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الملخص
القرآن خطاب هللا للخلق ،والتدبر جوابهم عنه؛ وحين يخبر التفسير عن معناه ،يحكي
التدبر أثره في النفس والحياة ،وقد اختصت هذه األمة بمنهج فريد في ضبط العلوم تأصيالً،

وتفصيالً ،وتفريعاً ،وتدقيقاً ،وتصنيفاً ،وتدريساً؛ فكان منهجاً فريداً ،حقيقًا باإلعجاب ،واإلكبار،

ونحن في هذه العصور نلتمس في صفحات ذلك التراث الضخم ،ما يؤلف دراسة حديثة جامعة

للمتشابهات والمتفرقات منه .ولقد أحسن اإلخوة في مركز تدبر في العناية بهذا الموضوع ،الذي
هو بحاجة للمزيد من األبحاث والدراسات التي يمكن أن تؤسس ذلك المنهج الصحيح لتدبر
القرآن الكريم ،وفي هذا البحث المتواضع الموسوم ( تقويم مناهج التدبر القرآني المعاصرة)
مسلطة الضوء على أبرز جوانب منهجية التدبر القرآني مع التحليل والتقويم؛ بالدراسة والبحث

في مفهوم المنهج التدبري القرآني ،وتأصيل المنهج التدبري القرآني ،ومعرفة أركان تدبر القرآن

وأصوله،وبرامج التدبر في وسائل اإلعالم ،والوقوف على مهارات التدبر لدى الصغار والكبار

وتحليل وتقويم مناهج التدبر المعاصرة.

الكلمات الداللية :القران  ،التدبر  ،اركان التدبر ،مهارات التدبر ،مناهج التدبر
المقــــــدمــة
القرآن خطاب هللا للخلق ،والتدبر جوابهم عنه؛ وحين يخبر التفسير عن معناه ،يحكي
ال،
التدبر أثره في النفس والحياة ،وقد اختصت هذه األمة بمنهج فريد في ضبط العلوم تأصي ً

وتفصيالً ،وتفريعًا ،وتدقيقًا ،وتصنيفًا ،وتدريسًا؛ فكان منهجًا فريدًا ،حقيقًا باإلعجاب ،واإلكبار،
ونحن في هذه العصور نلتمس في صفحات ذلك التراث الضخم ،ما يؤلف دراسة حديثة جامعة
للمتشابهات والمتفرقات منه.ولقد أحسن اإلخوة في مركز تدبر في العناية بهذا الموضوع ،الذي
هو بحاجة للمزيد من األبحاث والدراسات التي يمكن أن تؤسس ذلك المنهج الصحيح لتدبر

القرآن الكريم ،وفي هذا البحث المتواضع الموسوم ( تقويم مناهج التدبر القرآني المعاصرة)
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مسلطة الضوء على أبرز جوانب منهجية التدبر القرآني مع التحليل والتقويم؛وقد قسمت البحث
على مقدمة ،وستة مباحث ،وخاتمة وكاآلتي:

المبحث األول  :في مفهوم المنهج التدبري القرآني .

المبحث الثاني :في تأصيل المنهج التدبري القرآني .
المبحث الثالث :في أركان تدبر القرآن وأصوله .
المبحث الرابع  :في برامج التدبر في وسائل اإلعالم .

المبحث الخامس :في مها ارت التدبر لدى الصغار والكبار .
المبحث السادس :في تحليل وتقويم مناهج التدبر المعاصرة .
والخاتمة :وقد ذكرت فيها أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج .

المبحث األول  :مفهوم المنهج التدبري القرآني
المنهج لغة  :هو الطريق المستقيم الواضح(،)1

والمقصود هنا الطريق الصحيح لتدبر القرآن الكريم .
التدبر لغة :يدور حول أواخر األمور ،يقول ابن الفارس :دبر :الدال والباء والراء أصل هذا

الباب أن ُجّله في قياس واحد ،وهو آخر الشيء(.)1
والتدبر في االصطالح:

عرفه الجرجاني بإنه :عبارة عن النظر في عواقب األمور ،وهو قريب من التفكر ،إال أن التفكر

تصرف القلب بالنظر في الدليل ،والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب(.)2

وعرفه المعاصرون ـ وهو ما نختاره ـ بالقول أنه تأمل القرآن بقصد االتعاظ واالعتبار
()3
ِ
ك ِّلَي َّدب َُّروا َآي ِات ِه َولَِيتَ َذ َّك َر أُولُو
اب أ َ ْ
اه ِإَل ْي َك ُمَب َار ٌ
واالستبصار ؛ كما في قوله تعالى(( :كتَ ٌ
َنزلَن ُ
ْاألَْلب ِ
اب))( ،)4ويدل عليه في التدبر :أن الخطاب في اآليات اآلمرة به للكفار والمنافقين،
َ
والمقصود من ذلك اتعاظهم بما ورد في القرآن ،واعتبارهم الهادي إلى اإليمان واتباع الشرع

