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Abstract
The Holy Quran as a linguistic phenomenon along with divine purpos-
es has always been considered from various aspects, including how it 
is taught. Nowadays, it is of special importance to formulate the basics 
of curriculum planning of schools and university centers and to prepare 
teaching models and evaluation methods. The problem of research is that 
most schools and centers for teaching the Qur'an do not have a theoretical 
and practical plan based on theories of language teaching in terms of the 
basics of curriculum planning and teaching models and evaluation meth-
ods, and most of the efforts are based on taste. It has been the taste, ex-
perience and imitation of others. In the meantime, it seems that the plan 
of teaching the language of the Qur'an by Dr. Mohammad Ali Lisani Fe-
sharaki, following the example of the good tradition of the Holy Prophet 
in teaching the Qur'an and having an eye on theories of language teaching 
and educational psychology, seeks to change the teaching of the Qur'an 
in the country. By reading this book carefully and by studying the ar-
ticles written in its review and by looking at the new theories of language 
teaching, Raqam has reviewed and criticized it in order to help eliminate 
some of its shortcomings, its importance and position. Warn in teaching 
the language of the Qur'an and offer the solution that the teaching of the 
Qur'an in the present time, in addition to the use of Qur'anic scholars, 
should train specialists in language teaching, linguistics and psychology.
Keywords: language teaching, language teaching theories, teaching pat-
terns, Quranic language teaching, Dr. Lisani.
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 چیسیت و چگونگی آموزش زبان قرآن
)نقد گونه ای بر طرح و نظریه آموزش زبان قرآن دکرت محمدیلع لساین(
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خلیل پروینی1

چکیده
قــرآن کریم به عنوان یک پدیده زبانی در کنار مقاصــد الهی همواره از جنبه های مختلف 
از جمله نحوه آموزش آن مورد توجه بوده اســت. امروزه تدوین مبانی برنامه ریزی درســی 
مدارس و مراکز دانشگاهی و تهیه الگوهای تدریس و شیوه های ارزشیابی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. مسئله ی تحقیق این است که اکثر مدارس و مراکز آموزش قرآن از لحاظ 
مبانی برنامه ریزی درســی و تهیه الگوهای تدریس و شــیوه های ارزشیابی، طرح  نظری و 
کاربردی مبتنــی بر نظریات آموزش زبان ندارند واغلب تالش های صورت گرفته مبتنی بر 
ذوق، سلیقه، تجربه و تقلید از دیگران بوده است. در این میان به نظر می رسد طرح آموزش 
زبان قرآن اســتاد دکتر محمدعلی لسانی فشــارکی با الگوگیری از سنت حسنه پیامبر اکرم 
در آموزش قرآن و با داشــتن گوشه چشمی به نظریات آموزش زبان و روان شناسی تربیتی 
به دنبال ایجاد تحول در آموزش قرآن در کشــور می باشد. راقم این سطور با مطالعه دقیق 
این کتاب و با مطالعه مقاالت نوشته شده در نقد و بررسی آن و با نگاهی بر نظریات جدید 
آموزش زبان به بررســی و نقد آن پرداخته اســت تا ضمن کمک به برطرف کردن برخی 
کاســتی های آن، اهمیت و جایگاه آن را در آموزش زبان قرآن گوشزد کند و این راهکار را 
ارائــه دهد که آموزش قرآن در دوران کنونی باید در کنار اســتفاده از قرآن پژوهان باید از 

متخصصان آموزش زبان، زبان شناسی و روان شناسی تربیتی کند.
واژگان کلیــدی: آموزش زبان، نظریات آموزش زبــان، الگوهای تدریس، آموزش زبان 

قرآن، دکتر لسانی.
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لی 1- مقدمه

قبل از آنکه درباره چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن سخن بگوییم الزم است به طور 
بســیار اجمال درباره زبان قرآن سخن گفته شود. درباره ماهیت زبان عربی قرآن از گذشته 
تاکنون دیدگاه های مختلف و بعضا متناقضی گفته شــده است: زبان عرف عام، زبان عرف 
خــاص، زبان نمادین، زبان فطرت، زبان جهانی، زبــان گفتاری، تاریخمندی، زبان فرهنگ 
زمانه، زبان پیامبر، ترجمه پیامبر و نظرات دیگر. برخی از این دیگاه ها مربوط به دوران جدید 
و نتیجه علم گرایی و تجربه زدگی است که استنباط آن از آیات و روایات اگر نگوییم محال 
است بسار سخت و صعب است. به هر حال آنچه باالجمال درباره زبان قرآن می توان گفت 
و از آن دفاع کرد این اســت که زبان قرآن بــا هیچ یك از زبان های متعارف علمی، عرفی، 
رمزی و تمثیلی و ... متشــابه نیست و در قالب هیچ کدام از زبان های بشری قرار نمی گیرد، 
بلکه قرآن از نظر ســبك و شیوه سخن، ساختارسوره ها، چینش آیات و نظم آهنگ، روش 
ممتاز و بی مانندی دارد که چنین زبانی تنها می تواند با اراده الهی سامان یافته باشد. به عبارت 
دیگر، قرآن زبانی دارد که الگوی آن از وحی گرفته شــده و ساختار آن مخصوص خود آن 
اســت. از آنجا که »دیندارای، ابعاد گوناگــون عقیدتی، اخالقی، حقوقی، اجتماعی، تربیتی، 
آیینی و... دارد، متن قرآن نیز به تناسب هر بعد و موضوعی، از زبان های گوناگون )صریح، 
کنایه، رمز، اســتعاره، قصه و...( بهره جســته  است و البته میان همه این ابعاد و اجزا، از نظر 
زبانی، پیوندی منظم و رابطه ای ویژه برقرار اســت که با آن می توان جهان بینی دینی ]حاکم 
بر متن[ را به دست آورد. بر این اساس، بیانات قرآن نیز ترکیبی از اخبار و انشاء، حقیقت و 

مجاز، رمز و تمثیل، کنایه و استعاره و... می باشد.
بنابرایــن قرآن دارای زبانی خاص همچون زبان عرفی یا رمزی و جز آن نیســت، بلکه 
دارای ساختاری است که تمام انواع زبان را به صورت تلفیقی و به تناسب سطح مخاطبان و 
افق فهم آنان، نوع مفاهیم و آموزه ها، اهداف و مقاصد الهی در آیات و سوره های گوناگون 
به نحو شــگفت انگیزی به کار گرفته است. زبان قرآن، زبانی چند ساحتی است؛ زیرا قرآن 
کتاب هدایت است و به همه شؤون آدمی، که با هدایت او مرتبط است، می پردازد. از این رو، 
در ســاحت های گوناگون حیات فردی و اجتماعی، عقالنــی و عاطفی، و مادی و معنوی 
انســان وارد شده و با آدمی سخن گفته است. اقتضای رســیدن به این مقصود، استفاده از 
ســبك های متنوع و شیوه های گوناگون بیانی )سبك تصریف سخن( بوده که قرآن به نحو 
عالی و شــگفت انگیز از عهده چنین کاری برآمده است. قرآن اسم این زبان را لسان عربی 
مبین می نامد چون مبین و روشــنگر است پس الزمه آن قابل فهم بودن آن بر همگان است 
اینجاســت که برخی از مفسران مانند ســید قطب و آیت اهلل جوادی آملی، این زبان را زبان 
جهانی فطرت می نامند. در تفسیر تسنیم می خوانیم: در فهم معارف قرآن کریم نه بهره مندی 
از فرهنگی خاص شــرط اســت، تا بدون آن نیل به اســرار قرآنی میسور نباشد و نه تمدن 
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ویژه ای مانع، تا انســان ها با داشــتن آن مدنیت مخصوص از لطایف قرآنی محروم باشند و 
یگانه زبانی که عامل هماهنگی جهان گســترده بشری است، زبان فطرت است که فرهنگ 
عمومی و مشــترك همه انســان ها در همه اعصار و امصار است و هر انسانی به آن آشنا و 
از آن بهره مند اســت و هیچ فردی نمی تواند بهانه بیگانگی با آن را در سر بپروراند و دست 
تطاول تاریخ به دامان پاك و پایه های استوار آن نمی رسد که خدای فطرت آفرین آن را از 

هر گزندی مصون داشته است :
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهلل التى فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل ذلك الدين القيم. 

