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  مقّدمه

 یالحمد للّـه رب العـالمين والـصالة والـسالم علـ     . بسم اللّه الرحمن الرحيم   

  .بين آله الطاهرين واصحابه المنتجی االكرم والرسول االعظم، وعليالنّب

آمـوزش قـرآن     جـامع     بـه طـرح    ي پژوهش و تحقيق به منظور دستياب      ةپيشين
 تهـران در  رآن در اصـفهان و سـپس         سـيار تعلـيم قـ      يكريم، به جلـسات هفتگـ     

 يگردد و از آن زمان تاكنون، به رغـم برخـوردار           يباز م  1355ا  ت1345 يها سال
دود بـوده، امـا     معدود و مح  همواره   اين طرح    ي بسيار، بروندادها  ياز دروندادها 
  آن يكارآمد و كارساز افتاده است؛ چنانكه نخستين خروج       پيوسته   به لطف خدا  

 انتـشارات   ،چـاپ اول  ( تجويـد كامـل      ياخودآموز و روش تدريس قرآن مجيد       
 آن يدههـا بـار تجديـد چـاپ گرديـد و واپـسين خروجـ        )1348 تهران   ،حافظ
 به  1379 ماه كه در خرداد    بالغ بر يكهزار صفحه بود     يبا محتوا تفصيلي   يگزارش

شد و بـه رغـم       تقديم   7صادقدانشگاه امام    موجب قرارداد به مركز تحقيقات    
 در هـشت    يدر پرتو هدايت و كفايت الهـ       ،شار نيافت  انت  به چاپ نرسيد و    آنكه
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 ي و متـصد ي متـولّ يهـا  سـازمان   نهادها وي عمالً راه خود را به تمام    سال اخير 
 ي مقـاطع مختلـف تحـصيل      ي و كمـك درسـ     ي درسـ  يها  آموزش قرآن و كتاب   

  .برگشود
از عمليـاتي    - يكارگـاه  ي كه در دست داريـد، در واقـع، گزارشـ          ينوشتار

 بـرادران و    ةآن است كه بـه بركـت حركـت سـازند           قر  زبان طرح جامع آموزش  
ن آموزش و پرورش شهرسـتان فارسـان        واحد قرآ  خواهران مخلص دارالقرآن و   

 و تـدارك    1376 ماهه مدت يك هفته در مرداد      ب ي توجيه ي يك اردو  ي برگزار به
 انجاميد و بـا همـت و ايثـار          يويدئوي آموزش   ساعت نوار كاست و    يبالغ بر س  

 1377مـاه  در فـروردين   وتدوين  و تحرير ي غفّاري مهد ي آقا مانبرادر ارجمند 
در قالـب    و   يبـازخوان   بـار دوم   ي بـرا  1387در فـروردين مـاه        و تكثير تايپ و 

ـ گردرالقرآن سپاه كرج تكثيـر و توزيـع         اد دردرسنامه   بـا ويرايـشي     و اينـك     دي
  منتـشر  همراه با تجديد نظـر و اضـافات بـه همـت انتـشارات زينـي               تر   گسترده

  عزيـزان   منشأ خدمات مـؤثر بـه      كان  كما يفضل اله پرتو   دراميد است   . شود مي
  . آثار و بركات فراوان گرددةاهل قرآن و سرچشم

  
  1390 آذرماه 14 = 1433م الحرام نهم محرّ

  محمدعلي لساني فشاركي
lessan171@yahoo.com



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اّول

  
  

اصول و مباني آموزش زبان قرآن



  
  .كنيم يمطلب را با طرح يك سؤال آغاز م

ـ       ي تفاوت اين فعاليت قرآن    ـ  يهـا   فعاليـت  ة كه تعليم قرآن است با بقي  ي قرآن
 قرائـات،   ت و لحـن، اخـتالف     صـو  ، تجويد، حفـظ،   ي، روانخوان ي روخوان مانند

  چيست؟ ...  قرآن ومفاهيم قرآن، تفسير
سابقه هيچكـدام   ، نـه تجويـد و نـه مـ         ي حاضر، نه روخوان   يدر دوره آموزش  

 و  ي اصـل  ةحـوز . را داراسـت  » آمـوزش زبـان قـرآن     « عنوان   بلكه كار ما  . نيست
 با هيچكـدام از آن      است كه طبعاً  » زبان« آموزش يك    زش آن و آمو  جايگاه قرآن 

  اطهـار  ئمة و ا   پيامبر اكرم  ة مرضي ةسنّت و سير  .  نبايد خلط گردد   ي ديگر ها  حوزه
 همواره در صدد تبيين و تثبيت همين امر بوده است كـه آمـوزش             كبار ةو صحاب 

اند  خواسته يم  فقط اين را   ك زبان است و در مسير آموزش قرآن       قرآن آموزش ي  
 هم اگر وجـود     ي ديگر يچيزها. دكه بتوانند اين زبان را بياموزند و آموزش دهن        

  بـا آمـوزش قـرآن خلـط نمـي شـده و              بـوده اسـت كـه      يا داشته است به گونه   
  .داشته يا نداشته باشد توانسته است وجود يم
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آمـوزش زبـان     «ييعنـ » تعليم قـرآن   «ة اين حوز  يدر عين حال، ارتباط اصول    
ختيم و  را آمـو  » زبـان قـرآن   «اه مـا    گـ  ديگر اين است كـه هر      يها با حوزه » قرآن

  از قرآن را با تجويد هم بخوانيم       ي اگر خواستيم قسمت   ،اتمام رسيد  آموزش ما به  
 ي مثالً تجويد را نيز فرا گرفت و با تجويد خواند؛ يا اگر خواستيم قسمت              شود  مي

 بخوانيم بـه همـين شـكل، كـه          يرا با صوت و لحن خاص      از قرآن آموزش يافته   
 زبان قرآن اسـت و قبـل از آمـوزش    يدگيرالبته جايگاه تمام اين كارها بعد از يا  

در كار آمـوزش قـرآن      . هيچ چيز ديگر نبايد بپردازيم     خود قرآن يا زبان قرآن به     
نمـاييم و از     ي زبان قرآن از هر جهت خود را محدود به قرآن م           يكريم و فراگير  
  .سازيم ي تعليم قرآن وارد نمة را به محدوديا بيگانه  عنصر هيچخارج از قرآن
 هستند خـارج از     يا همه عناصر بيگانه  ... ، تفسير، مفاهيم و   ي روخوان تجويد،

 تـوان بـه    يتجويـد قـرآن را مـ      .  كه تنها متن آموزش در اين طرح اسـت         »قرآن«
 قرآن كـه  يروخوان.  كميل نيز مثالً ياد گرفتيوسيله دعاه صورت تام و كامل ب 

ـ  مختلـف كت   يها  كه فرد بتواند عالمات    يمهارت«: عبارت است از    را هـر چـه      يب
 قابـل   ي هـر متنـ    ي مانند تجويد بـر رو     عيناً»  تبديل كند  يبه عالئم صوت   سريعتر

 بـه   قـرآن كـريم   هاي     از سوره  ي فقط اسم  اهيم هم مفدر آموزش    يحت. اجراست
قـسم بـه     «عبـارت كـه كـالم خداسـت       » والعـصر  «به جـاي    مثالً آيد و  ي م ميان

ون خوانـدن و مطـرح كـردن        شود بـد   ياينها را م  . شود يمآموزش داده   » روزگار
 يا  كه اصـالً آيـه     يا هم بيان كرد به گونه     ي ديگر يها صورته   قرآن ب  يها سوره

  .از قرآن تالوت نگردد
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ها، خود قرآن اصالت ندارد، در نتيجه ممكـن اسـت             در همه اين حوزه    يوقت
 يهـا   كـه در حـوزه     ي از كـسان   يشود بسيار  ياگر ديده م  . اصل مطلب گُم بشود   

كننـد كـه آنچـه       ي احـساس مـ    يكننـد، پـس از مـدت       ي فعاليت مـ   يقرآن مختلف
اسـت  » قـرآن « خـود    اند، به همين جهت است كه اصل را كه         اند نيافته  طلبيده يم

  .اند گم كرده
، يا هيچ پيرايه  ياول خود قرآن، ب   . در آموزش زبان قرآن، كار به عكس است       

 ة، مطـابق سـليق  رسـيدند » قـرآن « كه افراد به     يشود و سپس وقت    يآموزش داده م  
. شـوند  ي وارد مـ هـا كـه گـرايش داشـته باشـند      آن حـوزه خود بـه هـر يـك از      

يم و ترويج قـرآن در گـرو همـين           چشمگير صدر اسالم در امر تعل      يها موفقيت
ـ         ي اساس ةنكت رار قـرآن قـ  » زبـان « آمـوزش  ةبوده است كه آموزش قـرآن بـر پاي

 بـه   الم رب العـالمين اسـت      خود قرآن كه ك    اي پيرايههيچ   بدون   داشته و ابتدائاً  
  .شده است يعرضه مقرآن آموزان 

  ي زبان قرآنمتن درس. ١

 پيـامبر اكـرم در خـود        ي تعليمـ  ي آموزش زبان قرآن مطابق الگو     يمتن درس 
 ي قـرآن كـريم كتـاب درسـ        يهـا   اجـزاء و سـوره     يتمام. قرآن تعبيه شده است   

.  ندارنـد  يسـ  قرآن طبيعت كتاب در    يها  قسمت ةهم. يستندآموزش زبان قرآن ن   
 آن در خود قرآن باشـد       يكند كه متن آموزش    ي شأن قرآن ايجاب م    در عين حال،  

  . نباشدبيرونآن از و تدارك ه به تهي يو نياز
نظـام آمـوزش و     در   حـسنه    ة اسـو  ي زبان قرآن، مطـابق الگـو      ي كتاب درس 
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قسمت عبارت از     اجزاء آن و آن    ة از قرآن است نه هم     يترويج قرآن، تنها قسمت   
اگر در كار تعليم قرآن، به هر دليل و به هـر ترتيـب، ايـن                . است» ب مفصل حز«

خواهد بـود؛ و   قسمت از قرآن كريم آموزش داده نشود طرح تعليم قرآن ناموفق  
ـ  دور   يهر اندازه از اين مـتن درسـ        شويم، از مـتن و اسـاس تعلـيم قـرآن دور            ب

  .ايم شده
بدين گونـه بـوده اسـت        مرآن توسط پيامبر اكر    تقسيم ق  توضيح مطلب اينكه  

سـوره،    الكتاب، به ترتيب مصحف، سه سوره، پنج سوره، هفت         فاتحةكه بعد از    
 اول تـا شـشم قـرآن را تـشكيل           يها نُه سوره، يازده سوره، سيزده سوره، حزب      

حـزب    ناس هفتمـين   ة تا سور  قاف ة آخر قرآن كريم از سور     ة سور 65. دهند يم
 آمـوزش زبـان     يمتن درس «باشد و    يم» حزب مفصل «قرآن كريم است كه همان      

  .است» قرآن
از سـوي  سـت،  اقـرآن  كـلّ   كه از اسـماء و اوصـاف        » مفصل«عنوان و لقب    

 اين مطلب بوده باشـد كـه      يشده است تا گويا   نيز داده    به اين حزب     پيامبر اكرم 
.  قرآن مفصل اسـت ايـن حـزب هـم حـزب مفـصل اسـت                ةكه هم  طور همان

ان تـو  ي، مـ  بگيـرد  را فرا   از قـرآن    اين حـزب   صحيح با روش    ي اگر كس  بنابراين،
  .گرفته استفرا» مفصالً«گفت كه قرآن را 

  يدار  كالسةروش تدريس و شيو. ٢

 شـود و   يآغاز مـ   قران كريم     آموزش  ناس ةروش كار چنين است كه از سور      
اگر در اين قـسمت     . گردد ي ختم م  اف ق ة به سور  شود تا   مي سوره به سوره دنبال   
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 در  ي بـسيار  يهـا   گـردد، نكتـه     سير آخر به اول آن لحاظ      وصاًدقّت شود و خص   
كنـد   يگردد، و انسان باور م     يارتباط با آموزش زبان قرآن در اين قسمت يافت م         

آن اسـت،   كه همان زبان قر     آموزش يك زبان   يكه اين قسمت از قرآن كريم برا      
ورة در ابتـداي د   هـا     سـوره  يهـا، كوتـاه     فـراز و نـشيب     ةهمـ . تعبيه  شده است   

 بلند شدن سور و آيات و ديگر خصوصيات در اين           يو سير آنها به سو    آموزش  
 آموزش زبان قرآن تعبيه گرديده است كه بايـد صـادقانه و      يها برا  و سوره  آيات

متواضعانه در كالس قرآن شركت جست و مرحله به مرحله پيش رفـت تـا بـه                 
  .رسيد نهايت
ست كه همـانطور     ا  گفت اين   روش آموزش بايد   ة كه دربار  ي مهم ديگر  ةنكت

  مفـسَّرةً  ِقـراءةً ت قراَءتـه  كانـ «: انـد   را چنين تعريف كـرده     كه قرائت پيامبر اكرم   

 بـدون صـوت و لحـن، بـا          ي تعليم قرآن و تمرين تكرار آيات قرآن       » حرفاً حرفاً
  و اقـالب   ادغـام زماني كه    قطعاً.  بلند و شمرده و روشن بايد انجام بشود        يصدا

 حرفـاً   ةمفـّسر «د قرائـت مـا ديگـر         وارد گـرد    مـا  در قرائت ن  و اخفاء و مانند آ    

شـن بايـد تـالوت نمـود تـا بـه             بلند، رسا و رو    يقرآن را با صدا   .  نيست »حرفاً
كه صوت و لحن و آهنگ بـه قـرآن اضـافه            همين. مجلس برسد   اهل ةگوش هم 

 ايـن   يهـا  شد و در متن آموزش وارد گرديد، بايـد نگـران تـأثيرات و دخالـت               
  . قرآن بود  كار آموزشدر» يعنصر اضاف«

 يگوشـ (» كالمـي  -يسمع « آموزش قرآن  ة مهم ديگر اين است كه شيو      ةنكت
اسـتفاده  ) چـشم (» بـصر « تعلـيم از  ياست و بـه هـيچ وجـه در ابتـدا         ) ي زبان -
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به آموزش هر قسمت    » لسان«و  » سمع«بعد از انس گرفتن     » بصر«بلكه   شود ينم
اينكه حتي تـا آخـر در كـار          بيايد و يا     يراهتواند به هم   ياز آيات و سور قرآن م     

  .نيايد

  ي مراحل آموزشبند  و تقسيميبند كالس. ٣

  :به ترتيب ذيل. گردد ي به پنج مقطع تقسيم مي آموزشةاين دور
  ؛ي ضحة ناس تا سورة از سور، آخر قرآن كريمة سور22:  قطع اولم

  ؛ نبأة ليل تا سورة از سور، پيش از آنها در ترتيب تالوتة سور15  :مقطع دوم
  ؛ ملكة مرسالت تا سورة از سور، پيش از آنها در ترتيب تالوتة سور11:  مقطع سوم

  ؛ مجادلهة تحريم تا سورةسور از ، پيش از آنها در ترتيب تالوتة سور9:  مقطع چهارم
  .اف قةحديد تا سورة  از سور، پيش از آنها در ترتيب تالوتة سور8:  مقطع پنجم

  مهم به معلّمان قرآنهای  ييادآور. ٤

ع و تكـرار آيـات قـرآن         طرح جامع تعليم قـرآن، قرائـت و اسـتما          يمبنا) 1
گيرد؛ بلكـه    ي قرآن را نم   ي جا ي تعليم قرآن نه تنها هيچگاه چيز      ةدر جلس . است

  .شود ي ندارد و هيچگاه مطرح نمي خارج از قرآن جايقرآن هم چيز در كنار
2 (ـ  يهـا   تكرار و تمرين آيات و سـوره       ياه  قرآن از انواع شيوه    يمرب  ي قرآن
در ...  و ي، تـالوت گروهـ    يا ، تالوت زنجيـره   يمقارئه، تالوت دسته جمع   : مانند
  .كند يها استفاده م چه بيشتر آيات و سورهتكرار تالوت هر جهت
ه پيـامبر   كـ  چنان ؛شود ي تعيين نم  قرآن آموزان  يبه هيچ وجه برا   » تكليف«) 3
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. ١)ومـا اَنـا مـن المتكلّفـين        (: فرماينـد  يمـ ر الهي اعالم    م در  مقام اطاعت ام     اكر
در سراسـر  . گار نيستقرآن ساز آموزش  آموز اصالً با روح تكليف دادن به قرآن  

 مـتعلّم وجـود     ي بـرا  ي آموزش زبان قرآن هيچگونه اجبار و خـطّ و نـشان           ةدور
ر كامل ارائه   طوه  تعليم را ب   ندارد، بلكه اين معلّم است كه بدون نياز به اين امور          

  .گيرد يدهد و جريان تعليم را به نحو احسن بر عهده م يم
 در مورد آموزش قرآن عجله به       ٢)وال تعجل بالقرآن   ( يمطابق دستور اله  ) 4

هيچ وجه جايز نيست و آنچه مهم است همواره كيفيت كارت كار است نه كمي.  

  ي طرح پرورش- ينتايج آموزش. ٥

 شـركت نمـود،     يمتواضعانه در اين دوره آموزش    » آموز قرآن« كه   يدر صورت  
.  از نكات مهم در آموزش قرآن تواضع مـتعلّم اسـت           ييك. شود يقرآن آموخته م  

البته نه عبد معلّم كه عبد خدا و صـاحب          . عبد شد تا قرآن را بشود آموخت       بايد
 ليتبارك الذي نزّل الفرقان ع     ( 3)الحمد للّه الذي انزل علي عبده الكتاب       (: قرآن

  .٤)..عبده
تواضــع «و » يكــودك«چــه شــخص خــود را بــه  هري آموزشــ دورةدر ايــن

اگر آموزش قرآن با ايـن اوصـاف انجـام           .تر است  تر كند، موفّق   نزديك» كودكانه

                                                      
  86 اد، قسمتي از آيةص سورة .1
 114سورة طاها، قسمتي از آية .2
  1كهف، قسمتي از آيه . 3
 1سورة فرقان، قسمتي از آية. 4
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 هـر زبـان     يطور كه يـادگير    گردد و همان   يم» يقرآن«گرفت، فرد آموزش يافته     
ل فرهنـگ خـود     هـر زبـان حامـ       فرهنـگ آن زبـان، و      ي است با فراگير   يمساو

، يآموزشـ ة   كامـل دور   ي ايـن طـرح و پـس از طـ          يآموز در انتها   باشد؛ قرآن  يم
قرآن خود را متّـصف      گردد و نيز از آنجا كه      يحامل قرآن و فرهنگ و زبان آن م       

ـ      ،داند يو غيره م  » نور«،  »بيان«،  »بالغ« چون   يبه صفات   ي حامل اين فرهنـگ قرآن
ـ        طبعاً صـفات قـرآن     ور قـرآن و ديگـر اسـماء و         حامل بيان قرآن، بالغ قرآن و ن

 بـالغ و    يرا ياد بگيرد ول     قرآن را بياموزد و زبان آن      يممكن نيست كس  . شود يم
  .باشد  ديگري آن از منبعة فرا نگرفته باشد و مجبور به تهيبيان و نور قرآن را

 بـه ايـن مـضمون از حـضرت          ي سـخن  ي ضمن حديث  يدر كتاب شريف كاف   
 و من ختم القـرآن فكانّمـا اُدِرَجـت النُّبـوَّةُ بـينَ            ... « :آمده است  9مرسول اكر 

  .١»جنبيِه االّ انّه ال يوحي اليه
 كند، مگـر   ي م ي خود را به همراه دارد و فرد را قرآن         ةقرآن نتيج زبان  آموزش  

 پيوسـته اثـر قـرآن را         كه عمالً به موازات اين آموزش      يندرت در مورد كسان   ه  ب
البتـه   .كنند  ي قرآن جلوگير  ي، و از اثرگذار   سازندي  در روح و روان خويش خنث     

  . اين مالزمه در همه حال وجود دارديمراتب متفاوت است ول

  »قرآن«در آموزش » تابك«جايگاه . ٦

 از طريق گوش و زبـان اسـت و           حسنه ة اسو يدر الگو قرآن  اساس آموزش   

                                                      
  5اصول كافي، باب فضل حامل القرآن، حديث . 1
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ـ    يگيرد و م   يچشم به نوبت خود مورد استفاده قرار م        ه فتـ رگكـار   ه  تواند اصالً ب
 هم  ي بصر ة جنب ندتوا ياست كه م  » يسمع - يسمع«اصوالً  آموزش   ي يعن ،نشود
 يآخر قـرآن كـه ابتـدا      هاي    هاين مطلب را از همان سور     . ه گردد  به آن اضاف   بعداً

اولـين  . تـوان يافـت    ياول تعليم قرآن كريم است آشـكارا مـ        هاي    آموزش و قدم  
بعـد از دو سـوره      و  » قُـل « سـوم    ةسـور » قُـل « دوم   ة، سور »قُل«: گويد يسوره م 

 سـور   يدر ابتـدا  » قُـل « ايـن عبـارت      .»قُل«: گويد يم  ششم ةفاصله باز هم سور   
 -بـشنو   « آموزش بر اسـاس       زبان قرآن بدين معناست كه     ي آموزش ةآغازين دور 

 ه باشد به موقـع و     تمايل به استفاده از چشم داشت      ياستوار است و اگر كس    » بگو
  .شود ي او باز مين راه برا اي بعداًيبا شرايط و ضوابط
كنيم و علّت آن اين اسـت كـه          ي اوالً، از ابتدا، اين راه را باز نم        توضيح اينكه 

 بشود، بـه همـان    » ي كتب - يبصر«اگر از ابتدا اجازه بدهيم كه كار آموزش قرآن          
 دگرگـون   يشويم، و با ايـن كـار ماهيـت نظـام آموزشـ             ي رايج مبتال م   يروخوان

  .گردد يم
 يكالمـ  - يش زبان اگر بخواهد موفّق باشد، بايد بر اساس سـمع          نظام آموز 
در امر آموزش پايه قـرار      »  بگو -بشنو  «با گوش و زبان كار كند و        . استوار باشد 

 در ماهيت آمـوزش زبـان       يباشد، تغيير » يروخوان«شروع آموزش از     اگر. گيرد
؛ زيـرا    دارد ييار بس يها  فاسد ي و تال  يبنائ و زير  يا  است پايه  يايم كه تغيير   داده
دهـيم و چـون      ي مهـارت را آمـوزش مـ       ي آموزش قرآن، نوع   يما به جا  واقع  در

 ،ع را فـر   يدهـد و مـابق     يرا اصـل قـرار مـ       چه ابتدا آموزش ديد، آن    شخص هر 
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 فـرع بـر مهـارت    يـاموزيم و يـا قـرار باشـد بيـاموزيم      به او ببعداً  را كه آنچههر
 اين مهارت را بكار گيـرد،       يكند و همينكه توانست به خوب      ي حساب م  يروخوان
كند و   يانگارد و رد م    يمهم ديگر همه را اضافه بر اصل م         تدبر و مسائل    و حفظ
يا حددهد يبه آنها نشان نمنسبت  ياقل رغبت جد.  

آموزش قـرآن   سير و جريان    . سيار مهم است  توجه به ماهيت آموزش قرآن ب     
  : حسنه چنين استةدر اسو

ـ    >>> زبان مـتعلّم     >>>متعلّم  گوش   >>>م  زبان معلّ  >>> م  گـوش معلّ
   .. . . >>> گوش متعلّم >>> زبان معلّم >>>

 يدر ايـن نظـام آموزشـ      . انـد  نمـوده برقرار  است كه پيـامبر اكـرم      ياين نظام 
و هرگـاه   انـد،    در يك سطح     ي هستند و از نظر آموزش     يسواد و باسواد مساو    يب

 مكتـوب   ةاز نـسخ  يل كنند كـه     بخواهند و ابراز تما   قرآن آموز   دو   اين يك از هر
  .دهيم يدو ياد م هر طور يكسان بهبه استفاده از آن را نيز ةاستفاده كنند، نحو

 تعليم قـرآن    كه گوش دروازه قلب است،       است و از آنجا      ياساس كار سمع  
و  منـد   آموز را از بركـات آن بهـره        شود و قرآن   ي م ي قلب ي، تعليم يبا روش سمع  

نصتوا لعلّكم  أ القرآن فاستمعوا له و      يءواذا قر  ( مبنا كه    اين .گرداند يمبرخوردار  
را بيـان   » ي قـار  -مستمع  « و»  مستمع - يقار «ي روند تشريك مساع   ١)ترحمون

  .خواهد بود )ترحمون لعلّكم (طبعاً  آن ةكند كه نتيج يم

                                                      
  204سورةاعراف، آية .  1
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   مكتوب قرآنخةده از نسحريم استفا. ٧

 مكتـوب   ةواهند از نـسخ    و با سواد هرگاه بخ     سواد يهمانطور كه گفته شد، ب    
ز  جايگـاه اسـتفاده ا     . كار تعليم قرآن   ي نه از ابتدا   ياستفاده كنند راه باز است، ول     

آمـوز بـه    آن كريم اسـت كـه قـرآن        آخر قر  ة سور 18مكتوب بعد از تعليم      ةنسخ
البتـه   .شود يآغاز م» اقرأ «ةست، چنانكه اول اين سوره با كلم علق رسيده ا  ةسور

 علق  ة مكتوب با رسيدن به سور     ة اين جواز استفاده از نسخ     داشت كه بايد توجه   
كـه   يباشد نه سوره هـاي     ي شده م  ي قبالً تعليم يافته و فراگير     يها در مورد سوره  

 هم بين كتاب و نوار      يدر اين مورد تفاوت   . آموز آنها را نياموخته است     هنوز قرآن 
 مـانطور كـه  نيـست و ه » قـرآن «نيست، چرا كه در واقع نوار كتاب گوياسـت و   

 متعلـق بـه قـرآن و قرآنيـت          يگفته شد تمام آثار و بركات در اين طرح آموزشـ          
و تـدبر در    زبـان قـرآن     آنچه متن آموزش    ). سخه مكتوب ن(قرآن است نه كتاب     

ـ      (: عنايت است قرآن است نه كتاب      آن مورد   قلـوبٍ   يافال يتدبرون القرآن ام عل
ست كه سند و پشتوانه و       ا رآن اين مكتوب ق ة   نسخ يجايگاه كتاب يعن  . ١)اقفالها

مند در حد نيـاز و محـدود          باشد كه با آموزش روش     يكمك آموزش  ةيك وسيل 
  .گيرد يبه ضوابط مورد استفاده قرار م

 معلّم قرآن بايد كار تعلـيم قـرآن را بـه            ي مراحل تعليم قرآن، صدا    يدر تمام 
ـ       يسامان برساند و نبايد نوار جا      ، يا صـورت حاشـيه  ه  اين صدا را بگيرد، مگر ب

 ي در اين صـورت هـم صـدا        .كار تعليم قرآن به آن موكول نشود      كه   يا به گونه 
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  .آموزان ضبط گردد  معلّم قرآن يا خود قرآنينوار بهتر است از صدا
 با اصول ايـن روش سـازگار نيـست و            مطلق از نوار قطعاً    ة استفاد :ييادآور

كنـد مگـر بـصورت بـسيار         اسـتفاده    ي گويا و تـصوير    يها  نبايد از كتاب   يمرب
  .يجنب  ويا حاشيه
 از اشـتباه خوانـدن و جـا         ي مكتـوب، جلـوگير    ةاز استفاده از نسخ   » منظور«

 ايـن منظـور وجـود يـك شـبح از            يباشد، و بـرا    يم... انداختن كلمات، آيات و   
 . كـه باشـد  يا  و به هـر گونـه    ي است، با هر خط    يعبارات و آيات كاف    كلمات و 

 ة از نـسخ   ي اگـر كـس     چنانكـه احيانـاً    ؛مكتـوب اسـت    ة نسخ ةحريم و فايد  اين  
 مورد تعليم اصالً اسـتفاده نكنـد، احتمـال پديـد آمـدن              يها سوره يمكتوب برا 

   . وجود خواهد داشتياشتباه در تالوت و
آموز نياز بـه حفـظ قـرآن         ست كه فرد قرآن    ا  مكتوب قرآن اين   ةجايگاه نسخ 

 كـه كـار دشـواري    - فـظ قـرآن   حملزم به  كه خود راينداشته باشد، به اين معن    
حال،  ،است نه حفظ آن   » حمل قرآن  «ي آموزش ةهدف از اين دور   .  نداند -است  

.  گرديد، چه بهتـر    اگر در جريان تعليم شخص حامل قرآن عمالً حافظ قرآن هم          
.»القرآن  حملةياشراف اّمت«: فرمايند يمپيامبر اكرم 

١  
تفـاوت  » حفـظ «باشـد بـا      ي به همراه بردن و برداشتن م      يكه به معنا  » حمل«
قـدر آشناسـت      قرآن كريم، آن   يها  را حامل قرآن گويند كه با سوره       يكس. دارد
 جمـع گرديـده و      گوش و زبان و چـشم او        در قرآن كريم هاي     آيات و سوره   كه
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ارزش و اعتبـار ايـن تعلـيم در         . ها نباشـد   اينكه حافظ آن سوره   اند، ولو  گرد آمده 
ها انس دارد كه آيـات       قدر با سوره   آن قرآن،همين است كه گوش و زبان متعلم        

  . بر سر زبان او حاضرنديها بيش از هر جمله و عبارت ديگر اين سوره
اينكه شخص از اول سوره تا آخر آن، بدون جا انـداختن يـك واو بخوانـد،                 

هـا را    قـدر سـوره    آموز بايد آن   شخص قرآن . حد و شأن يك ضبط صوت است      
 ي حال ممكن اسـت گـاه      ،كه با آنها انس گرفته باشد      باشد   تكرار كرده  شنيده و 

 در همين مسير، بـر اثـر زيـاد          يالبته اگر كس  .  كلمات را هم فراموش كند     يبعض
 مـا در  ةتوصي.  باالتر استيكردن، حافظ قرآن هم گرديد، امتياز     شنيدن و تكرار  

اسـت و همـين كـار       » حامـل قـرآن   « مكتوب مختص بـه      ةمورد استفاده از نسخ   
اسـتفاده از    .گـردد  يحامـل قـرآن مـ     قرآن براي    تالوتو دلپذيري    يتباعث راح 

 و شـود  يمطـرح مـ  ثانوي  حامل قرآن به عنوان يك فضيلت يبرا مكتوب  ةنسخ
 چنانكـه در اصـول      ؛مكتـوب قـرآن اسـت      ةين جايگاه و حريم استفاده از نسخ      ا

تـوانم   يگويد م  ي كه م  ي در جواب كس   7 آمده است، حضرت امام صادق     يكاف
 مكتوب استفاده كنم يـا خيـر؟        ةنسخ ر القلب و از بر قرآن بخوانم، آيا از        عن ظه 

 المـصحِف   ي المـصحف، امـا علمـت انَّ النظـَر فـ           ياقرأه و انظر فـ    «: فرمايند يم

.»عبادة
١  

 حمـل مرحلـة   قبـل از    ة تفاوت دارد بـا اسـتفاد      اين استفاده از مصحف قطعاً    
باعـث تمركـز و   است كه حله  قرآن در اين مرة چرا كه نگاه كردن به نوشت  ،قرآن
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  عينـاً  يسازد، و قـار    ي قرآن را مرتفع م    ي قار يها ينگران تدبر در تالوت است و    
مانند قبل با زبان و قلب و انگشتان كه چشم هم اكنون اضافه شـده بـه تـالوت                   

