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كل إنسان معني بالقرآن بوجه من الوجوه، فالخطاب القرآني يتحدى قارئه ويتسلل 

إلى حديث النفس الذي يدور بداخله، ويدخل إلى أعماقه ويحلل نفسيته ليستفز 

ئ في صراع داخلي يدعوه إلى اتخاذ موقف جدي في حياته مكنوناتها، ويجعل القار

ً ما تنتهي رحلة اإلنسان مع هذا الخطاب  تجاه المبادئ التي يعرضها القرآن، وغالبا

القرآني إلى االستسالم أو مزيد من القلق أو العناد، سواء أعلن القارئ استسالمه أو 

 كتم ذلك في أعماقه.

اإلنسان والقرآن والتي يستجلي المسلم من خاللها  هذه الصلة النفسية والمباشرة بين

الرسالة اإللهية الموجهة إليه هي الصلة الفردية بين القرآن واإلنسان والتي يقدر 

عليها كل قارئ، لكن الواجب األهم تجاه القرآن هو الواجب المعرفي الذي يجب على 

هي عالمية، وعالميتها األمة القيام به، ذلك أن رسالة القرآن ليست للفرد فقط إنما 

تعني أنها ترتبط بكل ما للعالمية من معان وأبعاد وتجليات، فهي رسالة ذات مضمون 

إنساني وحضاري ينظم صلة اإلنسان باهلل عز وجل، ويربطه بالعالم المحيط به، 

ويقدم له رؤية للعالم تعكس التصور اإلسالمي للحياة، وهذه التجليات القرآنية ال تتأتى 

رئ وال بأي أدوات، وهي ليست من البساطة بحيث يمكن ارتجال معانيها ألي قا

بمطالعة معجمية أو مراجعة تفسير معين، إنها أعمق من ذلك، وقد كان للمسلمين 

ا تنقطع ولم تنته في سبر هذا البعد في كتاب هللا العزيز.  وغيرهم جهود لمَّ

قرآن نفسه الذي يكشف تدبره والستجالء أنماط الدرس القرآني ينبغي أن ننطلق من ال

عن مستويات منهجية تضبط مناهج التعامل معه، فثمة معطيات قرآنية ترسم إطاراً 

لمنهج التعامل مع النص نفسه، بدءاً من أوصاف التعامل مع النص، إذ كانت أول 

، ثم تتالت «اقرأ»كلمة أنزلت من القرآن ذات بعد منهجي في التعامل مع النص وهي 

 كالتالوة والترتيل والتدبر. كلمات أخرى

فاألمر األول بالقراءة هو أمر بتفعيل ملكة اإلنسان في معرفة األشياء وفهم سننها 

وقوانينها وروابطها، وأن يلحظ عند تفعيل هذه الملكة صلتها باهلل عز وجل، فالقراءة 

ا تفكر في عالم الكون المخلوق، فهي قراءة للكون اقترنت باستحضار اسم هللا معه

نظراً الحتمال الغفلة عن هللا في قراءة هذا الكون، تناظرها قراءة ثانية لما جمعه هللا 

وعلمه بالقلم، وهي قراءة الوحي المنزل، الذي تكرم هللا بإنزاله وجمعه وتعليمه، فقد 
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أمر اإلنسان بقراءته، والقراءة هنا تتجاوز التلفظ واألداء لترتقي إلى الفهم والجمع 

اني كما يجمع اللسان األلفاظ، لذلك نجد القرآن يفرق بين مرتبتين عند الذهني للمع

َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرَءاُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم »تلقي قراءة الغير للقرآن 

(، األولى هي االستماع الصوتي الذي يوصل الكلمات إلى 204األعراف:«)تُْرَحُمونَ 

اإلنصات الذي يمكن المتلقي من تدبر المعنى والوعي به، إن هذا األذن والثانية هي 

المعنى للقراءة )جمع المتفرقات مع الوعي بها( إذ تتجه إلى الكون وإلى القرآن، كما 

هو األمر في سورة العلق، ال يلغي استعمال القراءة بمستوى األداء، فتكون فهماً 

 لمعانيه.

يين والمفسرين متجه إلى المرادفة بين التالوة أما التالوة فالميل العام لدى اللغو

ً في االستعمال وهو أن التالوة ال تكون إال  ً بسيطا والقراءة، وقد الحظ بعضهم فرقا

لكلمتين فصاعداً، لكن يمكن لحظ ما هو أهم من ذلك في معنى التالوة، فالقراءة كأداء 

لتالوة وهو االتباع لفظي لآليات والنص القرآني هي تطبيق ألصل المعنى اللغوي ل

والتتابع، ففي قراءة النص اتباع األلفاظ بعضها ببعض، هذا في اإلطار الشكلي، أما 

في السياق العملي فهي االتباع حقيقة وهو العمل بمقتضى النص ومعناه، وقد عبر 

الَِّذيَن َءاتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب «في قوله تعالى:« حق التالوة»عن هذا المعنى بالخصوص 

ُم تْلُونَهُ َحقَّ تاَِلَوتِِه أُولَئَِك يُْؤِمنُوَن ِبِه َوَمْن يَْكفُْر بِِه فَأُولَئَِك هُ يَ 