)جوادی آملی، 1387: 32/1 و 33(
در تفســیر فی ظالل القرآن هم سید قطب زبان قرآن را زبان فطرت می داند، از مجموعه 
گفتار ایشــان چنین استنباط می شود: اول اینکه انسان ها برای رسیدن به سعادت و هدایت، 
نیازمند برنامه ای مدون بوده که از هر حیث کامل باشد. دوم؛ تنها کسی می تواند این برنامه را 
در اختیار آنها قرار دهد که از حقایق درونی و بیرونی شان آگاه بوده و به عبارتی، بر زندگی 
آنها احاطه و دانش کافی داشــته باشد. از طرفی برنامه ارائه شده باید فراگیر و برای تمامی 
انسان ها در هر مکان و زمان و با هر زبان و گویش و... باشد به صورتی که هر کسی بر اساس 
نیاز خویش از آن بهره گیرد. در نتیجه این قوانین باید با ادبیاتی نازل شــود که انســان های 
مختلف را براساس نقطه مشــترکی که در آنها وجود دارد مخاطب قرار داده به گونه ای که 
قابل فهم باشــد، و این نقطه و زبان مشــترك میان همه انسان ها )فطرت( است که خداوند 
حکیم، تدوین کننده قوانین هستی و سعادت بشری، قرآن را به عنوان برنامه و چراغ راه بر 
مبنای فطرت فرو فرســتاده و با این زبان، انسان ها را مخاطب قرار می دهد. )قطب سید، فی 

ظالل القرآن، جلدهای مختلف(
حال ما برای آموزش قرآن با چنین زبانی ســر و کار داریم که باید متناســب با آن ساز و 
کاری برای آموزش آن اندیشیده شود. در زمینه آموزش قرآن کریم، از دیرباز کتب متعددی 
به رشته تحریر درآمده است. دکتر کریم دولتی فهرست تقریبا کاملی از تمام آثار نوشته شده 
در دوران معاصر درباره آموزش زبان قرآن را تحت عنوان  منابع مکتوب آموزش قرآن کریم 
تا پایان ســال 1389 به صورت موضوعی گرد آورده است که نشان دهنده میزان اهتمام به 
آموزش قرآن و نیز نوع و نحوه آن می باشد. در این میان به نظر می رسد طرح و نظریه استاد 
لســانی فشارکی که عمری را در آموزش زبان قرآن سپری کرده است با بقیه کامال متفاوت 
است چرا که ایشان بر خالف دیگران آموزش زبان قرآن را مبنای کار خود قرار داده است. 
صاحب این ســطور که توفیق شاگردی در محضر دکتر لسانی را داشته و از خوش ذوقی ها 
و خوش فکری های ایشــان بهره های فراوان برده اســت و کتاب آموزش زبان قرآن  ایشان 
را چندین بار از اول تا اخر به دقت خوانده و حتی در یکی از دروس رشــته تازه تاســیس 
آموزش زبان عربی آن را تدریس کرده است ضروری دید درباره این اثر نغز پر مغز مطالبی 
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لی را بیان کند که اغلب قریب به اتفاق این مطالب در تایید کلیت آن اســت و اندکی  درباره 

کاستی های محتمل آن.

1-1- معرفی کتاب و بیان ویژگی ها و مبانی نظری آن
دکتر لسانی در گفت وگویی با نشریه گلستان قرآن در معرفی  طرح و کتاب خود می گوید: 
طرح جامع آموزش قرآن، طرحي است روزآمد با آرایه اي نوین و جان مایه اي کهن که آرمان و 
فراخوان آن بازنگري محققانه و تجدید نظر عالمانه نسبت به روش ها و شیوه هاي تعلیم و ترویج 
قرآن کریم در جوانان اسالمي است. این طرح، بدون آنکه خواهان توقف فعالیت هاي قرآني 
رایج در جهان اسالم باشد، در پي بازگشودن راهي است که پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین و 
کبار صحابه و خیار تابعین روشنگر آن بوده اند وهمچنان در عصر حاضر مهم ترین الگو و اسوه 
 حسنه براي مسلمانان جهان در امور مربوط به تبلیغ و ترویج و تعلیم قرآن کریم خواهد بود. 
مســئله تحقیق در طرح جامع آموزش زبان قرآن این اســت که روش ها و شیوه هاي رایج 
آموزش و ترویج قرآن کریم کارآیي الزم را ندارند و در خور شان قرآن کریم نیستند و تنها 
راه جبران این نارسایي ها، بازگشت به اسوه حسنه رسول خدا )ص( و کنار گذاشتن سلیقه ها 

و روش ها و شیوه هاي ابداعي غیرمستند به کتاب و سنت و عقل و اجماع خواهد بود.
سواالت اصلي تحقیق عبارتند از:

1- آیا جزئیات روش ها و شــیوه هاي مربوط به آموزش و ترویج قرآن کریم، در قرآن و 
حدیث بیان و تبیین شده است؟

2- آیا این روش ها و شــیوه هاي بیان شــده در کتب حدیث و سیره، محفوظ مانده و به 
دست ما رسیده است؟

3- آیا این روش ها و شــیوه هاي مربوط به 14 قرن پیش امروز نیز مي توانند به کار گرفته 
شوند؟

فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- تمامي جزئیات مربوط به روش ها و شــیوه هاي آموزش و ترویج قرآن کریم در بیان 
قرآن و قول و فعل و تقریر حضرت رســول اکرم )ص( و امامان اهل بیت )ع( و صحابه و 

تابعین به طور کامل بیان و تبیین شده است.
2- تمامي جزئیات این روش ها و شیوه هاي بیان شده در قرآن و حدیث همراه با نظرات 
و توضیحات روشــنگر و راهگشاي مفسران و محدثان، محفوظ مانده و به دست ما رسیده 

است.
3- همان روش ها و شیوه هاي عهد رسول اکرم )ص( ائمه معصومین )ع( و دوران صحابه 
و تابعین امروزه نیز پس از گذشــت متجاوز از 14 قرن همچنان قابل کارگیري و مطابق با 
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موازیــن عقلي و عرفي و مباني علمي و نظري و مورد تایید متخصصان حوزه هاي مختلف 
دانش بشري است.

با توجه به سواالت و فرضیات مذکور، طرح جامع آموزش زبان قرآن، طي این سالیان به 
دنبال دســتیابي به روش جامعي براي آموزش و ترویج قرآن بوده است که دست کم هفت 

ویژگي ذیل را داشته باشد و مدعي است که عمال به آن دست یافته است:
1- براي اهل همه زبان ها و همه خط ها و همه نژادها در سراسر جهان یکسان باشد.

2- براي گروه هاي سني مختلف و براي بي سواد و باسواد یکسان باشد.
3- به کتاب درسي و جزوه آموزشي بیرون از قرآن موکول و مشروط نباشد.

4- کالس بندي و مرحله بندي و مقاطع مشــخص آموزشــي با رهاوردهاي تعریف شده 
)ترمیك( باشد.

5- حجیت شرعي داشته باشد.

6- مقبولیت عرفي داشته باشد.
7 - با سلیقه ها و نظرات افراد مختلف و تحت تاثیر محیط هاي اجتماعي و جوامع زباني 
مختلف، متفاوت نگردد. )بر گرفته از سایت کتابخانه دیجیتال تبیان( دکتر لسانی عالوه بر 
مطالب فوق، در کتاب آموزش زبان قرآن )درسنامه، کتاب معلم، طرح درس و خود آموز( به 

طور تفصیلی ویژگی ها و مبانی نظری و شیوه تدریس خود را توضیح می دهد.
این کتاب که در حقیقت گزارش علمی از طرح جامع آموزش زبان قرآن می باشد در دو 
فصل، یك مقدمه و یك خاتمه نگاشته شده است گویای تمام ویژگی ها، مبانی نظری، روش 
تدریس و نتایج آن می باشد ما در اینجا قبل از پرداختن به نقد و بررسی طرح و نظریه یادشده 

به معرفی کامل آن می پردازیم.

