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فلسفۀ آموزش قرآن در آموزش و پرورش

ذى َبـَعـَث ِفـى اال ُ   ِّمـّىـىـَن َرسـواًل ِمـنـُهم  ُهـَو الَـّ
ـُمـُهـُم  الـِکـتـاَب َو الـِحـکـَمـَة  َىـتـلـو َعـَلـىـِهـم آىـاِتـه َوُىَزّکـىـِهـم َو ُىـَعـِلّ

َو ِان کـانوا ِمـن َقـبـُل َلـفـى َضـالٍل ُمـبـىـٍن.
سورۀ جمعه، آىۀ 2

قرآن کرىم از آغاز نزول تاکنون، سرچشمٔه بى پاىان علوم و معارف اسالمى و محور تعلىم و تربىت 
دىنى بوده است. تارىخ تعلىم و تربىت اسالمى از آموزش اىن کتاب از سوى پىامبر اکرم صلى الله علىه 

مبارکٔه  سورٔه  دوم  آىٔه  است.  شده  آغاز  آله  و 
جمعه، برنامٔه بعثت و رسالت پىامبر خاتم را در 
تالوت آىات الهى، تزکىٔه مردم، تعلىم کتاب خدا 
آىٔه شرىفه  اىن  الهى خالصه مى کند.  و حکمت 
تمامى  گفت  مى توان  که  دارد  اهمىت  آنقدر 
دو  در  رستگارى  و  دىن  احکام  الهى،  هداىت 
جهان، در گرو عمل به آن است. ازاىن رو، شاىد 
مناسب ترىن آىه اى که مى تواند الهام بخش هدف 

کلى آموزش قرآن باشد همىن آىه است. 
که  است  آن  پى  در  قرآن  آموزش  برنامٔه 
و  انس  براى  دائمى  و  مطمئن  روشن،  راهى 
بهره گىرى  به  که  قرآن کرىم  با  ارتباط همٔه مردم 
منجر  الهى  کتاب  هداىت  از  اىشان  مادام العمر 
باز کند. قرآن، کتاب همٔه انسان هاست.  شود، 
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هر فردى در هر سطحى از علم و تقوا ــ به شرط آنکه زبان اىن کتاب را درک کند ــ مى تواند از آن 
بهره گىرد. )ُهًدى ِللّناِس، بقره، 185(

باىد زمىنٔه بهره گىرى مستقىم و دائمى از قرآن کرىم را براى همٔه  نظام تعلىم و تربىت اسالمى، 
دانش آموزان فراهم آورد، در غىر اىن صورت اىن ضعف و نقصان در همٔه ارکان اىمان و انجام عمل 
صالح افراد جامعه تأثىر نامطلوب و غىر قابل جبرانى خواهد گذاشت. هرچند دستىابى به اىن هدف واال 
و ىگانه وظىفٔه همٔه دروس است، ولى دروس حوزٔه تعلىم و تربىت دىنى و به وىژه درس آموزش قرآن در 

اىن بىن رسالت خاصى برعهده دارد. 
مهم ترىن پىشىنٔه آموزش قرآن، آموزش هاى سنتى است که از دىرباز در همٔه جوامع اسالمى و 
از جمله اىران وجود داشته است. تلقى راىج از آموزش قرآن در سطح عمومى جامعه ــ حداقل در سدٔه 
اخىر ــ تواناىى روخوانى و روان خوانى قرآن کرىم بوده است؛ ىعنى از نظر عموم مردم و نىز بسىارى 
از مراکز فرهنگى سنتى و حتى بخش قابل توجهى از صاحب نظران، هر فردى که مى توانست قرآن را 
بخواند، اّولىن مرحلٔه ضرورى و عمومى آموزش را فراگرفته بود. هرچند همىشه براى آموزش مراحل 
باالتر، به وىژه نسبت به فهم قرآن کرىم توصىه هاىى مى شده است؛ اما پىش از سال هاى اخىر، هىچ آموزش 

مدون، جدى و وىژه براى عموم مردم نسبت به مراحل باالتر از خواندن قرآن وجود نداشته است. 