وهكذا يكون المقصود عند تعميم األمر ليشمل المسلمين فالتدبر متوجه إلى اتعاظ القلب واعتباره
مما ُيثمر بعد ذلك آثا ًار دالة على الخشوع كوجل القلب ،والبكاء ،والخشية ،وزيادة اإليمان ،وغير
ذلك مما ذكره هللا تعالى في كتابه نتيجة التأثر بالقرآن كما في قوله تعالىَ (( :واِ َذا َس ِم ُعوا َما أ ِ
ُنزَل
ِ
ول تَرى أَعيَنهمَ ت ِفيض ِمن َّ ِ
ِإَلى َّ ِ
آمَّنا
ُ َ
الد ْم ِع م َّما َع َرُفوا م َن اْل َح ِّق َيُقولُو َن َربََّنا َ
الرُس َ ْ ُ ُ ْ
اكتُبنا مع َّ ِ ِ
َّللا ن َّزل أَحسن اْلح ِد ِ
يث ِك َت ًابا ُمتَ َشاِب ًها َمثَ ِاني َتْق َش ِع ُّر
ين))( ،)5وقوله تعالىَّ (( :
َ
َ
الشاهد َ
ْ
َ
َ
ُ
َف ْ ْ َ َ َ
َ
َ
َّللا َذِلك هدى َّ ِ
ِ
ِ
ِمنه جُل َّ ِ
ِ
َّللا َي ْه ِدي
وب ُه ْم ِإَلى ذ ْك ِر َّ َ ُ َ
ين ُجُل ُ
ُْ ُ ُ
َّه ْم ثُ َّم َتل ُ
ود الذ َ
ود ُه ْم َوُقُل ُ
ين َي ْخ َش ْو َن َرب ُ
()6
َّ ِ
ِ
ِب ِه م ْن ي َشاء وم ْن ي ْ ِ ِ
ين ِإ َذا ُذ ِك َر
َّللا َف َما َل ُه م ْن َهاد ))  ،وقوله تعالىِ(( :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن الذ َ
َ َ ُ ََ ُ
ضلل َّ ُ
()7
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يم ًانا َو َعَلى َرّبِ ِه ْم َي َت َوَّكُلو َن )) ،فيكون المنهج
َّللاُ َوجَل ْت ُقُل ُ
وب ُه ْم َواِ َذا تُلَي ْت َعَل ْيه ْم آََياتُ ُه َزَاد ْت ُه ْم إ َ
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التدبري القرآني :هو ذلك المنهج القائم على حقيقة التدبر كما بينها هللا في كتابه ،والمحقق
لمقاصده المذكورة في آياته

()8

.

المبحث الثاني :تأصيل المنهج التدبري القرآني

تد بر القرآن واجب على األمتين أمة الدعوة ،وأمة اإلستجابة ،وقد وردت األدلة العامة
َّللاِ َلوجدوا ِف ِ
الدالة على ذلك ،كما في قوله تعالى (( َف َال يتدبَّرون اْلُقرآن وَلو َك ِ ِ ِ
يه
ان م ْن عند َغ ْي ِر َّ َ َ ُ
َ ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ
()10
()9
ِ
ِ
آن أ َْم َعلى ُقلُوب أَ ْقفالُها ))  ،وقال تعالى:
ْ
اخت َال ًفا َكث ًيرا))  ،وقال تعالى(( :أَ َفال َيتََدب َُّرو َن اْلُق ْر َ
)
1
1
(
ِ
ِ
َّ
اه ِإَل ْي َك
اب أ َ ْ
اء ُه ُم األ ََّولِ َ
ين))  ،وقال سحانه(( :كتَ ٌ
َنزلَن ُ
اء ُه ْم َما َل ْم َيأْت َآب َ
((أََفَل ْم َيدب َُّروا اْلَق ْو َل أ َْم َج َ
ِ ()4
آن َعَلى َجَبل
ك ّلَِي َّدب َُّروا َآي ِات ِه َولَِيتَ َذ َّك َر أُوُلو ْاألَْلَب
اب))  ،وقل جل وعالَ(( :ل ْو أ َ ْ
ُمَب َار ٌ
َنزلَنا َه َذا اْلُق ْر َ
ِ
َّ
اشعا ُّم َتص ِّد ًعا ِم ْن َخ ْشَي ِة َّ ِ ِ
ض ِرُبها لِ َّلن ِ
اس َل َعَّل ُه ْم َي َتَف َّك ُرو َن ))()12؛
َّللا ۚ َوتْل َك ْاأل َْمثَ ُ
ل َأرَْيتَ ُه َخ ً
ّ
ال َن ْ َ
َ
قال القرطبي :فيه ٌّ
حث على تأمل مواعظ القرآن ،وبين أنه ال عذر في ترك التدبر ،فإنه لو
خوطب بهذا القرآن الجبال ـ مع تركيب العقل فيها ـ النقادت لمواعظه ،ولرأيتها ـ على صالبتها

ورزانتها ـ خاشعة متصدعة ،أي متشققة من خشية هللا(.)13

والقرآن الكريم دعا إلى التدبر في مواضع كثيرةَّ ،
وحث عليه ،وتفنن في ذلك غاية التفنن،

وحرك القلوب والعقول إلى تأمل المعاني ،واالتعاظ واالستبصار بما جاء من هللا تعالى من
التخويف والترهيب والترغيب ،وما ذكر من مصير األمم السالفة ،حين استجابوا أو كذبوا الرسل
عليهم ا لصالة والسالم.؛ لذلك فإن المواضع التي يذكر فيها القرآن القصص ،واألمثال ،والتي
يذكر فيها الحث على :

 ُّالتعقل :كما في قوله تعالى(( :أَ َف َال تَ ْع ِقُلو َن )) في ثالثة عشر موضعًا من القرآن ،وقوله
تعالىَّ :
((ل َعَّل ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن)) في سبعة مواضع ،وقوله تعالى(( :لَِق ْوم َي ْع ِقلُو َن)) في ثمانية مواضع.