2- بحث و بررسی

2-1- فصل اول کتاب تحت عنوان: اصول و مبانی آموزش زبان قرآن 
در دوره آموزشي حاضر، نه روخواني، نـه تجویـد و نـه مـسابقه هیچ کـدام نیست. بلکه 
کار ما عنوان »آمـوزش زبـان قـرآن« را داراسـت. حـوزه اصـلي و جایگاه قرآن و آموزش 
آن آموزش یك »زبان« است که طبعاً با هیچ کـدام از آن حوزه هاي دیگر نباید خلط گردد. 
سنّت و سیره مرضیه پیامبر اکرم و ائمه اطهـار و صحابه کبار همواره در صدد تبیین و تثبیت 
همین امر بوده است کـه آمـوزش قرآن آموزش یك زبان است و در مسیر آموزش قرآن فقط 
این را مي خواســته اند که بتوانند این زبان را بیاموزند و آموزش دهند. چیزهاي دیگري هم 
اگر وجـود داشته است به گونه اي بـوده اسـت کـه بـا آمـوزش قـرآن خلـط نمـي شـده و 
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لی مي توانسته است وجود داشته یا نداشته باشد. در عین حال، ارتباط اصولي این حوزه »تعلیم 

قـــرآن« یعنـي »آمـوزش زبـــان قرآن« با حوزه هاي دیگر این است کـه هرگـاه مـا »زبـان 
قـــرآن« را آمـوختیم و آموزش ما به اتمام رسید، اگر خواستیم قسمتي از قرآن را با تجوید 
هم بخوانیم مي شود مثاًل تجوید را نیز فرا گرفت و با تجوید خواند؛ یا اگر خواستیم قسمتي 
از قرآن آموزش یافته را با صوت و لحن خاصي بخوانیم بـه همـین شـکل، کـه البته جایگاه 
تمام این کارها بعد از یادگیري زبان قرآن اسـت و قبـل از آمـوزش خود قرآن یا زبان قرآن 
به هیچ چیز دیگر نباید بپردازیم. در کار آمـــوزش قـرآن کریم و فراگیري زبان قرآن از هر 
جهت خود را محدود به قرآن مي نمـــاییم و از خارج از قــرآن هیچ عنصر بیگانه اي را به 

محدوده تعلیم قرآن وارد نمي سازیم.
2-1-1- متن درســي زبان قرآن )65 سوره آخر قرآن کریم از سوره قاف تا سوره ناس 
هفتمـین حـزب قرآن کریم است که همان »حزب مفصل« مي باشد و »متن درسي آمـوزش 

زبـان قرآن« است.(
2-1-2- روش تدریس و شــیوه کالسداري )روش کار چنین است که از سوره ناس 
آموزش قران کریم آغاز مـي شـــود و سوره به ســوره دنبال مي شود تا به سوره قاف ختم 
مي گردد. نکته مهم دیگري که درباره روش آموزش باید گفت این است که همـان طور که 
ره حرفاً حرفاً«  قرائت پیامبر اکرم را چنین تعریف کـرده انـــد: »کانـت قراَءتـه قِـراءه مفـَسّ
تعلیم قرآن و تمرین تکرار آیات قرآني بـدون صـوت و لحـن، بـا صداي بلند و شمرده و 
روشن باید انجام بشود. نکته مهم دیگر این است که شیوه آموزش قرآن »سمعي-کالمـي« 
)گوشـــي - زباني( است و بـه هـیچ وجـه در ابتـداي تعلـیم از »بـصر« )چـشم( اسـتفاده 

نمی شود.(

2-1-3-کالس بندي و تقسیم بندي مراحل آموزش
این دوره آموزشــي به پنج مقطع تقســیم مي گردد. به ترتیب ذیل: مقطع اول: 22 سوره 
آخر قرآن کریم، از سوره ناس تا سوره ضحي؛ مقطع دوم: 15 سوره پیش از آنها در ترتیب 
تالوت، از ســوره لیل تا ســوره نبأ؛ مقطع سوم: 11 سوره پیش از آنها در ترتیب تالوت، از 
سوره مرسالت تا سوره ملك؛ مقطع چهارم: 9 سوره پیش از آنها در ترتیب تالوت، از سوره 
تحریم تا سوره مجادله؛ مقطع پنجم: 8 سوره پیش از آنها در ترتیب تالوت، از سوره حدید 

تا سوره قاف.

2-1-4- یادآوري های مهم به معّلمان قرآن: 
1. )مبناي طرح جامع تعلیم قـرآن، قرائـت و اسـتماع و تکـرار آیـات قـرآن است.

2. )مربي قرآن از انواع شیوه هاي تکرار و تمرین آیات و سـوره هـاي قرآنـي مانند: مقارئه، 
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تالوت دسته جمعي، تالوت زنجیـــره اي، تـالوت گروهـــي و... در جهت تکرار تالوت 
هرچه بیشتر آیات و سوره ها استفاده مي کند.

3. »تکلیف« به هیچ وجه براي قرآن آموزان تعیین نمي شــود؛ 4. مطابق دستور الهي )وال 
تعجل بالقرآن( در مورد آموزش قرآن عجله به هیچ وجه جایز نیســت و آنچه مهم اســت 

همواره کیفیت کار است نه کمیت کار.

2-1-5- نتایج آموزشي- پرورشي طرح 
)یکي از نکات مهم در آموزش قرآن تواضع مـتعّلم اسـت. باید عبد شد تا قرآن را بشود 

آموخت.(

2-1-6- جایگاه »کتاب« در آموزش »قرآن« 
)اساس آموزش قرآن در الگوي اسوه حسنه از طریق گوش و زبـان اسـت.(

2-1-7- حریم استفاده از نسخه مكتوب قرآن
)بي سواد و باسواد هرگاه بخواهند از نـسخه مکتـوب استفاده کنند راه باز است، ولي نه از 
ابتداي کار تعلیم قرآن. جایگـاه اسـتفاده از نسخه مکتوب بعد از تعلیم 18 سوره آخر قرآن 
کریم اســـت کـه قـرآن آمـوز بـــه سوره علق رسیده است، چنانکه اول این سوره با کلمه 

»اقرأ« آغاز مي شود.(

2-1-8- تصحیح اشتباهات قرآن آموزان 
)نکته مهمي که در این نظام جاري و ساري است این است که به هیچ وجـه اشتباه قرآن  
آموزان به طور مستقیم و رودررو تصحیح نمـي گـردد بلکـه عمـاًل معّلم براي قرآن  آموزان 
الگوي صحیح خواندن مي باشـد و قـرآن  آمـوزان در اثـر تکرار و تمرین و استماع از الگوي 
صحیح )معّلم( به تدریج و خود به خـود بـه اشتباهاتشان پي مـي برنـد و آنهـا را تـصحیح 

مـي کننـد.(

2-1-9- انعطاف پذیري کّمیّت در نظام تعلیم قرآن 
)کمیت آموزش وابسته به حال قرآن  آموز است. دقّـت در حـال مـتعّلم جـزء انجام شود. 
پس اگر کســي خواست وظایف معّلم اســت، تا ) ونیسرك للیسري( چند هفته یا چند ماه 
بر روي یك سوره بماند اصـاًل مـانعي نـدارد، بلکـه عـین پیشرفت است؛ چرا که در زبان  
شناسي هـــم مـي گوینـد جمـالت همـه نماینـده یکدیگر هستند. همان گونه که اگر کسي 

دو هزار جمله پایه را یـاد بگیـرد، یـك زبان را یاد گرفته است.(
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لی 2-1-10- تعیین تكلیف براي قرآن آموزان

)معّلم قرآن در الگوي اسوه حسنه تعلیم قرآن، به هیچ وجه بـــه قـرآن آمـوزان تکلیفي 
نمي دهد. اصوالً معلم کارآمد تکلیـــف نمـي دهـد، بلکـه آمـوزش او بـه گونه اي است که 
خود به خود تمرین انجام مي شود. در نتیجه، دلپذیري آموزش از بین نمي رود و رابطه خاص 

عاطفي بین معّلم و مـتعّلم هـم بـه نحـو احـسن حفظ مي گردد.(

2-1-11- شیوه تالوت قرآن در مقام آموزش
در این مورد باید گفته شود: هر چیزي که در آموزش قـرآن بـه مـتن قـرآن اضافه گردد، 
مضــّرات خود را به همراه دارد. حال، این چیزي که اضافه مي گردد صوت خاصي باشــد، 
آهنگ مخصوصي باشد، یا حتّي وصـــل کـــردن کلمـات بـه یکدیگر باشد به گونه اي که 
در زبان عربي معمـول اسـت، بلکـه بایـد آیـات را ساده، بي پیرایه، شمرده شمرده و بدون 
اتّصال کلمات به یکدیگر تـــالوت نمـــود؛ به این صورت: اَِنّ / علينا / للُهدی، نه به اين 

صورت: اِنَّعَلينا لْلُهدی.

2-1-12- اصالت کیفیّت در تعلیم زبان قرآن
در دوره آموزش قـرآن مطـابق الگـــوي اسـوه حـسنه اصـالت بـا صـحت و استواري 
آموزش است. بنابراین، کمیت اصالت ندارد و ایـن کیفیـت اسـت کـه همیشه مورد عنایت 

است. پیامبر اکرم مـي فرمودنـد: »بّلغوا عنّي و لو آیه

2-1-13- طبیعت چند پایه اي کالس آموزش قرآن 
این پدیده بسیار خوبي اسـت کـه یـك کـالس چنـد پایـه داشـته باشـد و قرآن آموزان 
همه در یك سطح مساوي و در حال فراگیري یك سـوره مـشخص نباشند؛ چرا که در این 
نظام این حدیث یك اصل است کـه »خيـركم مـن تعّلـم القرآن وعّلمه« یعني هر کـس بـه 
مجـّرد اینکـه قـسمتي از قـرآن را فراگرفـت بالفاصله معّلم قرآن در آن قسمت است و به 
این ترتیب یك »دوره تربیت معّلم قرآن« هم خود به خود در این طـرح تعبیـه شـده اسـت.