  .رسد ينيز م» تدبر«تالوت به  پردازد، و همراه يقرآن م

  انآموز تصحيح اشتباهات قرآن. ٨

ست كه به هيچ وجـه       ا  است اين  ي و سار  ي كه در اين نظام جار     يم مه ةنكت
 بلكـه عمـالً     گـردد  يطور مستقيم و رو در رو تصحيح نمـ        ه   ب انآموز اشتباه قرآن 

 در اثـر    انآمـوز  باشـد و قـرآن     ي صحيح خواندن م   ي الگو انآموز قرآن يمعلّم برا 
به خـود بـه   تدريج و خود    ه  ب) معلّم( صحيح   يتكرار و تمرين و استماع از الگو      

ـ بر يمـ  ي پ اتشاناشتباه ـ كن يرا تـصحيح مـ    هـا   د و آن  ن مـثالً در يـك تـالوت       . دن
ـ             )حدقل هو اللّه ا    (، بايد با شنيدن     يا زنجيره  ة يا همـين آيـه تكـرار شـود يـا آي

  تصحيح آن  اشتباه خوانده شد، هيچ كس حقّ      يا  تالوت گردد و اگر كلمه     يبعد
در . كنـد  يرا تـالوت مـ     حيح آن ، يـا معلّـم، صـ      يرا ندارد بلكه فقـط نفـر بعـد        

 بچـه را تـصحيح      ات اشـتباه  يكـس  اگـر : گويند ي هم م  ي و زبانشناس  يروانشناس
 پيـامبر اكـرم   . دهد يقرار م ...  و ي را در مسير لكنت زبان، انزوا، كم روي        يكند، و 

 عجمّيتـه فترفعـه     يالقـرآن علـ     لَيقـرؤ  ي من اّمت  يان الرجل االعجم  «: فرمايند يم

  ١.»تهبّي عريالمالئكةُ عل
  حـديث ايـن    يمعنـا . كه العياذ باللّه اهل دروغ يا مجامله نيـستند         پيامبر اكرم 
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 ي را قبل از هـر انعكاسـ       ي، قرآن عجم  ي هستند كه با تشريفات    يا ست كه مالئكه  ا
ثبـت  درمـي آورنـد و سـپس آن را           مبـين    يصورت قرآن عرب  ه  عالم وجود ب   در
  .كنند يم

. اند اه را بر دايگان دلسوزتر از مادر بسته       اند و ر   پيامبر اكرم حرف آخر را زده     
 بـشود، وارد  در آن   چـه غيـر قـرآن       خوانـد، هر   يمـ » قـرآن «چون اين فرد    : ييعن

 تـصحيح   :ي يعنـ  »تـه  عربيّ يفترفعه المالئكة علـ   «. كنند يرا تصحيح م   مالئكه آن 
انـد نـه غيـر       ن آن هم مالئكه   خداوند است و مأموري   ة   قرآن بر عهد   يقرائت قار 

  .ايشان
 يصـحابه كـه بـرا   » اشـتباه  «با اسـتماع آيـات ظـاهراً     كه پيامبر اكرم  يگامهن

 رسـيدند  ي از آنهـا خـدمت پيـامبر اكـرم مـ           يمشخص نمودن صحت قرائت يك    
شـد و    ي چرا كه بالفاصله تصحيح م     ؛كردند يفرمودند، تعارف نم   ي م »هكذا اُنزل «

   .گرفت يصورت م» ي و آسمانيويرايش اله« اين فوراً
  در جايگاه خـود بـود و ايـن نظـام تـشويق پيـامبر اكـرم                 » اُنزل هكذا«،  يآر

. گيرد ي آن را نم   ياند و هيچ چيز جا     داده ديگر قرار  يها  نظام يباشد كه به جا    يم
 مكـرّر   يهـا  تـصحيح  كـار بـه جهـت        ة تنها از ادام    نه انآموز اين ترتيب، قرآن   با

هـا را     مكـرّر سـوره     و معلّم قـرآن    ي مرب كهاز آنجا   د،  نشو يمن دلسرد   آناناغالط  
 كلمات و عبارات غلـط      يد، بعد از مدت   نشنو ي م قرآن آموزان خواند و    يم صحيح

 در كـار    ي فاسـد  يد، بدون اينكه هيچ تال    نگرد يتبديل به صحيح م   خود به خود    
  .بيايد
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 از  ي بـسيار  يتوان علّت فـرار و وازدگـ       ي گسترده م  يبنا بر يك تحقيق ميدان    
  معلّمـان قـرآن    يهـا   قـرآن همـين تـصحيح      يهـا   كـالس   جلسات و  افراد را از  
  . در حضور جمع دانستخصوصاً

  در نظام تعليم قرآنت ّيکّم يانعطاف پذير. ٩

ت آموزش وابسته به حال قرآن     كمدقّـت در حـال مـتعلّم جـزء         . آموز است  ي
 خواست  يپس اگر كس  .  انجام شود  ١)يونيسرك لليسر  (وظايف معلّم است، تا     

 نـدارد، بلكـه عـين       ي اصـالً مـانع     بماند  يك سوره  ير رو هفته يا چند ماه ب     چند
 ةگوينـد جمـالت همـه نماينـد        ي هـم مـ    يپيشرفت است؛ چرا كه در زبانـشناس      

 پايه را يـاد بگيـرد، يـك         ة دو هزار جمل   يهمانگونه كه اگر كس    .يكديگر هستند 
 آن هـزار و نهـصد و       ةهر يك از اين جمالت نيز نمايند      . زبان را ياد گرفته است    

 يك جمله را از متن زبان تكرار        ي كه كس  ي وقت ييعن. است  ديگر ةنُه جمل نود و   
گيـرد و چـه بـسا تكـرار          ي يـاد مـ    ي جديد ةست كه دارد جمل    ا كند عين اين   يم

  .شود ي مي جمالت بعدييادگير  باعث سرعت دريجمالت قبل
 قـرآن را فـرا      ي كـه بـا سـخت      يفرمايد كس  يجايگاه حديث معروف هم كه م     

به او دو برابـر اجـر        - را هم ياد گرفته است       ي مقدار كم  كه الي در ح  - گيرد يم
 كـه   يكـس . دهند ي حساب نم  ياجر را ب  . له است ئ مربوط به همين مس    ٢،دهند يم

.  خواهـد داشـت   يسـرعت بيـشتر   ي ديگـر    جـا رود، در  يمـ  در اينجا كُند پـيش    
                                                      

  8سورة اعلي، آية . 1
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  .گيرد يگيرد عميق ياد م ي كه كُند ياد ميگويند كس يروانشناسان هم م

  آموزان ي قرآنعيين تكليف برات. ١٠

آمـوزان    حسنه تعليم قرآن، به هيچ وجه بـه قـرآن          ة اسو يمعلّم قرآن در الگو   
بـه  دهـد، بلكـه آمـوزش او         يتكليـف نمـ     اصوالً معلم كارآمد   .دهد ي نم يتكليف
 آموزش  يدر نتيجه، دلپذير  . شود يخود تمرين انجام م   ه   است كه خود ب    يا  گونه

معلّم و مـتعلّم هـم بـه نحـو احـسن              بين ي خاص عاطف  ةرود و رابط   ياز بين نم  
  .گردد يحفظ م

 آموزش را بر عهـده گرفـت، بـدون اجبـار بـه      ي چنين كرد و تمام  ياگر مرب 
پـردازد و در     يخود متعلّم در جهت تعلـيم بـه فعاليـت مـ           ه   خود ب  ،يهيچ تكليف 
 ياع مشغول تمرين و تد    آگاهانه و ناخودآگاه    اوقات يكالس در بسيار   خارج از 

  .خواهد بودقرآن كالس و مرور درس و 
 به جهت طبيعت خـاص خـود كـه بـا روح و جـان                آموزش قرآن خصوصاً  

 يدر زبانـشناس  . باشـد » تكليـف  «يكار دارد به هيچ وجه نبايد حاو       و متعلّم سر 
 در خـواب  يگويند كه شما آموزش خود را درست كنيد، متعلّم حتّ  يم هم چنين 

هد و آموزش زبان بـا روش صـحيح در خـواب هـم              د يهم تمرين زبان انجام م    
آمـوزش زبـان در     «تكنيك  معروف به     همان  كند، كه    ييابد و رشد م    يم استمرار
  . است»خواب

و تـداعي   ار  مرسـت كـه همـين اسـت        ا ايـن » تكليف«بزرگترين عيب و ايراد     
اما اگر بار   . شود يكند و متعلّم در حد رفع تكليف محصور م         يتمرين را مختل م   
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 آمـوزش را در اختيـار       يمتعلّم گذاشته نشود و معلّـم تمـام         بر دوش  يچ كار هي
  .از كالس هم متعلّم در اختيار معلّم و تمرينات زبان قرآن است بگيرد در خارج

   تالوت قرآن در مقام آموزشةشيو. ١١

 كه در آموزش قـرآن بـه مـتن قـرآن            يهر چيز : در اين مورد بايد گفته شود     
گردد  ي كه اضافه م   يحال، اين چيز  . خود را به همراه دارد    اضافه گردد، مضرّات    

بـه   كلمـات    وصـل كـردن    ييا حتّ   باشد، ي باشد، آهنگ مخصوص   يخاص صوت
 بلكـه بايـد آيـات را        ، اسـت   معمـول  ي كه در زبان عرب    يا به گونه  باشديكديگر  

 تـالوت نمـود؛    يكديگربدون اتّصال كلمات به      شمرده شمرده و     ،يهپيرا ي ب ،ساده
  .یللُْهد  ِانَّعلَينا: نه به اين صورت،یللُهد/ علينا /  ِانَّ :ين صورتبه ا

 اسـت، راجـع بـه       ير آن بيش از بقيه ضرور     ا كه تذك  ي مورد ،در اين ارتباط  
بايـد گفتـه    . است كه در كار آموزش قرآن بسيار رايج شده است         » يترتيل خوان «

مـضرّات خـود را      قرآن است و     خارج از اين هم اضافه بر اصل قرآن و         شود كه 
» ترتيـل مرسـوم    «ي را داريـم بـه معنـا       ١)ورتّل القرآن تـرتيال    (ة  آياگر ما   . دارد

 قـرآن را    يطـور  ي يعنـ  :بيـت   اهل ةطبق بيان ائم  » كن قرآن را ترتيل  «. نيست
 مشخص باشد، و به دنبال هر آيه، آيـات   كه حروف و كلمات كامالًندالوت كن ت

ـ    زياد بين كلمات فاصل    بعد بيايد؛ نه   ه كلمـات را بـه هـم بچـسبانند،          ه دهند و ن
  .است» ترسيل« ترتيل هم يه اصل معناكچنان
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 تعريف شده است و مشهور بين قـرّاء         يچنانكه در كتب روائ   » ترتيل «يمعنا
 اداء الحـروف    .»تيل اداء الحروف و حفظ الوقوف     التر«: باشد چنين است   ينيز م 

باشـد و حفـظ الوقـوف هـم بـه            ي م » حرفاً فاًر ُمفسَّرة حَ  ِقراءةً« يبه همان معنا  
ـ          رعايت مواضع وقف   يمعنا  از يكـديگر    يو جدا خواندن آيات و عبـارات قرآن
ة شريفه نيست و ائم   ة   ما مورد نظر آي    زماندر  شده  بنابراين، ترتيل مرسوم    . است
 كـه امثـال ايـن       يانـد و در آن زمـان        آن نـداده   يبـرا  يچنين توضيح  :اطهار

.  را نداشـته اسـت     ي امـروز  ي ترتيـل ايـن معنـا      روايات صادر شده است اصـالً     
خوانند و از طـرف ديگـر        يحديث را م    از يك طرف اين    يمتأسفانه، قرّاء امروز  

 يا قرّاء ديگـر را بـه        يمنشاومرحوم  كنند و ترتيل     يم» تجويد«شروع به تدريس    
 هـيچ   ي رايـج امـروز    ةاين شـيو  . شناسانند يم شناسند و  يعنوان مصداق ترتيل م   

ـ   چه بسا   .  و فقط يك سليقه است      ندارد ي و عرف  يرعاعتبار ش   از  ناچون خود آن
كننـد كـه همـه همـين         ينيز تحميل م   برند، به ديگران   ي تالوت لذّت م   ةاين شيو 

  .گونه بخوانند
  شايد همانگونه كه با ترتيل مرسوم يـا بـا صـوت و              . است ياين مطلب مهم 

 ديگـر ممكـن     يعـض  ب يبـرا   خوشايند باشـد   يلحن خواندن قرآن به مذاق بعض     
 و  ي بـاطن  يهـا  عكس ناخوشايند باشد، چـرا كـه روحيـات و گـرايش            است بر 

 ةًكافّـ «آنچـه عموميـت دارد و       .  دارد با يكديگر تفاوت  ها     انسان  رواني -ي  روح

اضـافه كـردن    . پيرايه ارائه شـود    ي ساده و ب   و بايد است   خود قرآن   است »للناس
 بـودن قـرآن را   » للنـاس ةًكافّ«و  شود   ي م يا  عده ي موجب دلزدگ  يچنين چيزهاي 
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 از ترويج قرآن و محروم شـدن        يباعث جلوگير  برد و به همين جهت     ياز بين م  
از بركات قرآن كريم خواهد بودي زيادةعد .  

 افـزاييم  ي به قرآن م   يرا هرگز نبايد فراموش كنيم كه هرگاه چيز       » اصل«اين  
 دهـيم   رآن را ارائـه و برعكس هرگـاه خـود قـ   بايد نگران عواقب سوء آن باشيم     

  .با اطمينان به عموميت و جذابيت آن كارمان را ادامه دهيم توانيم مي

  ت در تعليم زبان قرآناصالت كيفّي. ١٢

 حـسنه اصـالت بـا صـحت و         ة اسـو  ي آموزش قـرآن مطـابق الگـو       ةدر دور 
 كميت اصالت ندارد و ايـن كيفيـت اسـت كـه             ،بنابراين.  آموزش است  ياستوار

  .ايت استعن هميشه مورد
اينكـه مـدت آمـوزش از حـد معـين         لو  انجام گيرد و   يبايد آموزش به خوب   

 اتمام دوره نـصف كـار انجـام         ي اگر در اين حد معين برا      يتر گردد، حت   يطوالن
  .ه باشدد آموزش داده شي درست و اصولست كه همين نصف ااين  مهم.شود

          ت آموزش و مستقيم بودن روند آمـوزش مـدشـد و نبايـد     نظـر با   بايد صح
  .١)ال تُحرّك به لسانك لتعجل به(: فرمايد يقرآن كريم م. ر باشيما كينگران كُند

 كه يك آيه از قـرآن را يـاد   باشد يكستواند    مي حتي» قرآن آموخته «مصداق  
: فرمودنـد  يمـ  پيامبر اكرم .  حسنه ة و با روش تعليم اسو     ي اصول يگرفته باشد، ول  

 مـتعلّم   ،د تعلـيم بـوده اسـت      نظام، ابتدا تعلّم و بع     و چون    »لو آيةً   و يبلّغوا عنّ «

                                                      
  16، آية قيامتسورة . 1
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  .معلّم همان يك آيه نيز بوده است يك آيه
 ياگر يك آيه از قـرآن را يـاد بگيـر          : فرمودند يمغفاري  ابوذر   پيامبر اكرم به  

  .  استيهزار ركعت نماز مستحببهتر از صد
 يهـا  رهست كه آموزش قطع نشود و ارتباط متعلّم با سـو           ا بنابراين، مهم اين  

هـا و     سوره ي در بعض  اش برقرار بماند، هرچند سرعت تعليم ظاهراً       پيش آموخته 
  .قطع بشودبراي مدت محدودي  به ظاهر يحتّ و  بشودمقاطع كم

  ي كالس آموزش قرآنا طبيعت چند پايه. ١٣

 اسـت كـه يـك كـالس چنـد پايـه داشـته باشـد و                  ي بسيار خوب  ةاين پديد 
 مـشخص  ة يك سـور ي و در حال فراگيرياوآموزان همه در يك سطح مس      قرآن

خيـركم مـن تعلّـم      «  كـه   اين حديث يك اصل است     در اين نظام    چرا كه  ؛نباشند

گرفـت   از قـرآن را فرا     ي هر كـس بـه مجـرّد اينكـه قـسمت           ي يعن »القرآن وعلّمه 
تربيت معلّم   ةدور«فاصله معلّم قرآن در آن قسمت است و به اين ترتيب يك             بال

بـر همـين اسـاس، از       .  در اين طـرح تعبيـه شـده اسـت          هم خود به خود   » قرآن
هستند  تر پايين مقطع   مرحله يا  كه در    يتر جهت تعليم افراد    آموزان پيشرفته  قرآن

گـاه  . شـود  يگيرند در داخل كالس استفاده م يرا تعليم مآغازين تر هاي    سورهو  
 لّم و معلّم قـرآن، بـا وجـود اينكـه مـتع            ي شرايط، به تشخيص مرب    ينيز در بعض  

ـ  گيـرد  ي را فـرا مـ     ي بعـد  يها  سوره  را ياد نگرفته است    يهاي سوره يا سوره    يول
 را هنـوز يـاد نگرفتـه اسـت و در            يهاي داند كه سوره يا سوره     يآموز م  خود قرآن 

 يـا     آنها هست و البته معلّم هم بايد مراقـب باشـد كـه آن سـوره                ييادگير صدد
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  .بياموزدوز  آم چه زودتر به قرآن را هرافتاده اجهاي  سوره
شود همزمـان در چنـد پايـه         يبنابراين، اگر عمالً يك كالس چند پايه بود، م        

 و  نـيم ك  مـي  ها درس جديد را شروع     پيشرفتهبا  ابتدا  به اين صورت كه     . كار كرد 
تـر    از اين دسـته عقـب      رويم كه  ي م يدهيم، بعد سراغ كسان    يانجام م  تمرينات را 

 گـذاريم و معلّـم شخـصاً       يگروه پيشرفته م   همان   ة كار را به عهد    ةهستند و عمد  
  . و به همين ترتيب،كند يكنترل م  راناكار تعليم آن

هـا عمـالً      عمـل شـود كـه پيـشرفته        يست كه همواره بايد طور     ا منظور اين 
  .هستندها  براي مبتدي تراحساس كنند معلّم قرآن 

  »مفاهيم«و » مهترج «آموزش. ١٤

هر چيز به هر مقدار در كار تعليم قـرآن           بيان شده است،     راًهمانطور كه مكرّ  
 مـا   يعالوه بر ايـن، وقتـ     . كند ياضافه گردد كار تعليم را به همان اندازه مختل م         

ـ  » زبـان « صحيح و مطمئن توانستيم آموزش       يروش آموزش  با يك   يدرسـت ه  را ب
 ي است، و ديگـر نيـاز      انآموز  قرآن اختياردر  قرآن نيز عمالً     مفاهيم   انجام بدهيم 

اگر روش آمـوزش درسـت باشـد،        . و ترجمه نيست   ش جداگانه مفاهيم  به آموز 
ا ه بعـد   قرآن آموزان   البته . درك مفاهيم خواهد رسيد    ةخود فرد به مرحل   ه  خود ب 

 خود اگر تمايل داشته باشـند، از        يها يافته كردن» يعموم«كردن و   » يعلم «يبرا
  . استفاده خواهند كرديچنين چيزهاي

 اخـتالل آمـوزش     يرجمه و مفـاهيم و چگـونگ       آموزش ت  يها در مورد زيان  
 اگـر   )والعـصر  ( ة ترجمـ  يكنيم كه بـرا    يقرآن در اثر آن به عنوان مثال عرض م        
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 اسـت   )والعـصر  ( مهم كه كالم خدا      ة از اين نكت   د،مطرح بشو » روزگار قسم به «
در  كـه اساسـاً   » يا آموزش ترجمه « با   .شود   غفلت مي  نيست» قسم به روزگار  «و  

  .گردد يم  مسدودر تدببركت راه پرمردود است،بان تخصص آموزش ز
  سـوي  بايد ذهن فرد آزاد باشد و هيچ چيز به قرآن اضافه نشود و راهش به              

نشود، تا در مسير آموزش، به مرور، فهـم خـود را از ايـن               يا ناهموار   قرآن بسته   
نظـارت   از اين متن قابل      يآموزش يافت، مقدار فهم و      فرد يوقت. زبان پيدا كند  

  . استمديريت و
آميـزد و    يگذارد، درهم مـ    ي تصريف آيات را كنار هم م      ةحلآموز در مر   قرآن

 با معـاني    رود و  ي م ترباال  پيوسته يو به همين شكل فهم و      ،»فهمد يم«به تدريج   
 يطـ بيـشتر  شود و هـر قـدر كـه راه آمـوزش را      ي آشناتر مو مفاهيم قرآن كريم 

توانـد بـا همـين زبـان         ي كه م  يردد، تا جاي  گ يتر م   عميق كند فهمش هم مرتّباً    يم
ـ      تر و صحيح   بار عميق  اين هزاران . تكلّم كند  صـورت  ه تـر از آمـوزش مفـاهيم ب
ديگر اينكه اگر همـين آمـوزش بـه نحـو صـحيح پـيش بـرود                 . باشد يترجمه م 

 كفايـت  ةرا هـم بـه انـداز   ... گـان و نحـو، واژ  آموز خود بـه خـود صـرف،        قرآن
  .كند ي زبان قرآن از آنها كامالً استفاده ميبرآموزد و در هنگام كار يم

ست كه اين صرف و نحـو و غيـره را كـه       ا  كه الزم به ذكر است اين      يا نكته
ـ               ... گيرد، صرف و نحو و     يفرا م   يمربـوط بـه زبـان قـرآن اسـت، نـه زبـان عرب
از  اين دوره عمالً زبان قرآن را با استفاده          گذرانيدنآموز پس از     قرآن ، و يمعمول

ـ        ي زبان قرآن تكلم م    الغتو نحو و واژگان و ب     صرف    غيـر  يكنـد نـه زبـان عرب
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  .است»  مبينيعربلسان «قرآن كه   زبان،قرآن

  بان قرآنز. ١٥

مركز »  مبين يزبان عرب «. ي معمول ي مبين است، نه عرب    يزبان قرآن، زبان عرب   
هماننـد مركـز    هـاي ديگـر       با زبـان   آن   ةت و ارتباط و فاصل     دنياس يها  زبان ةهم
لـسان  «در عـين حـال، ايـن        .  يكسان است  دايرهمحيط   ي رو يا ايره با هر نقطه   د

  هـر  توانسته است  ي است كه م   ياين در حال  . در بر كرده است    ي عرب ةجام» مبين
 ة بپوشـد؛ و جامـ   بر تـن ... وي، تركي، فارسي، عربي اعم از انگليسي ديگر ةجام
وجـه بـه آن زبـان خـاص     پوشـيد بـه هـيچ       ي اگر م   نيز راها    كدام از اين زبان   هر

  . ديگر فاصله بگيرديها كه از زبانه اين معنا شد، ب ينم »تر نزديك«
و » لسان« را   ي عرش ة قرآن اين پديد   ي در چندين جا   - جلّ و عال     -خداوند  

 سـؤال . اسـت » زبـان «ه يك   ختمية  بنابراين، اين معجز  . ناميده است خود  » كالم«
 اسـت؟ جـواب     ي چه زبـان   ،است» انزب« يك   ي اله ةحال كه اين پديد   : ست ا اين

همچنـين در آيـة      .)وهذا لسان عربي مبين    (:  آمده است  نحلة   سور 103 ةدر آي 
. نزل به الروح االمـين     .و انّه لتنزيل رب العالمين     (:  آمده است  ء شعرا ة سور 193
ـ « زبـان قـرآن      )بـين  م ي بلسانِ عرب  . قلبك لتكون من المنذرين    يعل »  مبـين  يعرب

  .يل معموياست نه عرب
نين توضيح داده شده اسـت      چ :امامان اهل بيت   مبين در بيان     يزبان عرب 

 زبان قرآن چنان مركزيـت و محـوريتي    يعني»تُبينُُه االلُْسنالو   ن االلُسنَ ُيبي«كه  
ديگـر هيچكـدام    هـاي     ديگر باشد اما زبان   هاي     بيانگر همة زبان   تواند  مي دارد كه 
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ـ          .توانند بيانگر زبان قـرآن باشـند       نمي كهـن و    يناگفتـه پيداسـت كـه زبـان عرب
ـ مزي اسـت، و ايـن    ديگرهاي    و يكي از آن زبان    » اَلسن« جزء   نيز امروزين  كـه   يت

شـأن كـالم    فقـط در    انـد،     بيـان فرمـوده     براي زبـان عربـي مبـين          طاهرين ةائم
 ة آخـرين فرسـتاد    ة و معجز  آسمانيآخرين كتاب   عبارت از    كه   ي كالم ؛خداست

  . جهانيان استةهم ا بر است كه رسول خدياله
ومـا ارسـلنا مـن       (: فرمايـد  ي مـ  چهـارم  ة ابراهيم آي  ةخداوند متعال در سور   
    ـ     پيامبر خاتم  .)ن لهم رسول اال بلسان قومه ليبي  ة قـرآن پيـامبر همـ      صريحنيز به ت

حـضرت    قـوم آن  و) رسولُ اللّهِ اِلَيكُم جميعـا     يقُل يا ايها النّاس اِنّ     (: اند جهانيان
 عرضـه   ي تكلّم كند و پيامش را بـا زبـان         يباشند و بايد با زبان     يعالم م  مردم   ةهم

 »لسان عربي مبـين   «كار شگفت فقط از عهدة       و اين    ،باشد» لسان قومه «كه   نمايد
عـرب نـژاد هـستند       كما اينكه پيامبر اكـرم    .  قرآن كريم است   زبان آيد كه     مي بر
.  هستند يجهانفرا انساني و   ي جهان يشخصيتيشان   همه دنيا قبول دارند كه ا      يول

 و  ي اجتمـاع  ياز نظـر رفتـار، خلـق عظـيم، داد و سـتدها             خصايص پيامبر اكرم  
 ة اش بـا همـ     نيست بلكـه فاصـله    » يعرب« به هيچ وجه      روابط انساني   و يمعاشرت
 يكـسان هـا      زبـان  ة برخورد ايشان نيز با اهل همـ       . است ييكها     و فرهنگ  نژادها
  . استبوده

»ي َعَجم ي عل يال فضلَ لعربّ  «: فرمايند يپيامبر اكرم نه تنها م    
 و نه تنها قـرآن      ١

                                                      
 629ص، 10جميزان الحكمه، . 1
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 ١)لتعـارفوا   وقبائل  وجعلناكم شعوباً  ياِنّا خلقناكم من ذكر وانث     (: فرمايد يايشان م 
 آمدند آن  يافراد از هر كجا كه م     .  و رفتار ايشان چنين است     يان زندگ يبلكه تمام 

هم نـژاد خـويش و      حضرت را    آن كردند كه  ي و رضايت م   يقدر احساس راحت  
 هـم   ي ديگـر  يحال، اگر پيامبر اكـرم در جـا       . كردند ياهل زبان خود احساس م    

بين بـود و لـسان آن هـم         يشان هم م  ا  همين طور بودند و قرآن     شدند يمبعوث م 
ايـن   ؛ ناگزير ندارديبه اين مسائل ارتباط... اسالم، قرآن، ختم نبوت، و    . مبين بود 

انتخاب خداوند متعـال عربـستان       و آن مكان به   شد   ي انجام م  يامور بايد در جاي   
شـد كـه     يدر نظـر گرفتـه مـ      » خاتم الكتـب   «ي بايد برا  يهمچنين، يك قالب  . بود

ـ   ت دارد و نه   محوري عربستان   بنابراين، نه . نتخاب شد ا» يعرب« ، بلكـه   ي زبان عرب
  ٢)نينَفقرأه علَيهم ما كانُوا بِه مؤمِ.  بعضِ االعجمينَيولو نَزَّلناه عل (

ـ     ةاست و فاصل  »  مبين يعرب«زبان قرآن     غيـر قـرآن هماننـد       ي آن با زبان عرب
نـژادان   ب از عـر   يبه همين علت است كـه بـسيار       .  دنياست يها  زبان ة ديگر هم

ـ  آذانِنـا و   ي ف  مما تدعونا اليه و    ة اَكنَّ ينا ف قلوب قالواو (: گفتند ي م عرب زبان  ر و  ق
، ي سـلمان فارسـ    ،ي بالل حبش  ي ول ٣)ا عامِلون نّنل ا مك حجاب فاع  نِنا و بي  ينِمن ب 

  .فهميدند يشنيدند و م يم كالم خدا را...  ويصهيب روم
ـ          ا هم اكنون هم تصور عموم مردم اين        بـه صـرف     يسـت كـه هـر فـرد عرب
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عـرب  «بيش نيست كـه  » يپيشداور«اين يك   . فهمد ي را م  بودن كالم اهللا  » عرب«
ـ  يحتـ . »فهمد يبودن قرآن را م    به حكم عرب    قـرآن هـم اگـر       ة سـاد  يه معـان   ب

  و ايـن   كنند سـير كننـد     ي كه ديگران سير م    يبخواهند برسند، بايد از همان طريق     
 يقُـل هـو للّـذين آمنـوا هـد          (: قرآن است  خاص بودن زبان  بر   دليل   خود اقوي 

ك ينادون من مكـان     ئ، اول يوهو عليهم عم   قر آذانهم و  ييؤمنون ف وشِفاء والذين ال  
  ١)بعيد

 بـسيار    كـه  آيـد  يمـ داريم كه از مضامين آنهـا چنـين بر        در دست    يما روايات 
لحـن   خوانند؟ و چـرا    ينين قرآن م   چ چرا پيامبر اكرم  : پرسيدند ياعراب م شد   يم

 عرب زبانان تفاوت دارد؟ به عبـارت        يخواندن قرآن ايشان با حرف زدن معمول      
ول معمـ   نوع تالوت قرآن پيـامبر اكـرم هـم بـا حـرف زدن رايـج و         يديگر، حتّ 

انـد   نموده ي تكلّم م  ي به شكل   : طاهرين ة ائم يحتّ. اعراب متفاوت بوده است   
 نقل . اند گرفته يم  احاديث را   كردن  نقل به معنا   ةاجازديث از ايشان    احاوات  كه ر

  و زبـان ي كه منظور آنها بوده است، هرگز نقل به معنا بـه زبـان فارسـ          يبه معناي 
ـ    ة كالم ائمه  ترجمر واقع   د ديگر نبوده است، بلكه منظورشان       يها  ي به زبان عرب

ـ   انگـار   كردنـد    ي چون احساس مـ    معمول خودشان بوده است    رايج و  ه زبـان ائم
  . استيزبان ديگر

ابتـدا كـه   همان از قرآن آموزاناست كه  » انحراف«اين يك   بنابراين، بي شك    
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 ي جهـان  ةقرآن كـه يـك پديـد       با   ي آشناي يد، به جا  نآشنا شو با قرآن   د  نخواه يم
ـ      ن آشنا بشو  يربع ةيك پديد ا  بت،  اس يت قـرآن يعنـ    د، بلكه بايد نخست با قرآني 

