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آموزش قرآن (روخوانی و روانخوانی) یا (تجوید و خوشخوانی) ،کدامیک؟

از آنجا که در دهههای اخیر مسئله تجوید و لحن ،آمیختگی با تالوت قرآن یافته است معلّمین
قرآن معموالً آموزش تجوید را به عنوان تعلیم قرآن تلقّی میکنند ،بطوریکه بوضوح مالحظه
میشود جلسات آموزش قرآن ،تبدیل به جلسات تجوید و صوت و لحن شده و این موضوع به
شدت رو به رشد است و صدا و سیمای قرآن هم ناخواسته و نادانسته به آن دامن میزند .در این میان
آموزش خود قرآن در حال فراموشی است و معلمین سنّتی و سبکهای مجرب در انقراضاند .لذا
الزم است:
1ـ این مسئله آسیبشناسی شده و همه آسیبها احصاء و معرفی شوند.
2ـ سبکها و روشهای قدیمی و پربازده احصاء و معرفی شوند.
3ـ میزان دخالت و راهیابی نوافل تالوت از قبیل تجوید و وقف و ابتدا کارشناسی شده و اندازهها
معرفی شوند.
4ـ نحوه گسترش و راهکارهای ترویج آموزش خالص (فارغ از نوافل) پیشنهاد شوند.
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مسئله اقراء و لزوم یا عدم لزوم ارائه یک دوره کامل تالوت نزد استاد و نقش آن در آموزش

با ظهور روشهای نوین یادگیری و ارائه طرحهای خودآموزی در زبان ،روشهای خودآموزی
روخوانی قرآن هم در این میان برای خود جایی گشود ،اما هرگز از جانب هیچکس این مسئله مورد
ارزیابی و تحقیق قرار نگرفت که آیا آموزش کلیّاتی که مشتمل برخودآموزی است برای مهارت
در تالوت و خوانش روان قرآن و انس با کتاب خدا کفایت میکند یا همچنان سبک پرخوانی برای
آموزش و فراگیری بهترین روش است.
و این مسئله بیشتر در مدارس باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در آنجا علیرغم آنکه دروس دیگر
بطور مکرّر و با دقت مرور میشوند و حتی مشق از آنها سفارش داده میشود اما در زمینه قرآن بیشتر
اکتفاء به کلیّات خودآموزی میشود و از پرخوانی پرهیز میشود.
در این مقاله موارد ذیل باید روشن شوند :
1ـ نقش پرخوانی باید کارشناسی شود و معلوم شود چقدر این امر در مهارت و انس قرآن آموز
می تواند مؤثر باشد .همچنانکه نقش مشق خط و کتابت قرآن به عنوان یکی از تکالیف و واجبات
دانش آموزی باید بررسی و جایگاه آن تعریف شود.
2ـ باید سنّت اقراء و تاریخچه آن تبیین شود و قصّه اجازه و افراد مجاز و مجیز در فرهنگ قرائت
معرفی گردند چه در ایران و چه در خارج از ایران
3ـ باید دید در مدارس آیا میتوان فرهنگ و سنّت اقراء را جاری نمود و بررسی شود که چگونه
می توان اجازه قرائت را جزو مقدمات مثالً شرکت در کنکور قرار داد بطوریکه بدون آن امکان
ارتقاء به دانشگاه ممکن نباشد.
4ـ مسئله وفور نوار و مصحف چاپ شده نیز باید بررسی شود که با وجود این دو پدیده ،دیگر
چه نیازی به خواندن یک دوره کامل نزد استاد وجود دارد؟
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آموزش قرآن در مدارس