2-1-14- آموزش »ترجمه« و »مفاهیم«
وقتـي مـا با یك روش آموزشي صحیح و مطمئن توانستیم آموزش »زبـان« را بـه درسـتي 
انجام بدهیم مفاهیم قرآن نیز عماًل در اختیار قرآن آموزان است، و دیگـر نیـازي به آموزش 
جداگانه مفاهیم و ترجمه نیست. اگر روش آمـــوزش درسـت باشـد، خود به خود فرد به 
مرحله درك مفاهیم خواهد رسید. با »آموزش ترجمه اي« کـــه اساسـاً در تخصص آموزش 

زبان مردود است، راه پربرکت تدبر مسدود مي گردد.
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2-1-15- زبان قرآن
زبان قرآن، زبان عربي مبین است، نه عربي معمولي. »زبان عربي مبین« مرکز همه زبان هاي 
دنیاست و ارتباط و فاصله آن با زبـان هـاي دیگـر هماننـد مرکـز دایره با هر نقطه اي روي 
محیط دایره یکسان است. در عـین حـال، ایـن »لـسان مبین« جامه عربي در بر کرده است. 
این در حالي است که مي توانسته است هـــر جامه دیگري اعم از انگلیسي، عربي، فارسي، 
ترکي و... بر تـــن بپوشـد؛ و جامـه هر کدام از این زبان ها را نیز اگر مي پوشـید بـه هـیچ 
وجـــه بـه آن زبـان خـــاص »نزدیك تر« نمي شد، به این معنا که از زبان هاي دیگر فاصله 

بگیرد.

2-1-16- »تالوت« و تفاوت آن با »قرائت«
در قرآن کریم هم »قرائت« داریم و هم »تالوت«. آنچه مسّلم اسـت تـالوت قیودي اضافه 
بر قرائـــت دارد، و چـون تـالوت مقیـد بـه قیـودي اســـت هرگـاه »قرائت« هم مطرح 
مي شــود قرائت مطلوب یعني تالوت منظور است. از جمله قیود تالوت، یکی تدبر است 

دیگری دوباره خوانی و بازخوانی.

2-1-17- سواد قرآني 
در کالس آموزش قرآن بي سواد اصـــطالحي و باسـواد اصـطالحي کنار هم مي نشینند 
و از همان اول مارك و مهر بي ســوادي از بي سوادان برگرفتـــه مي شود و دیده مي شود که 
در کنار هم پیش مي روند و یکســان آموزش مي بینند. حتّي همین بي ســوادان تا آنجا پیش 
مي روند کـه بـه انگیـزه نگـارش قـرآن هـم مي رسند و در پرتـو برکـات طـرح جـامع هـم 
قـرآن مـي خواننـد و هـم قـرآن مي نویسند و هم به تدریج چیزهاي دیگر را نیز مي خوانند 
و مي نویسند. نکته اي که باید مورد دقّت قرار گیرد، این است کـــه تأکیـد قـرآن کـریم بـر 

»اِقرأ« مي باشد نه بر »اُكتُب«.

2-1-18- »استباق« نه مسابقه 
یکي از مسائلي که در این طرح تعلیم قرآن ملحوظ است، گروه بندي قـرآن آموزان و ایجاد 
نوعي رقابت در بین آن هاست. البته نـه رقـابتي کـه در مـسابقات معمول و مطرح است و 
نفرات برتر مشخص مي شوند، بلکه رقابتي که مـصداق است و افراد در واقع به جاي مسابقه 

نـوعي مـانُور انجـام )فاستبقوا الخيرات( مي دهند و همه برنده اند.

2-1-19- »تیسیر« نه تشویق 
مربي قرآن باید به جاي تشویق، همان طور که قرآن مي فرماید امـر تعلـیم اگر مربي بتوانـد 
تعلـیم قـرآن را بـا قرآن را »تیسیر« کند: ﴿ونيسرك لليسري﴾. »تیسیر« انجام دهد و موانع و 
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لی سختي هاي کار را از سر راه مـــتعّلم قـرآن بـردارد، خود »تعلیم« به معناي »عالم گردانیدن« 

باعث دلگرمي فراوان قرآن آموز بـــه کـار آموزش زبان قرآن آموزش مي گردد و این خود 
بهترین و مؤثرترین تشویق است.

2-1-20- عالئم وقف و اهمیّت وقوف 
یکي از مسائل بسیار مهم در کار تعلیم قرآن کریم »حفظ الوقوف« مي باشـــد. وقوف در 
تعلیم و تالوت قرآن از آن چنان جایگاه مهمي برخوردار هـستند کـه صحابه در این مورد 
گفته اند: »ُكنّا نَتَعّلم الُوقوف َكمـا نَـــتَعّلُم القـرآَن«. در سـیره پیامبر اکرم به این مسئله کاماًل 
اهمیت داده مي شده است. این مسئله بـــه صـحابه هم انتقال یافته بود و در مسیر آمـوزش 
قـرآن وقـــوف قرآنـي را همـواره دقیقـا آموزش مي دادند. اولین مطلب درباره وقوف این 
است که مطـابق سـنّت قطعـي پیامبر اکرم هیچ آیه اي به آیه دیگر وصل نمي شود؛ چنانکه 
حضرت ام سـلمه3 قرائت پیـامبر را چنـین توصـیف مـي کننـد کـه پـس از هـر آیـه کـاماًل 

مکـث مي فرمودند.

2-1-21- تفاوت مقام تالوت با مقام آموزش 
در این نظام بین مقام تالوت و مقام آموزش تفاوت وجـــود دارد و نبایـد در هم آمیخته 
گردند. به عنوان مثال در مقام تالوت کســي حق ندارد سوره هـــا را در هم آمیزد یا سوره 
مثاًل سه آیه اي را کم و زیاد کنـــد یـا آیـات و عبـــارات یـك سوره را به صورتي در هم 
ریخته تالوت کند، ولي در مقـام تمـرین تعّلمـي یـا تعلیمي برعکس باید چنین کارهایي را 
انجام داد. زیرا، تا وقتي که گـوش و دل و زبان انسان این آیات و سوره ها را در هم نیامیزد، 

آموزش بـه نحـو احـسن و حسن انجام نمي گیرد.

2-1-22- ارزیابي کارهاي ترویجي معمول 
 الگوهاي رایج آموزش و ترویج قرآن در جوامـع اسـالمي در عـصر حاضـر تفاوت هاي 
تعیین کننده متعددي با الگوهاي الزم االتباع اســوه حســنه دارد. تربیت حافظ قرآن، قاری 
بین المللی و قهرمان مسابقات سراسری مطابق سنت پیامبر نیست. آیا مفاد و مقصود حدیث 
وُت الَحَسُن« )بحاراالنوار،  شریف نبوي »اَِنّ لُِكِلّ َشيِء ِحليه و ِحليـــه القـــرآِن  كشدار الَصّ
92/ 190( ادا کردن افراطي کلمات، فریاد کشیدن هنگام تـالوت  قرآن و شکلك درآوردن 
و امثال این ها مي تواند بوده باشـــد؟ »صـــوت حـــسن« در نظام تعلیم و ترویج قرآن در 
نوا القرآَن  اســوه حسنه پیامبر اکرم چنین معنایي ندارد. مطابق این اصل قطعاً منظور از »حِسّ
بَاصواتُكم« )کنز العمال حدیث شماره 2765( صوت و لحـــن و تحریر و ترجیع و نغمات 
گوناگون نیســت. یعنی هر کس با صوت زیبای خودش -نه با صوت زیبای دیگران-قرآن 

را تالوت کند.
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2-1-23- موضوعیّت خواندن قرآن با صداي بلند 
)آخرین نکته در قرائت قرآن و آموزش آن، این است که بلند کـردن صـدا و با صداي بلند 
خواندن قرآن در هنگام تـالوت قـرآن، خـود موضـوعیت دارد و آثار بنیادي به همراه دارد. 
در عین حال تعظیم شعائر نیز مي باشد. بنـابراین، ایـن نکته باید در جلسات و در کالس هاي 
تعلیم قرآن مراعات گردد و همواره تذّکر داده شود که آیات و سوره ها همواره به طور مقّطع 