جامعیت آموزش قرآن
در برنامٔه جدىد آموزش قرآن در آموزش و پرورش که از سال 1377 آغاز شده است، جامعىت 
آموزش قرآن به عنوان ىک اصل اساسى مورد توجه و اهتمام جدى قرارگرفته است. جامعىت آموزش 
قرآن در صدد آن است که بتواند به گونه اى اهداف و اجزاى آموزش قرآن را ترسىم و تدوىن کند که اىن 

آموزش با آنچه در آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه آمده است، نسبتى قابل قبول داشته باشد. 
از اىن رو، تعرىف آموزش جامع قرآن چنىن است: 

آموزش جامع قرآن، فراىندى است براى دستىابى به تواناىى خواندن، درک معنا، تدبر در آىات 
و آشناىى با معارف قرآن به منظور انس و بهره گىرى دائمى از قرآن کرىم و تقوىت اىمان و عمل صالح. 
اگر آموزش قرآن به صورت جامع انجام شود، دانش آموزان که آحاد جامعه را تشکىل مى دهند به »سواد قرآنى« 
بلکه اىن  ىا مهارت نىست؛  به کسب دانش  دست مى ىابند. امروزه سواد در حوزه هاى مختلف علمى منحصر 
دانش و مهارت باىد به اىجاد و تقوىت نگرش خاصى منجر شود که موجب به کارگىرى آموخته ها در زندگى و 

ارتباط دائمى فرد با آنها باشد؛ و چه بسا زمىنه ساز توسعه و گستردگى آن علم شود. 
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سواد قرآنى
با توجه به جامعىت آموزش قرآن و توجه به نکات فوق در کسب »سواد« در حوزه هاى مختلف 

علوم، مى توان سواد قرآنى را اىن چنىن تعرىف کرد. 

به ىادگىرى قرآن کرىم و برخوردارى از دانش و  »سواد قرآنى، اعتقاد و عالقه 
آن  با  دائمى  انس  و  قرآن کرىم  از  مادام العمر  و  بهره گىرى مستمر  به منظور  پاىه  مهارت 

است«. 

مطابق اىن تعرىف، سواد قرآنى داراى وىژگى هاى زىر است: 
اقلىمى، شغلى،  هر وضع  با  افراد جامعه  همٔه  نىاز همگانى است.  قرآنى ىک  1 ــ سواد 
اقتصادى، اجتماعى و … براى آنکه هوىت انسانى ــ الهى خوىش را بشناسند، از آن مراقبت کنند و 

زمىنٔه شکوفاىى تدرىجى آن را فراهم آورند، به سواد قرآنى نىازمندند.
2ــ سواد قرآنى از ىک حّد پاىه برخوردار است. هرچند افراد با توجه به تفاوت هاىى که 
در تحصىالت، شراىط اقتصادى و اجتماعى دارند به سطوح مختلفى از سواد قرآنى نىازمندند، ولى 

بهره مندى عموم از ىک حّد پاىه  ضرورى است. 
امکانات  و  به شراىط  توجه  با  3ــ حّد سواد قرآنى در طول زمان در حال رشد است. 
تعرىف  نىازمند شناساىى و  تغىىرات اىن شراىط در طول زمان، اىن حد،  نىز  مختلف در هر جامعه و 
حد  قرآن،  آموزش  در  فعلى  امکانات  و  شراىط  به  توجه  با  است  ممکن  مثال،  براى  است؛  خاص 
اىن  ارتقاى  با  آىنده  اما در  تعىىن شود.  به صورت معمولى )فارسى خوانى(  ضرورى خواندن قرآن 
شراىط می توان حد ضرورى را، خواندن با لحن عربى تعىىن کرد و ىا حد برخى از دىگر مهارت هاى 

پاىه را ارتقا بخشىد.
 