تقریباً هر دو سهسال یکبار کتب آموزش روخوانی قرآن در مدارس عوض میشوند و شیوههای
جدید پیشنهاد میگردد و این نشان میدهد که هنوز برای دوره تحصیلی دانش آموزی هیچ معیار و
مقداری در نظر گرفته نشده در حالی که دوازده سال تمام ،بهترین ایام عمر یک فرد در اختیار
معلمین قرار دارد و باید گفت معاالسف فارغ التحصیالن ،کمترین بهره ممکن را از این فرصت
جبران نشدنی میبرند.
در مقاله مورد نظر نویسنده باید موارد زیر را مدّنظر قرار دهد:
1ـ کتابهای متداول در دوره دانش آموزی را به طور کلی (و اگر ممکن باشد به طور جداگانه
و یا حداقل به تفکیک سه دوره ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه) مورد بررسی و نقد قرار دهد.
2ـ شیوههای آموزشی را بررسی نماید.
3ـ کم و کیف کتابهای درسی ـ قرآنی را بررسی و نقد نماید و حجم این کتابها را با سایر
حر و مهارت
دروس مقایسه کند و نتیجه بگیرد که در چنین نظام درسی ،فرصت فراگیری قرآن و تب ّ
در خواندن و انس چقدر حاصل میشود.
4ـ چگونگی اعطاء نمره و امتیاز در این نظام بررسی شود.
5ـ نویسنده پیشنهاد خود را در مورد حجم درس قرآن که مربوط به روخوانی و روانخوانی و
مهارت و حفظ است ارائه نماید.
ن
6ـ در پایان نویسنده ورود تجوید و نوافل تالوت و میزان و نحوه اجراء آن را به مقتضای س ّ
دانش آموزان مورد تحقیق قرار میدهد و برای آن تقویم زمانی پیشنهاد دهد.
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اقراء قرآن در نماز (در مساجد)

با توجه به روایتی که از حضرت امام رضا علیه السالم نقل شده قرآن اگر در نماز نیاید ضایع میشود
لذا مسئله قرائت در نماز علیالخصوص در جماعت بسیار مهم است و شاید برتری اهل سنت در
فرهنگ قرائت همین باشد.
لذا الزم است راهکارهای ورود قرآن به نمازها و نحوه وارد کردن ائمه جماعات به میدان اقراء برای
مأمومین مورد تحقیق واقع شود.
در این باره میتوان و باید دستور العملی از کم و کیف قرائت ائمه جماعات تجویز کرد چنانکه
محقق دلسوز جناب آقای حسینی ،جدولی در لوحات متعدّد تهیه کرده و الگوی مناسبی برای این
کار پیشنهاد کرده است.
در این مقاله همه روایاتی که داللت بر قرائت قرآن در نماز میکنند باید گردآوری شوند.
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سهم مصاحف و نوع کتابت در آموزش

بدون شک با ظهور صنعت چاپ و تولید انبوه مصاحف سبک تعلیم و تعلم دستخوش تغییر
شده است ولذا نوع نگارش کلمات (رسم الخط) و نیز جعل عالمات (رسم الضبط) باید مطمحنظر
اصحاب آموزش باشد در این میان برخی مصاحف ،در زمینه رسم الخط اقدام به تبعیّت محض از
نسخههای سلف کردهاند و برخی اقدام به نگارش مطابق با آنچه قرائت میشود کردهاند ،همچنانکه
در زمینه رسم الضبط برخی اقدام به افراط در جعل عالئم کردهاند و مثالً قبل از الف فتحه میگذارند
چه الف ممدوده باشد چه مقصوره و در مقابل برخی اقدام به حذف عالئم نمودهاند و مثالً سکون
را از رسم الضبط محذوف داشتهاند زیرا معتقدند عالئم مربوط به حرکاتند و بیحرکتی یعنی
بیعالمتی ،مضافاً به اینکه میگویند در فارسی سکون عالمت ندارد و قرآنی که برای فارسی زبانها
عالمتگذاری می شود باید نزدیک به زبان فارسی باشد .البته در مقابل هم برخی میگویند :در
کلمات قرآنی سه نوع حرف وجود دارد :حرکت دار ،بدون حرکت (ساکن) ،و ناخوانا و لذا
بیعالمتی فقط به ناخوانا برازنده است و ساکن ،محتاج به نشانه است.
این همه به یک جانب ،در جانب دیگر نحوه خطاطی و مهندسی حروف در کلمات و مهندسی
کلمات در سطر و مهندسی سطور در صفحه و باالخره مهندسی صفحات در مصحف همگی
می توانند بدقّت مورد توجّه قرار گیرند و از بایدها و نبایدهای غیر قابل احتراز برخوردار باشند،
همچنانکه خط و نوع آن از حیث نسخ یا نستعلیق و ثلث باید مدّنظر باشد.
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آموزش قرآن در دانشگاهها