  .دن قرآن روبرو شوي و فرانژادي و فرامكاني و فرازماني الهيها  جنبه

  »قرائت«ت آن با و تفاو» تالوت«. ١٦

: قـرآن اسـت   » تـالوت «ه تأكيـد بـر      در نظام احسن تعليم قرآن كريم، هميش      
   ...؛ ٢)و اَن اتلُوا القُرآن (؛ ١)يتلوا علَيهم آياتِهِ(

شـود و بـا    ي تالوت آيات با تزكيه و تعليم تركيـب مـ  ي جمعه، وقت  ةدر سور 
 فهميـده   )ةيـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـ       يتلوا عليهم آياته و    (: آيند يهم م 

ور تزكيه است و    حساسيت دارد كه هم مح    اهميت و   قدر   كه تالوت آن   شود يم
ـ    درست جا بي  » تالوت «اگر اين  .هم محور تعليم    باشـد   ينحـو ه  فتد و آموزش ب

 انجـام   »يـزكيهم ويعلمهـم   «عادت به تالوت قرآن ايجاد كند        آموز  قرآن يكه برا 
براي قرآن آمـوز    را  » تالوت « مهارت و عادت   اگر آموزش نتوانست  ؛ اما   شود يم

  .بيفتد و به ثمر برسد ندازد، معلوم نيست آن دو ركن ديگر هم جااجا بي
آنچه مسلّم اسـت تـالوت      . »تالوت«داريم و هم    » قرائت«هم  ن كريم   در قرآ 

ـ   ، و    اضافه بر قرائـت دارد     يقيود اسـت هرگـاه    بـه قيـودي  دچـون تـالوت مقي 
ت به عبـار  .  منظور است   تالوت ي يعن مطلوب قرائت شود يهم مطرح م  » قرائت«

باشـد، هميـشه بايـد      خـدا  خـدا و رسـول     مورد پسند ديگر، قرائت اگر بخواهد     
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  .لت تالوت داشته باشدحا
قيود و خصوصيات تالوت چيست و تفاوت آن با قرائت در چه            :  پرسيم يم
  ؟باشد يچيز م

 كه تدبر داشـته     يقرائت . است  در قرائت   تدبر  آن  اّول قيد كهجواب اين است    
آمـده   7 حـضرت امـام صـادق      يدر دعـا  . رود يباشد تالوت است و هدر نم     

تـدبر  . » َهـذرا  يِقراَءت لو التجع ... اتََدبَُّر ِفيه   ِقراَءةً ال  يتَْجَعل ِقراَءت و ال ...  «:است
 باشد كـه خـود      يا گونهه  هم قابل تزريق يا اجبار نيست بلكه روش تعليم بايد ب          

 بـه . وادارد آمـوز را بـه تـدبر       ها را به تالوت تبديل كند و قـرآن          خود قرائت ه  ب
 معمــول يهــا  قــرآني از روخــصوصاً ،»يروخــوان« اســتفاده از ،عنــوان مثــال

ـ «هـا را     اش چنين اسـت كـه قرائـت        يخود اثر وضع  ه  ، خود ب  يامروز » تـدبر  يب
 كـه اگـر از      يدر صورت . وجود بيايد ه  گذارد كه عادت به تدبر ب      ينم ند و گردا يم

 مكتـوب   ة كـه بـه جايگـاه اسـتفاده از نـسخ           ي شروع نكرديم و هنگام    يروخوان
ـ    قرآن بدون نقطـه و اعـرا    ةز نسخ رسيديم، ا  خـود  ه ب اسـتفاده كـرديم، خـود ب

ن تـدبر    همي .گيرند ي قرآن صورت م   يدر الفاظ نوران  » همراه با تدبر   «ييها  قرائت
ساز عمـق يـافتن تـدبر در قـرآن      زمينه - دقّت در هنگام قرائت   ييعن - يمقدمات

  .گردد يآموز به مرور زمان م قرآن يبرا
ده قبالً شنيده و به ذهن       كه شخص تالوت كنن    ي تدبر در قرآن   ييعن» تالوت«

  نوشـته  ياينكـه از رو   ولو،  باشـد  يسپرده است و اكنون مـشغول خوانـدن آن مـ          
  بـا  اينكـه ي او را هدايت كرده است كه به جـا         يا خواند؛ زيرا، روش به گونه     يم
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سـرگرم   مـشغول و  ب و تذهيب صـفحات قـرآن        نوع و شكل و حركات و اعرا      
ـ        . دنك ي كه در قلبش دارد تدبر م      يقرآن  در شود ه كلمه به كلمه، جمله به جملـه ب
و » تـالوت «بـه ايـن معنـا       . كنـد  يمـ » ترتيـل « و   كند يم» تالوت«آورد و    يياد م 

» تـالوت «طور صحيح   ه  ترتيل قرآن ب  . شوند ي م يمصداق يك  هم از نظر  » ترتيل«
  .است» ترتيل«طور صحيح ه قرآن است و تالوت قرآن هم ب

ست كه   ا اين» قرائت«و  » تالوت«تفاوت  ترين     ديگر، مهم  ي از سو  : قيد دّوم 
و » يدوبــاره خــوان«دارد و ايــن » يدوبــاره خــوان «ييــك بــارِ معنــاي» تــالوت«
 تالوت و قرائـت در      يتفاوت اصل . تواند در قرائت موجود نباشد     يم »يبازخوان«

.  موجـود نيـست    يحالت بازگو كردن و باز گفتن اسـت كـه در قرائـت معمـول              
 خوانـدن و    يقرائـت يعنـ     بازگو كردن و باز گفتن و       باز خواندن و   يتالوت يعن 

» قـل  «ة حسنه از همان ابتدا كه با كلم       ة اسو يدر نظام تعليم قرآن در الگو     . گفتن
گويـد كـه قـبالً       يرا م  يفرد همان . شود يشويم كار بر تالوت استوار م      يروبرو م 

  .بارها شنيده است
ايـد و شـايد    او چنانكـه ب    ي احـساس كنـد كـه قرائـت قـرآن بـرا            ياگر كس 

 ي تـالوت نيـست و چنـين اثـر          قـرائتش  ست كه  ا بخش نيست، دليلش آن    لذّت
پـرورد و   ي است كـه عـادت بـه تـدبر را نمـ     يروش نتيجه آموزش ديدن قرآن با  

 ياما، در طرح جامع، هنگـام     . گردد ينم» يتال « آن روش لزوماً   يدر فضا » يقار«
 ؛گيـرد  ي تالوت صورت معاًگيرد قط يرا فرا م يا كه فرد در كالس است و سوره    

در بيرون از كالس هم هر چند بار كـه قرائـت   . كند يشنود و تكرار م   يچرا كه م  
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كنـد   ي را تالوت مـ    ي قبل يها د؛ زيرا شنيده  شو يم خود تالوت انجام  ه  ب كند خود 
دهـد كـه همـان       يرا شكل مـ   » تالوت قرآن  «ي قبل يها و همين مراجعه به شنيده    

  .است» قرائت همراه با تدبر«
 يهـا  رسد اين است كه اگر مراجعه به شـنيده         ي كه در اينجا به ذهن م      يسؤال

گردد، اين مراجعه به چه صورت اسـت و چگونـه انجـام          ي باعث تالوت م   يقبل
  شود؟ يم

 كـه قـرآن را درسـت        ي كس .ست كه بر اثر اُنس شخص با قرآن        ا جواب اين 
 نيـست   ي مغز ييادآور به   يخواند و نياز   يآموخته است در واقع از قلب خود م       

 را كـه مكـرّر      ي آيات يآموز، وقت  شخص قرآن . صرف وقت و زمان نياز باشد      تا به 
شـنود و    يكند كه باز هـم دارد مـ        يخواهد بازگو كند، احساس م     يشنيده است م  

 خـود او يـا      يصـدا بتدا احساس كنـد كـه ايـن شـنيدن از            شايد ا . كند يم تكرار
 ي از صـدا   يقبلـ هـاي     ه شـنيد  اجعه به مر چون   يگيرد، ول  ي نشأت م  معلمصداي  

توان گفـت كـه آنچـه        ياست م » زمان بر «خودش   ةهم به انداز  » معلم«يا  » خود«
 ،به عبارت ديگـر   . شنود ي اعال م  ي عل ي خدا يكند از صدا   يشنود و تالوت م    يم

و كالم خدا را به      خدا   ي باشد كه صدا   يا قرآن به گونه   تعليمقرار بوده است كه     
: در اين امر موفّق گرديده اسـت      آموزش زبان قرآن    روش  اند و   گوش متعلّم برس  

  ١) ... يسمع كالم اهللاحتّي... (
 اينكـه مـتعلّم     ي بود بـرا   يطريق» يمقر«و  » معلّم «يتر، صدا  به عبارت دقيق  
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  . را بشنود و صداي خداكالم خدا
هنگـام  : انـد  فرمـوده  ي اولياء اله  ي است كه به عنوان ديد كلّ      ياين همان چيز  

 يـا اينكـه   شـود،  ي قرآن بر شما نازل مـ  ي چنان تالوت كنيد كه گوي     وت قرآن تال
  .خواهيد خدا با شما سخن بگويد قرآن بخوانيد ياگر م: اند فرموده

زنـد، و    ي حـرف مـ    ي خداست و خدا دارد بـا و       يشنود صدا  ي م يآنچه قار 
ن  جا داده اسـت چنـي  يچون فراز فراز، معلّم قرآن سخن خدا را قبالً در قلب و           

 »تـالوت «شـنود و   ي خـدا را مـ   يصـدا  خوانـد  ي و حال كه مـ     شته است دا ياثر
ـ  ياگر چنين تـصور   . كند  مي ، يعني تكرار  كند يم وجـود آيـد و ايـن مطلـب         ه   ب

ـ يمقام فهميده شود كه فرد هنگام تالوت قرآن در  واسـطه   ي است كه خدا با او ب
ك كنـد؟ و در     ا ايـن مقـام را تـر       ه ي آيا حاضر است به اين زود      ،گويد يسخن م 

كنـد،   يندارد و با اكراه قرائت مـ        مقابل، اگر ديده شود فرد نشاط در قرائت        ةنقط
دارد كـه   را   يكند نه تـالوت، و چنـين احـساس         يست كه قرائت م    ا  آن اين  ليدل

گرفتـه اسـت،     شنود و مخاطب خطاب خداوند جلّ جالله قـرار         يكالم اللّه را م   
  .ندارد

 در بازگو كردن و گفـتن اسـت و ريـزش    »قرائت«و » تالوت«اساس تفاوت   
 آغـاز   ي بـر شـخص تـال      يبركات تالوت قرآن به همراه بازگو كردن آيـات الهـ          

ل من القـرآن مـا هـو شـفاء     ونُنزّ ( :چنانكه خداوند متعال فرموده است   گردد، يم
  .١)يزيد الظالمين االّ خساراالورحمة للمؤمنين و
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  يسواد قرآن. ١٧

 ما رايج شده است و متأسـفانه خـالف   ياسالم ة كه در جامع  ي از مسائل  ييك
 خوانـدن «با  » سواد داشتن «خلطِ  .  پيامبر اكرم است   ينظام تعليم داده شده از سو     

ـ          ي از كسان  يبسيار. است» و نوشتن   را  ي كه قدرت تالوت و قرائـت آيـات قرآن
 در  ،گردنـد  يمـ  قلمداد» سواد يب«ندارند  » نوشتن«دارند، به جرم اينكه قدرت بر       

 ايـران   ي كه اين افراد كه شمارشان هم در دهـات و قـصبات و شـهرها               يصورت
عامـه بـه     قـضا در فرهنـگ     هستند كـه از    ي سواد ي ما فراوان است، دارا    ياسالم

هـستند   يچه بـسا كـسان    . باشد يمعروف است و بسيار با ارزش م      » يسواد قرآن «
 يهـيچ شـرم     يخوانند و ما ب    يو م اند    هگرفتا چندين سوره از قرآن كريم را فر       كه
 كـه  ي در حـال دهـيم  يم» سواد يب«آميز   توهينعنوان به آنان محضر پيامبر اكرم   از

بـا  «قرآن كه بتوانند تالوت كنند و مـا آنهـا را            ة   دريغ از يك سور    ي ديگر كسان
  .ناميم يم »سواد

ــؤثّر و اساســي از راههــاييكــ ــراي م ، ي پيــشرفت نهــضت ســوادآموزي ب
 يـا پـس از   ايـن ترتيـب كـه فـوراً      است، به  از طريق آموزش قرآن    يسوادآموز

 حاصـل شـده،     يسواد قبلـ   ي شخص به اصطالح ب    ي كه قدرت خواندن برا    يمدت
فراگيـري   بـه  يصورت تمايـل و  اعطا گردد و در» سواد خواندن« مدرك  يبه و 

  . داده شوديبه و» سواد نوشتن« بعد از تعليم كتابت هم مدرك كتابت
 يسـواد اصـطالح    و با  يسواد اصـطالح   يببنابراين، در كالس آموزش قرآن      

 گرفتـه سوادان بر  ي از ب  يسواد ينشينند و از همان اول مارك و مهر ب         يكنار هم م  
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. بينند ي آموزش م  يكسانروند و    يشود كه در كنار هم پيش م       يشود و ديده م    يم
 نگـارش قـرآن هـم       ةروند كـه بـه انگيـز       يسوادان تا آنجا پيش م     ي همين ب  يحتّ
قـرآن  خواننـد و هـم       ي هـم قـرآن مـ      ر پرتـو بركـات طـرح جـامع        و د  رسند يم
  .نويسند يخوانند و م يمنيز  ديگر را يتدريج چيزهاه نويسند و هم ب يم

بـر  ت كـه تأكيـد قـرآن كـريم          س ا  كه بايد مورد دقّت قرار گيرد، اين       يا نكته
 غلـط   ياسـالم  - يانـسان  - ي در يك فرهنـگ الهـ      .»اُكتُب«باشد نه بر     يم» اِقرأ«
 گـرايش ، چـرا كـه كتابـت يـك غريـزه و             شوند» اُكتُب«همگان امر به     ت كه اس

 هـست و در     ي آن در بعـض    ة اسـت كـه جـوهره و انگيـز         ي نيست؛ چيز  يعموم
 مـردم گـرايش بـه       ةكه همـ  ...  و ي، رانندگ ياطي مانند خ  عيناً . ديگر نيست  يبعض
ـ » اُكتُـب « هـم امـر بـه        قـرآن  در . و مانند آن ندارند    رانندگي يا يخياط داريم و  ن
قُـل، اِقـرأ، بـازگو      :  ماننـد  يدستورات. داريم كه كامالً معقول است    » اِقرأ«عكس  بر

 انـسان اسـت، و انـسان        يطرف ...كن، تكرار كن، استماع كن، بگو، دوباره بگو و        
حال، اگر بـه عنـوان فـضيلت هـم در ايـن نظـام               . كند ي م يپيوسته با اينها زندگ   

  .پذيرند يمطرح گرديد بسيار جذّاب است و همه م
آمـوزان    نيـست فقـط قـرآن   ي فطروشتن و كتابتبه خاطر همين مطلب كه ن  

شـود،   ي به صورت امر مطرح نم  قرآن گردند و نگارش   يتشويق به كتابت قرآن م    
ن والقلـم    (: فرمايـد  ي قلم چنين مـ    ةدر سور . امر هستند » اِقرأ« و» قُل«حال آنكه   

 را دارا   يارنـد و چنـين فـضيلت       توفيق د  يكند كه بعض   ي و اشاره م   )وما يسطرون 
  . را بر اوراق ثبت كنندي الهيگيرند و سطر سطر وح دسته هستند كه قلم را ب
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ـ     ي را تثب  ي نظام يپيامبر اكرم در پرتو همين تعليم اله       طـور  ه  ت فرمودند كـه ب
ـ   گـسترش    آن   ي طبيعـ  ي اجـرا  ة نتيج يپيرايه و غريز   ي، ب يفطر در  يسـواد قرآن
شـد پـس از      يكس وارد اين نظام مـ     د بود، و هر   درص در حد صد   ة اسالمي جامع
  .كرد يپيدا م» يسواد قرآن «ي مدتاندك

   نه مسابقه»قاستبا«. ١٨

  قـرآن  يبند   كه در اين طرح تعليم قرآن ملحوظ است، گروه         ي از مسائل  ييك
 كـه در مـسابقات   يالبته نـه رقـابت  .  رقابت در بين آنهاست   يآموزان و ايجاد نوع    

 كه مـصداق    يشوند، بلكه رقابت   ينفرات برتر مشخص م   مطرح است و    و   معمول
 مـانُور انجـام   ي مسابقه نـوع ي است و افراد در واقع به جا١)فاستبقوا الخيرات  (
  .اند همه برنده دهند و يم

ـ        ا مهم است، ايـن   ها     يبند آنچه در اين گروه    طـور غيـر    ه  سـت كـه معلّـم ب
هـم   يـك گـروه گـرد      در   يمستقيم مراقب تعادل گروهها باشد كه متعلمين قـو        

ـ    ي گروه يها شكل ساير تعادل   نيايند و به همين     ي در صـورت   ي برقرار گردد، حتّ
آموزان نبايد بـه تفكيـك مقطـع بنـشينند،           است قرآن » چند پايه «كه كالس قرآن    

 جهـت تمـرين و تعلـيم موقّتـا جـدا شـوند و               يلزوم گاه  بلكه فقط در صورت   
  .سپس به جمع ملحق گردند

 بايد دانسته شود كه در مورد قرآن، باال و پايين،           يين كارآي  با چن   نظام در اين 
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... برنده و بازنده، نفر اول و دوم، زرنگ و ضعيف، خـوش صـدا و بـد صـدا و                   
انـد،   ياست مـساو  » تعلّم قرآن «بلكه همه در يك فضيلت كه       . وجود ندارد  اصالً

چيـز   نيـست و هـيچ       يبنـد  قدر باالست كه قابـل درجـه       و ارزش تعلّم قرآن آن    
ر كـالس تعلـيم قـرآن     دة قـرآن آمـوزان    هم.  اول و دوم نيست    ةرتب ةكنندتعيين  

بـه اصـطالح    » رقابت«بنابراين اصل،   .  هستند »اولرتبة  « همه    و اند شركت جسته 
گيرد به   ي هم شكل م   ي ندارد و اگر رقابت    ياصالً جايگاه   آن در اين نظام    يامروز

 اثر آن ديگران تشويق بـه تعلّـم         آموزان است كه بر    صورت نمايش آموزش قرآن   
  . بيشتر گردنديها سوره يقرآن يا يادگير

   نه تشويق»تيسير«. ١٩

 قـرآن اصـالً     ي يـادگير  ي ايجاد شوق برا   . ايجاد شوق است   ي به معنا  تشويق
وجـود   خود بـه خـود    » كالم اللّه  «ي يادگير يمورد نياز نيست، چرا كه شوق برا      

 عمل كنـيم كـه      ييست، بلكه بايد ما طور    به همين جهت، به تشويق نياز ن      . دارد
بـين   ايـن شـوق را از  » تضعيف«را ضعيف نكنيم و عوامل گوناگون    » شوق«اين  
ر تعلـيم  فرمايد امـ  يطور كه قرآن م  تشويق، همان  ي قرآن بايد به جا    يمرب. ببريم

  بتوانـد تعلـيم قـرآن را بـا       ي اگر مرب  ١.)يرك لليسر نيسو (: كند »تيسير«قرآن را   
ز سر راه مـتعلّم قـرآن بـردارد،          كار را ا   يها يانجام دهد و موانع و سخت     » تيسير«

 آموز بـه كـار      فراوان قرآن  يباعث دلگرم » عالم گردانيدن  «ي به معنا  »تعليم« خود
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  .گردد و اين خود بهترين و مؤثرترين تشويق است يآموزش م
 طـرح   ي تعليم را طبق اصول و مبـان        كار گرفتن وضعيت متعلّم  م با درنظر  معلّ
  قـرآن  ي پيوسته بـرا   كند و در راه تعليم قرآن      ي تيسير م   كه در اختيار دارد    يجامع

ـ            يتبديل م » سري«را به   ها    »عسر« آموزان  خـود  ه  نمايد و بـه ايـن ترتيـب خـود ب
بنابراين، تشويق با مفهوم و مصداق رايـج        . شود يتشويق به بهترين نحو انجام م     

 نيـست، ثانيـا     درسـت  اوالً   تسمول شده ا  كه همه جا متأسفانه مع     و متعارف آن  
گونـه كـه    باشـد، همـان  » يدسته جمع«اگر قرار است تشويق در كار باشد، بايد      

ـ و  اسالم هم هـست       در فرهنگ  خصوصاً  ة و ماننـد آن همـ      ي پـذيراي  ةوسـيل ه  ب
ـ      يآموزان مورد تـشويق قـرار گيرنـد و ايـن سـنّت اسـالم               قرآن ة اسـت كـه ائم 

 يشود به جـا    يم. اند جسته ي بسيار از آن بهره م     اسالم هم  يو علما  :طاهرين
. مجلس بـا وسـايل گونـاگون افـزود        ، با صرف وقت و هزينه بر شكوه         يپذيراي

 ي تـشويق جمعـ    ييم، ايـن خـود نـوع      يفزاامجلس بيـ   چه بر عظمت و شكوه    هر
  .است

گـردد و    ي مرسوم كـه نفـر اول مـشخص مـ          يها در اين نظام، اساس تشويق    
 طـال جـايزه     ةشود يـا چنـد سـكّ       يمكّه يا سوريه فرستاده م     تشويق مثالً به     يبرا
  پيـامبر اكـرم    مخـتص » اول«در قرآن كريم عنوان و تعبيـر        . باطل است  گيرد، يم
ومن احـسن قـوالً      (: اند  و بقيه چنين   ١)نا اولُ المسلمين  او (: باشد كه بفرمايد   يم

هركه احـسن اسـت و       . )سلمين من الم  يل انّن ا و ق   و عمل صالحاً   اهللا يال ممن دعا 
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» اول«كه بخواهـد     است و هر   »من المسلمين «ست كه    ا ايناست معنايش   هترين  ب
يريدون  نجعلها للّذين ال   ةتلك الدار اآلخر   (: برآمده است » استكبار«مقام   باشد در 

اّول المـسلمين، اّول المـؤمنين، اّول         اكـرم   حضرت رسـول   ) ... االرض ي ف علواً

 در يـك    يباشـند يعنـ    يمـ » دوم«هستند و ديگران همـه      ... اء و اّول الشّهد  القُّراء،
بار و  بـه ايـن ترتيـب، راه اسـتك        . صف يكسان، همـراه و هـم وزن و هـم مقـام            

 هميـشه   ي بـرا  ي قرآن و عترت در فرهنگ اسالم      ينام قرآن و زير لوا     بااستعالء  
  .بسته شده است

 لقـب  يبـه نـوع  » انـصار « به ١ حشرةوان نمونه، در قرآن كريم، در سوربه عن 
ـ   » مهـاجرين «داده شـده اسـت و بـه         » مهاجرين« . »انـصار « لقـب    ينحـو ه  نيـز ب

خـود، و   از امـوال    » هجـرت «كند و انصار را به       يوصف م » نصر« مهاجرين را به  
     فساد صورت گرفتـه اسـت تـا دسـتاويز نگـردد كـه               ةاين كار به منظور قلع ماد 

 يهمين مسئله باعث فخرفروشـ     و   »صاران« ديگر   يا ند و عده  ا»مهاجرين «يا عده
  . گرددمسلمانان به يكديگر
» سابقين« به   نارا موكول بر توجه آن    » الحقين«ش   ديگر ارز  ييا اينكه در جاي   

 بـين ايـن دو      تـا ؛  »الحقين« به   نارا بر توجه آن   » سابقين« و ارزش    كند ي م يمعرف
  ٢.وجود نيايده بآفت خيز  ي نيفتد و عناوينيجداي دسته

نشـستند كـه    ي مي همه در كنار هم طور. چنين بود  مبر اكرم نيز  در محضر پيا  
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  و اصـالً چنـين     »؟كـم محّمـد   ّيأ«: پرسـيدند  يشدند م  ي وارد مجلس م   ياگر افراد 
ـ . نبوده است كه مثالً حضرت امير هميشه كنار پيامبر اكرم نشسته باشند             در  يحتّ

چنـين نبـوده      اصالً دهد كه بر عكس اين تصور      ي اوقات روايات نشان م    يبسيار
 و امثـال اينهـا و        از ميـان جمعيـت پاسـخ داد        يشود كه فرد   ي مثالً گفته م   .است

  . استرمنظور حضرت امي
ها كار خداسـت و      يبند ها و گروه   ي درجه بند  يدر ارتباط با قرآن كريم تمام     

 و در   ١)ةنّ اللّه يفـصِلُ بيـنكم يـوم القيمـ         ا (: زمان آن هم قيامت است، كه فرمود      
يامبر اكرم هم حق ندارند مـثالً صـف مـؤمنين را از منـافقين جـدا             شخص پ  دنيا
  ٢)انّ اللّه يحول بين المرء و قلبه ( فقط كه  و اين يك اصل است، چرا،دنكن

» اسـتباق « بـر    ي حـسنه مبنـ    ة اسـو  يبنابراين، نظام رقابت و تشويق در الگو      
اول و   است و به هيچ وجـه نفـر          ي و تشويق جمع   يافراد، رقابت و مانور نمايش    

جـوايز ويـژه داده   » ممتـاز «گردند تا آنكه مثالً به ايـن نفـرات        يمشخص نم  دوم
 نفرات اول و    ةكنند و مشخّص كنند    يم» يداور«ها    كه در اين زمينه    يكسان. شود
هستند چگونه مطمئن هستند كه نفر اول در پيشگاه خداوند نسبت بـه نفـر                دوم

 ي يا حامل قـرآن اسـت دارا       يس قار ك كه هر  يدر حال . دوم واقعا نفر اول است    
 يا  تعيـين كننـده    يها بس واالست و تعيين درجات آنان، نياز به شاخص         يمقام

  . خداستيدارد كه در اختيار ما نيست و فقط در اختيار خداوند متعال و اوليا
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  ت وقوف وقف و اهمّيعالئم. ٢٠

. باشـد  يم» حفظ الوقوف « از مسائل بسيار مهم در كار تعليم قرآن كريم           ييك
  برخوردار هـستند كـه     يچنان جايگاه مهم   وقوف در تعليم و تالوت قرآن از آن       

 ة در سـير   .»كُنّا نَتَعلّم الُوقوف كَمـا نَـتَعلُّم القـرآنَ        «: اند صحابه در اين مورد گفته    
 اين مسئله بـه صـحابه     . شده است  يپيامبر اكرم به اين مسئله كامالً اهميت داده م        

ـ    مـوزش قـرآن   و در مسير آ   هم انتقال يافته بود       را همـواره دقيقـا      ي وقـوف قرآن
 يست كه مطـابق سـنّت قطعـ        ا  وقوف اين  ةاولين مطلب دربار  . دادند يآموزش م 

 3سـلمه  امحضرت شود؛ چنانكه  ي ديگر وصل نمة به آييا اكرم هيچ آيه  پيامبر
كننـد كـه پـس از هـر آيـه كـامالً مكـث                يقرائت پيـامبر را چنـين توصـيف مـ         

  .فرمودند يم
 و اصـرار    تاكيـد مطلب ديگر اينكه، با توجه به تأكيد پيامبر اكرم بر وقوف و             

درجـات    و انتقال آن، از ديرباز جايگاه وقوف با عنايت بـه           ياصحاب بر فراگير  
آنها كامالً مشخص بوده و در كتب مختلف ثبت گرديده اسـت، و همـين دقـت                 

قـرار    كلمات قـرآن   ي رو  را ابداع كنند و بر     يباعث گرديده است تا علما عالئم     
  .بوده باشد  از همان تعليمات پيامبر اكرميدهند كه حاك

 كه در رموز وقف متـواتر و كهـن در آنهـا تبـديل و             يهاي با استفاده از قرآن   
گرفت كـه بـا     عالئم وقف را فرا   ة  توان مجموع  يتصرّف صورت نگرفته است، م    

  .اند مشخّص شده» ال«و » ص«، »ز«، »ج«، »ط «ةپنجگان عالئم
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   وقفةشرح عالئم پنجگان

انـد،    كـه ايـن عالمـت را گـذارده         ي جاي ي، يعن  است وقف مطلق عالمت   ط
  .ها  وقف است؛ درست مانند آخر آيهيجا

 وقف است، اما الـزام و       ي برا ي خوب ي جا ي، يعن  است  وقف جائز   عالمت ج
  . آن وجود ندارد بريتأكيد
مـت در هـيچ      وقـف بـر سـر ايـن عال         ي، يعنـ   اسـت   وقف مجوز   عالمت ز
  . اشكال ندارديشرايط

ننـد كوتـاه     ما - ي بـه دليلـ    ي اگر قار  ي، يعن  است وقف مرخّص عالمت   ص
  .تواند از اين رخصت استفاده كند ي م كه وقف كند ناگزير است-آمدن نفس 

تواند قرائت خود را تا آخر آيـه يـا تـا     ي اگر م  ي، يعن  است وقفالعالمت   ال
توانـد، همـين    ياما اگر نمـ ؛ ينجا وقف نكند ادامه بدهد، در ا يعالمت وقف بعد  

  . ديگر قبل و بعد از اين عالمت استيجاها جا وقف كند بهتر از
 كـه اسـتناد و  اسـت  معمـول   هـا     مصحف نگاري  در    نوعاً  نيز يعالمت ديگر 

داراي ايـن    مواضـع    همـة  ي و بررس   استقصا وبا توجه به تحقيق       ندارد و  ياصالت
 عالمـت   اين. قرّاء و مقريان است    ةساختبراهراً  عالمت در سرتاسر قرآن مجيد ظ     

 در صـورت    گويا چنين تصور شـده اسـت كـه        . »وقف الزم  «ي است به معنا   »م«
ايـن عالمـت   . گـردد  ي آيه اشتباه مـ يدر اين موارد معنا  نكردن قاري قرآن     وقف

 يپشتوانه ا ة تعليم قرآن در مكتب معصومين       حسنة  اسوقراردادي از آنجا كه در      
  .ت نيست الزم به تبعياًبعندارد، ط
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 اسـت كـه بـه    ي ظرائفـ ة در بردارند»ط« خصوصاً - عالئم وقف اينرعايت  
  :كنيم  يعنوان نمونه به دو مورد از آنها اشاره م

، اين تصور كـه     چهارم ة تبت، آي  ة در سور  »وامرأته «ة كلم ي رو ربا وقف ب  . 1
 اسـت برطـرف     ) جيـدها حبـل مـن مـسد        يف ( و   )حمالة الحطب (فقط  » امرأتُه«
 »ابولهـب «در كنـار    » امرأتـه «اوالً  آيد كه    ي به وجود م   يچنين القائ  گردد؛ بلكه  يم

بـت اسـت، بـه       امرأته هـم ثا    ي ابولهب گفته شده است برا     يآنچه برا  هر است و 
همـين  . )دسمـ  جيدها حبل مـن      يف. مالة الحطب ح(:  خوانيم يم بعداً آنچه   ةاضاف

ها هستند،   ها امرأته  تر از ابولهب   ود كه خبيث  ش يوقف است كه باعث اين القاء م      
   .آمده است امرأته يپنج آيه برامده آ  ابولهب يبرا و اگر سه آيه

تواند حال پيـامبر     يفرد م » استغفِرهو «ة كلم ي نصر با وقف بر رو     ةدر سور . 2
 كـه دو    -  ايـن كلمـه    روي وقف بر  در هنگام تالوت اين سورة مباركه و      اكرم را   