4ــ حداقل سواد قرآنى موجب عالقه مندى به خواندن مستمر قرآن کرىم، فهم تدرىجى 
معناى عبارات و آىات آن شده و زمىنه ساز بهره گىرى مادام العمر از آموزه هاى الهى مى شود. 
هدف آموزش عمومى قرآن کرىم، نمى تواند صرفاً دستىابى به دانش و مهارت خاصى در ارتباط با 
قرآن باشد؛ بلکه باىد تواناىى و قابلىتى فراهم آورد که فرد بتواند ضمن انس و ارتباط دائمى با قرآن کرىم، 

پىوسته خود را در معرض تزکىه و تعلىم الهى قرار دهد و از قرآن کرىم بهره مند شود. 
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اجزاى اصلى سواد قرآنى
 با توجه به تعرىف سواد قرآنى مى توان براى سواد  قرآنى سه جزء اصلى در نظر گرفت. اىن سه 
جزء عبارت اند از: خواندن قرآن کرىم، درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم و تدبّر در آىات. تدبّر در 
آىات که از توصىه هاى اکىد قرآن کرىم و معصومىن علىهم السالم است از مهارت هاى عمومى مى باشد 
که گاهى در زبان رواىات به عنوان شرط اصلى بهره مندى از قرآن کرىم بىان شده است تا آنجا که در 
ِقرائَـٍة ال  رواىتى از حضرت امىر المؤمنىن على علىه السالم نقل شده است که فرمودند: »الَخىَر فى 

رَ فىها1«. ُـّ تَـَدب
در صورتى که اىن سه جزء اصلى  سواد قرآنى را در سه وجه ىک هرم نشان دهىم. قاعدٔه اىن هرم 
که بنىان و اساس نگهدارى سه وجه آن است، انس دائمى با قرآن کرىم خواهد بود. انس با قرآن کرىم 
غىر از نقشى که در اىجاد مهارت هاى پاىٔه سواد قرآنى دارد، هم نگهدارنده و حافظ اىن مهارت هاست 

و هم به عنوان محصول و ثمرٔه اصلى سواد قرآنى محسوب مى شود. 

از اىن رو مى توان اجزا و ثمرهٔ سواد قرآنى را در شکل زىر نشان داد. 

1ــ تواناىی خواندن قرآن کرىم 
2ــ درک معنای عبارات و آىات قرآن کرىم 

3ــ تدّبر در آىات 
قاعدۀ هرم: انس با قرآن کرىم

1ــ کافى، ج1، ص 36.

1

2

3

قاعده
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رویکرد برنامۀ درسى قرآن  
با توجه به آنچه در فلسفٔه آموزش قرآن بىان شد که آموزش عمومى قرآن کرىم منجر به سواد قرآنى 
خواهد شد، روىکرد اىن برنامه، انس با قرآن کرىم است؛ ىعنى روح حاکم و جهت گىرى کلى برنامه از 
پىش دبستان تا پاىان متوسطه فراهم آوردن زمىنه هاى الزم براى دستىابى به انس با قرآن کرىم مى باشد. 
حضرت امىرالمؤمنىن على علىه السالم مى فرماىند: »ِلـىـَکُن َسمـىـُرَك الُقرآَن«1؛ باىد مونس و همدم تو 

قرآن باشد. 
انس با قرآن کرىم، امرى داراى مراتب مختلف و مجموعه اى از عالئق مرتبط با قرآن کرىم است 
که خواندن مستمر قرآن، درک معناى آىات، تدبّر در آنها و پاىبندى به آموزه هاى الهى در همٔه شئون 
زندگى مبتنى بر قرآن و عترت، الزمٔه همٔه مراحل و مراتب آن است. دستىابى به اىن امر اّوالً، تدرىجى 
است و در طول زمان از نظر کمى و کىفى ارتقا مى ىابد؛ ثانىاً، متناسب با اهداف هر ىک از دوره ها و 
به کسب  منجر  نهاىت  در  و  کرىم مى شود  قرآن  از  دانش آموزان  بهره مندى  پاىه هاى تحصىلى، موجب 

تواناىى و عالقه به بهره مندى مستمر و همىشگى از قرآن کرىم خواهد شد. 