 ُّالتذكر :كما في قوله تعالىَ(( :أ َف َال تَ َذ َّك ُرو َن)) في سبعة مواضع من القرآن ،وكما في قوله
تعالى(( :أَ َف َال تَتَ َذ َّك ُرو َن)) في موضعين ،وورد قوله تعالىَ(( :ل َعَّل ُه ْم َيتَ َذ َّك ُرو َن)) في سبعة مواضع،
وورد قوله تعالى ((َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن)) في ستة مواضع.
التفكر :كما في قوله تعالى(( :أَ َفال تَتََف َّك ُرو َن)) ،وفي قوله تعالىَ(( :ل َعَّل ُه ْم َيتََف َّك ُرو َن)) في
 ّموضعين ،وورد في قوله(( :لَِق ْوم َيتََف َّك ُرو َن)) في سبعة مواضع ،وورد في قوله سبحانهَ (( :ل َعَّل ُك ْم
تَتََف َّك ُرو َن)) في موضعين .
 -1التقوى :كما في قوله تعالى(( :أَ َف َال تَتَُّقو َن)) وردت في خمسة مواضع في القرآن ،وورد قوله
تعالىَ(( :ل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن)) في ستتة مواضع .
 -اإليمان :كما في قوله تعالى (( :أَ َف َال ُي ْؤ ِم ُنو َن)) .
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 الرؤية واإلبصار :كما في قوله تعالى(( :أَ َف َال َي َرْو َن))وردت في موضعين ،وكما في قولهظ ُروا)) في خمسة مواضع ،وكما في قوله
ظ ُرو َن)) ،وورد قوله تعالىَ (( :فان ُ
تعالى(( :أَ َف َال َين ُ
تعالى(( :أَوَلم يروا)) ،وورد قوله تعالى(( :أََف َال تُب ِ
ص ُرو َن )) في ثالثة مواضع  -:السماع :كما
ْ
َ ْ ََ ْ
في قوله تعالى(( :أَ َف َال َي ْس َم ُعو َن)) ،وكما في قوله سبحانه(( :أَ َف َال تَ ْس َم ُعو َن)) ،وورد قوله تعالى:
((لَِق ْوم َي ْس َم ُعو َن)) في ثالثة مواضع ؛ فإنما يدعو فيها إلى تدبر القرآن ،والتأمل فيما فيه من
ّ
المواعظ واآليات ،القائد بعد ذلك إلى التصديق واتباع النبي صلى هللا عليه وسلم واإليمان(.)3

هذا والتدبر هو الطريق الموصل للحق عن علم واقتناع ،أما الجواب عن الخطاب بال تدبر:

آن أ َْم َعلى ُقُلوب
ذمه هللا تعالى؛ قال تعالى(( :أَ َفال َيتََدب َُّرو َن اْلُق ْر َ
تقليدا أواعراضًا وتكب ًار فهو ما ّ
أَ ْقفالُها))( .)10ومن ثم فإن ال تدبر ـ بمنهجه القرآني ـ ال يوصل لغير الحق ،وال يتوصل به إلى
الباطل؛ فهو حالة خاصة يتجرد فيها قارىء القرآن وسامعه من حظوظ النفس ،والهوى ،واألحكام

المسبقة ،فكأنه نازل عليه ،ومخاطب به على الخصوص ،فال تملك النفس عند ذاك غير
اإلنقيادواإلستسالم حين يهيمن القرآن عليها ،ويستولي على عقل وقلب سامعه( ،)8وان التأمل
إلصابة الحق هو غاية ما يكشف عن حقيقة التدبر ومعناه ،فكل تأمل في القرآن أورث علمًا أو

عمالً فهو تدبر مأمور به شرعًا ،ومحمود فاعله قصدًا()14؛ فقد أمر هللا بالتدبر جميع خلقه بال
ِ
ك ِلتُدِب ِروا َآي ِات ِه ))(.)4
إلي َك ُمَب َار ٌ
اه ْ
استثناء ،قال تعالى (( :ك َت ٌ
اب ْأن َز َلن ُ
والتدبر في القرآن طريقة شرعية معتبرة في تحقيق جملة مقاصد منها :إزالة الشك في القرآن،
ونفي االختالف عنه ،والظفر بخير الدنيا واآلخرة( )15؛ فينبغي أن يستثمر التدبر في هذه

دل عليها القرآن .
المجاالت التي َّ

المبحث الثالث :أركان تدبر القرآن وأصوله
تدبر القرآن ال يتم إال إذا اجتمعت ثالثة أمور ،وهي التي تحقق ماهية التدبر ،ويمكن أن نطلق

عليها أركان تدبر القرآن؛ وهي(:)16

الركن األول :المتدبر؛ وهو القائم بفعل التدبر ،ويدخل فيه المسلم وغير المسلم إذ كل منهما
مأمور بتدبر القرآن ليتذكر بما فيه من هدايات ،فالكافر مخاطب بتدبر القرآن إلرشاد نفسه إلى
خالقها لتحقيق العبودية هلل تعالى ،وعند تأمل السياقات القرآنية الوارد فيها األمر بتدبر القرآن

نجد أنها جاءت في سياق توبيخ المشركين والمنافقين كقوله تعالى (( :أفال يتدبرون القرآن ولو
كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثي ار ))( ،)9وكقوله تعالى(( :ال تَ ْجأ َُروا اْلَي ْوَم ِإَّن ُك ْم ِمَّنا
ال تُْنصرو َن * َق ْد َك َان ْت آي ِاتي تُْتَلى عَلي ُكم َف ُك ْنتُم عَلى أَعَقاِب ُكم تَْن ِكصو َن * مستَ ْكِب ِرين ِب ِه س ِ
ام ً ار
َ
ْ َ
َ
َُ
ُْ
َ
ُ
ْ ْ
َْ ْ

تَ ْه ُج ُرو َن))( ،)11أما المسلمون فهم أهل التدبر؛ وما هدايتهم إلى اإلسالم إال ثمرة من ثمار تدبر

القرآن ،وما التزموه من توجيهات القرآن وما اعتبروا به من أمثاله ،وما اتعظوا به من مواعظه
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ف هو من ثمار تدبرهم للقرآن ،وبهذا يعلم أن األمر بتدبر القرآن طلبا لهداياته كما جاء الخطاب
في اآليات عامًا .