 خود نيـز آن حالـت و        يكند و برا    تصور - گردد يختم م » ءها«به  ساكن دارد و    
بنـا بـه     . منتقـل شـود    )انّه كان توابا   (وجود آورد و سپس به      ه  حضور قلب را ب   

مضمون يك حديث شريف نبوي پيامبر اكرم در حقّ آن قاريان قرآن كه بر سـر                
نـان را  كـه خداونـد سـبحان آ   انـد   هاين كلمه در اين سوره وقف كنند دعـا كـرد      

  .مشمول رحمت واسعة خود گرداند
تعلـيم داده     كـه  يست كه در كار تعليم قرآن تنها عالمت وقف         ا  مهم اين  ةنكت

» ط« است كه عالمت     ي وقوف ،گيرد يشود و از ميان وقوف مورد تأكيد قرار م         يم
نيـست،   يالزامـ وقـف    عالئـم    ة است و رعايت بقي    يدارند كه وقف بر آنها الزام     
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  . آياتةر وقف بر سر همبالبته عالوه 

   مقام آموزشباوت  مقام تالتفاوت. ٢١

در اين نظام بين مقام تالوت و مقام آموزش تفاوت وجـود دارد و نبايـد در                 
در هـا را      حق ندارد سوره   يبه عنوان مثال در مقام تالوت كس      . هم آميخته گردند  

 عبـارات يـك     يـات و   آ يـا    را كم و زياد كنـد        يا سه آيه مثالً   ة سور يا هم آميزد 
 يـا   ي در مقـام تمـرين تعلّمـ       ي ول ، هم ريخته تالوت كند    در يرا به صورت  سوره  
 كه گـوش و دل      يزيرا، تا وقت   . را انجام داد   يعكس بايد چنين كارهاي   ر ب يتعليم

ها را در هم نياميزد، آموزش بـه نحـو احـسن و              و زبان انسان اين آيات و سوره      
استاندارد تعليم قـرآن كـه        كارها در سنّ    اين ةچرا كه هم  . گيرد يحسن انجام نم  

 زبـان   يشود و اگر همزمان با يادگير      يخود انجام م  ه   است خود ب   يدوران كودك 
ـ       به كودك زبان قرآن هم تعليم داده شود كـودك ايـن            يمادر ه كارهـا را خـود ب

 اگـر بچـه در سـنين زبـان          ،حـال . دهد يترين حالت آن انجام م     خود در گسترده  
گيـرد و    يمـ  كند در متن آموزش ما هم اين كارهـا قـرار           ي م ي چنين كار  يآموز
آمـوزان بتواننـد فقـدان        است و اين راه بايد باز شود تـا زبـان           ي آنها الزام  ياجرا

 انـد جبـران كننـد و ايـن عـين       را كه به آن مبتال شده     ي كودك يدوران زبان آموز  
رسـول  اگـر حـضرت     . شده اسـت   ي است كه در زمان پيامبر اكرم انجام م        يكار

كـه   فرمودنـد  يبستند و مـ    يآوردند و اين راه را م      يوجود نم ه  اكرم اين فضا را ب    
  قطعـاً  ،خوانم بخوانـد   يگونه كه من م    ها را غير از آن     هيچ كس حق ندارد سوره    

 ي تنهـا معـدود    آمد و نهايـت    ي قرآن پديد نم   ي پرشور و نشاط فراگير    يآن فضا 
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  .يافتند يپرورش مآمدند و  يوجود مه قرآن خوان و قرآن دان ب

   معمولي ترويجي كارهايارزياب. ٢٢

الگوهاي رايج آموزش و ترويج قرآن در جوامـع اسـالمي در عـصر حاضـر                
 ييكـ . متعددي با الگوهاي الزم االتباع اسوة حسنه دارد       تعيين كنندة   هاي    تفاوت

باعث غربال شدن و طرد شدن هزاران هـزار عاشـق           پيوسته  كه  ها    از اين تفاوت  
  . استو من درآوردي ياصولر غييها گردد، استفاده از روش ي قرآن مييادگير

  حوزة آموزش و تـرويج     سيدن به نتايج گفته شده در      ر ي برا ،ناگفته پيداست 
كـالم  مـتن آمـوزش مـا     اول آنكـه  توجه به دو نكتـة اساسـي الزم اسـت؛       قرآن  

يـامبر  تعلـيم پ  حكيمانـة   هـاي     ه شيو وها    حتماً بايد روش  ه   اينك  و ديگر  ،خداست
 تعليم خود را از اين متن جدا كنـيم          راهما هرگاه   . باشد ر آموزش ما حاكم      ب اكرم

 خواهد بود كه اگر همه چيـز آن         يبه اثر مورد نظر نخواهيم رسيد و مانند ماشين        
   .افتد راه نمي و شود يسويچ آن در دست نباشد روشن نم هم درست باشد، تا

 مـا   ي قـرآن در الگوهـا     يدگان كالسها  به همين دليل است كه آمار واز       دقيقاً
داشـتن چنـد قهرمـان،       ما اين خسارت عظـيم را بـه قيمـت         .  است يرو به فزون  
 معلـوم نيـست   در حـالي كـه       ،ريمخ يجان م ه  ب...  و ي بين الملل  يقار حافظ كل، 

 ترويج قرآن امر   و مؤثر در     يما تا چه اندازه اهل قرآن واقع      دست پروردگان   اين  
  .ندباش

فظ كل هم نداشته باشد مـورد        يك حا  -  به اصطالح  -  ما يالم اس امعةاگر ج 
شـود كـه پيـامبر     ي يك روايت يافت نميكه حتّ  رسول اكرم نيست، چرا ةمؤاخذ
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 فرمـوده   يتأكيـد بر ايـن امـر       مباهات كرده يا     بودن مسلمانان حافظ كل    اكرم به 
هماننـد   ي يـك قـار    :ة اطهار شود كه ائم   ييك مورد روايت يافت نم    . باشند

 نمـوده  يباشـند و يـا در مـورد آن تأكيـد      ما را تربيـت كـرده     ياصطالحاريان  ق
  .باشند

 و گيـر  ما نيست، و در ايـن        ةدهيم كه وظيف   ي را انجام م   يمتأسفانه ما كارهاي  
 اسـت همـه را      ي كفـائ   واجب اقل يا حد  ي و واجب عين   ا م ة آنچه را كه وظيف    دار
 مـا بـه     ة صورت تـرك، همـ     در باشد ي واجب كفائ  حتي اگر كه   كنيم، ي م يقربان

چرا قـرآن بـر سـر زبـان همـه           . گيريم يعنوان ترك واجب مورد مؤاخذه قرار م      
ريـزد؟   ي مـسلمانان قـرآن نمـ      ةو زبان و قلب هم     نيست؟ چرا از دست و گوش     

؟ اينهـا مـورد      جوانان مسلمان بـه نگـارش قـرآن عـادت نـدارد            يها چرا دست 
و بـه آنچـه بـر عهـده مـا نيـست              ايـم   اينهـا را رهـا كـرده       ةاند و ما هم    مؤاخذه

نيـستند،  » صـالحات  «هم باشند قطعاً  » حسنات« اگر    ما يچنين كارها . پردازيم يم
الذين آمنوا وعملوا الـصالحات      االّ (: و ما مأمور به عمل به صالحاتيم نه حسنات        

  ١)وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
چـه  . اسـت  »عملوا الـصالحات  « مالك نيست بلكه مالك      »عملوا الحسنات «

 ي نيست كـه قـار  بد. نيستند» بد«ح نيستند و فقط كه صال » خوب «يبسيار كارها 
 اما آيا ايـن جـزء صـالحات اسـت؟ اينهـا             ، يا حافظ كل داشته باشيم     يالملل بين

 اسـت كـه     ي اينها چيزهاي  كرم بوده است؟   است كه اساس كار پيامبر ا      يهاي همان
                                                      

 3، آية عصرسورة . 1
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...  ممتـاز، حـافظ كـل و       يداشـتن قـار   جواب پيامبر اكرم را بدهيم؟       بايد با آنها  
صـالحات  .  صالحه نيست   فقط حسنه است و بد نيست و قطعاً        يخوب است ول  

كنار گذاشته و فراموش    غالباً آنها را     كه ما    ندسته يهاي صالحات همان  چيست؟
  .ايم كرده

 ة عـد   در يـك مجلـس     آيد كه   مي امروزه در جوامع اسالمي بسيار پيش      ،مثالً
  و شـروع برنامـه مـدتها منتظـر    ي حضور يك قـار  يد و برا   حضور دارن  يبسيار
 حـضّار  ةهمـ . مبادرت به تالوت قـرآن كننـد   مانند و هيچكدام حاضر نيستند    مي

مـسلمان و     اسـت كـه پيـامبر اكـرم        ي اين در حال   . نيستند ي قار يند ول  ا مسلمان
مـسلمان غيـر      پيامبر اكرم  يدر نظام الگوي    هم قرار داده است و     ي را مساو  يقار
.  هر فرد مسلمان به قرائـت قـرآن اوسـت          ي مسلمان ي وجود ندارد و ارزياب    يقار

 حـداقل چنـد آيـه و مـسلمان روز دوم            يقار  است با  يمسلمان روز اول مساو   
 در اين نظام از تـازه      .يك يا چند سوره، و به همين ترتيب        ي است با قار   يمساو

ـ    . دو تا آخر هم چنين بو      خواستند جز قرآن،   يمسلمان هيچ نم    كـه   يو ايـن قرآن
خوانـد مـورد     ي م يكرد با هر لهجه و شكل      يآموخت و تالوت م    يتازه مسلمان م  

خوانـد، قبـول     يهمين كه قـرآن مـ     . گرفت ينم قرار» مؤاخذه«و  » جرح«و  » نقد«
خواند را همه قبول دارند و هيچ كـس او را            يدانست اين قرآن كه م     يشد و م   يم

  .... و،كند ي مقايسه نميديگر كند، هيچ كس او را با يتوبيخ نم
در اينجا ناگزير الزم است گفتـه شـود كـه داوران قرائـت و حفـظ از نظـر                    

تواننـد مـثالً سـه نفـر         يمـ چگونه   كه   در اين مسئله بسيار تأمل كنند      بايد   يشرع



  آموزش زبان قرآن..........................................................................................................58

 

ديـدگاه  حـالي كـه از      در   كننـد،    يبنـد   خوانند، رتبه  يسه قرآن م    را كه هر   يقار
 در يـك مقـام و       دقيقاًم  پيامبر اكر  در محضر اند و    قرآن   يسه قار  هر   پيامبر اكرم 

 هم از نظر ايمـان، حـضور قلـب، عقيـده            يهاي  اگر تفاوت  ؟هستند ي مساو ةرتب
  .را نداريم  تعيين آنةو وظيف دارند در اختيار ما نيست... و

ايـم و     را كه بايد انجام دهيم وانهـاده       ي كارهاي ما عميقاً جاي تأسف است كه    
اطـراف و    قاريان مختلـف را از      مثالً .دهيم ي انجام م   نبايد انجام دهيم   ه را ك  آنچه

 به گونه اي معنادار و مقايسه اي آنان را در حـضور             كنيم و  يجمع م عالم  اكناف  
دهـيم، غافـل از اينكـه         مـي  قاريان خودمان سخت مورد تجليل و تـشويق قـرار         

در جهـت تـشويق     عينـاً     از آنجا كه برابر آن     -ها    و تجليل ها    بازتاب اين تشويق  
 تحقير قاريان ايرانـي بـه خـصوص قاريـان           -قاريان خودمان معمول نمي گردد      

  .جوان و نوجوان خودمان خواهد بود
 يبـين قـار    مثالً يسؤال اينجاست كه اگر قرائت قرآن اصل است، چه تفاوت         

ــ ــاريايران ــصري و ق ــ ي م ــ ه ــه م ــوييم  يست؟ اينك ــان  «گ ــن قاري ــت اي قرائ
» قرآن «بين يد كه هيچ تفاوت   نخوان يم» قرآن«دارد؟ اگر    عناچه م » ديگريستچيز
ـ خوان ي م ياگر چيز ديگر  و   نيست،   يمصر» قرآن« و   يايران  كننـد   مـي   و اجـرا   دن

  كرده است؟  راه يافته و رسميت پيدايچرا در محفل قرآن
ِء ِحليةً و ِحليـةُ القـرآِن        يِانَّ ِلكُلِّ شَ  «مفاد و مقصود حديث شريف نبوي       آيا  

»وتُ الَحَسنُ الصَّ
كلمات، فرياد كشيدن هنگام تـالوت      افراطي   دار ادا كردن   كش ١
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در » صـوت حـسن   « ؟تواند بوده باشـد     مي اينها قرآن و شكلك درآوردن و امثال     
  . ندارديچنين معناي پيامبر اكرمتعليم و ترويج قرآن در اسوة حسنة نظام 

 يرفـت و طـور   اصل قرار گ قرآن آنچناناگر خوش صدا خواندنبه راستي،  
توانند قرآن   ي هستند كه م   يكمتر كسان  تعريف شد كه در هر هزار نفر يك نفر يا         

 آيـا ايـن      اند، آيا اين صحيح اسـت؟       خوش بخوانند و بقيه مرخّص     يرا با صدا  
  است؟ بوده مطلوب پيامبر اكرممراد و 

ه اصطالح قرآني   بهاي    براي توجيه اين فعاليت   استناد ما به نوع اين احاديث       
 اين احاديث بر يـك اصـل       ةهممضامين   نيست، چراكه    ياستناد صحيح خودمان  
تـالوت آن اسـت و     و عموميت يافتن قرائت و    » خود قرآن «و آن اصل     نداستوار

  .ن اصل تدارك بشودآست كه  امهم اين
»حسِّنوا القرآَن باَصواتكُم  «منظور از   مطابق اين اصل قطعاً     

 صوت و لحـن و     ١
معناسـت   بداناين حديث شريف نيز      . نيست ات گوناگون  و نغم  تحرير و ترجيع  

كس است قرآن تالوت شود، هـر   قرار    قرائت قرآن است و    يبنا اصل    وقتي در  كه
.  قـرآن را تـالوت كنـد    -  ديگران ي نه صدا  - خودش ي كند با بهترين صدا    يسع

حـال كـه بـه مـسجد        : يباشد، يعنـ   ي م ٢)خُذوا زينتَكم عند كلِّ مسجد    (اين مانند   
 متعـارف در    يمرتّـب و بـا آرايـش و آراسـتگ           كنيد در حد امكان    يويد، سع ر يم

داريد به مسجد برويدتان در اختيار خود لوازم و امكانات آن را كهيحد .  
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در   ابـن مـسعود     خـوش  از صـوت  اكرم  تجليل پيامبر   گزارشي در مورد    اگر  
ان و به    مسلمان  در جمع  اين تشويق د كه   نده ي نشان م  قرائنوجود دارد،   روايات  

 نقـض غـرض بـود و در ايـن           بـود  ؛ زيرا اگر چنين مـي      نبوده است  طور رسمي 
 ي آن روز  تالوت كننـد، و از فـردا       كشيدند كه قرآن   ي ديگران خجالت م   صورت
ـ  قـرآن تـالوت كن     خواستند در جمـع    ي م هرگاه » ابـن مـسعود   «د، همـه منتظـر      ن

  . استيكارچنين  ي وضعةاين نتيج. ندماند يم
خـوان   دسته دسته قـرآن   پي در پي     حسنه   ةاسوترويج قرآن   تعليم و   نظام   در

انگيختنـد،   ي را بـر مـ     مگانهت  شدند حير  يشد كه در هر كجا وارد م       يتربيت م 
 .هـا آفريدنـد    پادشاه حبشه و دربار قيـصر روم حماسـه         يچنانكه در دربار نجاش   

 به آنان آموزش خاص نداده بـود        ياين عده گزينش خاص نشده بودند و يا كس        
  در اختيار آنها قرار داده نشده بود، بلكه چون كار تعليم قـرآن             ييا آيات خاص  و  
كه قرآن اسـت گـم      » اصل« صورت گرفته بود و در آموزش آنان         يطور اصول ه  ب

  . كم نداشتينشده بود، هيچ كس چيز
را  انجـام داديـم خداونـد آن       ما بايد بدانيم و باور كنيم كه اگر عمـل صـالح           

 مـن ذكـر او      من عمل صـالحاً    (: نمايد ي مضاعفه م   اضعافاً را دهد و آن   يكشت م 
ضمير لنحيينّه بـه عمـل        كه اگر دقّت شود،    ١)ة وهو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيب     يانث

ـ        (: فرمايد ي م ي ديگر يدر جا  .گردد يصالح بر م    يمثل الذين ينفقـون امـوالهم ف
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 اللّه يضاعف لمـن     حبة و   مائة ة كل سنبل  يسبيل اللّه كمثل حبة انبتت سبع سنابل ف       
  ١)يشاء واللّه واسع عليم

هـا را   هـا و گـسترش    هـا و ريـشه     اصالً چنين اوصـاف و عظمـت      » حسنات«
ل كلـوا   ها الرسـ  يا اي  (: يد پذيرفته شوند  اند شا  نبوده» بد«ندارند، بلكه فقط چون     

  ٢) بما تعملون عليمي انّاعملوا صالحاًو من الطيبات

   بلنديصدات خواندن قرآن با موضوعّي. ٢٣

ست كه بلند كـردن صـدا و         ا آخرين نكته در قرائت قرآن و آموزش آن، اين        
 بلند خواندن قرآن در هنگام تـالوت قـرآن، خـود موضـوعيت دارد و                يبا صدا 

بنـابراين، ايـن    . باشد ي تعظيم شعائر نيز م     حال در عين . به همراه دارد   يآثار بنياد 
رآن مراعات گردد و همواره تذكّر       تعليم ق  يها نكته بايد در جلسات و در كالس      

 بلند و روشـن و      يطور مقطّع و با صدا     هها همواره ب   آيات و سوره   داده شود كه  
.رسا خوانده شوند
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  فصل دوم

  
  

   آموزش زبان قرآنپنجگانهمقاطع 



  
باشـد كـه     ي شامل پـنج مقطـع مـ        كريم قرآن  آموزش ة دور » حسنه ةسواُ«در  

 اف قـ ة مقطع پنجم با اتمام سـور  و نهايتاًشود ي ناس شروع م   ةمقطع اول از سور   
  .رسد يم به پايان

در هـر مقطـع يـك يـا         .  آموزش زبان قرآن است    اين دوره از آنجا كه هدف     
شـود و جريـان      ي به روند آموزش زبان قرآن افزوده مـ        يچند عامل آموزش زبان   

  جز استماع و تالوت آيات قـرآن در جلـسه          يها چيز  البته اين افزوده    كه يابد يم
كـدام از عوامـل      هر  مربوط به  يها  آموزش قرآن نيست و انواع تمرين      يا كالس 
 ي رونويـس  ،ها  سورهبراي   ييافتن محور موضوع   ، از انواع تصريف    اعم يآموزش
متمركـز بـر خـود قـرآن و       ...  قـرآن و   ي انـشا  ، قـرآن  ي امال ، نگارش قرآن  ،قرآن

  .باشد يتالوت آيات آن م
 عامـل   ي كه با توجه به اينكه هر مقطع دارا        ست ا  مهم در اين رابطه اين     ةنكت

 مربوط به خود اسـت بايـد توجـه داشـت كـه عوامـل               ييا عوامل جديد آموزش   
مـثالً  رود، بلكـه     ي از صـحنه كنـار نمـ       يمقطع با شروع مقطع بعـد       هر يآموزش
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 آن  يهـا  مقطع اول مطرح گرديـد و تمـرين       در   به عنوان عامل آموزش      آنچههر
 ييابد و همچنان تا مقطـع پـنجم پيگيـر          يستمرار م ا مانجام شد در مقطع دوم ه     

.شود يم



  

  : اّولمقطع

  ی ضحة ناس تا سورة آخر قرآن كريم، از سورة سور٢٢

  گرديـده اسـت    تـشكيل » يمستقر«و  » يمقر« تعليم قرآن از دو عنصر       ةجلس
 »اِقـراء « ةباشـند و روش كـار بـه شـيو          ي مـ  »آموز قرآن« و   » قرآن معلّم«كه همان   

  . استي توسط مقري به قرائت وا داشتن مستقريمعنا  كه بهباشد يم
» القرائـه امير« وجـود دارد   قـرآن   جلسه يا كـالس     در  كه احياناً  يعنصر ديگر 

 و  يآموزان به تناوب و بـا رعايـت تـساو          باشد كه به تعيين معلّم از بين قرآن        يم
 القرائــه تــالوت آيــات بــر اميرةكــار و وظيفــ. گــردد يتعيــين مــ عــدم تبعــيض

آمـوزان    تكـرار قـرآن    يآموزان جهت استماع آنان و يا خوانـدن آيـات بـرا            قرآن
  .باشد يم

گـردد و    ي بلند آغـاز مـ     ي با صدا  يگفتن مقر » اللّه اكبر « تعليم قرآن با     ةجلس
 گـوش   يكنند و سپس همگ    ي حمد را تالوت م    ة سور ي دسته جمع  يسپس همگ 
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  .را گفته است» اللّه اكبر« هستند كه يفرمان كس به
 ي ابتدا چند بار توسط مقـر    گيردبه قرار است مورد تعليم قرار        ك يا هر سوره 

  از سوره در   ي كل يسپس يك شما  . كنند يآموزان تكرار م   شود و قرآن   يتالوت م 
ـ      گيرد كه اي   يآموز قرار م   اختيار قرآن  ـ     ةن سوره چه نام دارد، آي  ة اول چيـست، آي

سوره از كدام آيه اخـذ گرديـده        آخر چيست، چند آيه دارد، چند فراز دارد، نام          
سوره را پنج آيه پـنج آيـه تعلـيم      »  بودن يسمع «ي؟ سپس با حفظ مبنا    ...و است

  .دهيم يم
  :ها استفاده كرد  ذيل جهت تعليم سورهيها شود از شيوه يبه عنوان مثال م

ر ايـن شـيوه آيـات روشـن و          كـه د   ،آموزانقرآن  خواندن آيات و تكرار     ) 1
  .گردند ي بلند تالوت ميع و با صدارسا، مقطّ

 اول و خوانـدن قـسمت اول آيـات توسـط            ة آيات در مرحل   يتعليم پايان ) 2
كـه در مراحـل      ،آموزان  آموخته شده توسط قرآن    يها يمعلّم و تكميل آن با پايان     

آمـوزان   شود و تكميل قـرآن  يكم م باًقسمت خوانده شده توسط استاد مرتّ      يبعد
  .يابد يافزايش م
  ناس، ناس، ناس، خنّاس، ناس، و الناس: ي تعليم كلمات پايان: اولةمرحل

گوينـد    مـي  آمـوزان   قـرآن  ؛»...قل اعـوذ بـرب ال     « گويد  مي معلّم:  دوم ةمرحل
  »ناس«

  >>>ناس : آموزان  قرآن     >>>...ملك ال :معلم>>>
  خنّاس: آموزان قرآن >>>   ...الوسواس المن شر :معلم>>>
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  :پس از چند بار تكرارو 
  برّب الناس: آموزان  قرآن        >>>...قل اعوذ :لّم مع

   وسواس الخنّاس:آموزان قرآن       >>>... المن شّر :معلّم 
 كه يـك آيـه يـا فـراز توسـط معلّـم تـالوت            ،آموزان  معلم با قرآن   ةمقارئ) 3

  :خوانند يآموزان م  را قرآنيگردد و آيه يا فراز بعد يم
  .ملك الناس: آموزان     قرآن    ساعوذ برب النا قل :معلّم

ــصريف ) 4 ــدن ت ــم و يخوان ــط معلّ ــات توس ــط   آي ــات توس ــرار آن آي  تك
 تعلـيم داده شـده      رود كه سوره نـسبتاً     ي به كار م   ياين روش هنگام  . آموزان قرآن
تـوان در مواقـع مختلـف اسـتفاده كـرد و             ي تمرين و تكرار را م     ةشيو اين. باشد

 جهـت تمـرين     يصورت تـصريف  ه  شده را ب   تعليم داده    يها آيات سوره يا سوره   
  :مثالً .تالوت كرد

 صـدور النـاس،     ي يوسوس ف  ي و الناس، الذ   ةقل اعوذ برب النّاس، من الجنّ     

  .من شّر الوسواس الخنّاس

  : آيات چند سوره و در هم آميختةيمثال خواندن تصريف
الـه  قل اعوذ برّب الناس، قل اعوذ برّب الفلق، قل هو اللّه احد، ملـك النـاس،                 

  .الناس، من شّر الوسواس الخنّاس، من شّر ما خلق

  .مقطع دوم به تفصيل سخن خواهيم گفت راجع به تصريف در
 يشوند و در هر جلـسه مقـدار        يها تكرار م    ه سور ، تعليم ةپس از اتمام مرحل   

  .شود ي آموخته شده ميها از وقت جلسه صرف تالوت سوره
ـ ا مقار ه   تكرار سوره  يها  از راه  ييك ـ       معلّـم بـا قـرآن      ةئ  ةآمـوزان و يـا مقارئ
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 يا هـا تـالوت زنجيـره       تكرار سـوره   يها  ديگر از راه   ييك. اميرالقرائه با آنهاست  
شود و   ي تالوت آغاز م   ة جلسه زنجير  يآموزان است كه از يك نفر از اعضا        قرآن
 رسـد و كـار    ي م يكند و نوبت به نفر بعد      ييك از اعضا يك فراز را تالوت م       هر

شرط سالم و مـؤثّر بـودن ايـن شـيوه     . يابد يبه همين شكل ادامه متالوت آيات   
 بـه هـر دليـل       يشـود و اگـر كـس       ي يك نفر مكث نمـ     يروهرگز  ست كه    ا اين

نخواست آيه را بخواند، چون حالت رقابت هم وجـود دارد، نفـر              نتوانست و يا  
،  از اعضا آيه را صحيح نخوانـد     يهمچنين، اگر يك  . دهد ي بالفاصله ادامه م   يبعد

اكنـون در ايـن مقطـع بـه         . خوانـد  ي صحيحِ آيه را م    - ي طبيع يخيل - ينفر بعد 
كنـيم و كـار تمـرين را بـر آنهـا             يها مكث مـ     از سوره  ي بعض يعنوان نمونه رو  

  .تر شود ها روشن كيفيت آموزش سوره نماييم تا ياستوار م

   كافرونةمثال اّول، آموزش سور

از را درسـت     توانند آن  ي است كه غالب افراد نم     يهاي  كافرون از سوره   ةسور
 همـين   ي بـرا  يطـور كلـ   ه  اين سوره ب  . زنند ي آيات آن دور م    يبخوانند و رو  بر  

 را در كار آموزش از نظر دور داشته         يا است كه فرد بفهمد كه نكته      تركيب يافته 
  .است

  لعقد اَناِم

ن صورت كـه هنگـام   اند به اي راه حلّ اين مشكل را تعليم فرموده   پيامبر اكرم 
اسـت   ي تثبيت محكمـ   ، انگشت را ببنديد و همين امر سهل        يك  هر آيه  يفراگير
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: فرماينـد  يحضرت رسول اكرم به ايـن شـكل مـ         .  آموزش يافته  يها  سوره يبرا
بيـان    و اين مطلب را بـه عنـوان يـك اصـل            »ِاْعِقُدوا اَنَاِملَكُم ِعنَد ِتالوِة القُرآن    «
 بستن انگشتان در هنگام تالوت آيـات از انگـشت           ست كه  ا مهم اين . فرمايند يم

 كوچك دست راست شـروع شـده و بـه انگـشت كوچـك دسـت چـپ خـتم                   
  .گردد يم

  : انگشتان دست راست و چپ توجه فرماييديگذار به شماره
  
  
  
  
  
  

 را اسـتماع كنـد تـا يـاد بگيـرد، ابتـدا              يا خواهـد سـوره    ي م ي كه كس  يزمان
اولـين انگـشت بـسته       ،ن اولين آيـه از سـوره      با شنيد . استكامالً باز   ها    انگشت

شـود و    ي دسـت مـ    ة اين كار باعث فعال شدن حافظ      .يبترت شود و به همين    يم
از ايـن فرمـايش     . كند ي م ي و خواندن آيات جلوگير    يبعدها از اشتباه در يادآور    

هـا حـساس     د آيات سـوره    تعدا يشود كه بايد رو    يامر فهميده م   اين پيامبر اكرم 
شـود و    ي پنج انگشت دست راست بسته م      ي آيه دارد يعن   6 كافرون   ةسور. باشيم

  .شود يدست چپ هم بسته م انگشت شست
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 تأكيد كند تـا آمـوزش بـر    امرر اين  ب بايد   ي از آغاز مرب   در آموزش هر سوره   
: مـثالً بگويـد   . مـشخص كنـد    خود مستقر شود و تعداد آيات و فرازهـا را            يجا

 مـسد بعـد از      ةسور.  فراز دارد  7و با بسم اللّه     ه   آي 6 ناس بعد از بسم اللّه       ةسور
ـ     7بسم اللّه     آيه و با   5بسم اللّه     چهـارم آن بـا وقـف مطلـق          ة فراز دارد، زيرا آي

 تعـداد آيـات و فرازهـا تكيـه          يالبته هنگام تعليم رو    .شود يتقسيم به دو فراز م    
و نبايـد    نيـست    يها نياز به هيچ تأكيد      در تحويل گرفتن سوره     بعداً يشود ول  يم

  .  صورت گيرديسختگير
آمـوزان    استماع بايد تكيه و تأكيد گردد و قـرآن         يست كه رو   ا  مهم اين  ةنكت

 آن بـسيار    ي هـم رو   يچنانكه در زبان آموز   . را بايد به استماع بسيار توصيه كرد      
گيرند كه خـوب اسـتماع       ي زبان را خوب ياد م     يگويند كسان  يكنند و م   يم دقّت

  .كنند يم

   ماعونة آموزش سورةنحومثال دوم، 

شـود كـه ايـن سـوره         يبعد از يك يا چند مرتبه تـالوت و تكـرار گفتـه مـ              
 هـشت   ي هفت آيه و با بسم اللّـه دارا        ينام دارد و بعد از بسم اللّه دارا       » ماعون«

  :شود ي آيات تعليم داده ميها يسپس پايان .فراز است
  بالدين؛ يتيم؛ مسكين؛

  ين؛ ساهون؛مصلّ

  .يراؤن؛ ماعون

 يشود و قـسمت پايـان      ي خوانده م  يپس از چند بار تكرار، آيات توسط مقر       
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  .را تكميل كنند آموزان آن كند تا قرآن يمكث منمي خواند و را 
  ...  يكذّبيارأيت الذ

  .... الّع يُديفذلك الّذ

شود و قسمت    ي كم م  رار، مقدار خوانده شده توسط معلم     پس از چند بار تك    
  : سوره را بخواندةكند، تا اينكه بتدريج هم يامل مآموز ك  را قرآنيبيشتر

  ...           يارأيت الذ

  ...يفذلك الّذ

 را تـالوت    يبعدة  آموز آي  خواند و قرآن   ي تمرين، معلم يك آيه م     يسپس برا 
  :كند يم