با توجه به اینکه دانشجویان در دانشگاه با علوم تجربی بیشتر آشنا میشوند مایلند که آنچه از
قرآن میخوانند و میآموزند سند و وثیقه تجربی داشته باشد.
در مقاله مورد نظر باید حقانیت و سندیت مورد ادّعای علوم تجربی محرز گردد آنگاه به قرآن
هم بصورتی پرداخته شود که حقانیت و برهانیت و فصل الخطاب بودن آن بارز شود ،همچنانکه
باید هیمنه قرآن بر همه کتابها و بر همه علوم ثابت شود.
بدیهی است این بخشی از کار در دانشگاه است و فقط از این طریق است که میتوان دانشجو
را به قرآن عالقمند کرد و بلکه او را از قهر بدر آورد و آشتی داد.
سپس باید او را به خواندن هر چه بیشتر و انس با قرآن سوق داد.
متأسفانه در دهههای اخیر برای آنکه حقانیت قرآن ثابت شود بعضی دست به کارهای نه چندان
مقبول و مطلوب زدهاند و مثالً سعی کردهاند تجربیات جدید که تحت نام علم به خورد جوانان داده
شده را با آنچه قرآن فرموده ،تطبیق دهند و از این راه حقانیت قرآن را ثابت نمایند.
در حالی که قرآن وراء تجربیات مبتذل و عقیم است و نباید مسحور صوت و رجل وخیل شیطانی شد.
آموزش قرآن در حوزات علمیّه

انبوه دروس متصل و پیوسته طالب گرامی در حوزه معموالً آنها را از تبحّر در دانش قرآنی و
حتی روخوانی باز میدارد و شرائط درسی بگونهای است که اگر بفرض طلبهای در دوره تحصیلی
به قرآن رجوع نکند هرگز در نمیماند و این در حالی است که قرآن روح حاکم بر درس و بحث
و علم هر طلبه است لذا باید برای القاء دروس قرآنی و در درجه اول آموزش روخوانی و روانخوانی
و انس تدبیری اندیشید و با سبکی ویژه تالوت قرآن را جزو دروس اصلی و الینقطع حوزویان نمود.
طالب اهل سنت قطعاً در این ناحیه از ما برتری دارند و تبحر آنها در تالوت و حفظ گواه صادق
بر این مدّعاست.
میتوان سبک و سیاق تعلیم و تعلم آنها را تحقیق نمود و اصالح شده آنرا در حوزه پیشنهاد داد.
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نقش اسوههای تالوت (امثال قاریان مصری) در ترویج و اقبال جوانان به فراگیری قرآن

این مسئله باید بدقت بررسی شود و میزان فراگیری جوانان در قبل از شیوع تالوتهای قاریان
مصری در رسانه و بعد از آن پایش و آمایش شود .بدیهی است صدای امثال عبدالباسط در جذب
مخاطبین مؤثّر بوده اما برنامهریزان آموزش باید مقدار این جنس مطلوب و مطبوع را در سبد
آموزشی تعیین کنند.
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سهم معانی در اقبال به قرآن و آموزش