1ــ غررالحکم، ص 111.

پیوست 2
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اصول حاکم بر برنامۀ درسى آموزش قرآن

اصول 18 گانه حاکم بر برنامه آموزش قرآن در دورۀ راهنماىی
در اىن فصل، اصول حاکم، مطابق برنامٔه آموزش قرآن دورٔه راهنماىی ارائه مى شود. ذىل برخى 

از اىن اصول، توضىحاتى دربارٔه آن اصل ارائه شده است.
1ــ تأکىد بر روىکرد برنامه، ىعنی »انس و عالقه به قرآن کرىم و ىادگىرى آن« در تمام 

موارد اعم از تعىىن اهداف، محتوا، روش هاى تدرىس و شىوه هاى ارزشىابى.  
شىوه های  و  تدرىس  روش های  محتوا،  اهداف،  از  اعم  درسی  برنامٔه  عناصر  همٔه  توضىح: 
ارزشىابی باىد به گونه ای تنظىم شود که منجر به ُانس دانش آموزان با قرآن کرىم و عالقه به ىادگىری آن 
شود؛ برای مثال، اهداف باىد متناسب با تواناىی ذهنی دانش آموزان و دست ىافتنی باشد تا موجب رغبت 
و تقوىت انگىزٔه ىادگىری شود. همچنىن محتوا جذاب و متنوع بوده؛ در تدرىس از روش های مشارکتی 

و فعال استفاده شود و همچنىن شىوه های ارزشىابی از محىط اضطراب آور دور باشد.
2ــ رعاىت جامعىت آموزش قرآن با تأکىد بر آموزش مفاهىم قرآن کرىم. 

توضىح: منظور از جامعىت آموزش قرآن آن است که عالوه بر آموزش روخوانى، روان خوانى 
بر ساىر اهداف آموزش قرآن مانند درک معنای آىات )آموزش مفاهىم( آشناىى با برخى از آموزه های 

اخالقى، تربىتى قرآن کرىم متناسب با سن فراگىران، زىبا خوانى قرآن و … توجه شود.
برای آشناىی بىشتر با جامعىت آموزش قرآن به فصل سوم مراجعه کنىد.

3ــ سازماندهی محتوای سه درس قرآن، دىنی و عربی به عنوان دروس هماهنگ و 
تقوىت کننده ىکدىگر و رعاىت ارتباط افقی و عمودی اىن دروس با ىکدىگر.

به نحوی  باىد  آن  ارتباط سه درس مذکور، انتخاب محتوا و سازماندهی  به  با توجه  توضىح: 
انجام شود که ضمن رعاىت مرز مىان اىن سه درس و عدم اختالط آنها با ىکدىگر، محتوای سه درس 
با رعاىت ارتباط های افقی و عمودی از هماهنگی کامل برخوردار بوده و تقوىت کنندٔه ىکدىگر باشند.

4ــ توجه به اصول روان شناسی ىادگىری در تعىىن اهداف، محتوا، روش های تدرىس 
و شىوه های ارزشىابی در تناسب محتوای آموزش با نىازها، عالئق و تواناىی دانش آموزان.
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توضىح: رعاىت اصول روان شناسی ىادگىری در همٔه عناصر برنامه رىزی درسی ضروری است. 
اصولی مانند تناسب اهداف و محتوا با سن، نىازها و عالئق دانش آموزان، سازماندهی محتوا از آسان به 

مشکل، بهره گىری از روش های فعال در تدرىس و توجه به مقاىسٔه پىشرفت تحصىلی هر فرد با خودش.
5  ــ جذابىت محتوا و روش های تدرىس، با تأکىد بر استفاده از هنر متناسب با قداست 

و شأن قرآن کرىم.
توضىح: استفاده از هنر در آموزش بسىار مفىد و مؤثر است. در آموزش قرآن استفاده از هنر 

در اشکال مختلف آن باىد متناسب با شأن و قداست قرآن کرىم باشد.
6  ــ تأکىد بر مهارت هاى عملى نسبت به دانش نظرى در انتخاب و سازماندهی محتوا.