الركن الثاني :وهو القرآن الكريم ،ففي جميع المواضع التي ورد فيها األمر بالتدبر اتجه األمر
()9
((لَِي َّدب َُّروا
آن))  ،وقوله سبحانهّ :
بالتدبر إلى القرآن الكريم أو أياته؛ كقوله(( :أَ َف َال َيتََدَّب ُرو َن اْلُق ْر َ
َآي ِات ِه))( ، )4ولم يرد في كتاب هللا تعالى االمر بتدبر شيء غير القرآن ،بينما ورد األمر بالتفكر

والتذكر واالستبصار والعقل ونحوها من المعاني للقرآن وغيره ،فدعى إلى التفكر في آياته المتلوة
َّللا َل ُكم ْاآلي ِ
في مثل قوله تعالىِ َ :
ات َل َعَّل ُك ْم تَ َتَف َّك ُرو َن))( ،)17ودعى للتفكر في آياته
((ك َذل َك ُيَبِّي ُن َّ ُ ُ َ
َّ ِ
ار و ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِ
ِ
ات
((و ُه َو الذي َم َّد ْاأل َْر َ
ّ ََ
يها َرَواس َي َوأ َْن َه ًا َ
المنظورة في مثل قولهَ :
ض َو َج َع َل ف َ
جعل ِفيها َزوجي ِن ا ْثني ِن ي ْغ ِشي  ...جعل ِفيها َزوجي ِن ا ْثني ِن ي ْغ ِشي َّ
الل ْي َل َّ
الن َه َار ِإ َّن ِفي َذلِ َك َآلَيات
َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ
َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ
()18
ِ
َّ ن
اها
ورةٌ أ َ ْ
َنزلَن َ
((س َ
ّلَق ْوم َيتََفك ُرو َ ))  ،ودعى إلى التذكر بآياته المتلوة في مثل قوله تعالىُ :
وَفرضناها وأ َ ْ ِ
يها َآيات َبِّيَنات َّل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ))( )19ودعى إلى التذكر بآياته المنظورة في
َ َ َْ َ َ
َنزلَنا ف َ
ِ
الكون في مثل قوله تعالىَ (( :و ُه َو َّال ِذي ُي ْرِس ُل ِّ
اح ُب ْش ًار َب ْي َن َي َد ْي َر ْح َمِته َحتَّى ِإ َذا أََقَّل ْت
الرَي َ
اال سْقناه لِبَلد مِيت َفأَن ْزلنا ِب ِه اْلماء َفأَخرجنا ِب ِه ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِ
ات َك َذلِ َك ُن ْخ ِرُج اْل َم ْوتَى
َ َ َْ َْ
َْ َ
َس َح ًابا ثَق ً ُ َ ُ َ َ ّ
ْ ّ ََ
َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن))( ، )20ونظائر هذه اآليات كثير في كتاب هللا تعالى .
الركن الثالث :أداة التدبر وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ فقد جرت ألفاظ القرآن وسياقاته

على سنن العرب في كالهما ،وقد أخبر هللا تعالى عن إنزال القرآن بلسان العرب في آيات كثيرة
()21
ِ
َّ َّ
((وَلَق ْد َن ْعَل ُم أََّن ُه ْم َيُقوُلو َن ِإَّن َما ُي َعِّل ُم ُه
منها قوله تعالىِ(( :إَّنا أ َ ْ
َنزلَن ُ
اه ُق ْرًآنا َع َربِيًّا ل َعل ُك ْم تَ ْعقُلو َن)) َ ،
ِ
ب َشر ّلِس َّ ِ
ِ
ين))( ،)22فأخبر هللا تعالى أنه أنزل
ان َع َرب ٌّ
ِي ُّمِب ٌ
َع َج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
َ ٌ َ ُ
ان الذي ُيْلح ُدو َن ِإَل ْيه أ ْ
القرآن بلسان عربي مبين ،فيكون القرآن عربيا من أعظم دواعي وأسباب عقله وفهمه وفقهه ،ومن
دواعي وأسباب إحداث العظة والعبرة ،والبشارة والنذارة ،وتحقيق التقوى لتاليه ومتدبره ،إذ عربة
لسانه محققة لذلك كله كما جاء في اآليات اآلنفة الذكر ،فمن رام تدبره فال بد له من هذا

اللسان ،إذ اليتصور من األعاجم الذين اليفهمون معاني األلفاظ العربية وال دالالتها أن يكونوا

متدبرين للقرآن إذ ذلك محال ،فمعرفة العربية ودالالت ألفاظها وسياقات جملها ركن رئيس من
أركان تدبر القرآن ،وهي البد لها من التعلم ،واال ألصبح التدبر نوعًا من الخرس والهذيان الذي
ينزه عنه القرآن ،وال يشترط العلم بكافة تفاصيل علوم العربية ،وانما المقصود أن يكون المتدبر
قاد اًر على فهم مدلول ألفاظ اللسان العربي وجمله فيما يشترك فيه جمهوره ،وكلما اتسع علم

التدبر بالعربية وفنونها كان حظه من فهم القرآن وتدبره أوسع ،وذلك لجريان القرآن على لسان

العرب وسننها في الكالم(.)23

هذا والبد من ذكر األصول والضوابط الشرعية للمنهج التدبري للقرآن التي يرجع إليها

لمعرفة المنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم ،حيث قد وجد اختالط بين بعض السلوكيات
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المصاحبة لتالوة القرآن الكريم ،وبين تدبر القرآن الكريم ،فظن كل من عمل عمال متأث اًر بالقرآن
َّ
أن ذلك نتيجة التدبر ،وهو غير صحيح ،بل البد من التمعن في هذه األصول والضوابط،
وقياس اإلنسان نفسه عليها حتى يعلم موافقته للتدبر الصحيح من عدمها؛ ومن تلك األصول ما

يأتي(:)3

َّ ِ
ين ِإ َذا
األصل األول :التدبر الصحيح يزيد اإليمان؛ ويدل عليه قوله تعالىِ(( :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن الذ َ
ِ
ُذ ِكر َّ ِ
ِ
ِ
يم ًانا َو َعَلى َرّبِ ِه ْم َيتََوَّكلُو َن))()7؛ فالمؤمن
َّللاُ َوجَل ْت ُقلُ ُ
َ
وب ُه ْم َواِ َذا تُلَي ْت َعَل ْيه ْم َآياتُ ُه َزَادتْ ُه ْم إ َ

يقيس تدبره بهذا األصل العظيم ،فإن أورثه إيمانًا باهلل ،وتصديقًا برسوله صلى هللا عليه وسلم
فهو على جادة السلف الصالح ـ رحمهم هللا ـ في تدبر القرآن ،وان كانت تالوته مجرد ألفاظ
يرددها أو أصوات يسمعها فإنه لم يصل بعد إلى المعنى الحقيقي لتدبر القرآن الكريم .