و با صداي بلند و روشـن و رسا خوانده شوند.(

2-2- فصل دوم کتاب تحت عنوان مقاطع پنج گانه آموزش زبان قرآن
در »اُسوه حسنه« دوره آموزش قرآن کریم شامل پـــنج مقطـع مـي باشـد کـه مقطع اول 
از سوره ناس شروع مي شود و نهایتاً مقطع پنجم با اتمام ســـوره قـــاف به پایان مي رسد. 
از آنجا که هدف این دوره آموزش زبان قرآن است. در هـــر مقطـــع یـك یـا چند عامل 
آموزش زباني به روند آموزش زبان قرآن افزوده مـي شـــود و جریـان مي یابد که البته این 
افزوده ها چیزي جز استماع و تالوت آیات قـرآن در جلـسه یا کالس آموزش قرآن نیست 
و انواع تمرین هاي مربوط به هر کـــدام از عوامـــل آموزشي اعم از انواع تصریف، یافتن 
محور موضوعي براي سوره ها، رونویـسي قرآن، نگارش قرآن، امالي قـرآن، انـشاي قـرآن 
و... متمرکـز بـر خـود قـرآن و تالوت آیات آن مي باشد. نکته مهم در این رابطه این است 
که با توجه به اینکه هر مقطع داراي عامـل یا عوامل جدید آموزشي مربوط به خود اسـت 
بایـد توجـه داشـت کـه عوامـل آموزشي هر مقطع با شروع مقطع بعـدي از صـحنه کنـار 
نمـــي رود، بلکـــه مـــثاًل فصل اول هر آنچه به عنوان عامل آموزش در مقطع اول مطرح 
گردیـد و تمـرین هـاي آن انجام شد در مقطع دوم هم استمرار مي یابد و همچنان تا مقطـع 
پـــنجم پیگیـــري مي شود. در خاتمه کتاب می خوانیم: وقتي کسي حزب مفصل را با همه 
این مراحل مذکور طي کرد، مي توانـد بـا همین زبان قرآن که آموخته است به راحتي با کل 
قـرآن ارتبـاط برقـرار کنـد و هرچه بیشتر با این زبان کار کند قوي تر مي شود و فهم و انس 
وي بیـــشتر عمـــق یافته و تا بي نهایت پیش مي رود. به این ترتیب، حزب مفصل نیز تمام 
شده است و دوره آموزشي زبان قـــرآن به فصل باردهي و چیدن میوه و ثمره آن مي رسد. 
قرآن داناني کـه از ایـن دوره فارغ التحصیل مي شوند قدرت هدایت جامعه را به وسیله ایـن 
میـراث عظـیم و مجید دارند و حامالن لواي ترویج و نشر فرهنگ قرآني در جامعه هـستند 
و بـــه قول قرآن در آخرین آیه متن آموزشي و آخرین آیه سوره قاف: ﴿فذّكر بـالقرآن من 

يخاف وعيد﴾

2-3- نقد و بررسی طرح نظریه آموزش زبان قرآن
ما در این قســمت از مقاله مطالب، فرضیــات و مبانی نظری فوق را - در حد فرصت و 
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لی مجال مقاله- از منظر آموزش زبان های خارجی ارزیابی خواهیم کرد تا جایگاه این نظریه به 

خوبی شناخته شود. ابتدا جنبه های مثبت سپس نواقص و کاستی های آن را بیان خواهیم کرد.

2-3-1- جنبه های مثبت نطریه آموزش زبان قرآن
1- قبل از هر چیز باید یادآور شــویم آنچه در این کتاب آمده است به معنای علمی کلمه 
نطریه است و صرفا نطر و دیدگاه نیست به این معنا که واقعیت و طبیعت آموزش زبان  قرآن 
را به صورت اندیشمندانه، منطقی و مستدل و در قالب مبانی نظری مشخص و درسنامه بیان 
کرده است که تفاوت بنیادین با روش های رایج آموزش قرآن کریم در ایران دارد مطالعه اجمالی 
کتاب 136 صفحه ای تحت عنوان )آموزش زبان قرآن: روش شناسی، کتاب معلم، طرح درس، 

خود آموز( و مطالعه مطالب باال در معرفی  کتاب یاد شده مبین این مطلب است.
2- مؤلف اندیشــمند و دانشمند این نظریه با پشتوانه معرفتی و مطالعات تخصصی ممتد 
و متمادی در حوزه علوم قرآن و آموزش قرآن دســت به قلم برده اســت لذا بیان ایشان در 
شرح و تفصیل این نظریه با استحکام و استدالل علمی ستودنی همراه است به طوری که در 
بیان آســیب های روش های سنتی و لزوم جایگزینی روش جدید به جای آنها هیچ تردیدی 
به خود راه نمی دهد و این شــفافیت و استحکام در بیان باعث می شود نقد و ارزیابی آن به 

سهولت انجام پذیرد. 
3- دراین طرح و نظریه برنامه ریزی درسی )تهیه و تدوین مواد آموشی و کتاب درسی(، 
الگوی تدریس و شــیوه ارزیابی که سه محور اصلی در امر زبان آموزی و آموزش زبان به 
حســاب می آیند وجود دارد هر چند کاستی هایی دارد که در بخش بعدی مورد اشاره قرار 

خواهیم داد.
4- آنچــه این روش را از تمام روش های رایج در آموزش قرآن متفاوت و متمایز می کند 
تأکیــد و تکیه بر آغاز آموزش زبان قرآن - نه یك کلمه کمتر نه یك کلمه بیشــتر- امری 
که تمام نظریه های نوین اموزش زبان که تعداد آنها بیش از چهل نظریه اســت بر آن تأکید 
می کننــد اما هر نظریه ای بــا مبانی خاص خود آن را اعمال می کنند. اما روش های ســنتی 
آموزش زبان که به روش های دستوری- ترجمه ای معروف و موسوم هستند آموزش زبان را 
از خود زبان شروع نمی کنند بلکه با آموزش دستور و ترجمه زبان مقصد شروع می کنند که 

ویژگی های این روش در جدول پیوست خواهد آمد.
5- در این روش ســن آموزش زبان قرآن، سنین کودکی معرفی شده است که حدود 12 
سالگی است طبق تحقیقات زبان شناسان بهترین سن برای یادگیری زبان دوم همین سنین 

معرفی شده است تا زبان آموز بتواند آن را به مانند زبان مادری فراگیرد.
 6- یکی دیگر از ویژگی های این طرح و نظریه این است که تأکید بر تقدم روش گوشی-
زبانی )ســمعی یا شــفاهی( می کند امری که مورد اتفاق نظر علمای روان شناســی و زبان 
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شناسی است، در نظر اینان زبان قبل از هر چیز یك پدیده شفاهی است بنا بر این شیوه های 
آموزش آن نیز باید بر این اساس طراحی و برنامه ریزی شود. )رجوع شود به مقاله توظیف 
القرآن فی تدریس اللغه العربیه )مهاره االستماع نموذجا(، خلیل پروینی و همکاران(. در قرآن 
کریم هم اهمیت قوه ســامعه و تقدم آن بر قوه باصره مورد تأکید جدی واقع شــده است 
بنابراین هم در آموزش قرآن و هم در آموزش هر زبان دیگر طراحی و برنامه ریزی درســی 
بر اساس تقدم سمع بر بصر باید لحاظ شود. )برای تفصیل بیشتر در باره اهمیت شنوایی در 

آموزش زبان قرآن، رجوع شود به خوش منش ابوالفضل، 1390: 185(
7- یکی از نکات برجســته در این نظریه این اســت متن درسی دوره آموزش زبان قرآن 
مشخص شده است و آن عبارت است از 65 سوره آخر قرآن کریم که از سوره ناس شروع 
می شــود و به ســوره قاف به پایان می رسد )حزب مفصل( این در حالی است که در اغلب 
روش های ســنتی و رایج، آموزش قرآن از سراسر متن قرآنی صورت می گیرد مولف معتقد 
اســت قرآن آموز با یادگیری این سوره ها زبان قرآن را یاد می گیرد. به نظر می رسد با توجه 
به ویژگی های زبانی، ساختاری، وحدت موضوعی -که اغلب سوره ها دارند- و کوتاهی که 
دارند و اغلب قریب به اتفاق آنها در مکه نازل شده و حاوی اصول معارف اسالمی هستند 
برای آغاز آموزش زبان قرآن -آن هم از طریق ســمع و زبان- بسیار مناسب تراز سوره های 
بلند باشــند، زیرا اگر آموزش قرآن با ســوره های بلند آغاز می شد نو آموز قرآنی احساس 
پیشــرفت در کارش نمی کند بلند بودن آیات، تقطیع ناپذیری آنها در مقایســه با سوره های 
مکی، تنوع موضوعات و بلند بودن سوره ها مانع تسهیل فرایند یادگیری قران می شوند این 
امری اســت که تجربه هم آن را تایید می کند. جالب تر اینکه در آموزش زبان های خارجی 