1ـ در آموزش قرآن ،توجه به مقاصد و معانی قرآن چقدر مؤثر است آیا معانی و مقاصد متعارف
توانایی جذب دانش آموزان را دارد؟ یا باید مطالب جدید از قرآن استخراج و استنباط کرد.
2ـ آیا اصالً قرآن چنین ظرفیتی را داراست که به مقتضای زمانهای مختلف سخن نو داشته
باشد.
3ـ تحقیق در آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول
4ـ تحقیق در آیه « :ال یأتونک بمثل اال جئناک بالحق و احسن تفسیرا»
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بررسی و تبیین طرح آموزش زبان قرآن

1ـ آیا قرآن یک زبان است؟
2ـ آموزش زبان قرآن یعنی چه و چه موادّی را در برمیگیرد (مادّه تعلیم چیست؟)
3ـ قرآن به مثابه یک زبان چه شیوهها و ملزوماتی دارد؟
4ـ محدوده کمّی متن این آموزش چقدر است؟ آیا کل قرآن است یا بخشی از آن؟
5ـ رابطه این شیوه با نحوه تعلیم نبیاکرم (ص) چگونه است؟
6ـ زمانبندی آموزش زبان قرآن چگونه است؟
7ـ مخاطبان این شیوه از آموزش قرآن ،چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟
8ـ چگونه میتوان این طرح را در آموزش و پرورش پیاده کرد؟
9ـ بر اساس این طرح ،زباندانِ متخصص قرآن به چه کسی میگویند؟
11ـ علم به این زبان سقف دارد یا راه برای ادامه باز است؟
11ـ مزیّت این شیوه با شیوههای رایج در آموزش قرآن ،کدام است؟
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آموزش قرآن قبل از دبستان

بعضی انس ناخودآگاه با قرآن را مربوط به دوران طفولیت و بلکه قبل از آن میدانند که با
شیوههای مخصوص توسط والدین و یا افرادی که با طفل معاشرت دارند صورت میگیرد و دراین-
باره مطالب متفرقه گفته و شنیده شده اما هنوز یک دستورالعمل قابل ارائه و قابل دفاع ارائه نگشته
به طوریکه نمیتوان نحوه و دامنه آموزش در سنین کودکی را تعریف و تحدید کرد .نقش مادر
و نقش پدر و اهمیت هر کدام ،نقش بقیه افراد خانواده ،صدا و سیما ،نوار صدای قاریان بزرگ
مصری ،شرکت دادن اطفال در جلسات مساجد و مهدهای قرآنی و مهدکودکها میتواند د این
مقاله بررسی شود همچنانکه نقش چاشنیهای آموزشی و موادّ شوقافزا از قبیل صدای خوش،
جایزه ،ارائه کار در جمع نیز در این مقاله باید بررسی گردد.

نقش مسابقات قرآن در آموزش

مسابقات قرآن بخش بزرگی از ویترین تالوت را در کشور ما به خود اختصاص داده است به
طوری که اصالً قاری با مسابقات شناخته میشود و نام بردن از یکی ،دیگری را تداعی میکند اما
در مورد عوارض و آسیبهای احتمالی این واقعیت کمتر تأمّل صورت گرفته و معموالً عموم مردم
نظرشان به درخشش یک نفر جلب شده و از آنها که تحت الشعاع آن یک نفر در محاق واقع شدهاند
غفلت صورت گرفته است.
روش نبی اکرم (ص) در دریافت قرائت مردم و تأیید و تشویق غالب آنها بدون اظهار نظر در
تفاضل یکی بر دیگری ،میتواند ما را در باره نقش مسابقات در اقبال و آموزش قرآن و اثرات جانبی
آن حساس نماید و برگزارکنندگان مسابقات باید در کنار پرورش این هنر برتر و شریف ،به شدت
در فکر پرکردن خألهای ایجاد شده و جبران مافات برآیند و این محتاج به یک کارشناسی دقیق
است که همان موضوع مقاله میباشد.
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