   يكذّب بالدينيارأيت الّذ: معلم

   يدّع اليتيميفذلك الّذ: آموز قرآن

ها به   ي اگر پايان   است كه  ي پايان يها  قسمت رشيوه تاكيد ب  اين  در   ي اصل ةنكت
 يآموزان جـا   خود در ذهن زبان   ه   خود ب  يقبل يها  شوند، قسمت  ي فراگير يخوب
  .شوند ي مينسبت به هم شرطها  گيرند و در عمل اين قسمت يم

 ة تمرين چند سوره با هم چنـين اسـت كـه محـدود             يها  ديگر از شيوه   ييك
 تعيين  يها مختلف و پراكنده را از آن سوره      كنيم و آيات     يها را مشخص م    سوره
مثـال   . تـصريف اسـت    يكند، كه خود نوع    يآموز تكرار م   و قرآن خوانيم   يم شده

هـم مـن    مع اط ياليالف قـريش، الـذ    « : قريش و ماعون   ة دو سور  يتمرين تصريف 

راؤن، الـذين هـم عـن       جوع و آمنهم من خوف، و يمنعون الماعون، الذين هم يـ           

شود بـه همـان شـكل اول تكـرار           يم و سپس هر سوره را     »...صالتهم ساهون   
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  .كرد و ياد داد
هـا بـا     ست كه اصالت با تكرار و استماع اسـت و ايـن شـيوه              ا  مهم اين  ةنكت

  .قابل تغيير است»  بودنيسمع«حفظ اصل 

  نه بّية آموزش سورةمثال سّوم، نحو

ـ    دو فراز د   6 ة آيه دارد، آي   8 بينه   ةكنيم كه سور   يابتدا بيان م    سـه   8 ةارد و آي
، ذلـك لمـن     ةموذلك دين القيّ  «: دنبال ما تكرار كنند   ه  دهيم كه ب   يفراز، و فرمان م   

لم يكن الذين كفروا، ان الذين كفروا، من اهـل الكتـاب والمـشركين،                ربه، يخش

 اللّه عنهم ورضوا عنه، خالدين فيها، خالدين فيها ابـدا، اولئـك هـم خيـر                 يرض

ـ               »ةيهم شّر البر   ، اولئك ةالبري ه  و به همـين شـكل آيـات را قـسمت قـسمت ب
  .كنند يآموزان تكرار م كنيم و قرآن ي تالوت ميصورت تصريف

خـوانيم و همـه تكـرار        ي آخر قسمت بـه قـسمت مـ        ةپس از اين كار، از آي     
 مـن تحتهـا   يجزاؤهم عنـدربهم، جنّـات عـدنٍ، تجـر        (: دكنند تا آيه كامل شو     يم

  ) ربهي اللّه عنهم و رضوا عنه، ذلك لمن خشياالنهار، خالدين فيها ابدا، رض
 تعلـيم يـك سـوره انجـام         ي را كـه بـرا     يبه عبـارت ديگـر، همـان كارهـاي        

دهيم و بعـد از چنـد بـار          ي انجام م  ي بلند و طوالن   ة تعليم اين آي   يگرفت، برا  يم
 را بعد   يآموزان، قسمت بعد   كنيم كه حال، قرآن    ياعالم م ها    قسمت تكرار همين 
  :كنند  ميملاز معلّم كا
  ت عدناجنّ: آموز  قرآن             جزاؤهم عند رّبهم: معلّم

.  هشتم تعلـيم داده شـده اسـت        ةين شكل، پس از چند بار تكرار، آي       و به هم  
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شـنوند و    يآموزان م  قرآن. شود ي هم با هم به همان شكل تعليم داده م         7 و   6آيه  
، اولئك هم   ةا، اولئك هم خير البري     اّن الذين آمنوا؛ ِاّن الّذين كفرو      :كنند يم تكرار

  ...، خالدين فيها، و عملوا الصالحاِتةشّر البري

ـ     ةپس از اين تكرار و تمرين آي       دهـيم و    ي هـشت تعلـيم مـ      ة هفت را مثل آي
  :كنند يكنند و تكرار م يآموزان استماع م قرآن

  ة اولئك هم خير البرّي، و عملوا الصالحاِت،اّن الّذين آمنوا

  .شود ي تعليم داده م6 ةمين شكل آي به هو عيناً
 توسـط   يخواندن يك قسمت از آيه توسـط معلّـم و تـالوت قـسمت بعـد               

 كـه    اسـت  ي خـوب  ةبسيار شـيو  ) مقارئة معلّم قرآن با قرآن آموزان       ( آموزان   قرآن
  . مراحل از آن استفاده شودةبايد در هم ي حتّشود و يم

شود تكرار و تمـرين      يم. ستنه تعليم داده شده ا     بي ة آخر سور  ةاكنون سه آي  
ـ          آمـوزش داده    ي ديگـر  ة آيـات در جلـس     ةرا بر همين سه آيه متمركز كرد و بقي 

  .شوند
اگـر  .  بايد از اين ظرايف استفاده كند      ينه است، و مرب    بي ةاين از ظرايف سور   

 تـا  آمـوز از بـين بـرد     را در نظر قرآنبشود در دو جلسه، سخت بودن اين سوره   
ونُيـسرك   ( ي كه انجام گرفته است، در راسـتا       ي كار ، كنند ياحساس راحت  افراد
باشد ي م )يسرلِلي .كند و بيان كنـد  يآموز همدرد  و معلّم قرآن بايد با قرآن    يمرب 

 يشـوند و از طـوالن   ي به فرازها تقـسيم مـ  ي دارد، وليسوره آيات طوالن كه اين 
... بـه هـم هـستند و    موارد شبيه  يشود و اين فرازها در بعض      يبودن آنها كاسته م   



 75.................................................................انة آموزش زبان قرآن   گ مقاطع پنج / فصل دوم  

 

احساس خود را چنين نشان داد و از آن سبك تعليم كـه گفتـه شـد                   معلّم يوقت
تـر   آموزان بسيار مؤثر است و سوره را بسيار راحت         قرآنة  ستفاده كرد، در روحي   ا

  .گرفت ياد خواهند
ـ       اين شيوه كه از آخر آيات       از تيـسير در تعلـيم       ي تعليم صـورت گيـرد جزئ

گويند كه اگر قسمت آخر را اول        يو آموزش زبان چنين م     يشناس در زبان . است
شود و اين عـادت      يتر ياد گرفته شده و ضميمه م       بدهيد، قسمت اول سريع    ياد

تـر يـاد       را يـاد گرفـت، اول آن را راحـت          يذهن بشر است كه اگر آخـر چيـز        
  .گردد يكار باعث آرامش در آموزش م گيرد و اين يم

ـ 5نـه   بيةكنيم كه سور ي فرض م  م داديم ال كه سه آيه آخر را تعلي      ح ه دارد  آي
دهـيم و    ي را تعلـيم مـ     1 تـا    5 يا به عكس از      5 تا   1 ة به همان شكل از آي     و عيناً 

  خـصوصاً  ؛گـردد  ي و قدرت بـر آن مـ       يكارها باعث سرعت در يادگير      اين ةهم
  . مذكور استفاده گرددي اشكال تمرينةاگر پس از تعليم كامل سوره از هم

 بلنـد   ة كوتاه كه به يك سور     يها ست كه بعد از آيات و سوره       ا  اين  مهم ةنكت
 نظام تيسير در كـار تعلـيم قـرآن را           ، متعدد يها رسيم، با فرض   يبا آيات بلند م   
ـ         بية  مثالً يكبار فرض كنيم سور     .برقرار نماييم   ةنه فقط يك آيه دارد كه همـان آي

ـ      نه بي ةسپس فرض كنيم سور   . را تعليم دهيم   است و آن     8  و  6 ة دو آيه دارد و آي
  دادنو انتقـال هـا    با طرح اين فـرض    . به همين ترتيب تا آخر      را تعليم دهيم و    7

 جلوه خواهد كـرد و تـسهيل خواهـد    ي طبيع ، كار تعليم  انآموز قرآنذهن  به  آنها  
  .شد
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 تعلـيم قـرآن در      ةك سوره تعليم داده شد، در هر جلـس         ي يپس از اينكه حت   
تعلـيم داده شـده اسـت، تـالوت     قـبالً   كه يهاي وره جديد، سةكنار آموزش سور 

 وقت جلـسه    ي تعليم يافته، باز هم به اقتضا      يها  سوره ياز افزون  گردد و پس   يم
 اين نيست كـه در هـر       البتّه منظور . باشد يها برقرار م   همواره تكرار تالوت سوره   

ـ     . شود تكرار و تمرين     ي قبل يها سوره ةجلسه بايد هم   ن انتخاب و تصميم در اي
 را  ي قبل يها  با معلّم است كه همواره بايد در نظر داشته باشد كه كدام سوره             باره

 و معلّـم قـرآن در هـر جلـسه بـا             يهمچنين، مرب . تمرين بدهد  بهتر است فرمان  
ها و مقدم و مؤخّر كردن آنها تنوع الزم را ايجاد كنـد،              ها و آموزش   تنظيم تمرين 

سه با تمرين يـا بـا آمـوزش شـروع            جل يصورت تكرار ه  ب  كه هميشه  يطوره  ب
  .نشود يا خاتمه نيابد

رسـيدن  بـا   سـت كـه      ا  كه در اين مقطع وجود دارد ايـن        يلب مهم ديگر  مط
 ةره است و بـا آغـاز تعلـيم آن، مرحلـ     علق كه نوزدهمين سو ةآموز به سور   رآنق

توانـد از    يآمـوز مـ     مكتوب نيز فرا رسيده اسـت و قـرآن         ةاستفاده از نسخ   جواز
  .توب هم در صورت تمايل استفاده كند مكةنسخ

  :توّجه به چند نكته در اين مورد الزم است

 قـرآن، بـه هـيچ وجـه         ي اينكه به هر حال، تا آخرين مراحل زبان آمـوز          اوالً
 يكالمـ  - ي را كـه هنـوز از طريـق سـمع          يهـاي  آموزان نبايد آيات و سوره     قرآن

  .بخوانند مكتوب خة نسياند، از رو فرانگرفته)  زباني-گوشي (
 تـالوت   ي مكتـوب بـرا    ةز نـسخ  اخواهنـد    يآمـوزان مـ     حال كه قـرآن    ،ثانياً
د و بدانند كـه اسـتفاده       اند استفاده كنند، بايد درك كنن       كه تعليم گرفته   يهاي سوره
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مكتوب فقط جهـت نگـاه كـردن و اطمينـان خـاطر يـافتن در هنگـام                   ةاز نسخ 
 ة گـردد كـه از نـسخ        آنهـا  يباشد و اين مطلب بايـد عـادت آموزشـ          يتالوت م 

مكرر هر سوره اسـتفاده كننـد و ايـن حـريم را همـواره                مكتوب بعد از استماع   
  .رعايت كنند

تواننـد در    يآموزان م  حال كه قرآن  : ست ا  و قابل توجه اين    ي اساس ة نكت ،ثالثاً
 بايـد از   مكتـوب جهـت تـالوت اسـتفاده كننـد حتمـاً      ةصورت تمايل از نـسخ    

 اگـر   ييعنـ . انـد  انـد و نگاشـته     ودشـان تهيـه كـرده     استفاده كنند كـه خ     يا نسخه
ايـن  .  را بنويـسند   آموزان آن »قرآن« كنند بايد خود     استفاده» كتاب«خواهند از    يم

 شده اسـت    يبين شده است و در آن پيش      يصدر اسالم اجرا م     است كه در   ينظام
خواهـد از    يمـ   كـه  ي كـس  ،وزش آم ة و با توجه به فلسف     يكه از نقطه نظر آموزش    

 ة اسـو  يدر الگو .  مكتوب استفاده كند، نبايد آن نسخه را از بازار تهيه كند           ةنسخ
 كـه بـه     يا نـسخه  حسنه هم اين امر مورد توصيه بوده است كه بايد شـخص از            

 ي فوايـد بـسيار آموزشـ      يايـن مطلـب دارا    . باشد استفاده كند   ي م يخطّ خود و  
ودش بـسيار  خـ   هر كس با خـطّ ياست و در اُنس فرد با قرآن به جهت پيوستگ     

در مواقع لزوم و بـه عنـوان يـك تبـصره و كـار درجـه دوم،                   احياناً. مؤثر است 
ـ   هـم  البتـه معلّـم  .  معلّم خود هم استفاده كنند    ةتوانند از نسخ   يآموزان م  قرآن ه ب

آمـوز،   طور غيرمستقيم مراقب است كه در اولين فرصت، در صورت تمايل قرآن           
  .ن نسخه بكندهماروي  را تشويق به استنساخ از يو

نويس از    عبارت از رونويسي و به دنبال آن تهية نسخة دست          اين نوشتن، كه  
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 آمـاده و    يهـا   از روند آموزش زبـان اسـت و نـسخه          ي است، جزئ  يمتن آموزش 
 يكـه در يـادگير    استياين همان كار. گيرد ي آن را نم  ي به هيچ وجه جا    يچاپ

فراموش شده اسـت و بايـد        معمول است و متأسفانه در آموزش قرآن         يهر زبان 
  .احيا گردد

آمـوزان    قرآن يها را برا   ست كه معلّم سوره    ا  اين ي پيشنهاد يها  از شيوه  ييك
 چـه معلّـم از     است هر  يطبيع.  در اختيار آنها قرار دهد     ي رونويس يبنويسد و برا  

 ي مـثالً اگـر معلـم بـه جـا     ؛آيـد  ي پايين ميمستقيم بودن كار فاصله بگيرد كارآي 
ـ  - آن را    يس خود، كپ   دستنوي ةنسخ   در اختيـار   - اگـر برابـر اصـل باشـد          ي حتّ
 سـخت بايـد بـر        مربيان قرآن از اينگونه موارد     .آموزان قرار دهد و مانند آن      قرآن

  .حذر باشند
كننـد بايـد     ي مـ  يها را رونويس   آموزان سوره   در اين مرحله، چون قرآن     ،رابعاً

 آن بنويـسند، و بـر ايـن    يرو مكتوب در اختيار آنان باشد تا از        ة يك نسخ  حتماً
آمـوزان بـدون ديـدن       شـود و قـرآن     انجام   ي رونويس اًتأكيد شود كه حتم    مطلب
طور ه  آموز ب   قرآن يالبتّه، چنانچه در موارد   .  مكتوب اقدام به نوشتن نكنند     ةنسخ

 را كـرد، نبايـد مـورد        ي چنين كار  يبر حسب عالقه و اصرار شخص      سر خود يا  
ست كه ضمن تحسين و تشويق، بـه او   اراه كار اين. توبيخ و سرزنش قرار گيرد    

  دقيق قرآن مقابلـه كنـد      ة خود را با يك نسخ     يها سر صبر نوشته   توصيه شود كه  
  .و آن را تصحيح كند

آمـوز   نويـسد، چـه آنچـه قـرآن        يها، چـه آنچـه معلّـم مـ          اين نوشته  ،خامساً
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زيـرا كتابـت    باشد كه بدون نقطه و اعراب نوشته شـود،  ينويسد، بايد با خطّ   يم
 بدون نقطه و اعراب نوشـته      تعليم است كه حتماً    ي برا ي خوب ةپشتوان يقرآن وقت 

  .شود
 باشد كه در روايات     » بياض يَسواٌد عل « كتابت قرآن بايد به صورت       ،سادساً
 قرآن بايد با خـطّ سـياه و   ةنوشت: ييعن.  نگارش قرآن استي و الگو ١تأكيد شده 

  .تر نگاشته شود چه سفيدو هرسفيد ة  صفحيتر بر رو سياه چههر

  :ش قرآن كريم نگارةنمون

شده است و    يهمه قرآنها به همين صورت نوشته م      ها    ت مد ،در تاريخ اسالم  
 بر كتابـت قـرآن بـا نقطـه و اعـراب             :ة اهل بيت   از ائم  يهيچ تأكيد يا تأييد   

  .ندارد وجود
.  اسـت  ي اصل در كتابت قرآن خطّ كوف      همچنين، بايد توجه داشته باشيم كه     

آيد، اگر اين خط را تبديل بـه         يوجود نم ه  قرآن ب   در آموزش  ياما، مشكل اساس  
 ي و گرافيك شـباهت زيـاد      يشناس   خط يها خطّ نستعليق كنيم، چرا كه از جنبه      

قـرآن را بـا همـين خـطّ         ، حتي اگر مـا      خوشبختانه .بين اين دو خط وجود دارد     
                                                      

  8 يث، حد باب النوادر،اصول كافي. 1
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بنويـسيم، بـا     - اسـت     كه خط نستعليق سـاده شـده       –خودمان   ي معمول يفارس
خـطّ   الزم اسـت بـدانيم كـه         .ايـم   قرآن را نوشته   يترين خط به خطّ كوف     نزديك
ـ         يكوف  تحول يافته از خطّ    نستعليق  ي است و اين تغييرات توسط خطّاطـان ايران
ـ       در آن     بـه صـورت نـستعليق       ي خـطّ كـوف    يصورت گرفته و در پرتو هنر ايران

  .درآمده است
وجـود نـدارد كـه در       » ش«و  » س«ندانه نوشـتن     بدون د  يالبته در خطّ كوف   

نگارش قرآن با خط نستعليق هم با توجه به دسـتور پيـامبر اكـرم بايـد رعايـت                   
  .گردد

اواخر مقطـع سـوم     » نگارش قرآن « بايد توجه داشت كه زمان آموزش        ضمناً
گـردد كـه پيـشاپيش       يبه اين دليل در اين قسمت مطـرح مـ         » نوشتن «ياست ول 

در عـين حـال، معلـم       . وجود آيد و راه آن بـاز گـردد        ه  بآن  قرنگارش   عادت به 
 ة كار اواخر مقطع سوم است تـا جنبـ          اين يدهد كه جايگاه اصل    يهمواره تذكّر م  

  .كند  پيداي بيشتريتشويق
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه چون قرآن يك زبان خـاص اسـت،                

 اسـت   ي كـوف   داشته باشد و آن خط خاص همان خـط         بايد يك خط خاص هم    
تحريـري   يطور كه گفته شد خـط فارسـ        نقطه و اعراب است و همان      كه بدون 

  . آن را بگيرديتواند در نگارش قرآن جا ي ما هم ميامروز
  : ديگر نيز قابل ذكر استة چند نكت،در آخر

و » تكليـف «بنابراين هر كس تمايل داشت بـدون        .  نيست يكتابت اجبار ) 1
  .ندك ياقدام به نوشتن م» تحميل«
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 شـود و   يبيـان مـ   » تـرجيح « خـود بخوانـد بـصورت        ةاينكه فرد از نسخ   ) 2
  اسـتفاده كنـد  يا توانـد از هـر نـسخه    يكار نيـست و مـ   آموز مجبور به اين    قرآن

  .اينكه با خطّ بدون نقطه و اعراب نوشته شده باشد مشروط به
شـود،   يآموزان توسط معلّـم انجـام نمـ      قرآندستنويس   يها اصالح نسخه ) 3
آمـوز اصـالح      معلّـم توسـط شـخص قـرآن        ي گـذرا   تشوبق آميز و   ه با تذكّر  بلك
  .شود يم

 مهـم   ةنكتـ .  به مقطع اول به پايان رسـيد       توضيح و تذكّر مطالب عمده راجع     
 آخر كه مقطـع     ة سور 22ر تأكيد شود بر اينكه اين       ست كه بايد هر چه بيشت      ا اين

 مراحل  ةباشند و در هم    ي و بنياد ساختمان م    يدر حكم پ  دهند   يتشكيل م  اول را 
ـ    .  تكرار آنها الزم و بسيار مهم است       تعليم زبان قرآن     الزم اسـت   يتا آنجا كه حتّ

روز يـك     اقل در هر شـبانه     تدريج عادت كند و مقيد بشود كه حد       ه  آموز ب  قرآن
 كه اين مسأله رعايت نگـردد، از        ياز هر جاي  .  سوره را تالوت كند    22مرتبه اين   

 22شود و تـرك تكـرار ايـن          ي بسيار روبرو م   يها يوز با كاست  آم بعد قرآن  آن به 
 قـرآن  يگذارد و در كار زبان آموز  ي خود را به اشكال گوناگون م      يسوره اثر منف  

  .كند يايجاد م اختالل

  : مقطع اّولي آموزشيها  فعاليتصةخال

  توسط معلّمها  هوراقراء س. 1
معلم تـا رسـيدن بـه تعلـيم         آموز و تكرار و تبعيت از قرائت         استماع قرآن . 2

   هاسورهاطمينان بخش 
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 تعليم با احتساب وقت     ة در هر جلس    قبلي ة آموزش يافت  يها  تكرار سوره . 3
  ها و ضرورت تكرار سوره

.ي قبلة شدي فراگيريها   قرآن از سورهيرونويس. 4



  

  :دّوممقطع 

   نبأة ليل تا سورةور سوره، از س١٥

 بـودن تعلـيم و   ي اصل بر همان سـمع ، همچنانيدر اين مقطع و مقاطع بعد    
  در يبه عالوه اينكه در هر مقطع عوامل متنوع جديـد         . هاست  سوره يتكرار زبان 

  .گيرند يشوند و جزء سير تعليم قرآن قرار م يحوزه آموزش زبان قرآن مطرح م
 يا تـصريف پديـده   . است» تصريف «ي آن عامل جديد آموزش    در مقطع دوم  

ـ  جـا «را بـه     تـوان آن   ي وجود دارد و م    است كه در طبيعت زبان قرآن       يجـاي ه  ب
ـ    اسـ  ي تـصريف  )ملك الناس  ( ةمثالً آي .  تعريف كرد  »عبارات كلمات و   ةت از آي

 تـصريف   )قل اعوذ بـرب الفلـق      ( ة در داخل سوره، يا آي     )عوذ برب الناس  قل ا (
  . ديگراي  در سوره)قل اعوذ برب الناس (  است ازيديگر

تـصريف  : تـوان چنـين تعريـف كـرد        يرا مـ  » تـصريف «به يك تعبير ديگر،     
 يـك كلمـه يـا       ي از رو  ي بعد ةت از ساخته شدن يك كلمه يا يك آي        س ا عبارت
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  .ي قبلة يك سوري از روي بعدةساخته شدن يك سور  وي قبلةيك آي

  انواع تصريف در آموزش زبان قرآن

  :به سه شكل در قرآن كريم وجود دارد» تصريف«
  ؛يا تصريف كلمه) 1
  ؛يا  آيهتصريف) 2
  .يا تصريف سوره) 3

 يا  كلمهتصريف .١

 :مـثالً .  و مـرور بـر اشـتقاق كلمـات اسـت        ي همان پيگيـر   اين نوع تصريف  
الم نـشرح لـك      (؛  ) الصدور يحصل ما ف   ( و   ) صدور الناس  ي يوسوس ف  يالذ(

، يا در تـصريف كلمـه     .... )ليروا اعمـالهم   يومئذ يصدر الناس اشتاتاً    (؛  )صدرك
سـت   ا  مهم ايـن   ة اما نكت  ،شوند يده م به جاي يكديگر خوان   ده    كلمات هم خانوا  
شـوند، حـروف هـم از        يم گونه كه كلمات از هم مشتق      همان كه در زبان قرآن   
ـ شـود دا   فهميـده     ايـن اشـتقاق حـروف      وقتي كـه  . گردند ييكديگر مشتق م    ةري
 ةكلمـ و» اعـوذ  «يا تصريف كلمـه   »اعبد «ةمثالً كلم . گردد يتر م  تصريف گسترده 

  .باشد يم» صمد «يا تصريف كلمه» سدم«

   قرآنزبان يالفبا

پـس  . اين شكل تصريف، مختص زبان قرآن است و در غير آن چنين نيست            
 يا شوند و جزء تـصريف كلمـه   يبايد دانست كه حروف هم از يكديگر مشتق م    
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شايد از يك لحاظ، بنا بر همين قاعده بوده است كـه پيـامبر              . شوند يمحسوب م 
ايـن    زيـرا بـا    ؛ا همان عجميت خود قرآن را بخواند       ب يفرد عجم  اند فرموده اكرم

انـد و هـيچ       هستند و مشتق از يـك ريـشه        ييكبا هم    از حروف    يبسيار ترتيب
  .آيد ي پيش نميمشكل

      يهـا   هـم خـانواده    يـا  مـشتقات    ، حروف ةزبان قرآن هفت حرف دارد و بقي 
  :؛ به ترتيب ذيلهمين هفت حرف هستند

   ح؛ خ؛ ه؛ غ؛ ع؛أ  : الف
   و؛ ف؛م  : ب
  ي ؛ ض؛ ص؛ ش؛ س؛ز  : ج
   ث؛ ذ؛ ظ؛ ط؛ ت : د
  )مانند اُردوها   زبانيدر بعض( نون تنوين و نون غنّه  : ن
  ك  : ق
  ل  : ر

الهمـُد للّـه رّب     « ،ي كه به قرائت سـلمان فارسـ       يدر جواب كسان   پيامبر اكرم 

  تـالوت  ي يعنـ  »مـِدكم همُده خيُر من ح   «: فرمودند يگرفتند، م  ي ايراد م  ،»الَمينعال
  .»ح«با ها   عرببهتر است از قرائت  شما» ه« با  سلمانيعجم

  يا  آيهتصريف) ٢

 ي باشـند كـه گـوي      يا  به اين صورت است كه دو آيه به گونه         يا تصريف آيه 
ـ ي، از رو  )ةالقارع ما (ة  مثالً آي .  ديگر ساخته شده است    ة آي ييك آيه از رو     ة آي
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توان گفـت    يم.  است )ةالقارع ( يا صريف آيه ساخته شده است و ت     )ةالقارع (
جهـت و بـه هـر دليـل كـه آن            آيه با هـم از هر       شباهت دو  ي يعن يا تصريف آيه 

  .شباهت به نظر بيايد
ـ     (: مثال ومـا ادريـك     (سـت از     ا ي اوالً تـصريف   ) القـدر  ةوما ادريك ما ليل
ـ  )ة القـدر   ليل يانّا انزلناه ف   ( است از    ي تصريف  قارعه، و ثانياً   ة در سور  )ماهيه  ة آي

  .قدر ةاول همين سور

  يا  سورهتصريف) ٣

 ديگـر وجـود     ة از يك سـور    يا هرگاه در يك سوره، بيش از دو تصريف آيه        
بـه  .  برقـرار اسـت    يا  تـصريف سـوره    شت، بين اين دو سوره يا چنـد سـوره         دا

را   وجود داشـت و آن     ي كه ميان آيات قرآن    يديگر، همان نسبت و شباهت     عبارت
داشـت، ايـن    وجـود نيز ميان دو يا چند سوره    اميديم، هرگاه   ن ي م يا تصريف آيه 

 يا  اول يك سوره با آخـر سـوره        يمثالً وقت . ناميم ي م يا حالت را تصريف سوره   
ديگـر شـباهت دارد      يا  بـا اول سـوره     يا ديگر شـباهت دارد، يـا وسـط سـوره         

ـ  ( : مثالً .  يكديگر هستند  يا گوييم اين دو سوره تصريف سوره      يم طينـاك  ا اع انّ
 يـا  )و اما الـسائل فـال تنهـر    ،فاما اليتيم فال تقهر ( با )انحرالكوثر، فصلّ لربك و  

 اخـرج  ي، و الـذ ي قـدر فهـد  ي، و الـذ ي خلق فسو  ي، الذ يسبح اسم ربك االعل   (
ـ   ي، ان رآه اسـتغن    يكالّ انّ االنسان ليطغـ     ( با   )ي، فجعله غثاء احو   يالمرع  ي، انّ ال

  )يربك الرجع
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 وارد شـده و     يحات، اين سه گونـه تـصريف در رونـد آموزشـ           با اين توضي  
آمـوز    قـرآن  ي، فعال كـردن دسـتگاه زبـان       يغرض از چنين كار   . شوند يتمرين م 

آمـوزان هيچگـاه اصـالح و تـصحيح           قـرآن  ي تـصريف  يهـا  بنابراين، گفته  .است
آمـوز   خوانده شده را در تمرينات تـصريف از قـرآن         ة  معلّم نه دليل آي   . گردد ينم
اين راه بايـد    . كند ي را تصحيح م   ي و ي و احتمال  ياشتباهات ظاهر  رسد و نه  پ يم

 و فراغت بال به فعاليـت بپـردازد         يآموز با راحت   در كمال امنيت باز باشد تا قرآن      
  .و رشد كند

ـ ويگ ي تصريف يك آيه مي براانآموز  كه قرآن عباراتيوقات،   ا يدر بسيار  د، ن
بـه ظـاهر     يهـا    از اين گفتـه    ي كه بسيار  يآيد، در صورت   يبه نظر معلّم اشتباه م    

ـ        آيه  در تصريف يك   نامرتبط  و  ي قابـل ثبـت و بررسـ       ي عين ربـط اسـت و حتّ
رسـد و بيـان      يآموز در تصريف يك آيه م      آنچه به ذهن قرآن   هر. باشد يتحقيق م 

 شـباهت را احـساس      يست كه نـوع    ا خاطر آن ه  ب دارد، حتماً  يكند و اظهار م    يم
و » تـصحيح « به همـين جهـت، در كـار تـصريف           .ده است را بيان كر   كرده و آن  

  .ممنوع است  قرآني معلّم و مربياز سو» مؤاخذه«
هگاه خـود اقـدام بـه بيـان     گ ديگر اينكه در اين مورد، معلّم به ندرت و  ةنكت

بايـد توجـه داشـت كـه در صـورت           . نمايد يتصريف در حين انجام تصريف م     
آموز   تصريف در كالس، قرآن    يين اجرا زياد معلّم به امر تصريف در ح       مبادرت

آيد يا حداقل بـه نحـو        ي او بر نم   ة خود اس خواهد كرد كه اين كار، از عهد       احس
  .انجام آن نيست و ديگر تمرين نخواهد كرد احسن قادر به
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  تمرين تصريف يها نمونه

قل اعوذ برب الناس، قل اعـوذ        (: آموز  قرآن )فليعبدوا رب هذا البيت    (: معلّم
  )لفلق، ال اعبد ما تعبدون، و ال انتم عابدون ما اعبدبرب ا

 يالّـذ  (: آمـوز    قـرآن   ) اطعمهم من جـوع وآمـنهم مـن خـوف          يالذ (: معلّم
  ) صدور الناس، من شرّ ما خلق، من شرّ الوسواس الخنّاسييوسوس ف
شود، كار به همين صـورت بايـد انجـام بگيـرد و هـيچ                يه م ظه مالح كچنان
 آن نبايـد داده شـود و هـيچ چـون و             ي و چگـونگ    در مورد تـصريف    يتوضيح
  .به ميان بيايد  نبايديچراي

خاص اصل مهم    با توجه به     ست كه  ا گردد اين  ي كه در اينجا مطرح م     يسؤال
ـ       ب  قـرآن بـدون كـوچكترين پيرايـه، چنـين           ةودن كار تعليم قرآن و ضرورت ارائ

 بـه مـتن     ييل دارد و به چه دل     يتصريف و غير آن چه وجه       مانند ي اضاف يكارها
  شود؟ يآموزش قرآن اضافه م

 كودكــان كــه ســاس رفتــارا اوالً، ايــن نظــام آمــوزش در اصــل بــر: جــواب
 را  ي كه كودك زبان مـادر     يهنگام. آموزان استاندارد هستند تعبيه شده است      زبان

 به ايـن    ياو جهت آموزش زبان بسيج است و ديگر نياز          وجود يآموزد، تمام  يم
ديگـر فاقـد    هـا      چون در سنين باالتر، انسان     يول.  نيست ي به ظاهر اضاف   يكارها