همیشه انتخاب جمالت کوتاه و نیز متون ادبی و داستانی کوتاه و ساده اولویت دارند. 
8- اینکه گفته شده است استفاده از نسخه مکتوب قرآن، از سوره 18 از آخر قرآن )سوره 
علق که با اقرا شروع می شود( است سخنی درست و علمی به نظر می رسد چراکه سوره ها 
کم کم بزرگ تر می شوند و سطح سواد متعلم قرآن بیشتر می شود لذا مراجعه به متن قرآن در 

کنار استمرار روش گوشی زبانی مفید می تواند باشد
9- تأکید بر عدم تصحیح مســتقیم اشتباهات قرآن آموز در مرحله یادگیری زبان قرآن و 
اجازه دادن به او تا از طریق اســتماع مکرر به قرائت صحیح معلم به خود تصحیحی برسد 
(AUTOCORRECTIF) مورد تایید نتایج تحقیقات روان شناســی یادگیری و اصول زبان 
آموزی نوین است این همان تیسیر و تسهیل مورد نظر قرآن است که فرموده است: ﴿و لقد 

يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ )قمر/17(
10- اینکه گفته می شــود در نظام آموزشــی زبان قرآن اصل بر کیفیت اســت نه کمیت 
سخنی درست اســت و با اصول و مبانی نوین زبان آموزی سازگار است با این تفاوت که 
در نظام های آموزشی جدید برای هر جلسه - با در نظرگرفتن امکانات و توانایی های زبان 
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لی آموزان- موضوعات و مطالب مشــخصی را تعیین و تحدید می کنند که باید آموخته شــود 

حال ســوال اینجاست که آیا با توجه به شرایط حاکم بر زمان پیامبر اکرم این اصل رعایت 
می شده است؟

11- یکــی از ابتکارات این طرح و نظریه چند پایه ای کردن کالس های اموزش زبان قرآن 
است که با مبانی روان شناسی تربیتی و زبان اموزی جدید ساز گار است به ویژه اینکه قرآن 
آموز پس از یادگیری بخشی و سطحی از قرآن، خود معلم دیگران هم می شود حدیث »خيركم 
من تعلم القرآن و علمه« ناظر به این مساله است به نظر می رسد این اصل آن طورکه باید و شاید 
در الگوهای تدریس  نوین اجرا نمی شــود لذا می تواند الهام بخش دپارتمان های زبان باشد تا 

فرایندی و سیستمی را تدارك ببینند که زبان آموز دردوران تعلم، تعلیم هم بدهد.
12- درباره زبان عربی قرآن نظرات مختلفی داده شــده اســت اما آنچه از تصریح آیات 
و روایــات برمی آید این زبان، عربی مبین اســت یعنی به طرق مختلف و با برخورداری از 
سبك ویژه تصریف )بیان و تبیین موضوع واحد به اشکال و اسالیب مختلف و در سوره های 
متعدد( باعث شــده است یادگیری و یاد دهی زبان آن سهل و آسان باشد چراکه همه چیز 
در آن هماهنگ است و هارمونی دارد. )درباره سبك تصریف بیانی در قرآن رجوع شود به 

خلیل پروینی، رویکردی نو به اعجاز ادبی قرآن، 58 و 59(
13- تأکید بر تالوت و اکتفا نکردن بر قرائت یعنی دوباره و بازخوانی مطالب خوانده شده 
به همراه تدبر امری است که فرآیند آموزش زبان قرآن را تسهیل کرده، آن را قرین احساس 
لذت و پیشرفت از سوی متعلم می کند و اینجاست که به تدریج و به طور ناخواسته مفاهیم 
قرآن در ذهن و ضمیر او نفوذ می کند اما اینکه در این طرح و نظریه تأکید شده است بر اینکه 
در این مرحله اصال مفاهیم و ترجمه یاد داده نشــود جای نقد و بررســی دارد که در بخش 

کاستی ها به آن اشاره خواهیم کرد.
14- یکی دیگر از امتیازات این طرح اهمیت دادن به عالئم وقف در مرحله آموزش زبان 
قرآن اســت به این معنا که امر آموزش زبان را تسهیل می کند و زمینه را برای تدبر درمعانی 
آیات آماده می کند این مطلب غیراز فراگیری علم تجوید اســت که جزئیات زیادی دارد که 

یادگیری آن قبل از آموزش زبان قرآن به روش سمعی کالمی ضرورت ندارد. 
آنچه گفته شــد امتیازات و ابتکارات این طرح است که آچنان که باید و شاید در محافل 
آموزش قرآن مورد توجه قرار نگرفته است البته این سخن به معنای این نیست که این طرح 

و نظریه نواقص و کاستی هایی ندارد که برخی از آنها اشاره می کنیم: 

2-3-2- کاستی های این طرح 
1- با مطالعــه این کتاب که جزئیات مبانی نظری طرح به همراه بخش هایی از مســائل 
کاربردی در آن مطرح شده است هیچ ارجاعی به هیچ یك از نظریات روان شناسی تربیتی 
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و نظریات آموزش زبان نشــده است این در حالی است که چندین بار در جاهای مختلف 
کتاب و در گفت وگوهایی که با خود اســتاد لسانی صورت گرفته است ادعا شده است که 
مبانی نظری طرح آموزش زبان قرآن با آخرین نظریات روان شناسی تربیتی و زبان شناسی 
سازگار است. ما در حوزه آموزش زبان به طور کلی و آموزش زبان های دوم به طور خاص 
و الگوهای تدریس مطابق با هر یك از نظریه ها بیش از چهل نظریه و الگو وجود دارد که ما 
در ادامه این مطالب به سی و دو نظریه و الگو که از مهم ترین آنها هستند اشاره خواهیم کرد.
2- از جمله مواردی که جزو کاســتی های این طرح به حســاب می آید در سراســر این 
کتــاب میان آموزش زبان قرآن برای غیرعرب ها و آمــوزش آن برای خود عرب ها تفاوتی 
قائل نشــده است این در حالی اســت که امروزه نظریات اموزش زبان و الگوهای تدریس 
آن میان اینها تفاوت های بنیادی و اساســی قائل هستند و حق هم همین است اگر هم گفته 
می شــود در الگوی آموزشی پیامبر اکرم همه -عرب و غیرعرب- یکسان آموزش می دیدند 
به فرض صحت اســتنادات تاریخی و روایی آن، باید شــرایط و امکانات حاکم بر آن زمان 
را در نظر داشــته باشیم و نیز اینکه اغلب مسلمانان پیرامون پیامبر اکرم عرب بودند اگر هم 
تعداد محدودی غیرعرب مانند سلمان فارسی، صهیب رومی، بالل حبشی و دیگران بودند 
اینان نیز به دلیل همزیستی با عرب ها و در محیط کامال عربی، غربت زدایی اولیه را با زبان 
عربی و عرب ها را پیدا کرده بودند و یادگیری عربی قرآن و نظام زبانی و آوایی آن برای آنها 
سهل و آسان شده بود از طرف دیگربه فرض اینکه این گونه نبود مگر پیامبر اکرم فرصت و 
امکانات دو گونه آموزش قرآن را داشت یکی برای عرب ها و دیگری برای غیرعرب ها، در 

هر حال همه مجبور بودند یاد بگیرند.
3- در راستا و در ادامه بند باال، اشکال دیگر یکسان دانستن باسواد و بی سواد در آموزش 

زبان قرآن است که اثبات این فرضیه اگر نگوییم محال است حداقل بسیار سخت است.
4- اشکال چهارم این است که بارها تأکید می شود یاد دادن هر انچه خارج از قرآن است 
از جمله تجوید، ترتیل، لحن و حتی ترجمه و مفاهیم مضر اســت به نظر می رســد اگر ما 
مضر بودن تجوید، ترتیل لحن و مانند آن را بپذیریم پذیرفتن ضرر آموزش ترجمه و مفاهیم 
سخت است زیرا تجربه نشان داده است استفاده اندك و تدریجی و غیرمستقیم از مفاهیم و 
ترجمه در آموزش زبان دوم برای مبتدیان کمك می کند در آموزش زبان قرآن نیز این تجربه 