توضىح: آموزش قرآن در دورٔه راهنماىی از دو بخش اصلی روان خوانی قرآن کرىم و آموزش 
مفاهىم تشکىل می شود؛ در هر دو بخش کسب مهارت های عملی نسبت به آشناىی با مجموعه ای از 

قواعد خواندن ىا قواعد صرف و نحو زبان عربی برای درک معنای آىات اهمىت بىشتری دارد.
7ــ تأکىد بر پىوند قرآن کرىم و معارف اهل بىت علىهم السالم و امکان استفاده از 

اىن معارف به وىژه در قالب زىارات، ادعىه و مناجات.
توضىح: پىوند ناگسستنی دو ثقل گرانقدر به ىادگار مانده از پىامبر اکرم صلی الله علىه و آله از 
آموزه های قطعی کتاب و سّنت و مورد قبول همٔه مسلمانان است. آموزش اىن آموزٔه اساسی، در درس 
قرآن و دىنی و ساىر دروس مرتبط اهمىت به سزاىی دارد. بىانات و معارف اهل بىت عصمت و طهارت 
علىهم السالم در قالب احادىث و کلمات حکمت  آموز، ادعىه، زىارات و مناجات، گنجىنٔه گران بهاىی 

است که بهترىن و شفاف ترىن تفسىر را از قرآن کرىم ارائه می کند.
بر  بىشتر  قاعده آموزی،  جای  به  قرآن  قرائت  مختلف  مهارت های  آموزش  در  8   ــ 

روش های الگوگىری تأکىد شود.
به آموزش نظری تجوىد،  توضىح: در آموزش و ىادگىری زىباخوانی قرآن به جای پرداختن 
آن  از  الگوگىری  و  فشرده(  لوح  ىا  و  نوار  توانا،  )دبىر  استاد  از  آىات  قرائت  شنىدن  بر  عملی  به طور 
است  شده  رعاىت  زىباخوانی  و  تجوىد  مهارت های  تمام  نسبی  به طور  مرحله  اىن  در  می شود؛  تأکىد 

دانش آموزان می توانند با تقلىد و الگوگىری به طور عملی برخی از اىن مهارت ها را بىاموزد.
9ــ تأکىد بر نقش فعال ىادگىرنده در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری.

توضىح: تقرىباً در هر دو بخش اصلی آموزش قرآن، ىعنی کسب مهارت روان خوانی قرآن و 
آموزش مفاهىم )درک معنا(، نقش اصلی در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری بر عهدٔه دانش آموزان است و 
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دبىر، بىشتر نقش هداىت کننده و تسهىل کننده ىادگىری را برعهده دارد.
10ــ استفاده از فّناورى آموزشى در برنامۀ آموزش قرآن. 

نرم افزارهای  انواع  فشرده،  لوح  صوتی،  نوار  مانند  آمــوزشی  فـّنـاوری  از  تـوضىح: 
قرآنی ــ فىلم آموزشی و … در برنامٔه آموزش قرآن استفاده مؤثر و مفىد به عمل آىد. 

با استفاده از شىوه های  11ــ ارتقاء تواناىی علمی و صالحىت های حرفه ای دبىران 
متنوع و مؤثر.

با  آموزشی  برنامٔه  تطابق  به منظور  دبىر  تربىت  برنامٔه دوره های  تکمىل  و  توضىح: 1ــ اصالح 
برنامه های جدىد آموزش قرآن.

2ــ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشناىی بىشتر با مبانی و روش های تدرىس 
و شىوه های ارزشىابی برنامٔه جدىد.

