

والبحث يف املنهج من خالل القرآن الكرمي،  التفكر براز مكانةإتناولت هذه الدراسة 

وهي دراسة هدفها استجالء موقف القرآن من العمليات العقلية  .هلذه العملية الذي رمسه القرآن

وبيان  ،هم جماالته وضوابطههذا من خالل التطرق ألومن التفكر بصفة خاصة، بصفة عامة 

 فصول، ثالثةو  ،مت تقسيم البحث إىل مقدمة ذلكوبناء على  .مقاصد القرآن من هذه العملية

  .وخامتة

 إشكاليته، أهدافه، أسباب اختياره، ا تضمنت بيانا ألمهية البحث،نهفإ أّما املقدمة؛

 والصعوبات اليت اعرتضت عملية ، منهجه،مصادره،الدراسات السابقة وموقعه منها فرضياته،

  .إجنازه

لتقدمي مفهوم دقيق ومضبوط  كان خمصصا  الفصل األولف أّما عن فصول البحث؛

، صطالحاالو  ةلغلتعريف يف ال عنصرين أساسيني؛ األول كان خمصصا من خالل "التفكر"ملصطلح

والذي . بينهم اإلمجاليةالعالقة  نه وبني مرادفاته يف اللغة وإبرازالفرق بي إبرازوالعنصر الثاين كان يف 

ظهر من خالل احتالل عملية التفكر على املكانة العالية يف القرآن الكرمي، كو�ا استثمار ملعارف 

  .واألخذ بنتائجها واالعتبار �ا األمورباقي العمليات للوصول إىل حقائق 

أساليب القرآن الكرمي يف الدعوة إىل التفكر، متناوال احلديث عن  ثاينالليأيت الفصل 

ديد الضوابط اليت حتصن هذه العملية، كل ذلك باستقراء اآليات الكرمية والغوص يف السياقات وحت

وتفعيل  ،ساليب القرآن من استخدام البالغةالقرآنية، فاملبحث األول خصصته للحديث عن أ

حتفيز العقل من خالل العرض املكثف آلالء اهللا ونعمه يف  إىل إضافةالقصة وضرب األمثال 

  .أسلوب جيمع بني العقل والعاطفة، ويعلي من شأن املتفكرين ويأمر باالقتداء �م

 اإلنسانيةأما املبحث الثاين فكان خالصة الضوابط اليت ينبغي للعقل البشري والنفس 

قرآنية، ألن طاقة هذا العقل ال تستطيع أن أثناء مرورها بآيات اهللا الكونية وال الوقوف عندها،

تتجاوز احلدود اليت خلق �ا، وأهم هذه الضوابط هو عدم الولوج إىل عامل الغيب وخاصة الذات 



اإلهلية لقصور مدارك اإلنسان عن اإلحاطة �ا، ومن مث إلتزام الواقعية يف التفكري، مبا يوافق عامل 

كل العوائق اليت تقف حجر عثرة يف طريق التفكري   احةإز الشهادة ومواكبة مستجدات العصر، مث 

باملوضوعية ومشول النظر والرتكيز الدقيق يف القضايا املتفكر فيها، فينبثق من ذلك  وااللتزامالسليم، 

  .حسن التقدير هلا يساهم يف بلورة رؤية منهجية شاملة وعميقة لقضايا الوجود

ليت دعا القرآن للتفكر فيها،وحتديد مقاصد والفصل الثالث تناولت فيه جماالت القرآن ا

اء يف مبحثني  املبحث األول وضحت فيه جماالت التفكر اليت عقدها القرآن هلذا املوضوع، وج

وآيات يف اآلفاق، وآيات يف النفس،  آياتإىل جمال الكون مبا حيويه من  التفكر والذي قسمته

جمال الوحي من خالل التفكر يف النبوة  حتض على إدراك حقيقة الدنيا و العمل لآلخرة، وإىل

  .وآيات الذكر احلكيم، إلدراك مقاصد التشريع والرسالة،

  .الدراسة واليت ضمت بني ثناها أبرز النتائج اليت خلصت إليها تأيت اخلامتة، مث

. ويف األخري نسأل اهللا التوفيق والسداد، وأن يتقبل من هذا العمل خالصا لوجهه خدمة لإلسالم

  .اللهم وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه الكراموصل 

 

 