موفق مشاهده شده است.
5- در امر آموزش به طور اعم و در آموزش زبان به طور عام و در امر آموزش زبان قرآن 
به طور خاص اگر مقتضیات زمان و حاالت روحی و روانی مخاطبین در نظر گرفته نشــود 
فرایند آموزش دچار ایستایی خواهد شد از جمله اینکه گفته شود از قرآن آموز تکلیف نباید 
خواست، در حالیکه در نظریات جدید تکلیف و تمرین خواستن جزو ضروریات آموزش 
اســت که البته نحوه تلکیف خواســتن و میزان و دفعات آن  باید متناسب با  روان شناسی 
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لی تربیتی فراگیران باید باشد اما اینکه  بگوییم مطلق تکلیف در این مرحله مضر است و یا اینکه 

تکلیف خواســتن را به این آیه از قرآن استناد کنیم: ﴿قل ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من 
المتكلفين﴾ )ص/86( صحیح نیست چرا که متکلفین از باب تفعل با مکلفین از باب تفعیل 

کامال متفاوت است و مراجعه به تفاسیر این این حقیقت را روشن می سازد.
6- در راستای بند باال تشویق کردن به قرآن آموزی با تیسیر شیوه های قرآن آموزی مانعه 
الجمع نیستند چنانکه استباق با مسابقه قابل جمع هستند مادامیکه هدف آموزش و یادگیری 
قرآن باشد و انس با آن باشد آری بت سازی از مسابقات قرآن و توخالی کردن آنها از انس 
واقعی با قرآن و یا رتبه بندی های مادی از اســیب های روش های رایج هســت که استاد به 

خوبی متوجه آن بوده و تذکرات الزم را داده اند.
7- تأکیــد بیش از حد بر عدم اســتفاده از بصر در آموزش زبــان قرآن و ارجاع دادن آن 
به الگوی حســنه پیامبر اکرم در آموزش خالی از اشــکال نیســت چراکه فرهنگ حاکم بر 
امر آموزش در آن دوران فرهنگ شــفاهی و روایت و نقل سینه به سینه بود اگر امر کتابت 
گسترش یافته بود و اگر فرهنگ سواد کتابت عمومی شده بود مطمئنا پیامبر اکرم در آموزش 
قرآن در کنار اســتفاده از ســمع و کالم توصیه به اســتفاده از بصر هم می کردند هر چند 
همان گونه قبال گفته شــد امروزه تقدم استفاده از روش سمعی زبانی در آموزش زبان اثبات 
شده است اما نه به معنای اینکه نباید در این مرحله از بصر استفاده کرد مراجعه به الگوهای 

تدریس که در بخش بعدی می آید این حقیقت را روشن می سازد.
8- روایاتــی ماننــد تعلموا العربيه فانها كالم اهلل الذی انزل بــه كالمه با برخی از مبانی این 
کتاب ناسازوار اســت چراکه روایاتی این گونه عربی آموزی را مقدمه قرآن آموزی می داند 
در حالیکه این طرح و نظریه قرآن آموزی را بدون عربی یاد گرفتن میسور و ممکن می داند 

ابهام و تناقضی که باید با تحقیق علمی و عملی برطرف شود. 
در ادامــه به علت پرهیز از اطاله کالم جدولی از نظریات آموزش زبان به همراه الگوهای 
تدریس تهیه و تدوین شده است تا خوانندگان این مقاله در نقد و بررسی نظریه دکتر لسانی 
و میزان هماهنگی آن با نظریات یاد شــده به مقایسه بپردازند و بدین سان راه برای نقدهای 

علمی بهتر هموارتر گردد.

2-4- مهم ترین نظریه های آموزش زبان و الگوهای تدریس آن
جدول زیر از مطالعه چندین منبع درحوزه آموزش زبان استخراج و تنظیم شده است که 
درفهرست منابع آمده است، از قرن نوزدهم تاکنون ده ها نظریه در حوزه آموزش زبان ارائه 
شــده است که ما در جدول زیر نام سی و دو نظریه و الگوی تدریس معروف و مشهور را 
آوردیم . هدف از آوردن این جدول این اســت که ما بدانیم در امر آموزش زبان قرآن کریم 
چگونه می توان از دســتاوردهای نوین علمی بشری در حوزه زبان شناسی و آموزش زبان 
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استفاده کرد و آیا طرح و نظریه دکتر لسانی از نظریات مذکور استفاده کرده است یا نه.

2-4-1- انواع نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس زبان 
 نوع الگوی تدریس :

برای تدریس زبان های کالسیک مانند التین و یونانی برای یادگیری متون ادبی، 
تأکید بر دستور زبان مقصد و تلفظ واژه های ناآشنا، ترجیح متون ادبی و نوشتاری 
بر گفتاری، ترجمه از زبان مقصد به مبدا، صحبت درباره ی زبان، حفظ صیغگان، 

الگوها و واژگان زبان مقصد 

1روش دستور_ترجمه یا 
کالسیک

 Grammar- Translation
)Method )GTM

Classic Method

نوع الگوی تدریس:
 ایجاد محیطی طبیعی زبان آموزی در کالس، یادگیری زبان مشابه فراگیری زبان 
مادری، عدم استفاده از ترجمه  یا زبان مبدا در کالس، توجه به جنبه های ارتباطی 
و تشویق زبان آموز برای برقراری ارتباط و تعامل در زبان مقصد، تقویت مهارت 

نوشتاری، آموزش تفکر به زبان مقصد، تأکید بر گفتار و مهارت گفتاری

2روش مستقیم

Direct Method

نوع الگوی تدریس :
متاثر از مکتب زبان شناسی ساختگرا و روان شناسی رفتارگرا، تأکید بر تکرار 
و تمرین الگوهای زبان مقصد، تلفظ صحیح و تولید جمالت بدون اشتباه، تکرار 
ساختارها و تمرین الگوها، یادگیری مبتنی بر ایجاد عادت، خلق عادات جدید و 
توفق بر عادات قدیمی، یادگیری و آموزش صورت های نوشتاری و گفتاری بر 

مبنای شرطی شدگی، تقدم آموزش ساختارهای دستوری بر واژگان

3روش گوشی_زبانی
 روش ارتش

Audio-lingual Method

نوع الگوی تدریس :
ابداع کالب گاتگنو )Caleb Gattegno( در دهه 50 میالدی، دارای 

زیرساخت های اومانیستی، متاثر از روان شناسی شناختی و نظریه گشتاری، 
یادگیری خالقانه به جای عادت، سکوت نوعی ابزار برای خالقیت و استقالل 
زبان آموز، مشارکت بیشتر زبان آموزان و یادگیری گروهی، هدف اصلی بیان 
افکار، عقاید، و احساسات توسط زبان آموزان و ارتقای اعتماد به نفس آنان

4روش سکوت

Silent Method

نوع الگوی تدریس :
سرعت یادگیری را می توان افزایش داد اگر موانع روان شناختی را از بین ببریم، 

مغز انسان می تواند مقدار بیشتری از اطالعات را پردازش کند اگر شرایط 
یادگیری و آرامش کامل مهیا شود، موانع روان شناختی شامل عوامل استرس زا 

همانند ترس، اضطراب و  امثال آن، کالس درس محیطی بسیار آرام و کامال 
برنامه ریزی شده هرچند تصنعی، ترجمه از زبان مقصد به زبان مبدا و  تشریح 

دستور زبان و واژگان توسط معلم، برقراری ارتباط از طریق عوامل زبان شناختی 
و غیر زبان شناختی برقرار می گردد، تسهیل جنبه های روان شناختی یادگیری، 

امکانات و تجهیزات برای آموزش، تأکید بر حفظ کردن به جای فراگیری 

 5روش ساجستیپدیا

Suggestopedia

ابتکار جرجی الزانوف
GeorgiLazanov
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معلم در نقش مشاور، توجه به نیازهای روحی روانی دانش آموزان، تشویق به 
Non-( برقراری ارتباط و تسهیل تعامل، تأکید بر این ایجاد یادگیری غیر دفاعی

 )Whole Person( یکی شدن زبان آموز و معلم ،)defensive Learning
و  سهیم شدن دراحساسات، عالیق و افکار یکدیگر، احساس امنیت و حس 

همکاری و ایجاد محیط فارغ از اضطراب و اصالح خطاهای زبان آموزان، همزمان 
معلم محور و زبان آموز محور، افزایش همکاری و مشارکت و دوری از تنش، 
تأکید بسیار بر مهارت گفتاری نوشتاری مولفه های روش: امنیت، مشارکت، 

توجه، تفکر، یادسپاری، دسته بندی 

6روش
 مشاوره گروهی

 Community Language
Learning

ابتکار چارلز، آ، کوران
Charles. A. Curan 

نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر ارتباط فیزیکی، احساس راحتی زبان آموزان و تأکید بسیار بر مهارت 