فضای  و  زمان  تخصىص  12ــ 
مناسب برای آموزش قرآن.

آمـوزش  ساعـت  تـعىىن  تـوضىح: 
قرآن حتی المقدور در ساعات اولىٔه هر روز و 
اختصاص کالس وىژه به آموزش قرآن با دارا 
بودن امکاناتی مانند: فرش، رحل قرآن، وساىل 
صوتی و تصوىری مناسب در صورت امکان. 

13ــ پشتىبانی از برنامۀ آموزش قرآن و نظارت بر حسن اجرای آن.
توضىح: با توجه به برخی از وىژگی های درس قرآن و شراىط اجرای آن در مدارس، برنامٔه 
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آموزش قرآن حداقل تا مدت زمانی نىازمند پشتىبانی خاص و نظارت دقىق بر حسن اجرای آن است؛ 
که توجه متولىان آن را می طلبد. 

14ــ توجه به ارزشىابی به عنوان بخشی از فراىند ىاددهی ــ ىادگىری.
ـ ىادگىری باشد، نه آنکه فعالىت ها و فراىند ىاددهی ــ  توضىح: ارزشىابی باىد در خدمت  ىاددهیـ 
ىادگىری به نحوی طراحی و ساماندهی شود تا به جای ىادگىری واقعی و معنادار، فقط نتاىج کمی مهم 

و ارزشمند به نظر آىند.
15ــ توجه به روىکرد فراىند مدار در ارزشىابی.

فراىند  پاىان  تا  آغاز  از  باىد  برنامٔه درسی است.  ارکان اصلی  از  ىکی  که  ارزشىابی  توضىح: 
ىاددهی ــ ىادگىری مّدنظر باشد تا زمىنٔه الزم برای شناساىی نقاط قّوت و تقوىت آن فراهم شده و ضعف 

فراگىران شناساىی و در جهت رفع آنها نىز تالش  الزم انجام بگىرد.
تقوىت  و  حفظ  منظور  به  ارزشىابی  در  سهل انگاری  و  سخت گىری  از  پرهىز  16ــ 

منزلت درس قرآن.
ىا  سهل انگاری  با  درس  اىن  ارزشىابی  گاهی  قرآن،  درس  وىژگی های  به  توجه  با  توضىح: 
سخت گىری بىجا همراه می شود. اىن دو حالت تفرىط ىا افراط هم موجب کاهش منزلت درس قرآن در 
مقاىسه با ساىر دروس می شود و هم می تواند از موانع تحقق اهداف اىن درس باشد که باىد تدابىر الزم 

برای حفظ منزل آموزش قرآن فراهم آىد.
اولىاى  مشارکت  جلب  مانند  گوناگون  راه هاى  از  قرآن  آموزش  برنامۀ  اشاعۀ  17ــ 
دولتی و غىردولتی و  از مساجد، مؤسسات ذی ربط  استفاده  دانش آموزان، صدا و سىما، 

.IT بهره گىری از
توضىح: با توجه به جاىگاه ارزشمند قرآن کرىم در فرهنگ عمومی جامعه باىد حداکثر تالش در 
استفاده از امکانات عمومی برای ارتقای آموزش قرآن در مدارس به عمل آىد. در اىن مىان، برگزاری 
جلسات توجىهی برای والدىن، مشارکت صدا و سىما در فعالىت های آموزش قرآن، استفاده از ساىر 

زمىنه ها و امکانات آموزشی قرآن در جامعه اهمىت دارد.
مورد  معتبر،  پژوهش های  نتاىج  از  استفاده  با  می تواند  قرآن  آموزش  برنامۀ  18ــ 

اصالح و تغىىر ضروری قرار گىرد.
توضىح: با وجود بهره گىری از همٔه تجارب و دقت در کار، ىک برنامه در عمل با مشکالت و 

نواقصی روبه رو می شود. شناساىی اىن گونه مشکالت و رفع آنها ضروری و مفىد است.