((وُق ْرًآنا
األصل الثاني:عالمة التدبر الخشية والخوف والرجاء والدمع؛ويدل عليه قوله تعالىَ :
ِ
َّ ِ
ِ
الن ِ
َف َرْقَناهُ لِ َتْق َأرَهُ َعَلى َّ
ين أُوتُوْا اْل ِعْل َم
اس َعَلى ُم ْكث َوَن َّ ْزلَناهُ َت ْن ِزيالً* ُق ْل آم ُنوْا ِبه أ َْو الَ تُ ْؤ ِم ُنوْا ِإ َّن الذ َ
ِمن َقْبلِ ِه ِإ َذا ُي ْتَلى َعَل ْي ِهم َي ِخ ُّرو َن لِأل ْذ َق ِ
ان َو ْع ُد َرّبَِنا
ان ُس َّج ًدا* َوَيُقوُلو َن ُس ْب َح َ
ان َرّبَِنآ ِإن َك َ
ْ
()24
ال َوَي ِخ ُّرو َن لألَ ْذ َق ِ
وعا)) .
َل َمْف ُعو ً
ان َي ْب ُكو َن َوَي ِز ُ
يد ُه ْم ُخ ُش ً
األصل الثالث :التدبر يكون بمراعاة األدب ؛ويدل عليه قوله تعالى(( :تْق َش ِع ُّر ِمنه جُل َّ ِ
ين
َ
ُْ ُ ُ
ود الذ َ
ِ
َّللاِ))()6؛ وهذا نعت أولياء هللا ،وهو حال
وب ُه ْم ِإَلى ِذ ْك ِر َّ
ين ُجلُ ُ
َّه ْم ثُ َّم َتل ُ
ود ُه ْم َوُقلُ ُ
َي ْخ َش ْو َن َرب ُ
الصحابة والتابعين ـ رضي هللا عنهم أجمعين ـ فقد كا ن تدبرهم للقرآن أعظم التدبر وأعاله ،مورثًا

العمل واإليمان والتأثر وفق أصول األدب؛ يقول القرطبي  :الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع
ال( .)13واذاك وصف هللا أحوال أهل
متأدبًا متذل ً
ِ
الرس ِ
ِ ِ
َع ُيَن ُه ْم
ول َت َرى أ ْ
(( َواِ َذا َسم ُعوا َما أ ُْنزَل إَلى َّ ُ
اكتُبنا مع َّ ِ ِ
ين))()5؛ فهذا وصف
الشاهد َ
آمَّنا َف ْ ْ َ َ َ
َربََّنا َ

الظاهر فال يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقًا
المعرفة عند سماع ذكره وتالوة كتابه فقال:
ِ
الد ْم ِع ِم َّما َع َرُفوا ِم َن اْل َح ِّق َيُقولُو َن
يض ِم َن َّ
تَف ُ
حالهم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم وال على طريقتهم(.)13

األصل الرابع :التدبر يورث العمل؛فإن تدبر القرآن ال يقف بالمؤمن عند مجرد السماع والتأثر،
بل يتعدى ذلك إلى العمل واالستجابة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهذا أصل عظيم من

ذم هللا اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بالكتاب ،والحال أنهم ال يعملون
أصول التدبر ،واال فقد ّ
به ،قال تعالى(( :واِ َذا ِقيل َلهم ِ
نِ
ِ ِ
ِ
اء ُه
َنزَل َّ
آم ُنوا ِب َما أ َ
َ
َ ُْ
َّللاُ َقالُوا ُن ْؤم ُن ب َما أُنزَل َعَل ْيَنا َوَي ْكُف ُرو َ ب َما َوَر َ
ِ
وهو اْلحُّقِبما وراءه وهو اْلح ُّق م ِ ِ
ن ِ
َّللاِ ِمن َق ْب ُل ِإن ُكنتُم
اء َّ
َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
ص ّد ًقا ّل َما َم َع ُه ْم ُق ْل َفل َم تَْق ُتلُو َ أَنبَي َ
ِ
ين))( ، )17وال شك أن العمل بالقرآن الكريم نتيجة اإليمان به وتدبر معانيه .
ُّم ْؤ ِمن َ
المبحث الرابع  :برامج التدبر في وسائل اإلعالم

أجل البرامج وأعظمها نفعًا ومن
برامج التدريب في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية من ّ
أكثر البرامج الدينية مشاهدة وذلك لعظمة هذا الكتاب وهيمنته وسلطانه على نفوس وكونه
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مباركاً ،ومن بركته اتساع معانيه ،وصالحية آياته للتنزيل على واقع الناس ،فضالً عن تعظيم

الناس له ومحبتهم لالستماع إليه؛ والبرامج اإللقائية والمباشرة هي األكثر شيوعًا في القنوات
الهادفة وهي األقل حظًا من نسب المشاهدة واألضعف تأثي ًار ،وهي مع األسف ما يبدو متاحًا
أمام المتخصصين في التفسير ومحبي نشر التدبر ألنها األقل تكلفة !

أما برامج التدبر التي تجمع بين التأثير من جهة واالختصار من جهة أخرى كما وتحظى بسعة
اإلنتشار والتداول عبر الهواتف المحمولة ومواقع اإلنترنت فهي(:)25

 _1اللقطات الحية التي يمكن أن يعلق عليها ببعض اآليات .