(، ذلك أن نتيجة التالوة الحقة وصف اإليمان، ونالحظ في 121البقرة:«)اْلَخاِسُرونَ 

معظم اآليات التي ورد فيها لفظ التالوة باشتقاقاته المختلفة أن السياق يدل على 

احتمال المعنيين وهو األداء اللفظي واتباعه بالعمل، فتكون التالوة مرحلة أعمق من 

لقراءة في السلوك والتطبيق، وعليه فال ترادف بين القراءة القراءة إذ هي ترجمة ل

والتالوة إنما ارتقاء في درجات التعامل مع النص، وفي معنى التتابع تأكيد لضرورة 

إدراك الروابط بين أجزاء النص واكتشاف المعنى، وبالتالي تحقيق معنى النص، 

وفي اختيار هذا اللفظ  فالتالوة ال تكون إال لنص، ومن ثم ترجمة معناه باتباعه،

للتعبير عن التعامل مع النص ملحظ مهم وهو أن القرآن إنما أنزل ليتبع، واتباعه 

يقتضي قراءته قراءة منهجية تكتشف نظامه، بعد قراءة ألفاظه، ومن ثم متابعة هذه 

 القراءة وترجمته إلى سلوك وتطبيق = التالوة.

مع القرآن، فيمكن أن نستنتج من  أما معنى التدبر كمدخل آخر للتعامل المعرفي

المعنى اللغوي أن التدبر هو التفكر االستنتاجي الذي يعقب مقدمات، وهو خالصة 

التأمل في معطيات معينة، فعندما يكون التعامل مع نص ال يسمى تأمل المعنى فيه 

ً إنما استخالص معنى من معطياته، فكل تفكر في القرآن هو تدبر ألنه  تفكراً مطلقا

هون بما يحتويه النص، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التفكر في النص مر
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ينبغي أن يكون من داخله، وليس من افتراضات القارئ وأسبقياته، ويؤكد ذلك ما 

اقترن به أمر التدبر، وهو أن التدبر سيقود المتأمل إلى حقائق تكشف عنها بنية النص 

حكام آياته ونفي االختالف عنه، وربط إدراك وتفاصيله، وهي كونه من عند هللا وإ

عدم االختالف في القرآن يشير إلى المستوى األعمق في القرآن، إذ أن التعامل 

قد يبدي للقارئ التباساً في ترتيب  -كما يشير اليه اإلمام الرازي -السطحي مع القرآن 

ً بسوء الترتيب، وهو في ال»القرآن  حقيقة مشتمل حيث يراه في ظاهر الحال مقرونا

، كما أن التدبر بما هو تفكر ال حدود له في معاني النص «على أكمل جهات الترتيب

وحججه ومضامينه، فإنه غاية القرآن، وهو مفتاح الهداية، لذلك اقترنت اآليات 

 باستنكار إعراض المشركين عن القيام به.

للتان تحدثتا عن ( ا4المزمل:-32أما الترتيل فتشير اآليتان الوحيدتان )الفرقان:

الترتيل إلى وصف وأمر، فالوصف يتعلق بنزول القرآن ونسب فعل الترتيل إلى هللا 

عز وجل، أما األمر بالترتيل فهو تكليف خوطب به النبي )صلى هللا عليه وسلم( 

وأمته مكلفة بهذا الخطاب، وسياق الحديث في اآليتين يشير إلى أثر الترتيل في فهم 

ه بمعانية، واستشعار الجمال الشكلي والمعنوي فيه، وكل المعاني القرآن وربط ألفاظ

اللغوية المذكورة للترتيل تشير إلى خاصية التناسق والتفصيل والجمال، وأن الجمال 

يتجلى من خالل التفصيل والتبيين، وبعبارة أخرى فإن جمال الكل يتضح من خالل 

لمعاني في ترتيل القرآن، تفصيل األجزاء والتؤدة في عرضها، وباستحضار هذه ا

ندرك أن المقصود باألمر بالترتيل هو التذوق الجمالي للقرآن بألفاظه ومعانيه، 

ومرتبة الترتيل تبدو أعلى من مراتب القراءة والتالوة والتدبر، ذلك أنها ترتقي إلى 

مستوى من الذوق والفهم ال يدرك إال بعمق، وربما لهذا المعنى الدقيق جاء الترتيل 

لهي المخبر به والترتيل البشري المأمور به مؤكداً بالمفعول النكرة الذي يفيد اإل

 التعظيم.

إن مفاهيم القراءة، التالوة، التدبر والترتيل، كمداخل للتعامل المعرفي مع القرآن، 

ليست من قبيل المترادفات كما تعامل معها معظم المفسرين، والفروق بينها ليست 

عن مستويات منهجية ألنماط الواجب المعرفي تجاه النص  شكلية فقط، إنما تعبر

القرآني، وكل مستوى يكشف عن جانب من معاني النص، وكلها تؤكد بعدي الجانب 

اللفظي والمعنوي، وتالزمهما، سواء في الوعي الذهني أو السلوكي، فالبداية تكون 

وة أداء وسلوكاً، من القراءة، وهي على مستويين، األول يقتضي السماع ويتبع بالتال

والثاني يقتضي اإلنصات ويتبع بالتدبر واكتشاف نظام القرآن ووحدة النص، وفي 

قمة المستويات نجد الترتيل الذي ترتقي إليه التالوة فتكشف الجمال اللفظي للقرآن، أو 
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يرتقي إليه التدبر فيكشف الجمال المعنوي، وقد يبدأ التعامل من الترتيل بعد استكمال 

 إلى مستواه، فيرجع إلى المستويات األخرى بالتفصيل والتأكيد. الصعود

 * كاتب سوري
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