 هـستند و آن دسـتگاه را متـروك رهـا كـرده و يـا                 يآموز آن دستگاه فعال زبان   
 هستيم تا آن    ي فعال كردن آن دستگاه نيازمند انجام كارهاي       ياند، برا  منهدم نموده 
ريف در   ماننـد تـص    يكارهـاي . احيا گردد و فعال شـود      ي تا حدود  يدستگاه زبان 
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و هـا     ، چنـين فعاليـت    ثانيـاً .  كـودك اسـت    ي حاالت زبـان آمـوز     يواقع بازساز 
 مـتن   بلكه در جهت تمرين زبان قرآن و نهايتـاً          نيستند ي بيرون ي چيزهاي يكارهاي

شود اين كارها را زوايد و اضافات بر قـرآن           يگردد و نم   ي تكرار م  قرآن است كه  
  .به حساب آورد

  مقطع دّوم توّجه در قابل ينكات آموزش

 گردنـد  ي بيشتر م  يتر و آيات به طور محسوس      يها طوالن  در مقطع دوم، سوره   
 بـه . خـورد  يشود، گسترش آيات و سور به چشم م        يو همين كه مقطع عوض م     

هـا داشـتيم بيـشتر        پـنج آيـه    ي كه بـر رو    يها، تأكيدهاي  خاطر طبيعت اين سوره   
در » تـصريف  «ة بـه اضـاف    شـد  ي كه در مقطع اول انجام م      يامورة  شود و هم   يم

  .گيرد يدوم نيز انجام م مقطع
شـد،   ي علق بـه بعـد انجـام مـ         ة كه در مقطع اول از سور      ي از امور مهم   ييك

البته بـا    - مكتوب بود    ة قرآن و جواز استفاده از نسخ      يمسأله نگارش و رونويس   
  .يابد ي كه در مقطع دوم هم به همان صورت ادامه م- ش خودشرايط ضوابط و

   و اعراببدون نقطه» كتاب «ي تالوت از رويايامز

 مكتوب با شـرط كتابـت بـدون         ة كه در رابطه با استفاده از نسخ       ي مهم ةنكت
 ة نـسخ  ياز رو قـرآن آمـوز      كه   ي هنگام  كه ست ا نقطه و اعراب وجود دارد اين     

شـود كـه خـط چنـدان بـه او كمـك              يخواند، متوجه م   ياعراب م  بدون نقطه و  
 ي كـه قـار    يهنگام. شود خواند  يين نحو م  درا به چن  » يردت «ةمثالً كلم . كند ينم

فهمد كه به چندين شكل خواندن آن ممكـن اسـت            يبيند، م  يم  را يا چنين كلمه 
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 دكنـ  ي نمـ  يخواندن كلمه بـه و    درست   در جهت    ي مكتوب تقريبا كمك   ةنسخو  
شود به   ي مجبور م  يقاراً  كند و دائم   يكالم را مشخص م    بلكه خط فقط محدوده   

 يلب و ذهن خود مراجعـه كنـد تـا بدانـد كـدام كلمـه بـود كـه چنـين شـكل             ق
جو كنـد تـا      و   شود در ذهن خودش جست     يم توانست داشته باشد و مجبور     يم

 خـود مراجعـه     ي قبل يها  به شنيده  يدر اين مراجعه، قار   . كلمه مورد نظر را بيابد    
آورد كه اين    ياطر م يابد، مثالً به خ    يرا م   مورد نظر  ةكند و با اين مراجعه كلم      يم

 فـرا   ١)ي عنه ماله اذا تَـرد     يوما يغن  ( ة ليل و آي   ةاست كه در سور   » يترد «كلمه
  .گرفته بود

 اسـتفاده از  ةتدريج محـدود ه ب.  دارديممارست بر اين شيوه اثر بسيار مطلوب   
 يخط فقط اسكلت كالم و اسـتخوان بنـد        . گردد يآموزان معين م    قرآن يخط برا 
تفـاوت  .  بايـد كامـل بـشود      يه با مراجعه به مسموعات قبلـ       است ك  يقرآن آيات

 بـسيار    فاقـد آن تـالوت كنـيم       ة با اعراب و نقطه يا نسخ      ة نسخ ياينكه ما از رو   
  :جمله است، از

  . تمركز بسيار بيشتر استتفاده از قرآن بدون نقطه و اعرابدر موقع اس) 1
ود كـه بـه     شـ  يآيـد و فـرد نـاگزير مـ         يوجود م ه   ب ي و قلب  يفعاليت ذهن ) 2

  .كند ي خويش مراجعه ميمسموعات قبل
  .شود يتر م  هر بار كه سوره را بخواند عميقدرك قرآن) 3
  .گيرد يشكل م» تدبر «يها   زمينهتفاده از قرآن بدون نقطه و اعراببا اس) 4
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 فوايـد ديگـر بـه همـين         ة بسيار مهم است و شايد بازگشت هم       مطلب اخير 
  . اخير باشدةفايد

كه يك اصل مهـم در نظـام آمـوزش قـرآن اسـت بـا                »  در قرآن  تدبر «ةلئمس
گيرد و قرائـت فـرد را بـه قرائـت بـا تـدبر                ي خود قرار م   ي در جا  يچنين روش 

  .كند يتبديل م
: قرائت با تـدبر   ) الف: اند در روايات، قرائت قرآن را به دو قسم تقسيم كرده         

 ياز رو  قرائـت هرسـيم كـ   ي دقّت به ايـن نتيجـه مـ   يبا كم.  تدبر يقرائت ب ) ب
ـ   » بدون تدبر « نقطه دار نوعاً   اعراب دار و     ةنسخ  ينـدرت؛ و قرائتـ    ه  است مگر ب

ـ     » بـا تـدبر    «بدون نقطه و اعراب صورت گيرد نوعاً       كه از نسخه   ه اسـت مگـر ب
اصـالً صـحبت     كه مقام تالوت و قرائت قرآن است      در اينجا و اين مقام      . ندرت

سر تفـاوت دو نـوع قرائـت اسـت كـه      بلكه بحث بر  . نيست مفاهيم و تفسير  از  
 فانذرتكم نـاراً   ( ةشود كه مثالً اين آي     ي با دقّت در الفاظ و عبارات انجام م        ييك
ـ         يخوانده م   چيست و چگونه   ١)يتلظ  يشود، و در قرائت ديگر، اصالً چنين دقّت

 كه كسب كرده است، بـدون       يشود و شخص با همان مهارت روخوان       يانجام نم 
 ي را تبـديل بـه عالئـم گفتـار    ي عالئـم ديـدار   باًمرتّ عبارات،توجه به كلمات و     

  .گذرد يكند و م يم» قرائت«كند و به اصطالح  يم
 از  بزرگترين مشكل ما امروزه در كـار تعلـيم قـرآن همـين اسـت كـه نوعـاً                  

كنـيم كـه نقطـه دار و اعـراب دار اسـت و در                ي قرائت استفاده م   ي برا يخطوط
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عكس، امكان نـدارد قرائـت       بر يول. دهيم ي انجام م   تدبر يقرائت ب  نتيجه معموالً 
 يقرائـت مـا از رو     .  بـدون نقطـه و اعـراب انجـام شـود           ة نسخ يتدبر از رو  بال

 مـا از خوانـدن قـرآن        ي كه موجب بيـزار     است و اعراب دار   دار  نقطه يها نسخه
بـه هـدر     7قشود كـه بـه تعبيـر امـام صـاد           ي م ي همان قرائت   لزوماً  و شود يم
 خود را ندارد، به جهت بـال        ةآثار بايست ما   شود قرائت قرآن   ييده م اگر د . رود يم

  .تدبر بودن است
آموزان بـه   ت كردن قرآن عاد بدون نقطه و اعراب ة مهم استفاده از نسخ    ةفايد

كـه  امـا همين  . را بگيرد   آن يتواند جا  ي كه در اين ارتباط هيچ چيز نم       تدبر است 
 نقطه و اعراب آشـنا كـرديم و آنـان را بـه               بدون يها  آموزان را با قرآن     قرآن ما

 را در آمـوزش برقـرار       ي عـادت داديـم نظـام      يهـاي   چنين نسخه  يقرائت از رو  
 با نخستين گام تدبر در قرآن كه عبـارت از دقّـت در الفـاظ و                 يقار ايم كه  كرده

 بـا  يچـه انـس و   و هر  كنـد  يگيرد و عادت مـ     يكلمات قرآن مجيد است انس م     
  در غيـر ايـن     .گيـرد  ي صورت مـ   ي هم با عمق بيشتر    يبر و تد قرآن بيشتر گردد  

چقدر در مدح و عظمـت تـدبر در قـرآن و لـزوم آن سـخن                 صورت، بعدها هر  
در هـا     سـاعت انـد     ه تدبر عادت نكرد   را كه از آغاز به     يگانآموختبگوييم و قرآن    

  فـوق تـوان    يد و تدبر را امـر     ن كن د تدبر ن بنشانيم، نمي توان    تدبر ة شيو يكالسها
 قـرار دهـيم كـه       يطور  آموزش را  ةتوانستيم شيو  يكه م   در حالي  ؛دنبين يخود م 
را » تـدبر «اينكه اسم   تدا عمالً به تدبر عادت كند ولو      آموز خود به خود از اب      قرآن

  . دارديمعناي در لغت و اصطالح چه» تدبر«هم نشنيده باشد و نداند 
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 تدّبر در قرآن نه تدّبر در كتاب

» تـدبر در كتـاب    « اصـطالح     كريم ست كه در بيان قرآن     ا اين مهم ديگر    ةنكت
 .) قلوبٍ اقفالهـا   يافال يتدبرون القرآن ام عل     (: فرمايد يقرآن كريم م  . وجود ندارد 

كند، در اعراب و زير      ي مكتوب تدبر م   ة كه در كتاب و نسخ     ي كس .قرآن تدبر در 
  . نداردي سوديكند و چنين تدبر يتدبر م... و زبر و
اسـت و   جامد و راكد    كه  » كتاب«بر عكس   . زنده است است كه   » قرآن «اين

 اينها متعلـق بـه      ةهم... واوصاف روح، نور، بالغ و بيان       . حيات و حركت ندارد   
 آن آثـار و بركـات كـه         ةدارنـد  بر  در قطعاً» تدبر در كتاب  «. كتاب قرآن است نه  

ـ   .باشـد  ياست نم » قرآنيت قرآن «متعلق به     القـرآن   يءاذا قـر  و (:  مـشهور  ةآن آي
» قـرآن  «ي بيانگر همين مطلب است كه وقتـ )فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون   

 تدبر است   ةكه زمين » اِنصات«همراه با    ديد و اين استماع   رقرائت شد و استماع گ    
  .دنبال دارده  را ب)لعلّكم ترحمون (بود، آنگاه 

 ةخوانـدن از صـفح     خود را بـه      ي دل جا  روي لوح بنابراين، اگر خواندن از     
 غالبـاً  شـود و   ي فـراهم نمـ    )لعلّكـم ترحمـون    ( ةزمينـ  لزوماً    ديگر مصحف داد، 

اسـت  » تـالوت «چرا كه در صورت اول، قرائت ما        . شود يم انجام» هدر «يقرائت
و آثـار ايـن دو در بخـش كليـات         هـا      كه به تفـاوت    ،»قرائت«و در صورت دوم     

  .اشاره كرديم
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  يطوالن يها  خاصّ تعليم سورهةشيو

 در اواخـر ايـن       كـه  مقطع دوم، بايد اضـافه كنـيم      شيوة آموزش در    در مورد   
.  مقطع اول هستند   يها تر از سوره   يرسيم كه بسيار طوالن    ي م يهاي  به سوره  مقطع

خـر ايـن مقطـع قـرار         آيـه در اوا    40 نبأ با    ةآيه و سور   46 نازعات با    ةمثالً سور 
هـا از     يـك از سـوره    هر ليم پيامبر اكرم  نازعات به بعد، مطابق تع    ة  از سور . دارند

» ع«با عالمت   ها    اين واحد ها    معموالً در قرآن  . شوند يم دو يا چند واحد تشكيل    
ـ      در اواخر آيات مشخص شده      ي علمـا  ةدنبـال اِعمـال سـليق     ه  اند كه متأسـفانه ب

حـذف  هـا     طـرف، ايـن رمـوز از قـرآن         بـه ايـن    االزهر از حدود يك قرن پيش     
  .اند شده

نامنـد   يمـ » ركوعات «يها را در علوم قرآن      سوره ةدهند  تشكيل يهااين واحد 
تعبيـر  » ي موضـوع  يواحـدها «يـا   » هـا  زيـر سـوره   «وما در اين طرح از آنها بـه         

  .كنيم يم
اهميـت  خصوص آموزش زبان، توجه به اين نكته حـائز     ه   ب ،ينظر آموزش  از

 آيـه فراتـر     پنجراست كه چنانكه ديديم، همينكه تعداد آيات سوره از حـد چهـا            
ها تأكيـد   ها و ده آيه  پنج آيه  يآموزان بر رو   اسيت قرآن بر حس  پيامبر اكرم  رود يم
 رسـيم،  يچهل آيه يا بيشتر م     ي مشتمل بر س   يها فرمايند و همين كه به سوره      يم

  .دهند يتعليم م) واحد(ها را به دو يا چند ركوع  تفسيم سوره
در تعلـيم چنـين   . جـه اسـت    نيـز شـايان تو     يهـاي   آموزش چنين سوره   ةنحو
ـ      ة كه عبارت از دو سور     - يهاي سوره حـزب   يهـا   سـوره  ة آخر مقطع دوم و بقي 
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سوره را تعلـيم دهـد      ) آخر(ابتدا معلّم بايد قسمت دوم يا سوم         - مفصل هستند 
 يبـه عبـارت ديگـر، بـرا      . دهـد برا آموزش   ) اول (ي و قبل  يو سپس قسمت قبل   
يـك از ايـن      بايد چنين فرض كنـد كـه هر        ، معلّم يدو واحد  ةآموزش يك سور  

 و واحـد اول، سـوره دوم        ؛واحـد دوم، سـوره يكـم      : ها، دو سوره هستند     سوره
ها را يـاد      از اين سوره   يآموزان هم اين مطلب القا شود كه اگر يك         به قرآن . است

سـت   ا  اين عمل آن   ختيزبان شنا ة  نكت. گرفته است  دو سوره را فرا    يبگيرد، گوي 
آمـوزان بـه     كه قسمت دوم را ابتدا تعليم داديم، شوق و اشتياق قرآن           يكه هنگام 
 ةسـور عنـوان كـرديم     مـا    يوقتـ . گردد يبيشتر م   قسمت اول به مراتب    يفراگير

 را  2اول نازعـات  ، كـه    2 و نازعـات   1نازعـات  :سـوره اسـت   نازعات در واقع دو   
  .كند يتر برخورد م   متعلّم بسيار راحت- دهيم يتعليم م

ـ     ة سـور   در  مثالً  كه نيزسوره  تعليم قسمت دوم     در موقع   27ة   نازعـات از آي
 را يـاد    30 تا   27 اتآي گردد، ابتدا بايد   يختم م ) آخر سوره  (46شروع شده و به     

مانـد آمـوزش بـدهيم، و        ي مـ  يصورت تك ه  سوره را كه ب     آخر ة آي  سپس بدهيم
  .ر سورهدهيم تا آخبآيه پنج آيه كار تعليم را ادامه سپس طبق معمول پنج 

كار گرفت، بـه ايـن ترتيـب        ه  توان ب  يذكر شد م    را نيز كه قبالً    يروش ديگر 
 آخر را تعليم داديم، ابتـدا       ة پس از آنكه آي    ييعن. كه سوره را از آخر تعليم دهيم      

 البته اگـر از     . را و به همين صورت     40  تا 36ياد بدهيم سپس    را   45 تا   41آيات  
 بايد توجه داشته باشد و بداند كه اين آيات          آموز كنيم قرآن  ياين روش استفاده م   
  . است45 تا 41  آنهاست مثالً آياتيكه مشغول فراگير
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 بـه همـان ترتيـب، واحـد اول را هـم آمـوزش               ،پس از آموزش واحـد دوم     
  .دهيم يم

  از شروع آموزش از واحد دّوم سورهامتي

 ة بـا زمينـ  آمـوزان را  ست كه قرآن ا اين كار عالوه بر آنچه گذشت، اين       ةفايد
 بـسم اللّـه الـرحمن       مثالً اگر . ايم هانيدردگتر   آشنا بيان و روح و پيام سوره        ياصل

نبأ گذاشتيم و آموزش را شروع كرديم، بـه         ة  سر ركوع دوم از سور      را بر  الرحيم
 بعـد   )...حدائق و اعنابا  . ان للمتقين مفازا  . بسم اللّه الرحمن الرحيم    ( :اين صورت 

ايـن   ةديم، اين مطلب و غرض سوره كه هم        هم آموزش دا   اول را  از اينكه واحد  
گردد و اينكه روح     ي متقين و رسيدن به مقامات آنهاست القا م        ي برا ينعمات اله 

  .افتد ي و متقين است، بهتر جا ما نبأ راجع به تقوةسور و اصل مطلب
 - هـا   سوره »يمحور موضوع « آموزش در جهت كشف و شناخت        ةاين نحو 

 بـسيار مفيـد و كارگـشا        - به مواد آموزش افزوده خواهد شد     م  كه در مقطع سو   
 است كـه بايـد توسـط        يترين كارهاي  بنابراين، تأكيد بر اين مطلب از مهم       .است

 مراحـل   يمعلّم در مقطع دوم انجام شود و نيز تأكيد شود بـر اينكـه پـس از طـ                  
 كـه    عادت كنـد    آن سوره  يآموز در وقت تالوت تمرين     سوره نيز، قرآن   تعليم هر 

  ....  را بخواند، و همچنينيابتدا ركوع آخر را تالوت كند و سپس ركوع قبل
» يا تـصريف سـوره   «آخرين مطلب مربوط به مقطع دوم راجـع بـه تمـرين             

ـ       ي مـ  معلّم در مواقع مختلـف    . است  آيـات   يصـورت تـصريف   ه  توانـد و بايـد ب
 ؛رار كننـد  آموزان تكـ   وت كند و قرآن   مختلف را كنار هم بگذارد و تال       يها سوره
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  : مثالً به اين صورت.نكه در مقطع اول هم اشاره كرديمچنا
 ي، فـ  ة، وما ادريـك مـا القارعـ       ةالقارع ، ما ة، القارع ةهل اتيك حديث الغاشي   

، وامـا مـن ثقلـت موازينـه، و امـا مـن خفـت                ة عيشة راضـي   ي، فهو ف  ة عالي ةجن

 ي، بايد ةسفر، وجوه يومئذ مُ   ة، وجوه يومئذ خاشع   ةيومئذ ناعم  موازينه، وجوه 

، قتل االنسان ما اكفـره،      ة، وما ادريك ماهي   ة، نار حامي  ة نارا حامي  یسفره، تصل 

  .... ةاولئك هم الكفرة الفجر قل يا ايها الكافرون،

بايـد در     را معلّـم حتمـاً     ي تـصريف  يالزم به تذكّر است كه اين نـوع كارهـا         
ـ          آمـوزان   آناز قـر  » تكليـف «صـورت   ه  كالس انجام بدهد و به هيچ وجه نبايد ب

 معلّم بـا آيـات حـزب مفـصل بيـشتر باشـد، بهتـر                يچه آشناي هر البته،. بخواهد
 ةنشود كه چينش منظّم و دقيـق، الزمـ  فراموش . تواند آيات را كنار هم بچيند      يم

 بايـد صـورت     بلكه نفس عمل تـصريف مهـم اسـت و حتمـاً             كار نيست  ياصل
ست كـه در واقـع، در        ا نها اي   ميان سوره  يحاصل چنين تمرينات تصريف   . بگيرد

رد، و ايـن    گي يشود و شكل م    ي جديد ساخته م   ةچند سور  آموز هر بار   ذهن قرآن 
  . قرآن خواهد بودي در زبان آموزي پيشرفت است و عامل مهمةيك نشان

 چنانكه در روايات مربوط به عهـد رسـالت          - است كه    ياين كار همان كار   
 هـا را    سوره يو. رده است ك ي م ي بالل حبش  -  آمده است   مرتبت يحضرت ختم 

 ي كه در محضر پيامبر اكـرم بعـض        يكرد و هنگام   يآميخت و تالوت م    يدر هم م  
 كـرد و جـواب     يكردند، بـالل تبـسم مـ       ياز اصحاب به اين كار بالل اعتراض م       

مـن فقـط دو عطـر را بـا هـم            : ي يعنـ  »ُج الطيـَب ِبالطيـبِ    زِانّمـا اَمـ   «داد كـه     يم
ولكن اقرأ الـسورةَ     «:فرمودند يزدند و م   ي م يندحضرت نيز لبخ    آن .ام آميختهدر
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  كـن  يسع ي ول  ندارد ياشكالهرچند اين كار     ييعن»  حدها يعل«يا   » وجهها یعل
نـد پيـامبر اكـرم بـسيار        ايـن لبخ   .يطـور كـه هـست بخـوان        هر سوره را همـان    

 از  ييك. است كه بايد در آن دقّت و تأمل بسيار كرد         » تقرير« يمعناست و نوع  پر
ـ  گونه جـا   ست كه اين   ا  آن گونه روايات  ابل استفاده و استنباط از اين     نكات ق   هب

ـ     ) ها تصريفو( ها ها و تغييردادن   يجاي  نـه تنهـا ممنـوع       يدر تالوت آيـات قرآن
  نـدارد بـا اينكـه قـرآن        يمنافـات  ، و در عين حال    نيست بلكه مطلوب هم هست    

 يبه همان صـورت   ها را     خودش سوره  يجا ت كنند كه در   يعار آموزان بايد ضمناً   
  . و تغيير بخواننديجايه ب كه در قرآن آمده است بدون جا

  : مقطع دّومي آموزشيها  فعاليتصةخال

   مقطع اولي آموزشيها  فعاليتةادام. 1
  و تمرينات مربوط به آنهاها  انواع تصريف . 2
. از واحد آخر به واحد اولي چند واحديها تعليم واحد به واحد سوره. 3



  

  :ّوممقطع س

   ُملكة مرسالت تا سورة از سور،ره سو١١

 را كـه در مقطـع يـك و دو انجـام             ي آموزشـ  ي كارهـا  ةدر مقطع سوم، همـ    
ـ  آمـ . هـا بايـد مكـرّر تـالوت شـوند           سوره. دهيم يداديم، ادامه م   يم ةوزش اولي 

 بايـد از طريـق گـوش و         وره و يا هر قسمت از سوره ابتـدا        س اطمينان بخش هر  
 آيـات و  ي و تكـرار تـصريف  ينواع تصريف و تمرينات تصريفا. زبان انجام گيرد 

 قـرآن كـريم؛ تـالوت       يهمچنين، استمرار رونويس  . برقرار است  پيوستهها     سوره
؛ تأكيـد   )قطه و اعراب  بدون ن ( نسخه مكتوب    ي تعليم داده شده از رو     يها سوره

؛ آغاز تعليم از واحـد دوم؛       ي چند واحد  يها   سوره يبر توضيحات قرآن شناخت   
آمـوزان و تمـرين آنهـا؛       قـرآن   مطلق و تعليم آنها بـه      يها  تأكيد بر جايگاه وقف   

هـستند   ياز مـوارد  ...  در تالوت و خواندن قرآن و      ي و سادگ  يپيرايگ يرعايت ب 
  .دكه بايد همچنان رعايت شون
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شود كه هـم اينـك       ي نيز به متن آموزش در اين مقطع اضافه م         يمواد جديد 
  .بيان خواهد شد

ـ   . شود ي مرسالت آغاز م ة، با سور  اين مقطع  ويـل   ( ةدر اين سـوره چـون آي
 توجه به تأكيد بـر عـدد ايـن آيـات بيـشتر از               ،گردد ي تكرار م  )يومئذ للمكذّبين 

  .ها ضرورت دارد ها و ده آيه  پنج آيهيها يپايان تأكيد بر

  ها  آيات در سورهة تأكيد بر شمار دراعتدال

آمـوزان نـسبت بـه      حساس گردانيدن قرآنه قبالً نيز توضيح داده شد،  كچنان
و ده هـا     پنج آيهيها ي در كنار تأكيد بر پايان   ها  گونه آيات شاخص در سوره     اين
توانـد وجـود    ي كه در اين زمينه م    ي هاي  است بين افراط و تفريط     ياعتدال ،ها  آيه

  .و وجود داردداشته باشد 
 بـه   يتـوجه  اصـالً  يصورت تفريط ه   ب يا  آيات، عده  ةدر مورد عدد و شمار    

 آيات و صـفحات     ة شمار يصورت افراط ه   ديگر ب  يا كنند، و عده   يعدد آيات نم  
قـرآن در   - يـا تحفـيظ   -افزايند و در تعليم  يو سطرها و غيره را بر متن قرآن م        

ها بـصورت نامرتّـب در ذهـن     ست كه سوره   ا عيب آن تفريط اين   . گيرند ينظر م 
اشـتباهات   بـه هـا    يجه در موقع تالوت سـوره گيرند و در نت ي م يآموزان جا  قرآن
 آيـات در    ي از قبيل جلو و عقب خواندن آيات، فرامـوش كـردن بعـض             يمختلف

 آن عيـب ايـن افـراط هـم       . شـوند  يدچار م ... انداختن آيات و  هنگام تالوت، جا  
كند و   ي حامل قرآن را زياد و زيادتر م       ي بار ذهن  ي سنگين يست كه چنين كارهاي   ا

  از ايـن كارهـا  يكه به بـسيار     در حالي  ،اندازد ي م ي تعسر و سخت   آموز را به   قرآن
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  . نيستيهيچ نياز
ـ   ي ظريف و در عين حال تعيين كننده پيش م     يديگر اينكه اشكال   ن آيد، بـه اي

 يو جايگاه كتب   به حفظ صفحات و تصاوير آنها      در واقع » علم قرآن «صورت كه   
حمـل  «به جاي حفـظ قـرآن و        » حفظ كتاب « به   نهايتاًو   آنها   يها آيات و شماره  

اسـت،  » قـول «است،  » قرآن« كه خود    يآن آيات و عبارات   . گردد يتبديل م » قرآن
شود و از آنجـا بـه قلـب          يدر گوش انسان سرازير م     ياست، و به راحت   » سخن«
شـود و در آن      يرسد، و در پرتو تكرار، بارهـا از زبـان بـه گـوش منتقـل مـ                  يم

 ايـن   يمانـد؛ امـا، وقتـ      يرود، و در قلب مـ      يم بيابد و از آنجا به قل      ياستقرار م 
آمـوز را سـنگين      به آموزش قرآن اضافه شد، بار قـرآن       » كتاب«مسائل مربوط به    

  و مرتبـاً   كنـد  ي را احساس مـ    »كتابحمل  «  بار يكند، و او همواره اين سنگين      يم
زحمـت و    ايـن فروعـات سـخت بـه          ة همـ  اه ب همرا اصل قرآن    يهدارا نگ يبرا

شكل صحيح قرآن را فراگيرد و حامـل قـرآن   ه كه اگر ب   در حالي  ،دافت يتكلّف م 
  .دهد ي به او دست نميگردد، هيچگاه اين احساس سنگين

 در كنار آيات در موقـع       يكار گرفتن انواع تداع   ه   ب توجيه اين افراط  چه بسا،   
سـنگين  حافظـه   هاست كـه بـار       ي كه بر اثر همين تداع     يدر حال   است، ييادآور

 يهـا   آيـات و سـوره     ي و تمـرين و بـازنگر      ي و يـادآور   يبازيـاب شود و كار     يم
 ي را با توجيه تداع    ياگر اين افراط رايج امروز     .سازد ي شده را دشوار م    يفراگير

كـه  بينيم   يم،  مقايسه كنيم  آيات، با حالت اعتدال موجود در تعليمات پيامبر اكرم        
ـ   ي شخص بايد ايـن تـداع      ي افراط ةدر اين شيو   ، و همـواره    وجـود بيـاورد   ه   را ب
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 در كـه   در حالي  ، كند يها را هم كنترل و پيگير      يعالوه بر كنترل آيات اين تداع     
بـستن يـك بـه يـك انگـشتان          (» عقد اَنامِـل  « اگر با    خصوصاً يآن روش اعتدال  

ة كنـد و همـ     ي نمـ  يهمراه باشـد، حامـل قـرآن اصـالً احـساس سـنگين            ) دستها
هـا   ا همين تأكيد بر پنج آيـه       آيات در كار باشد ب     يكه در جهت تداع    يمنظورهاي

 اينكـه  ة بـه اضـاف  .شود يترين شكل برآورده م     به بهترين و راحت    »َعقد اَناِمل «و  
گذشـته از  . آيد ياتّصال و ارتباط انگشتان دست با قلب هم در كار م        ي روان ةجنب

ـ    ي حامل قـرآن مـ   ي انگشتان انسان هم به نوع     ياينكه وقت  خـود  ه شـوند، خـود ب
 خالف قـرآن دسـت      يتواند به كارها   ي نم دستان حامل قرآن   ينديگر، انسان با ا   

  .بيازد
 يصورت اعتـدال  ه   ب شكل صحيح انجام شود؛ ثانياً    ه  بنابراين، اگر اوالً تعليم ب    

 و  ؛ها مشخص شوند   عدد آيات تأكيد گردد و پنج آيه پنج آيه         بر توجه داشتن به   
 آنهـا   ي آيـات و تـداع     ي بخصوص عقد انامل همراه اين امور گردد؛ نگهدار        ثالثاً

: رسـد  ي به صفر يا دست كم نزديك به صـفر مـ  يفراموش گردد و يبسيار ساده م  
  )يسنُقرئك فال تَنس(

ه ذكر شد، در وقت تحويـل گـرفتن         ك اين تأكيدها، چنان   ةليكن، با وجود هم   
هـاي    پاياني بر شماره آيات،     ي قرآن، هيچ نوع تأكيد    ي معلّم و مرب   يآيات از سو  

شـود   ي تحويـل گرفتـه مـ      شود و آنچـه صـرفاً      يانامل انجام نم    و عقد  ها پنج آيه 
خـود چنـين القـا      ه  در صورت عدم مراعات اين امر، خود ب       . است و بس  » قرآن«
» خلـط مبحـث  « ايـن    متن قرآن كريم هستند و طبيعتـاً       شود كه اين امور جزء     يم
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  . را به همراه خواهد داشتيهاي زيان
قـدر تعـداد آيـات       را برقرار سازيم، هر      يدال اعت ةاگر ما توانستيم چنين شيو    

 آموز و دشوار شـدن كـار        قرآن يآموزش داده شده زيادتر شوند، باعث سردرگم      
  از ي قابل قبـول   ة، زيرا، همواره ذهن شخص با محدود      شود ي حامل قرآن نم   يبرا

 . صد آيـه درگيـر نيـست       ي سروكار دارد و هيچگاه با هزار آيه و حتّ         ي قرآن آيات
  هـستند؛ ثانيـاً    يا  و ده آيـه    يا  همواره پـنج آيـه     ي مورد يادگير  يها ودهاوالً محد 