 _ 2البرامج الدرامية الجادة ولو كانت مدبلجة والتي يمكن توظيفها في تدبر بعض اآليات .
 _ 3التوقيعات الجميلة سواء كانت من أقوال المتقدمين أو المتأخرين المصحوبة بتالوة اآليات

ال .
ونحوها مما يزيد التوقيع روعة وجما ً

 _4البرامج الوثائقية المصحوبة بما يشهد لها من آيات القرآن .
 _5الفتاوى القرآنية .

_6التفسير التصويري .
وكل هذه البرامج تحتاج إلى إشراف لجنة علمية متخصصة؛ لذا يتوجب العناية بهذه البرامج
وذلك ألن :
 _1اتصالها بأصل الهداية بفهم كتاب هللا .
 _2الجاذبية والهيبة التي تتحلى بها .

 _3سهولة معالجة مشاكل الناس وحاجاتهم من خاللها.
 _4إتفاق الناس على أصلها فليس محالً للشك وال موقعًا لالختالف في التصحيح والتضعيف.
 _5التنوع الظاهر في طرق المعالجة القرآنية للمشكالت اإلنسانية ،فمرة عبر الموعظة وأخرى
عبر القصة وثالثة عبر المثل ومرة تصريحاً ومرة تلميحاً .
وهذا كله يقتضي جملة من المحاذير وتوقي الوقوع فيها :

 _1أن يقتحم هذا الميدان من ليس من أهله .

 _2أن ال تكون األلفاظ والتعبيرات وافية المعاني .
 _3استعمال المصطلحات العلمية التي قد تخفى على أكثر المتلقين .
_ 4الوقوع في ورطة المصطلحات التي يروج لها اإلعالم الغربي وظله الثقيل اإلعالم العربي مع
ما تخفيه تلك المصطلحات من دالالت مريبة أو مجافية للحقيقة.

 _ 5استعمال العامية التي تحرم كثي ار من المشاهدين في االقطار العربية االنتفاع ببرامج التدبر.
 _ 6عدم إدراك الملقي سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل اإلعالم ولذلك قد يكتفي مقدم

البرنامج في اعداد الحلقة .
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 _7التحضير السريع قبل استيفاء ما قيل فيها .
 _8البروز قبل الرسوخ العلمي والتربوي

()26

.

المبحث الخامس :مهارات التدبر لدى الصغار والكبار
المرحلة العمرية المبكرة التي يعيش فيها الصغار هي مرحلة النشوء والنمو ،وفيها يتم التأدب
والتوجيه ،وفيها يزود الصغار بالمعلومات والمعارف التي تساعد على تنشئتهم االجتماعية،

وجميع أفراد المجتمع يمرون بها،إال أنها تجد اإلهتمام الكافي من اآلباء والمربين ،والتجد الرعاية
الممنهجة

من

من

كثير

المؤسسات

التربوية؛

ولذلك يختلف تعليم الكبار عن تعليم الصغار من حيث الطرق والوسائل المستخدمة ،ومن حيث
المعارف واألنشطة والمهارات ،فلكل مرحلة من الم ارحل العمرية خصائصها وطبيعتها ،ولذا كان

من المحتم مراعاة الفروق الجسمية والمعرفية والنفسية واالجتماعية وغيرها ،عند معالجة القضايا
التربوية المتعلقة بتلك المرحلتين ،ونذكر جوانب من االختالفات بين تعليم الصغار والكبار(:)27

 -1شخصية المتعلم :يعتمد الصغار على غيرهم من اآلباء والمعلمين في معظم تحركاتهم
وتصرفاتهم؛ ألن شخصياتهم لم تتكون بعد  ،وما زالوا في مرحلة النمو التي يصاحبها تغيرات

مختلفة ،وفي جوانب مختلفة ،أما الكبار فقد بلغوا مرحلة النضج ،ولذا فشخصياتهم مستقلة ،وكل

منهم يعتمد على نفسه ،وقد تحصل على قدر من االستقاللية والتفرد في تصرفاته وأفكاره .
 -2منهج التعليم :يتلقى الصغار التعليم في المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية النظامية
وفق برنامج معين ،وهم يدفعون إليها بإيعاز من المربين ،أما الكبار فالذي يدفعهم للتعلم هو
الرغبة الذاتية ،والحرص على العلم من أجل العلم .

 -3فترة التعلم :نظ ًار لقلة اهتمام الصغار بالعلم ،فهم ال يتعلمون غالبًا إال في وقت الدراسة،
وهي فترة محدودة ،واذا جاءت اإلجازات الرسمية ،يتركون الكتب والقراءة ،أما الكبار فال

يرتبطون بزمن محدد للتعليم ،فالقراءة مستمرة ،والتعليم مستمر .

 -4الدافعية :يندفع الصغار نحو التعلم بوسائل خارجية ،وليس من ذوات أنفسهم ،ويستخدم
المعلمون الترغيب والترهيب لجعلهم يهتمون ويقبلون على المذاكرة وحل الواجبات ،واالستعداد

لالمتحانات ،أما الكبار فالدافعية داخلية عندهم  ،أي أن لنضجهم دور في حرصهم على التعلم،

وهم يجدون من أنفسهم اإلقبال على التعلم ،وتحصيل الفائدة .

 _5طريقة التعليم :يولد الصغير من بطن أمه وهو ال يعي شيئاً ،فيبدأ من حوله بتلقينه
بالمعلومات ،حروفًا كانت أو كلمات ،أو سلوكيات وتصرفات ،فيقوم الصغير بفعلها تقليدًا لوالديه

واخوانه ومعلميه ،أما الكبار فيتم تعلمهم بالمناقشة والمحاورة مع اآلخرين ،وقد يحصل تبادل
المعلومات والخبرات وقد يقتنع بفكرة أو مبدأ ما فيلتزمه ويمارسه .
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وهذه الفوارق لدى الصغار يمكن استغاللها من قبل المربي الحصيف فيستثمر هذا النمو في
تكوين العادات اإلسالمية واألخالق القويمة في نفوس الصغار ،ويعودهم على فعل الخير

واجتناب الشر ،ومحبة اآلخرين واإلحسان إليهم والتعاون معهم ،واكتساب القيم النبيلة والعادات

الحسنة ،كما يستثمر ذلك في تحبيبه للمصحف وقراءة القرآن وحفظه ،والتعلق بحلقات القرآن في
المساجد؛ لما للصغار من حاجة للتربية اإليمانية ،ولذلك أمر الشارع بتغذيتها ،بحثهم على
العبادة والصالة ،وتعويدهم عليها منذ نعومة أظفارهم ،ومن التربية اإليمانية حثهم على تالوة

القرآن وحفظه وفهمه ،وهذا األمو تحتملها القدرات الفكرية للصغار

()28

.