 شوند كـه هـر   يتقسيم م) سورهزير(بالفاصله به دو يا چند واحد        بلند   يها  سوره
 يوقتـ .  داده اسـت ي را جـا يا  يا ده آيـه يا  پنج آيهةواحد نيز در خود چند دست 

 و ي بازيـاب ي راحتـ  قرآن به اين شكل به ذهـن سـپرده شـد، در موقـع لـزوم بـه                 
 ، تـصريف  يهـا   بخصوص با تمـرين    نيز، ديگر   يها با آموزش . شود يم ييادآور

ـ     يهاي  كه مانند پرونده  ها     ارتباط اين قسمت    يطـور مـنظّم بايگـان     ه   هستند كـه ب
 تـرين در   شود، بدون آنكه كوچـك     ي م  تدارك نحو احسن  اند با يكديگر به    شده

 از آيـات   يا رآن به پـردازش محـدوده      پيش بيايد، و هميشه حامل ق      يهم ريختگ 
  .پردازد ي مذهن محفوظ دارد  كه آنها را كامالً دريقرآن

  ها  سورهيپيدا كردن محور موضوع

پيـداكردن  «شـود    ي فعـال مـ     كه با شروع مقطع سوم     يشاخص جديد آموزش  
آمـوز را بـا       با رسيدن به اين مقطع، قرآن      .باشد يم» ها  سوره  براي يموضوعمحور

علـق در مقـام بيـان چـه       سـورة   ) مـثالً (كنيم كه اين سـوره       يروبرو م  اين سؤال 
در  او   ي را بـرا   يآموز را به اينكه اين سوره چه پيام          و توجه قرآن   ؟ است يمطلب
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  .كنيم ي جلب م؟داردبر 
 وجـود دارد،    ي مطالب مختلف  ي قرآن يها  است كه در هر يك از سوره       يطبيع

  .جو شود و  جستيو اصل يست كه آن موضوع محور ا منظور اينيول
و مطالـب   هـا     ، صـحبت  يمعموالً در يك تماس تلفن    : توجه كنيد  به اين مثال  

حاشـيه  هـا     گـو  و   و گفـت  هـا      يپرس  آن احوال  ة هم يشود، ول  ي مطرح م  يبسيار
 يميهمـان بـه   دعوت  « است مثالً    ياز اين تماس تلفن    يهستند، و آنچه هدف اصل    

  . است»جمعه شب
 جديد، يافتن پيام و غـرض سـوره         ياخص آموزش هدف مورد نظر از اين ش     

  از نـو   يآمـوز، و    قـرآن  ي اين شاخص جديد و توضـيح آن بـرا         يبا معرّف . است
، و هـر يـك را چنـد         ي پس از ديگـر    ي را كه قبالً فرا گرفته است يك       يهاي سوره
 كند تـا   ي برقرار م  ي انس جديد   خودش يها كند و با سوره    ي تالوت م  ، مكرّر ،بار

  .ها را بيابد وره سيمحور موضوع
آمـوز در    توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كـه احتمـال دارد قـرآن              

بلكـه مهـم    .  اين اصالً مهم نيست    .دها به اشتباه بيفت     سوره ييافتن محور موضوع  
خواهـد   ي را بكند و احساس كند كه سوره مـ     ي چنين كوشش  يكه و  ستهمين ا 

» پيـام سـوره   « كنـد كـه بـه آن         ي و سع   او دارد  ي برا ي به او بگويد و پيام     يچيز
  .برسد

سـت كـه در اينجـا        ا  كه ايـن كـار بـا انـواع تـصريف دارد، در ايـن               يتفاوت
 ي را كـه محـور موضـوع       يا ء يا شخص يـا كلمـه       يآموزان هر مطلب يا ش     قرآن



 105...............................................................انة آموزش زبان قرآن   گ مقاطع پنج / فصل دوم  

 

 ي اگـر كـس    ييعنـ .  اثبات مدعايشان استدالل كنند    يبايد برا  كنند يسوره اعالم م  
ـ     » خلقت«الً  وره علق مث   س ي محور موضوع   كه گفت  ةاسـت جهـت اسـتدالل، آي

  . را هم تالوت كند)خلق ي باسم ربك الذأاقر(
 است، به هيچ وجـه      ي است كه چون هدف از اين حركت زبان آموز         يطبيع

مطرح بكند و يك      را يكه محور موضوع   قدر   همين.  نيست ي نياز يبه سختگير 
دالل تالوت كند، كـار خـود را        يا چند آيه از سوره را هم به منظور استناد و است           

  .نحو احسن انجام داده استه ب
، اين نكته هم بايد ذكر شود كه طبـق تعلـيم            يدر مورد يافتن محور موضوع    

  كنـار هـم    ة اين نظام هستند كـه هـر دو سـور          ي قرآن دارا  يها سوره پيامبر اكرم 
از آخـر قـرآن كـه در نظـر بگيـريم          . شـوند  ييكديگر محسوب مـ   ) زوج(جفت  

حـال،  ...  فيـل و قـريش و      ة دو سور  ، همچنين يك زوج سوره هستند   » تينمعوذ«
 ةكنيم، بايد از اين نظر بـا سـور         ي يك سوره را مشخص م     يموضوع  محور يوقت

  . نزديك داشته باشدة و رابطيجفت خود هماهنگ
ـ     يشناسـ  قرآن كه يك نظام كارآمد در    » ينظام زوج «اين    ي و تقـسيمات قرآن
انـد تـا     سوره دو سوره با هـم زوج       از آخر قرآن دو    به اين ترتيب است كه    است،  

 قـرآن   ي و درسـ   يآموزشـ   آخرين سـوره در قـسمت      قاف كه  ةرسيم به سور   يم
از آغـاز   . د الكتاب زوج و جفـت نـدار       فاتحة مانند   است و » حزب مفصل  «ييعن

ن ترتيـب،  همـي   بقره و آل عمران زوج يكديگرند، و بـه ةقرآن كريم نيز دو سور  
  . فتح استةسور زوجيا رسيم كه جفت  يات م حجرةتا به سور
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 يهـا   و اشـاره ها    از سورهي تعدادي دوتايي، اسم گذاريمستند اين نظام زوج  
 يها   مانند عنوان  ،زوج است ة  سور بر ارتباط دو     يمختلف موجود در احاديث مبن    

 بقـره و    ه سـور   دو يبـرا » زهراوين«فلق و ناس؛    ة   دو سور  يبرا» معوذتين «يجفت
  بـر  كـه  ي و همچنـين تأكيـدات      انفـال و توبـه     ة دو سور  يبرا» قرينتين«ان؛  آل عمر 

 فيل و قريش شـده اسـت، و         ة و انشراح يا دو سور     ي ضح ةقرائت همراه دو سور   
قـل هـو اللّـه       ةهر كس يك هفته بر او بگذرد و سـور           كه حديثاين  نيز مضمون   

  .تنخوانده باشد و در آن حال بميرد بر دين ابولهب مرده اس  رااحد
وره را بايـد بـا در نظـر          هـر سـ    يبنابراين، فراموش نشود كه محور موضوع     

اين كار نـه    .  زوج آن و از طريق سير و تدبر در هر دو سوره بيابيم             ةگرفتن سور 
گردانـد، بلكـه موجـب       يرا مـشكل نمـ    هـا       سـوره  يمحـور موضـوع    تنها يافتن 
  .گردد ي مي اصليتر شدن به محور موضوع نزديك

 بيـشتر   ييـك محـور موضـوع      م بايد توجه كنيم كه هر سوره      به اين نكته ه   
 آموزان است ايـن     قرآن ة ما و هم   ةآنچه وظيف . داند يرا فقط خدا م     آن يندارد، ول 

ـ  يها  سوره يست كه كوشش كنيم تا محور موضوع      ا  »مـان  خود يبـرا « را   يقرآن
 زوج آن،   ةو تطبيق با سـور     سورهالبته با بيان و استدالل و استناد به آيات           ،بيابيم

  .گرداند ي حدس را به يقين نزديك ميكه تا حدود زياد
، در كنار تصريف در جريان تعليم قـرآن وارد          ياين تشخيص محور موضوع   

 يحـال، گفتنـ   . يابـد  ي از وقت كالس هم به آن اختصاص مـ         يگردد و مقدار   يم
گيـرد   ي صورت نمـ   يها در كالس توسط مرب     تصريف» بيان«طور كه    است همان 
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 آمـوز  ها هم معلّم معموالً ساكت اسـت و قـرآن           سوره يمحور موضوع » يانب«در  
  .كند ي را تشويق ميزند و معلّم فقط و يحرف م

ست كه پس از     ا آموزان برسد، اين   شود به قرآن   ي كه م  يتنها كمك و راهنماي   
 معلّـم چنـد   ي صورت گرفته است و فرد بـدون راهنمـاي         ي كه فعاليت ذهن   يمدت

 يافتن محـور    يگوييم كه برا   يم ، كرده است  ي و موضوع ياب   يمحور ياب  سوره را 
توان به نتيجـه     ي آخر آن سوره بهتر م     يدر واحد يا واحدها     يك سوره  يموضوع
 آخـر   يهـا  در واحـد يـا واحـد      ها      سوره يچرا كه معموالً محور موضوع     ،رسيد
  يـا منـافقون نيـست       منافقون نفـاق   ة سور يبه عنوان مثال، محور موضوع    . است
ايـن مطلـب را    .ر دادن اين خطر به مؤمنان است از نفاق و هشدا  يجلوگير هبلك
   . را در واحد آخر بجوييم نه در واحد اولييابيم كه محور موضوع ي در ميوقت

  ينگارش قرآن با خطّ قرآن

گـردد   ي كه از اواخر مقطع سوم آغاز مـ        ي ديگر يمطلب مهم و عامل آموزش    
همـين سـوره و     د كـه    - قلـم ة  يدن به سور  است كه با رس   » ش قرآن نگار «ةلئمس

 مـسائل مربـوط بـه    ةشـود و همـ   ي بيـان مـ    - آخر اين مقطع است    قبل  ما ةسور
  .شود يالخط و نگارش قرآن در پرتو آن تعليم داده م رسم

 قـرآن كـريم   يدو نوع رسم الخـط بـرا  : راجع به رسم الخطّ قرآن بايد گفت   
  :وجود دارد

  ؛رسم الخطّ بدون الف) 1
  .لخطّ با الفرسم ا) 2
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  الف نگاشته شده اسـت و تقريبـاً        يبا رسم الخطّ ب    قرآن در زمان پيامبر اكرم    
   ـ   هم به همين صورت بوده است      :ة اطهار تا اواخر عهد ائم  مـوازات   بـه  ي ول

 هم رايج شد كه به رسم الخـطّ         ي رسم الخطّ ديگر   نيمة دوم همان دوران    آن در 
تـر   اصـيل  الـف  يات، رسم الخط ب   با توجه به اين توضيح    . الف دار شهرت يافت   

 كـه بـه   يهاي  زيرا تعداد الف؛اساس نيست ياست و البته رسم الخط با الف هم ب  
ـ      در اين رسم الخط افزوده شـده     يساز منظور آسان   طـور ه انـد از همـان ابتـدا ب

  .شوند ي رعايت ممشخّص و دقيق در كتب مربوطه ثبت و ضبط گرديده و دقيقاً
رسم الخطّ  . اند  با دو نام ديگر شهرت يافته       رسم الخط  عدر زمان ما اين دو نو     

  .نامند ي م»يقرآن سلطان« و رسم الخط الف دار را »يمصحف امير« الف را يب
  : از اين دو نوع رسم الخط چنين استيا نمونه

  )والسبحت سبحا والنشطت نشطا والنزعت غرقا ( : يرسم الخطّ مصحف امير

  .)والناشطات نشطا والسابحات سبحا ازعات غرقاوالن( : يرسم الخطّ قرآن سلطان
كنـد، فقـط چنـين       ي قرآن را مطرح م    يدر اواخر مقطع اول كه معلّم رونويس      

 تواند اسـتفاده كنـد     ي م ي رونويس ي برا يآموز از هر قرآن    كند كه قرآن   يسفارش م 
دهـد يـا مطـابق       ي خـود قـرار مـ      ي رونويس يآموز مبنا   كه قرآن  ي آن قرآن  طبعاً و

  .ي يا قرآن سلطان استيميرمصحف ا
آمـوزان توضـيح      قـرآن  يبـرا  قلم، معلّم ة  با تعليم سور  همزمان  در اين مقطع    

دو قابل استفاده اسـت،      اين دو رسم الخط وجود دارد و هر        دهد كه  ي م يتر دقيق
كتابـت بـه زبـان قـرآن و       را در مـورد تمـرين و       ي رسم الخط قرآن سـلطان     يول
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 را در   يكنـيم و رسـم الخـط اميـر         ياستفاده مـ  . .. مانند تابلوها و   ي عموم يجاها
ـ   يا  يا سوره  يا  قرار است آيه    كه رسماً  يجاهاي  دقيـق  ةنـسخ  عنـوان ه  از قـرآن ب

  .كنيم يمكتوب قرآن نگاشته شود، استفاده م
طـور كـه     همـان  وقت تكرار و تأكيد بر آن است كه       قبالً گفته بوديم و حاال      

 اسـت كـه همـان خـطّ        ياصـ  خط آن هم خـط خ       است يزبان قرآن، زبان خاص   
  .باشد ي ميكوف

بنابراين، معلّم در اين مقطع و در اين مرحله، بايد ابتدا راه كتابت قرآن با خط                
 آموزان باز كند و افراد را به سرچشمه برساند، و سپس امكـان              قرآن ي را برا  يكوف

  .آموزان مطرح كند  قرآنيرا برا) نستعليق (ي فارسياستفاده از خطّ معمول
 سخت عالقمند باشند كه قرآن خودشـان را         ي بخواهند و حتّ   يسا كسان چه ب 

دهـيم كـه    ي تذكّر م يكنيم ول  يبه همين جهت راه را باز م      .  بنويسند يكوف با خط 
 وجود ندارد   ي آموزش ة از نظر بهر   ي و نستعليق هيچ تفاوت اساس     يبين خطّ كوف  

  .باشد يو غيره م ي، ترويجي، فرهنگي هنريها  هست تنها در جنبهيتفاوت و اگر
 تواننـد آن   يم -ها     حتي بي سواد   -  ساده است كه همه      يقدره   ب يخطّ كوف 

 بر   كه پندارند، بايد گفت   يم» يافتهاتكامل ن « اين خط را     يا را بنويسند و اگر عده    
 نيـاز دارد؛ چـرا كـه        ي به چنـين خطـ     قرآن دقيقاً  ، تازه يفرض قبول چنين مطلب   
ايـد آن قـدر سـاده و بـدون پيرايـه و فاقـد                هـستند و ب    مخاطب آن ناس جميعاً   

خطّ «و  » يسواد يخطّ ب «كه شبيه    باشد) يافتهاتكامل ن : قول شما ه  و ب  (يپيچيدگ
ـ  يا   مردم بتوانند با هر وسيله     ة باشد كه هم   يا باشد، و نيز به گونه    » كودكان  ي حتّ
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  .قرآن را بنويسند  سادهيها با سر انگشتان خويش با اين شكل
 يـك    دقيقاً ،توصيف كند » غير قابل خواندن  « اين خط را     يس اگر ك  ،همچنين

قرآن   چرا كه شأن خطّ    ؛ را مطرح كرده است    ياين خط قرآن  ديگر   » مهم يويژگ«
ندن باشـد    كه زبان قرآن را آموخته است قابل خوا        ي كس يست كه فقط برا    ا اين

  كـه  ي قـرآن آمـوز    يپيرايه برا  ي اين خطوط ساده و ب     گذشته از اينكه  . كه هست 
  .معناستپربركت زا و  تدبر در قرآن است بسيار ةتشن

  : ي خطّ كوفي الفبانةنمو
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   و فوايد آنيفلسفه نگارش قرآن با خطّ كوف

خـطّ نـسخ و       زمـان معـصومين    وط اسـالمي، در   تاريخ خط در  بنا بر تحقيق    
 ي خط كـوف    با اين حال باز هم منحصراً      يخطوط ديگر نيز وجود داشته است ول      

آن مورد توجه بـوده و بـه سـبب همـين انتخـاب و گـزينش،                 نگارش قر  جهت
  .معروف بوده است» يخطّ قرآن«به عنوان » يخطّ كوف«ها  قرن

 به خـط    ي قرآن يحدود يكصد سال پيش، مرحوم زين العابدين شريف صفو        
را  رسيدن اجل و عدم اتمام اين قـرآن، آن         نوشت و به جهت خوف از فرا       يكوف
 يا  رساله نوشت ي كه و  ي قرآن ةضميم. مام رسانيد درآميخت و به ات   خطّ نسخ    با

  ايـن رسـاله    ي به يادگار مانده است كه در ابتدا       ياز و » الخطاحياء«تحت عنوان   
  :گويد يم

نامند كه ابتـدا در كوفـه رايـج بـوده            يم» يكوف« را به اين سبب      يخطّ كوف «
 در قرون گذشته، نويـسندگان از انـواع نقـوش و خطـوط بـر ايـن خـط                  . است
دند و همين تصرفات علّت انزجار طبـاع گرديـد تـا رفتـه رفتـه متـروك و                   افزو

 يافـت كـه     ي خـواه  ي آن نظر كنـ    يحال آنكه چون به وضع اصل     . مهجور گرديد 
 خطوط  ي اين خط شريف از تمام     ي و تناسب اجزا   يتركيب، اعتدال طبيع   حسن

  .»بيشتر و بهتر است
  :گويد ي خود چنين مة رسالي در انتهايو
 تـشّرفت   ينّـ ا بكتابة كتاب الملك الّعالم      يعند شروع   المنام ي ف ولقد رأيت «

 بالجبـال العظـام لكـن ال بيـتٌ وال            محاطـاً  بزيارة بيت اهللا الحرام فرأيـت واديـاً       

 خربـت   قـد : الكرام وسألتُه من حاِل الَبيِت فقال      مسجٌد، فرأيتُ رجالً من السادةِ    
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. انا ابنيها ان شـاء اللّـه      : ي نفس ي ف فتاَسفتُ وتأَوهتُ وقلتُ  . ِبناؤه وُهدِّمت اركانُه  

هيَم واسـماعيلَ وكيفيـةَ     واالخشاِب وتذكَرتُ قصَّه ابرا    فاشتغلت بجمِع االحجارِ  

 یهما للبيِت وبنيتُ الجدران من القواعد وقد كانت من الكافوِر او الدَُّرر، حتّـ             ِبناِء

ام لعـاِلم مـن      المنـ  يفانتبهتُ من المنام ثم نقلـتُ مـا رايـتُ فـ            .اتممتُ بناء البيت  

 للنّـاس بعـد ظهـوِره ال        )عـج ( يظِهره القائم  ياّن الكتاب الذ  :  فقال ،ماء االعالم العل

ـ  فالبـدَّ ان يه    ،مستأنـسيَن ِبخَطّـه   النّـاُس غيرُ  و يشكَّ انّه بالخطّ الكـوف     َء اللّـه    یّي

 الحّجـة  ذا الخـطّ الـشريف لتكـونَ       قبلَ ظهوِره ِلمعرفة الناس بـاحوال هـ        اسباباً

  .»رهعوانه وانصا اثمَّ انتَ ان شاء اللّه من .هم قائمةيعل

 همـه   ي عرضـه كنـيم كـه بـرا        ي جهانيـان طـور    يقرآن را برا  بتوانيم  بايد  ما  
 و حامـل قـرآن   ي دنيا باشد و غير قـار    يها  يكسان و به يك فاصله از تمام خط       

 يگراي  و تجمل  يرا بخواند ومجد وعظمت قرآن تحت الشعاع هنرگراي         آن نتواند
سـت كـه     ا قرآن آن با   انس   ينياز نسل ما برا   . ر مقام كتابتش قرار نگيرد    و غيره د  

 ي يـا سـمع    ي فقط شـنيدار   اولين مرحله . باشند يقرآن م  ةقرآن بخوانند، زيرا تشن   
صحيح . چشم و بصر را پيدا كند     ة   بايد مجوز ورود به حوز     ياست و بعد از مدت    

گيرد نـه اينكـه بـر       اساس ترويج قرائت آن صورت       ست كه ترويج قرآن بر     ا آن
خواهد با قـرآن آشـنا       يكس كه م  آموزان و هر     قرآن ة هم ياساس خط قرآن، يعن   

 يوقتـ . بگيرد و آشنا شود و بعد با خط آشنا شـود           شود ابتدا با قرائت قرآن انس     
رسـد، بـا خـط     يمكتوب قرآن مـ ة  چهرييعن» كتاب« با   ي آشناي ةهم كه به مرحل   
  . آشنا گرددي كوف خطّييعن »يخطّ قرآن « ومخصوص قرآن
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  ي مهّم خطّ كوفي ويژگ،يتدّبر برانگيز

 تدبر در نظر گرفته شده اسـت،   ي اول برا  ةه معلوم است، قرآن در وهل     كچنان
و اگر بخواهد در شكل مكتوب خود هم تدبر برانگيز باشد بايد با خطّ متناسـب    

وط ديگـر  عكس، خطـ انگيزد و بـر  ي تدبر را بر ميخطّ كوف. تدبر نگاشته شود  با
 در هنـر  . كننـد  يشوند و انسان را به خودشـان مـشغول مـ           يمانع تدبر در قرآن م    

ـ           ا  نيز، اساس بر اين    يگرافيك امروز  ظـاهر  ه  ست كه خطـوط سـاده و نقـوش ب
 ي آنهـا معـان    ياله  ب نمايد و از ال    يمعنا و غير پيچيده انسان را وادار به تدبر م          يب

ر واقـع، اسـاس گرافيـك انتقـال پيـام بـا             د. كنـد  يذهن انسان القا م    عميق را به  
 نيـز چنـين     يخـطّ كـوف   . ترين شكل و از طريق ترسيم خطوط ساده اسـت           ساده
 ي ديگر بايد گفت بـرا     ياز سو . را دارد ها    خطوط و شكل   ترين   زيرا ساده  ؛است

تـر    مناسـب  ي از هر خط ديگـر     ياست، خطّ كوف  » قرائت«تعليم قرآن كه راه آن      
حامـل قـرآن    غيـراز    و   ي قار از باشد كه غير   يبايد طور  است، چرا كه خطّ قرآن    

  . چنين استي نتواند آن را بخواند، و خط كوفيكس
را  هم بتوانـد آن    حامل قرآن غير   و   ي باشد كه غير قار    ياگر خطّ قرآن طور    

 و  ،را خواهـد گرفـت    » نقرآ «يجا» كتاب«صورت خواه ناخواه     بخواند، در اين  
آمـوزش قـرآن بـر اسـاس         يگـذار    پايه ي برا ست كه راه   ا كمترين آفت آن اين   

آن بـاز   فـراوان    يهـا  و آسيب » قرائت«بر  » كتابت«و مقدم گردانيدن    » يروخوان«
  .خواهد كرد
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  نكات مهم در نگارش قرآن

 به  يا  سوره ي كه در مورد نگارش قرآن مهم است اين است كه وقت           ة اول نكت
 دقيق از قرآن مقابلـه  ة نسخند بار بعد از نوشتن با يكچآيد، بايد   ينگارش در م  

 و اين مطلـب بايـد بـه    ، مرتفع گردد  ي احتمال ي تا اشكاالت نگارش   تطبيق شود  و
 ةنـسخ كتابـت   آموز القا گردد كه ايـن خـود اوسـت كـه مـسئول صـحت                  قرآن
  .نمايد ي مآناقدام به تصحيح باشد و فقط اوست كه  ي مخود نويس دست

 و صحابه تحـت     هالم مرسوم بود  طور كه در صدر اس     ديگر اينكه همان  نكتة  
ز جـز مـتن قـرآن در لـوح تابنـاك            آموخته بودند، هيچ چيـ     تعليمات پيامبر اكرم  

بـود   به دليل همين تعليمات پيامبر اكرم     . مصحف نبايد وجود داشته باشد     ةصفح
  در اوراق مصحف هيچ چيـز جـز        ييعن» جرِّدوا القرآن «: گفت يكه ابن مسعود م   

  .خود قرآن ننويسيد
  : از دو شكل زير انجام شودي صفحات سفيد ساده به يكيش قرآن بايد رونگار

  :، به اين شكل بين دو آيه حدود دو الفة آيات با فاصلةنگارش پيوست
  )ةالقارع وما ادريك ما ةماالقارع ةالقارع (
  :، به اين شكلنگارش هر فراز در يك سطر) 2
  )ةالقارع (
  )ةما القارع (
  )ةالقارع وما ادريك ما (
  )يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (
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   قرآن مجيديپرداز   صفحهيالگو

 قـرآن مجيـد     يپـرداز    صفحه ار مهم ديگر در مورد نگارش قرآن      مطلب بسي 
 از مـردم و عـدم       ي بسيار ي و وازدگ  ي از علل خستگ   ياگر دقّت بكنيم يك   . است
 كـه    اسـت  يهـاي  صـفحات قـرآن   » شكل و قيافه   «ميليونها مسلمان با قرآن    انس

  .شوند ي تهيه و توزيع ميامروزه در بالد اسالم
 يهـا   صـفحات قـرآن  ي، حالت ايستاده و عمود   ي منف يها   از اين نكته   ييك
: ، يا بـه تعبيـر ديگـر     يعمود) 2 يافق) 1 :ما دو نوع صفحه داريم    .  است يامروز

مالحظه و بـا يكـديگر      ذيل  اين دو نوع صفحه را در تصوير        . ايستاده و خوابيده  
  :ه كنيدمقايس
  
  
  
  
  

 ،ي دعـوت عقـد و عروسـ       ارت كـ   از قبيل  يهاي  چيز ي در صفحات افق   نوعاً
 نـد و در   كن  مـي  چـاپ  كارت ويزيت و مانند آن را        ، تشويق نامه  ،يدعوت ميهمان 

 ، اعالميـه  ، مجلـس تـرحيم    ي آگهـ  چـون هم ي چيزهاي هم نوعاً  يصفحات عمود 
  .نويسند يا م و مانند آن ري سؤال امتحان، بخشنامه، اخطاريه،احضاريه

گردد كه افـراد معمـوالً بـا مطالـب           ي خود موجب م   يهمين تفاوت به خود   
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چرا كه از ايـن نـوع       ؛  گيرند ي و ايستاده انس نم    ينوشته شده در صفحات عمود    
عكس بـر .  را دارنـد   ي خشك و رسـم    يتوقّع و ذهنيت و تصور مطالب      صفحات،

  .ستعموم مردم اة  كه مورد توجه و انس و عالقيصفحات افق
 كـه   يهـاي  تاريخ اسالم است كه قرآن     اين مطلب از مسلّمات   از سوي ديگر    

انـد، همـه     شـده  ي نگاشته م  : معصومين ةيا ائم  زير نظر و با تقرير پيامبر اكرم      
 يهـا  ، چنانكـه در مـوزه     يانـد نـه عمـود       بوده يافق  صفحات يبدون استثنا دارا  

  .توان مشاهده كرد يرا م  آنيها سراسر جهان نمونه
تر باشد موجـب    تر و باز   چه صفحه خلوت  ست كه هر   ا لب مهم ديگر اين   مط

 ي را كـه سـطرها     يا صـفحه   است و انسان طبيعتاً    ي بيشتر ةتوجه و انس و عالق    
پـسندد و دوسـت دارد بـه آن مكـرّر            يدارد و چشم نواز است بيشتر مـ        يكمتر

...  ورا نـصب كنـد    ميز خود آنيرا حمل كند، كنار دست خود يا رو     بنگرد، آن 
چه زودتر از آن    خواهند هر  يصفحات پر، نفرت زا هستند و افراد م         كه يدر حال 
  .ند و خودشان را از آن خالص كنندفرار كن

اسـالم نگاشـته     ست كه صفحات قرآن كـه در صـدر         ا  اين  ديگر جالبنكتة  
  .گرفتند ي سطر را در بر م5 و حداكثر 3شدند حداقل  يم

  :حال مقايسه كنيد
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 بـا   - نگارند ي را با آن م    ي امروز يها  كه قرآن  -  سوم اينكه خطّ نسخ    ةمسئل
 كه دارد هيچگاه عالقـه و توجـه افـراد را بـه خـود                ي زياد يها ها و گوشه   يتيز

هـا، ناخودآگـاه حالـت        يتيـز تنـد و    بلكه به عكـس بـا همـين          كند، يجلب نم 
ـ     كه اگـر قـرآ     يدر حال ،  انگيزد يم انسان را بر   يجوي  ستيزه  نـرم و آرام     ين بـا خطّ

. كنـد  يافزايد و انس افراد را بـه خـود جلـب مـ             يم  آن ينگاشته شود بر دلپذير   
 يو دوران زنـدگان    9طور كه پيش از اين گفته شد، در زمان پيامبر اكرم           همان
ـ   « به عنوان    يخطّ كوف  : معصومين ةائم تعيـين شـده و شـهرت       » يخـطّ قرآن

  .يافته بود
ـ  ي امروز يها  قرآن يآيات قرآن از رو   حال، اگر افراد از تالوت       سـرعت  ه   ب

هـا    گـشودن قـرآن و سـاعت   ي بـرا  يخسته شوند و با آن انس نگيرند و اشـتياق         
مـا آنچـه را كـه       .  نيـست  يوجود خود احساس نكنند امر عجيبـ       خواندن آن در  

 بوده است كه انسان مدتها بـه آن         يپذير و دوست داشتن    جذّاب، چشم نواز، انس   
ـ  ي قـرآن سـنّت    يبخواند و خسته نشود، يعن     آن يبنگرد و از رو    ، يخـطّ كـوف   ه   ب

زد و پيوسته از تـالوت آن        ي را كه انسان با چند سطر خواندن يك ورق م          يقرآن
كنيم كه صفحات    ي چاپ م  يهاي  آنها قرآن  يايم و بجا   گذاشته برد، كنار  يلذّت م 

......................................

......................................

......................................
...................................... 

......................................