أما المهارات التي يمكن ممارستها مع الصغار من أجل تدبرهم لكتاب هللا ،فهي ما يلي

(:)29

 -1العناية باالستعاذة والبسملة ومعرفة معناها

()30

 -2التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن الكريم

()31

.
.

 -3تعويدهم على التجويد واتقان القراءة .
 -4عرض القصص القرآني بإسلوب مبسط .

 _5تخصيص القراءة والحفظ من مصحف المتدبرين

()29

.

 _6شرح الكلمات والجمل في السور القصيرة .
 _7الرحالت والبرامج الترويحية .
 _8تعليم األذكار المرتبطة باآليات القرآنية .

ومهارة التدبر تتدرج تعلمًا مع مراحل النضج الجسدي والفكري ،وتتحسن إتقانًا بالممارسة

والتدريب ،ولكي يحصل الفرد على التدبر؛ يلزمه :أن يعرف نظريًا المعنى المقصود من التدبر،

وكذلك الممارس ة والتدريب العملي المرتبط بالمفهوم النظري .ومن المهارات لدى الكبار لتحصيل
منهج التدبر:

 _1إيجاد إسلوب التكرار لاليات لتحقيق التدبر .
 _2المحافظة على قيام الليل والتنعم بتالوة اآليات .

 _3التفكر في أسماء هللا الحسنى والتدبر من خاللها .
 _4ربط اآليات المتلوة بالواقع الشخصي للقارىء .
_5قراءة قصص المتدبرين وأحوالهم .
 _6التعرف على كيفية التدبر وصوره .

 _7حسن االستماع واالنصات لكتاب هللا الكريم .
المبحث السادس :تحليل وتقويم مناهج التدبر المعاصرة
في وقتنا الحاضر ومع ظهور العناية بشتى علوم القرآن وفروعه في الدراسات األكاديمية،
ظل متأخ ًار
ال َّ
والنشاطات الدعوية والتربوية المتنوعة؛ إال أن العناية بمنهج التدبر مفهوماً وتأصي ً
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في تلك الدراسات والمناشط ،مع وجود تطبقات عملية شتى داخلة تحت مفهوم التدبر ومقاصده؛
ومن أحسن ما يمثل به لمنهج التدبر القرآني في الوقت الحاضر :مشروع ( جوال تدبر ) ،والذي
تفرع عن (الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم ) ،وقد لخصت رسالتها بـ ( :تحقيق تدبر القرآن

الكريم في األمة ،بمنهج يجمع بين األصالة والمعاصرة)( ،)32وهي من أوائل الجهات العلمية
المعاصرة التي اتخذت ( التدبر ) هدفًا لهاً ،وقد خطت هذه التجربة شوطًا كبي اًر في نشر ثقافة

التدبر في المجتمع ،مع الحرص على تأصيل مفهوم التدبر من خالل عدد من اإلصدارات

والملتقيات العلمية .وفي ظل تلك الجهود ال زالت جوانب من الكمال تستدعي التنبيه والداللة،
ومن أهمها(:)14

أوال :العناية بجانبي التأصيل والتطبيق للتدبر على سواء؛ فقد كان لتأخر العناية بمفهوم التدبر
ومجاالته أثر على وضوح الجانب التطبيقي واطراده .

ثانياً :السعي للشراكة الرسمية لتحقيق األهداف المشتركة مع المؤسسات المجتمعية التي تخدم

القرآن ،وو ازرتي التربية والتعليم العالي ،وكافة مراكز ومعاهد تعليم القرآن الكريم؛ فهذا خير سبيل

لنشر ثقافة التدبر وتفعيله في المجتمع.

ثالثًا :اإلنتقال من المحلية إلى اإلقليمية في العالم العربي ،ثم العالمية ،كما هو في المسمى:

( الهيئة العالمية ) ،وهذه من أهم القيم التي تشهد بمصداقية أي مؤسسة ذات خطة وهدف

ورسالة.

أجل ما يقدمه القائمون على "مركز تدبر"  :إعادة مكنز يجمع المعاني الدبرية الصائبة
وان من ّ
في كل العصور ،مع تصنيفها على الموضوعات ،ثم على ترتيب السور داخل كل موضوع؛
لتكون موردًا صافيًا لكل من أراد من القرآن الكريم شاهدًا على معنى من المعاني السليمة ،في
ً
كل زمان .ولو نشط المركز لتنظيم واخراج ( مجالس التدبر ) التي تظم طائفة من أهل القرآن

الذين لهم عناية بالتدبر علما وعمال لكان خير سبيل لنيل هدايات القرآن في كل ما يهم الناس
من أمر معاشهم ومعادهم ،وما يستجد من أحوالهم .

هذا وقد ظهرت في وقتنا هذا ـ أزاء ذلك المنهج القرآني في التدبر ـ مناهج تتغيا بعص غايات
التدبر؛ كإثبات أنه من عند هللا ،وأنه ال يختلف في نفسه ،ويطابق الواقع وال يخالفه ،ومن
أبرزها :الدراسات المعاصرة حول إعجاز القرآن العلمي والعددي ،وينبغي العناية بهذا الجانب من

مناهج التدبر ـ كما يقول الدكتورنايف الزهراني ـ ؛ لما له من اإلنتشار في الواقع ،ولما يخشى

من أثره ما لم ُيحرس بمعالم المنهج القرآني األصيل طريقة وغاية .
يخل من
وهذه الدراسات تدخل تحت مسمى التدبر في تعريفه وغايته ،لكن كثي ًار منها لم ُ
مالحظات مؤثرة ،تبعث الباحث على القلق من نتائجها ،ومن أبرزها :
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أوالً :أنها تقطع بالنتائج قبل استيفاء التأمل وتمامه ،وقبل التأكد من سالمة المقدمات التي تبنى
عليها المعاني التدبرية(.)33

ثانيًا :أن مآالت األمور فيها مظنونه ال تورث اليقين ،وقد تكفل الزمان بنقض دراسات قامت في

وقتها على مقدمات بمثابة الحقائق عند أهلها ،ثم لم تلبث أن توارت خلف الحقائق العلمية

المستجدة بعد ذلك .

ثالثاً :إن العقل والنظر السليم ال يقطع بكثير منها ،ومنها ما تتساوى فيه دواعي القبول والرفض،

والصحة والبطالن ،ومثل هذا ال يوصل لليقين ،فضال عن ما يحققه في القلب؛ فحين تجعل هذه

الدراسات طريقًا لإليمان ـ وهي بهذه ال مثابة من التردد وعدم الثبات نخاطر بنتائجها على اإليمان
نفسه؛ فإنها بذلك طريق للشك ،بنفس القدر الذي أريد به أن تكون طريقًا لإليمان .
رابعاً :أن منها ما يناقض القرآن في مواضع أخر أو يخالفه ،وكثي اًر ما يغيب هذا الجانب في

تلك المناهج؛ فإنك ترى في بعض تلك الد ارسات اإلصرار على الرأي في الموضع الواحد ،مع

عدم التنبه واالهتمام بالمواضع األخرى التي تخالف ذاك المعنى ،ومثل هذا التصرف يدخل
َمان َّي واِن هم ِإ َّ
ال أ ِ
ُميُّون َال يعَلمون اْل ِكتاب ِإ َّ
ال
َْ ُ َ
صاحبه فيمن ذمهم هللا تعالى بقولهَ (( :و ِم ْن ُه ْم أ ِّ َ
َ
َ ْ ُْ
ظُّنو َن))( )17؛ فال يأخذ من المعاني إال ما تهواه نفسه وتتمناه ،كم إن عامة من يكتب في تلك
َي ُ
الدراسات ليسوا من ذوي العلم بالقرآن حفظاً وفهماً ،فتقع منهم الغفلة عن االستيعاب

()34

.

الـخـاتمــــــــــــــــــة

بعد حمد هللا والثناء عليه  ..أورد أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج ،وكاألتي:

 -1المنهج التدبري القرآني :هو ذلك المنهج القائم على حقيقة التدبر كما بينها هللا في كتابه،
والمحقق لمقاصده المذكورة في آياته .
 _ 2التدبر في القرآن طريقة شرعية معتبرة في تحقيق جملة مقاصد منها :إزالة الشك في القرآن،

ونفي االختالف عنه ،والظفر ب خير الدنيا واآلخرة؛ فينبغي أن يستثمر التدبر في هذه المجاالت

دل عليها القرآن .
التي َّ

 _3إن تحقق ماهية التدبر يكون بثالثة أركان :المتدبر (القائم بفعل التدبر) ،والقرآن الكريم
( موضع التدبر) ،وأداة التدبر(لغة القرآن) .

_4أصول المنهج التدبري القرآني الصحيح بأن يزيد اإليمان ،وعالمته الخشية والرجاء ،والتدبر
يورث العمل .

 _ 5اللقطات الحية ،والبرامج الدرامية ،والتوقيعات الجميلة ،والبرامج الوثائقية المصاحبة آليات
من القرآن ،والفتاوى القرآنية ,والتفسير التصويري؛ هي برامج التدبر التي تجمع بين التأثير

واالختصار ،وتح ظى بسعة اإلنتشار والتداول عبر الهواتف المحمولة ومواقع اإلنترنت ،وكل هذه
البرامج تحتاج إلى إشراف لجنة علمية متخصصة؛ ويتوجب العناية بها .
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 _6مهارة التدبر تتدرج تعلماً مع مراحل النضج الجسدي والفكري ،وتتحسن إتقانًا بالممارسة

والتدريب ،ولكي يحصل الفرد على التدبر؛ يلزمه :أن يعرف نظريًا المعنى المقصود من التدبر،
وكذلك الممارسة والتدريب العملي المرتبط بالمفهوم النظري .
 _ 7ينبغي العناية بجانب الدراسات المعاصرة حول إعجاز القرآن العلمي والعددي ،من مناهج
التدبر ؛ لما له من اإلنتشار في الواقع ،ولما يخشى من أثره ما لم ُي حرس بمعالم المنهج القرآني
األصيل طريقة وغاية .
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The Qur'an is God's speech for his creatures, and forethought is
their response to it when interpretation explains its meaning, reflection
tells its effect on the soul of life. This nation has devoted a unique
approach to controlling the sciences in terms of originality, detail,
branching, scrutiny, classification and teaching. It was a unique
approach, truly admired in these ages in which we seek in the page of
huge heritage a modern, comprehensive study of similarities and
miscellaneous. The brothers in Tadbir center did well in caring for this
issue, which is in need for more research and studies that can establish
the correct approach to forethoughting in the Holy Qur'an, this humble
research named (Evaluation of contemporary Quranic approaches) sheds
light on the most prominent aspects of the methodology of Quranic
reflection with analysis and evaluation; by studying and researching the
concept of the Quranic management approach, rooting the Quranic
curriculum method, knowing the pillars of forethoughting in the Qur'an
and its origins, reflecting programs in the media, examining the
forethoughting skills of young and old and analyzing and evaluating its
contemporary approaches.
Keywords: Qur'an, Tadbir, Tadbir skills, Tadbir curriculums, Pillars
of forethoughting.
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