......................................
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 كلمـات   اكثـر تعـداد     حـد  ي آن دارا  ياكثر تعداد سطرها و سطرها      حد يداراآن  
خوانـد يـك صـفحه بـه آخـر           يخواند و مـ    ي كه هرچه انسان م    يا است، به گونه  

در خوانـدن شـتاب     ، يـا اينكـه      شـود  ي زود خـسته مـ     يرسد و در نتيجه خيل     ينم
عالوه بر اينهـا، سـطرها هـم پـر از           . است گيرد كه نقض غرض آموزش قرآن      يم

كـه صـفحات     اسـت    يطبيع. نقطه و اعراب و عالئم وقف و سكت و غيره است          
دلپـذير نيـست و انـسان بـه هـيچ وجـه              نواز و    جذّاب و چشم   ياين چنين قرآن  

 بـين ايـن دو      ماًمـسلّ .  تالوت كنـد   ي متماد يها  آن ساعت  يدوست ندارد از رو   
افكار و عواطف افراد مـسلمان،   نوع مصحف و داد و ستد اين دو نوع مصحف با      

  .بسيار وجود داردآموزان تفاوت   بخصوص قرآن وبخصوص جوانان مسلمان
سـطر،  از   بـودن صـفحات، صـفحات پـر          ي اين مسائل، اعـم از عمـود       ةهم
 پر از نقطه و اعراب و عالئـم مختلـف، رنـگ             يها   پر از كلمه و كلمه     يسطرها

 عظـيم را    ياند و مـشكالت    خط، همه و همه دست به دست هم داده         صفحه، نوع 
 و زوائـد معمـول   يينها، حواشعالوه بر ا  . اند  وجود آورده ه  راه ترويج قرآن ب    در

 سـر   يهـا    زير سطر، كتيبه   ةدور صفحه، ترجم  هاي    جمله حاشيه از در چاپ قرآن  
چرا كه هـر يـك      . كنند ي مسائل ياد شده را تشديد م      ...سوره، تفسير در حاشيه و    

 كنـد، و    يكافيست تا ناخودآگاه از انس انسان بـا قـرآن جلـوگير            از عوامل فوق  
 اشتياق بگشايد، اما پس از چنـد دقيقـه كـه قـرآن را بـه                 انسان قرآن را با نهايت    
  .را كنار بگذارد دل زده و خسته شود و آن، كرد دست گرفت و تالوت

 ي معرفـ  يبه عنوان مـتن درسـ     » حزب مفصل «اگر اين    نكتة مهم ديگر اينكه   
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در اختيـار  »  جـزء يسـ «ست كه به هيچ وجه نبايد قـرآن   ا گردد، معنايش اين   يم
كنـد و نـه شـأن آن فـرد           يقـرآن اقتـضا مـ      چرا كـه نـه شـأن      . گيرد قرار   يمبتد
گيـرد   ي را كه بلد نيست در دست م       ي چيز ي فرد يبه عالوه اينكه وقت   . آموز قرآن

 از  ي كه هيچ اطّالعـ    يكس. شود يم )كمثل الحمار يحمل اسفارا    (كند   يو حمل م  
 بـه   يتم در فيزيك ا   يا  صفحه 2000فيزيك ندارد چه معنا دارد يك كتاب قطور         

  ؟ دست بگيرديزبان آلمان
چنين بوده است كـه قـرآن        تقرير پيامبر اكرم   توصيه و تعليم و   در نظام مورد    

.  بـوده اسـت    )ة، كـرام بـرَر    ة سـفَر  ي، بِايـد  ة مطهـر  ة، مرفوع ة صحفٍ مكرَّم  يف (
 باشـد كـه     يست كـه در دسـت كـس        ا  آن ياله ةاين صحيف » تكريم«ترين   ياساس

 يقـار  «:هم طبق توضيح معـصومين    » سفير كتاب «اشد و   اين كتاب ب  » سفير«
دسـت  در   كه حامل قرآن نيـست صـالحيت         يكس .است» حامل قرآن «و  » قرآن

بر عكس، اين حامل قـرآن اسـت كـه          .  قرآن را هم ندارد    يداشتن و حمل ظاهر   
 اسـت كـه هـم در        يداراست و هماننـد سـفير     نيز    قرآن را  ياهليت حمل ظاهر  

  .  را در دست داردي و هم پيام كتب پيام استيجريان محتوا
 دوست داشـت    ي كس اًست كه اگر احيان    ا  اين  آخر در مورد نگارش قرآن     ةنكت

 چند هر ؛ كند نبايد راه را بر او بست       ي خود را عالمت گذار    ةمصحف دست نوشت  
بـه هـر    .  در مصحف گذاشته نـشود     يست كه هيچ عالمت    ا احتياط و ترجيح بر آن    

 بايد بـه او گوشـزد        اما ، مانع او شد   توان ياشت نم  د ي چنين قصد  ياگر كس حال،  
  .بگذاردير از رنگ متن قرآن  غي عالئم را با رنگحتماً كرد كه
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 چنـين بـوده اسـت كـه ذيـالً           ي مصحف نگـار   يرنگ عالئم در سير تاريخ    
  :آيد و بسيار مطلوب است كه دقيقا رعايت شود يم

   با رنگ قرمز و زبر و زيري اعرابيعالمتها -
  ي با رنگ سبز يا آب حروفيها نقطه -
   با رنگ زرد عالئم وقف و همزه وتشديد -
  ه دلخوايها  با رنگ ديگريها عالمت -

در مقطع سوم نيز همچنان نبايد آموزش مفاهيم و ترجمـه در كـار               :ييادآور
داننـد ماننـد داسـتان اصـحاب فيـل،           ي م آموزان نوعاً   را كه قرآن   ياما مطالب . بيايد

ـ . توان و بايـد مطـرح كـرد        يم... آن باغ و   داستان صاحبان  صوص داسـتان   خـ ه  ب
 دهـد كـه    يدسـت مـ   ه   ب ي قلم آمده است، فرصت خوب     ةصاحبان باغ كه در سور    

  و مطرح كند قرآن آمده است     روايت اصلي و درست آن را آن گونه كه در          معلّم
 نـد  داستان را از قرآن كـريم بخوان        دو مرتبه متن اين    ياز متعلّمان بخواهد كه يك    

روايـت شـده و     » باغ سوخته «و بعد از آن داستان مشهور را كه به غلط با عنوان             
  .ندن گرفته است، با بيان قرآن از آن داستان مقايسه كياذهان جا در

  : مقطع سومي آموزشيها  فعاليتصةخال

   مقطع اولي آموزشيها  فعاليتةادام. 1
   مقطع دومي آموزشيها  فعاليتةادام. 2
  ها  سورهي موضوعيافتن محور. 3
كتابت و نگارش قرآن كريم. 4



  

  :چهارممقطع 

   مجادلهة تحريم تا سورة سوره، از سور٩

 ةهاسـت و همـ     روال گذشـته تعلـيم سـوره       طبق   يدر مقطع چهارم كار اصل    
ها و غيـره      سوره ي، يافتن محور موضوع   يعوامل ديگر اعم از تصريف، رونويس     

  .يابد يم ادامه

   قرآن و امالیديكته

 است كه پـس از       قرآن  يا امالي  ديكته در مقطع چهارم     يامل جديد آموزش  ع
در مـورد   . شـود  ي در مقطع اول و دوم و نگارش در مقطع سوم آغاز م            يرونويس
 بـه  يا  اگر به هر دليل افـراد عـشق و عالقـه      كه  بايد گفت   گفتن و نوشتن   ديكته

، بايد بـدانيم تـا       هنوز صورت نگرفته است    ييا رونويس اند    نشان نداده  يرونويس
 ي برا يشود، چون قرار است از جاي      ي انجام نشود ديكته گفته نم     يكاف يرونويس
 ؛ن برايـشان كـامالً جـا افتـاده باشـد      آيآموزان ديكته گفته شود كه رونويس  قرآن
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  .بايد ديكته بدون غلط نوشته شود  اصل بر اين است كهزيرا،
 ة الخط تبعيت گردد و هم      از يك رسم    ديكته بايد  نوشتن است كه در     يبديه
ديگر اينكـه ديكتـه هـم       . الف يها يا با رسم الخط الف دار نوشته شود يا ب           ديكته
  .شود ي كاغذ سفيد انجام مينقطه و اعراب و با قلم سياه بر رو بدون

ـ       و امالي   ديگر اينكه ديكته   ةنكت ـ ي   قرآن توسط هيچ كس حتّ  و معلّـم    يمرب
 اسـت، مـسئوليت     يامل حال كاتـب وحـ      كه ش  يفضيلت. گردد يقرآن تصحيح نم  

 در نگارش قرآن    ي اشتباه دنبال دارد، و اگر احياناً    ه   را هم ب   يوح يدرست نويس 
 قـرآن   ةآموز و شخص نگارنـد     توسط خود قرآن  صورت گرفت، تصحيح آن باز      

صـحيح توسـط    ة   بر مقابله با نـسخ     ياين كار با تأكيد معلّم مبن      .گيرد يصورت م 
 را يآمـوزان دقـت بـاالي    شود كه قرآن ياين كار باعث م. شود يآموز انجام م  قرآن

 هميـشه   اً كه تقريب  يطوره   را احساس كنند، ب    يخطير رند و مسئوليت  گيكار ب ه  ب
  .غلط بنويسند ي قرآن را بةديكت

  ي قرآنة ديكتيكيفيت اجرا

 بايد قـبالً   و امالي قرآن الزم به تذكر است كه هميشهديكتهنحوة اجراي   در  
آمـوز مـشخص گـردد كـه از           قرآن يخواهد گفته شود برا    ي كه م  يا حوزه ديكته 

معـين شـده يـا       شـود از كـل حـوزه       ي كند؛ سپس م   يقبل آماده باشد و رونويس    
 ديكته چنـد    ة ترجيح دارد كه بعنوان حوز      خصوصاً . آيات آن ديكته گفت    يبعض

ديكتـه گفتـه     يصـورت تـصريف   ه  سوره مشخص گردد و آيات آن چند سوره ب        
  .شود
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  يا  تصريف سورهگسترش

» يا گـسترش تـصريف سـوره     « در اين مقطـع       ديگر يشاخص جديد آموزش  
نوبـت بـه    و سـوره اي      يا و آيـه   يا  مختلف كلمه  يها بعد از تصريف  . باشد يم

 رونـد    با شروع مقطع چهارم در     رسد و اين كار    ي م يا تصريف سوره  فعال كردن 
  .گيرد يآموزش زبان قرار م

است، » قرآن كريم «چون زمينه و متن آموزش ما       ست كه    ا علّت اين كار اين   
 با توجه به موقعيت قـرآن       يلكنيم و  يبا وجود اينكه ما بر تصريف بسيار تأكيد م        

آموز جرأت دسـت يازيـدن بـه تركيـب آيـات و        قرآنيوجود معتقدات مذهب  و
 گذشـته و    ي تـصريف  ي ندارد و در حد همان كارها       را  قرآن با يكديگر   يها سوره
 ضـرورت   ي چنـين كـار     از طرف ديگـر    .ها مانده است   بيان شباهت سوره   احياناً

. ود وارد شـ    قـرآن  در مـتن و رونـد آمـوزش       بايـد    عمـالً     و آموزش زبان اسـت   
 يا گسترش تـصريف سـوره   شود كه با يچنين بيان مبراي قرآن آموزان     بنابراين،
ا هـ   كنيـد كـه ايـن سـوره        يرا معرّف ديگر   يهاي  جديد بسازيد و طرح    يها سوره

 ايـن طـرح     ،مختلـف  يهـا   و از ميان آن همـه طـرح        اند داشته باشند   توانسته يم
  .اند خود گرفتهه موجود را ب

گـسترش  «ما در اين جلـسه      شود كه مثالً كار      ي مطرح م  در اين مقطع، رسماً   
 يهـا  هـا، تمـرين    تكرارهـا، اسـتماع     و با توجـه بـه      » كوثر است  ةتصريف سور 

  .شود ي انجام مي، اين كار به راحتيا ه تصريف سور، خصوصاًي قبليتصريف
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  يا  سورهي گسترش تصريفيها شيوه

  :پذير است  به چند صورت امكانيا گسترش تصريف سوره
  .حذف آيات يك سوره و كوتاه كردن آن سوره) 1
 ة ديگر به سـور يها افزايش آيات يك سوره با انتقال آيات سوره يا سوره   ) 2

  مورد نظر
  . مجزّاة يا چند سور تبديل يك سوره به دو)3

  : كوثرةسورمثال گسترش تصريف 

انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فاما اليتـيم         . بسم اللّه الرحمن الرحيم    (
  )بتر ان شانئك هو اال،فال تقهر، واما السائل فال تنهر
  :ی اعلةمثال گسترش تصريف سور

ما ودعك  . به فصلّي  وذكر اسم ر   .يقد افلح من تزك   . بسم اهللا الرحمن الرحيم    (
 ةواآلخـر . الـدنيا ة  بل تـؤثرون الحيـو  .ولآلخرة خير لك من االولي   . ربك وما قلي  

  )يصحف ابراهيم وموس. ي الصحف االولي ان هذا لف.يخير وابق
طور كه گفتـه شـد بايـد بـين دو            ست كه همان   ا  مهم در اين رابطه اين     ةنكت

ايـن  . تفـاوت گذاشـت   » رآنآموزش و تمرين ق   «و  » تالوت و ترويج قرآن   «مقام  
ـ      ين زبـان  ي تمـر  يسازد، نوع  يآموز م  قرآن  كه يهاي سوره صـورت  ه   اسـت كـه ب
هم خـود او و هـم ديگـران    . دهد و در نزد خودش خواهد ماند ي انجام م يفرض

  همـان  ايـن كـار عينـاً     . اند قرآن همان است كه ياد گرفته       كوثر ةدانند كه سور   يم
دهنـد و جمـالت      ي انجـام مـ    ين آمـوز   است كه كودكان در مراحـل زبـا        يكار

 و كننـد   مـي اند با هـم تركيـب   خود شنيده  را كه از افراد مختلف اطراف     يمتفاوت
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ار جزء سـير آمـوزش      سازند، و به همين علّت است كه اين ك         يعبارات جديد م  
بيـشتر فـرد بـا قـرآن كـريم            و انـس   ي اين كارها باعث آشناي    ةهم. ما نيز هست  

  .گردد يم

  ف در اواخر آياتاز رموز وقفاده  استةشيو

 يست كه در اواخر آيـات عالئمـ   ا در اين كار اين    مفيد از موارد مهم و      ييك
اسـتفاده  تواننـد مـورد       مـي  يا شوند كه در اين گسترش تصريف سوره       ييافت م 

 ندارد، چرا كـه يقينـاً       به پيامبر اكرم   ياستناد ر آيات رموز آخ  البتّه اين . ندريگ قرار
» ط«و » ال« آخر آيات بوده است و با اين قاعده بـه عالئـم       وقف بر  روش ايشان 

انـد و در      در عين حال، اين عالئـم قابـل اسـتفاده          يول. نياز نيست  در آخر آيات  
شود كه در انتخاب و      ي از آنها م   ي اين استفاده آموزش   يا گسترش تصريف سوره  

راعـات  ايـد م  كنند كـه ب    ي را مشخص م   يهاي ها محدوده  داخل سوره  انتقال آيات 
باشـد، در  در آخر آنهـا  » ال« همواره عالمت يا  سوره5 تا 1 ةمثالً اگر از آي   . شود
 بايد مراعات گردد و اين پنج آيه با هم حـذف          يا گسترش تصريف سوره   هنگام

 هم الزم اسـت ايـن رمـوز         ي غير تصريف  يها هنگام گفتن ديكته  . يا منتقل گردند  
  .بشوند رعايت

 يا فطار چنين هستند و در صورت انتقال به سـوره          ان ة سور 5 تا   1مثالً آيات   
  :گردند يبا هم منتقل م) يجهت تمرينات تصريف ( مثالً سورة غاشيهديگر
بسم اللّه الرحمن الرحيم، اذا الـسماء انفطـرت، واذا الكواكـب انتثـرت، واذا                (

ـ   . البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخّرت           يافال ينظرون ال
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ـ  ، السماء كيـف رفعـت     ي وال ،البل كيف خلقت  ا ـ  ،نـصبت كيـف    الجبـال    ي وال  ي وال
  ) ...فذكر انما انت مذكر. االرض كيف سطحت

  : مقطع چهارميموزش آيها  فعاليتصةخال

   مقطع اولي آموزشيها  فعاليتةادام. 1
   مقطع دومي آموزشيها  فعاليتةادام. 2
  مقطع سومآموزشي  يها  فعاليتةادام. 3
  قرآنو امالي كته دي. 4
يا گسترش تصريف سوره. 5



  

  :مقطع پنجم

  اف قة حديد تا سورة سوره، از سور٨

 ي آموزش ةو آخرين مرحل  » رآنآموزش زبان ق   «ةاين مقطع آخرين مقطع دور    
ـ   ةاگر هم . باشد يزبان قرآن م    يـاد داده شـده      ي بـه خـوب    يقبلـ ة   مقاطع چهارگان

آمـوز در ايـن    قـرآن اسـت و قـرآن    ياين مقطع، مقطع تكامل زبان آمـوز    د،نباش
  .خواهد رسيد» بيان قرآن«مرحله به 

  يا  و كلمهيا صريف آيه تگسترش

  :ود دارد وجيدر اين مقطع دو عامل جديد آموزش
  يا  و كلمهيا گسترش تصريف آيه) 1
   قرآنيانشاء) 2

 مقطع چهـارم    به دنبال آموزش گسترش تصريف سوره اي در         در اين مقطع    
 كنـيم تـا    يبـاز مـ    انآموز قرآنبراي   را هم    يا  و كلمه  يا آيه فراه گسترش تصري  
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آن را ببينـد و     گوناگون  هاي     تصريف  هم امكان قرآني   در آيات و كلمات      بتوانند
  .دندهبانجام را نيز ها  تصريف

 جالـب توجـه     1ي خمينـ  ي از مرحوم حاج آقا مـصطف      سخنيدر اين مورد،    
بمثل هـذا     ان يأتوا  يالنس و الجنّ عل   قل لئن اجتمعت ا    ( ةآي: فرمايند ياست كه م  

 ي دالّ بـر بـستن راه بـرا        ١)القرآن ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لـبعض ظهيـرا           
 مرتّبـاً بتوانـد    است كـه فـرد       ي بلكه بر عكس، فتح باب     ؛مانند قرآن نيست  آوردنِ  
مقايـسه كنـد تـا      قرآن  هاي    خود را با سوره   هاي    سوره جديد بسازد و     يها سوره

 يهـا  قدر فاصله و تفـاوت بـين سـوره        ه   قرآن چيست و چ    يها  سوره بفهمد كه 
 تـا   ،راه فهـم اعجـاز قـرآن اسـت          وجود دارد؛ و اين تنها     ي و يها قرآن و سوره  
  .شود مثل قرآن را ساخت يباور كنند كه نماينكه همگان 

 »كافرون«ة   سور يمطابق الگو را  » فاسقون «ةسور به عنوان نمونه  خود  ايشان  
  :سازند يچنين م

وال . ال اصنع مـا تـصنعون     . قل يا ايها الفاسقون   . بسم اللّه الرحمن الرحيم   «

. وال انتم صـانعون مـا اصـنع       . وال انا صانع ما صنعتم    . اصنع انتم صانعون ما  

  » صنعيلكم صنعكم ول

: فرمايـد  يمـ بر همين پايه و اساس است كـه         قرآن كريم   افزايند كه     مي ايشان
 عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعـوا شـهداءكم           ليع ريب مما نزلنا     يان كنتم ف  و(
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  ١)من دون اهللا ان كنتم صادقين
 وصـول و رسـيدن بـشر بـه         تنهـا راه  آموزشـي   هاي    و اين تمرين  اين كارها   

 كـه كـودك در مراحـل    يهمـان كـار  .  كـالم خداسـت   معرفت عميق نسبت بـه    
ـ      يكند و مثالً يك جمله را كه از كـس          ي م يآموز زبان صـورت  ه   شـنيده اسـت، ب

 آورد يمـ بر زبان    كه از ديگران شنيده است       يا بين جمالت پراكنده   بند در  ترجيع
  .كند  ميكند و تركيب آن را با عبارات و تعبيرات ديگر تجربه  ميو بارها تكرار

 بـراي   تـصريف مهارت  ،  يا  و آيه  يا با اين ترتيب، با گسترش تصريف كلمه      
 كه اين نوع تصريف هـم جـا         يگامرسد و هن   ي خود م  ي اعال  به حد  آموزان قرآن

 رويـد  يخود مـ ه خود ب» يانشاء قرآن «ة طيبةشجر افتاد و تمرينات آن انجام شد،     
  .كشد  ميو سر به آسمان

  يا  و كلمهيا تصريف آيه گسترش يها شيوه

 يا  كه در گـسترش تـصريف سـوره   ي هاييجايه ب  تغييرات و جا   ة هم تقريباً
آيـات كوتـاه و بلنـد       . گـردد  ي واقـع مـ    شد در اين نـوع تـصريف هـم         يانجام م 

 و  يا تـوان گفـت گـسترش تـصريف آيـه          يمـ . ...شوند و  يجا م ه  ب جا ،شوند يم
  :گيرد ي ذيل انجام ميها   از شكليبه يكغالباً  يا كلمه
   از آيه؛يحذف قسمت -
  . ديگريا   از يك آيه به آيهي يا قسمتيا اضافه كردن آيه -
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  يه؛تبديل يك آيه به دو يا چند آ -
   كلمات؛يحذف بعض -
  تركيب دو كلمه؛ -
  . ديگراي تبديل يك كلمه به كلمه -

  يا  و كلمهيا سترش تصريف آيه گيها مثال

. ی فترض يعطيك ولسوف   .  وما وّدعک رّبک وما قلی     انا اعطيناك الكوثر  ) ١

  .یك االعلح اسم رّبوسّبك لرّبفصل 

  . كنت تراباي ليتن يوم يقول الكافر ياانا انذرناكم عذابا قريباً) ٢

  . عنک ووضعنا وزرك لک،الم نشرح صدرك) ٣

  .يل سّجي كيدهم ف رّبکجعلو ل،يف فعل رّبک بأصحاب الفيت کيأرأ) ٤

سـيقرؤ  . ی انه يعلم السر ومـا يخفـ       ،كاال ما شاء ربّ   . یسنقرئك فال تنس  ) ٥

  .یمن يخش

 اسـت كـه در ايـن سـير تـصريف، ماننـد گذشـته، معلّـم بايـد فقـط                يگفتن
آموز را قبول كند و او را تشويق نمايد تا اين فعاليـت               قرآن ي تصريف يها ليتفعا

ـ . بگيـرد و منظــور از آن حاصـل گــردد    صــورتيزبـان   اوقــات، ي بــسياريحتّ
 يهـا  رسـد و در همـين فعاليـت        ي از همين طريق به معلّم م      ي عظيم يها موهبت
بنـابراين،  . گـردد  ي معلّم آشكار مـ    ياز علم قرآن برا     مطالب يآموزان بسيار  قرآن

   بـاور داشـته    عكس بايـد    ه  داشته باشد، بلكه ب   » استكثار «ةمعلّم قرآن نبايد روحي
در محضر قـرآن كـريم   دازد كه ناجا بيباشد و براي شاگردانش نيز اين مطلب را       

 بـاال   ي در كالس قرآن مقام    يمتعلّم هستند و اگر كس     دوهم معلّم و هم متعلّم هر     
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آمـوز  درس و دو مـتعلّم  آمـوز هـر    و معلّـم و قـرآن  قرآن اسـت دارد همانا خود  
  .باشند يقرآن ممكتب 
آمـوزان    را باز كرديم، قـرآن     يا  و آيه  يا  اين راه گسترش تصريف كلمه     يوقت

 يهـا پردازند و كـم كـم از الگو        يدر اين نوع تصريف هم به تمرينات مختلف م        
 جديـد  يهـا  كننـد و سـوره   ي مختلف اسـتفاده مـ  يها سورهگوناگون موجود در    

 را چنـين     قيامـت جديـد    ةسـور يـك    سـوره قارعـه      يمـثالً از الگـو    . سازند يم
 النـاس ليـوم     قـوم يـوم ي  . ةادريك مـا القيامـ      وما .ة ما القيام  .ةالقيام«: سازند يم

فلـه عنـد ربـه       فاّما من آمن وعمل صـالحاً     .  اليم  عذاب يويدخل الكفّار ف  . عظيم

نـار  . الجحـيم ثّم ما ادريك مـا      . الجحيم  نار یواما من كفر سيصل   . جنات النعيم 

  ».، وعذاب اليمةحامي

آموزان بر ايـن كـار مـسلّط          يابد تا قرآن   يادامه م ها    تصريفقدر اين     آن ...و
 رحمـان  ةاز سـور مرحلة دقيـق آن   كه -ن قرآ بشوند و نوبت مطرح كردن انشاء     

  . برسد- به بعد است

  يانشاء قرآن

 رحمـان رسـيد، چنـين بيـان     ة سـور بـه آموز    كه قرآن  يبه اين ترتيب، هنگام   
.  خاص داشـته باشـد  ةاست كه يك محدود» تصريف« غير از    »انشاء«كنيم كه    يم

ها جهت    سوره ةتواند از هم   يآموز م   انشاء گسترده و باز است و قرآن       ةداير بلكه
كنـد و بـا      يلذا معلّم قرآن موضوع انشاء را مطـرح مـ         .  استفاده كند  يانشاء نويس 

آمـوز قـرار دادن      اختيار قـرآن  ق حول موضوع مورد نظر و در         دقي يسؤاالتطرح  
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كند تا با جواب دادن به آن سؤاالت و          ي كمك م  ي همه را در امر انشاء نويس      آنها
 ي، ديگـر نيـاز    يالبته پس از مدت   . قرار دادن جوابها متن انشاء تهيه شود       كنار هم 

  .به طرح سؤال توسط معلّم نخواهد بود

  آنی قرتعيين موضوع انشاء

 در ابتـدا تعيـين      ي موضـوعات  ه تعيـين موضـوع انـشاء بايـد بگـوييم          راجع ب 
:  ماننـد  ،انـد   آمـده   زبان قـرآن    آموزش ة دور يها ن سوره متشوند كه بيشتر در      يم

ـ . بهشت، جهنم كفر، تكذيب، انسان،   در كـار تعلـيم   » تيـسير « از ياين عمل جزئ
تدا خواهان نوشتن انـشاء     آموز در اب   قرآن است و بايد انجام شود ولو اينكه قرآن        

  .باشد يدر موضوعات ديگر
 يآموز بـا اجـرا    هستند كه توسط قرآن  يآيات قرآن ها     اين انشاء  ة هم يمحتوا

 ي اسـت وقتـ    يبـديه . انـد   مختلف كنـار هـم چيـده شـده         ي تصريف يهاكرد  كار
 ممكن است ماننـد  .فهمد يكند حتما متن را م ي ميبه انشاء نويس   آموز اقدام  قرآن

 كه تازه آموخته است نداشته باشد، ليكن بـر          ي عميق از زبان   ي ديگر فهم  هر زبان 
  .شود ي حاصل مي وي براي بيشترهر روز پيشرفت اثر تمرينات،

 در اواخـر مقطـع پـنجم         كه به طور محدود و به مقدار كـم         ي از كارهاي  ييك
  خود را بـه زبـان      يها  از انشاء  يآموز بعض   ست كه قرآن   ا توان انجام داد اين    يم

 كنـد و مطمـئن شـود        مضامين آنها را بررسي   لّم بتواند   توضيح دهد تا مع    يمادر
 همـين   يگـاه . درست درك كرده و آگاهانه نوشته است      قرآن آموز مطلب را     كه  

سازد كـه   يكرده است آشكار م  آموز درك   از قرآن را كه قرآن     يتوضيحات زواياي 
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  . معلّم قرآن حيرت افزاستيبرا

  : مقطع پنجميزش آمويها  فعاليتصةخال

   مقطع اولي آموزشيها  فعاليتةادام. 1
   مقطع دومي آموزشيها  فعاليتةادام. 2
   مقطع سومي  آموزشيها  فعاليتةادام. 3
   مقطع چهارمي آموزشيها  فعاليتةادام. 4
  يا  و آيهيا گسترش تصريف كلمه. 5
يانشاء قرآن. 6



  

  خاتمه

بـا  توانـد    ي م ، كرد يمذكور ط  اين مراحل    ة حزب مفصل را با هم     ي كس يوقت
 كل قـرآن ارتبـاط برقـرار كنـد و            با ي به راحت  همين زبان قرآن كه آموخته است     

 بيـشتر عمـق     يشود و فهم و انس و      يتر م  يبيشتر با اين زبان كار كند قو       چههر
  .رود ينهايت پيش م ييافته و تا ب

 قـرآن    زبان ي آموزش ة و دور   است ب، حزب مفصل نيز تمام شده     به اين ترتي  
از ايـن دوره    كـه    يقرآن دانان . رسد ي م ميوه و ثمرة آن      و چيدن    يبه فصل بارده  

 ايـن ميـراث عظـيم و     ةوسيله  قدرت هدايت جامعه را ب     شوند يفارغ التحصيل م  
ـ       ي ترويج و نشر فرهنگ قرآن     يمجيد دارند و حامالن لوا     ه  در جامعه هـستند و ب

ر بـالقرآن   فذكّ (:  قاف ة سور ةي آخرين آ   و يآموزش  متن ةآخرين آي  در   قول قرآن 
  )من يخاف وعيد
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   نت معلّم قرآحكم مأمورّي و  الهی و آسمانیابالغ

  )انت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد بما يقولون ومانحن اعلم  (

  ها  العملشرح وظايف و دستور

  نـدارد و   ينيست با معاندين و مخالفين هيچ كار      » جبار«معلّم قرآن چون    ) 1
، ومـا   ي، فانـت لـه تـصد      ياما من اسـتغن    ( :كند ي نم يدر راه هدايت آنها كوشش    

  ١)يكيزّ عليك االّ
  .ها هستند»من يخاف وعيد«فقط  فعاليت معلّم قرآن ةحيط) 2
  مرتّــب بخوانــد و معلّــم قــرآن بايــدي يعنــ؛اســت» تــذكره« كــار ةشــيو) 3
ـ    آن قـر  يند تا قرآن بـرا    استماع كن  تكرار كنند و     آموزان قرآن صـورت  ه  آمـوزان ب

ـ       لمن كان  ي ذلك لذكر  يانّ ف  (: درآيد» يذكر«و  » ذِكر«  الـسمع   يله قلـب او الق
  ٢)وهو شهيد

شـود و هميـشه      ي و فراگيـر نمـ     ي هيچگاه عموم  يمعلّم بايد بداند كار و    ) 4
  .دهدبخرج ه ب» جباريت« مخالف دارد كه در برابر آنها نبايد يا عده

 فقط قرآن مجيد اسـت كـه        و محور كار است   شود   يآنچه آموزش داده م   ) 5
مـضامين  چـه بـه ايـن       چرا كه هر   ؛گردد ي ارائه م  يا  و پيرايه  يا بدون هيچ اضافه  

از اسـت اضـافه كنـد و      با عظمتيو بس دندريافت كبايد قرآن مجيد كه متعلّم     
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عيـب و   پديـد آمـدن      تعليم استعمال كنـد، باعـث         و حاشية  به عنوان پيرايه  آنها  
 رسـيده   يمتعلّم قرآن با اتمام اين دوره به چيز       . خواهد بود ر تعليم   اشكال در كا  
اسـت  » مجيـد « دارد كـه چـون       يدريافت كرده است و رسـالت       را ياست و چيز  

  .گذارد ي را در كنار خود باز نمي چيز ديگريجا
 از مردم عجيب است و مـورد سـؤال و           ي خيل ي برا ي و روش  يچنين كار ) 6

ء  يهم منـذر مـنهم وقـال الكـافرون هـذا شـ             ان جـاء   بل عجبـوا   (: باشد يانتقاد م 
  ١)عجيب

 يهـا   روش وهـا     همواره از شـيوه   گر است و     دارد كه بازي   يبشر چنين طبيعت  
 االرضِ بغير الحـق،  ي الّذين يتكبرون فيسأصرف عن آيات  ( :كند يانتقاد م  ياصول

؛ وان يـروا  وان يروا كل آية ال يؤمنوا بها؛ وان يروا سبيل الرشد ال يتخـذوه سـبيالً            
  ٢)سبيالً، ذلك بأنهم كذّبوا بĤياتنا وكانوا عنها معرضين  يتّخذوهيسبيل الغ

  كنـار قـرآن ارائـه دهـيم شـديداً          دركه    را يزي هر چ   است كه  به همين دليل  
 بايد توجه داشـته باشـيم كـه همـين امـر باعـث               يشود، ول  يمورد توجه واقع م   

  .گردد  واگذاشته و رها تعليم قرآنشود كه اصل يم
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