شنیداری و عملی، نقش دانش آموز در ابتدا سکوت و پیروی از فرمان های ساده 
به زبان دوم، هدف مرتبط کردن فعالیت های عملی با کاربرد معنادار زبان به 

Comprehen� )عنوان راهی برای القای مفاهیم، برگرفته از دیدگاه درک مطلب 
sion Approach( در زبان دوم و تأکید بسیار بر مهارت شنیداری، مبتنی برای 
فرضیه فراگیری زبان در کودکان، صدور دستور از معلم و اجرای همزمان توسط 

زبان آموز )مثال بلند شوید، بشینید(، زبان آموز مقلد معلم

7روش
پاسخ

کامال عملی
Total Physical Re-

)sponse )TPR

نوع الگوی تدریس :
هدف تقویت توانش ارتباطی زبان آموز، آگاهی از کارکرد )Function( و شکل 

زبانی )Linguistic Form( از اصول اساسی و مهم، معلم در نقش تسهیل کننده، 
ایجاد موقعیتی برای برقراری، زبان به مثابه ی سیستم بیان مفهوم، کارکرد و 
تعامل، استفاده مناسب از گونه های زبان عنصر اساسی ارتباط، ایجاد توانش 
ارتباطی و درک بافت موقعیتی، تأکید بر محتوا نه بر صورت، عدم تأکید بر 

دستور، تأکید بر کاربرد شناختی و موقعیتی، آموزش دستور از طریق کارکردهای 
زبانی به صورت استقرائی، مبتنی بر فعالیت های واقعی 

8 روش
 ارتباطی

Communicative Lan-

)guage Teaching )CLT

نوع الگوی تدریس:
 برای آموزش زبان با زبان دوم و محیط دوزبانه، هدف اصلی نیل به سطح باالیی 
از تسلط در مهارت های شفاهی، شنیداری، خواندن و نوشتن، یادگیری زبان دوم 
در کنار زبان مادری، غرقه سازی کامل: تدریس تمامی دروس حتی ورزش نیز 

به زبان دوم، روش غرقه سازی ناقص: تدریس نیمی به زبان اول و نیم دیگر به 
زبان دوم، غرقه سازی کامل بیشتر برای زبان خارجه )EFL( و روش غرقه سازی 

.)ESL( ناقص برای  زبان دوم

9روش غرقه سازی
Immersion Method
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نوع الگوی تدریس :
ارائه مفاهیم به طور شفاهي از طرف معلم، گوش کردن و یادداشت برداشتن 
از طرف شاگردان، مناسب کالس های پرجمعیت،  مناسب مهارت شنیداری 

گسترده، آمادگی درباره موضوع، سازماندهی مطالب )حسن مطلع، درآمد، متن، 
حسن ختام(، مخاطب شناسی )عالیق، سالیق، نیازها، سن، جنس، وضعیت 

اجتماعی(، ترغیب و اقناع، گزیده کالم )Sound bite(، آگاهی به ارایه به جای 
مطالب )Sign post(، مهارت های تداعی و فروریزی، اسلوب حکیم و...

 10 روش سخنراني
Lecturing Method

نوع الگوی تدریس :
گفتگویي سنجیده و منظم درباره موضوعي خاص مورد عالقه مشترک شرکت 
کنندگان در بحث، قابل اجرا برای کالسی بین 6 تا 20 نفر، ایجاد فرصت برای 

ابراز و تبادل نظرها، عقاید و تجربیات، برای موضوعات جدلی: قیاسی یا استقرایی، 
ایجاد عالقه مثالً با طرح سوال، پخش یک فیلم و ...، معرفی منابع مفید به 

فراگیران هدایت بحث توسط معلم، ایجاد عالقه و آگاهي مشترک در زمینه خاص، 
تفکر انتقادي و انتقاد پذیری، توانایي اظهارنظر در جمع، تقویت توانایي مدیریت و 

رهبري در گروه، تقویت قدرت بیان و استدالل، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیري

11 روش
 بحث

 گروهي
 Group Discussion

Method

نوع الگوی تدریس :
شاگرد محوري و رشد استقالل، توجه به تفاوت های فردی، عادت به مطالعه 
و یادگیری مهارت های آن، یادگیري تا حد تسلط، توجه به زمینه ها، عالیق و 

توانایي هاي شخصي شاگردان، تجهیز معلم به ابزار تقویت کننده مثبت، جلسات 
کوتاه مدت برای دوری از خستگی، ایجاد تفریح و تنوع برای دانش آموزان

12روش آموزش انفرادي
 Individual Teaching

Method

نوع الگوی تدریس :
اندیشیدن به مشکلي و ارایه راه حل، طرح مسأله یا بازنمایي مشکل، گردآوری 
اطالعات از منابع معتبر، طبقه بندی علمی و صحیح،  فرضیه سازي و پیش بیني 

راه حل هاي احتمالي، آزمایش فرضیه، نتیجه گیري، تعمیم و کاربرد، معلم در نقش 
راهنما در فرآیند تدریس، ارتباط گروهی دانش آموزان، تقویت روح پژوهش، 
انتقادگري، نوآوری و خالقیت، نیاز معلمان قوي و باتجربه و پژوهشگر، تعداد 

دانش آموزان باید محدود باشد

13الگوي حل مسأله 
problem-solving

model

 نوع الگوی تدریس:
 مزایاي عاطفي و اجتماعي، نگرش مثبت به تعامالت اجتماعي، تمرین و فعالیت 

گروهی، همکاری گروهی و تقسیم کار، مبادله افکار، احساسات و تجربیات، 
همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و 
پردازش گروهی، گروه های همگن برای تسلط بر مهارتی خاص و گروه ناهمگن 

برای تمرین و تبادل نظرات متفاوت

14یادگیری
مشارکتی

Cooperative Learning
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نظام آموزش انفرادي با هماهنگی یادگیري با نیازهاي دانش آموزان، تقسیم مواد 
آموزشي به واحدهایي کوچک با چهارچوب و به صورت گام به گام  بر اساس دانش 
قبلي شاگرد، دارای دو الگو برنامه اي خطي پیشرفت گام به گام، گام های کوتاه با 
بازخورد بي درنگ دانش آموزان، برنامه شاخه اي بر اساس توانایي آنان و فرصت 
تصحیح اشتباهات توسط، نقش معلم تهیه هدف هاي آموزش، آشنایي با مواد و 

تجهیزات آموزشي، رسیدگي به فرد فرد شاگردان و ارزشیابي برنامه آموزش

15 آموزش برنامه مدار 
programmed instruc-

tion

نوع الگوی تدریس :
مانند آموزش برنامه اي با این تفاوت که پیشرفت در مطالعه در کنترل ماشین، 
پیشرفت گام به گام، رایانه در نقش »ماشین آموزش«، آموزش انفرادي منظم 

عرض و بازخورد فوري، تقویت فوری پاسخ ها، سیر منطقی مطالب، پرسش های 
زنجیره ای، پاسخ ها ثبت می گردد، ارایه اطالعات به صورت غیرکالمي )تصاویر، 
نمودار و تصاویر متحرک(، عدم وجود بي حوصلگي، عصبانیت و ناراحتي در ماشین

16 آموزش به وسیله 
کامپیوتر

 Computer Mediated

Teaching Method

نوع الگوی تدریس :
مربوط ساختن بحث جدید با مباحث پیشین و یادگیري معنادار، تفهیم بیشتر 

مطالب جدید با مثال و نمونه، توجه به چگونگي کنش و واکنش ها، معلم در نقش 
انتقال دهنده مفاهیم درس و شاگردان دریافت کننده، تسلط معلم بر کالس و 

ارایه یک طرف اما شرکت دادن دانش آموزان با طرح پرسش، تمیز مطالب کلي 
از جزئي توسط معلم، الگوي مناسبي براي دروس نظري، توجه کمتر به نیازها و 
عالیق و توانایي هاي، مسائل رواني، عاطفي و اجتماعي شاگردان، عدم ارتباط 

محتوا با زندگي واقعي شاگردان

17 الگوي پیش سازمان 
دهنده

 Advanced Organizers
Method

نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر مشاهده و دیدن، یادگیری مهارت هاي خاصي را از طریق دیدن، به کارگیري 

اشیاي واقعي در آموزش، مناسب برای درس هایي که جنبه عملي و فني دارند.
  مراحل اجراي روش نمایشي

- مرحله آمادگي: تعیین هدف و تشخیص امکانات
- مرحله توضیح: تبیین هدف، شیوه پاسخ گویی به سواالت 

- مرحله نمایشي: روش صحیح کار و مراحل
- مرحله آزمایش و سنجش:  بررسی باخوردها

18 روش نمایشي
 Expository method

نوع الگوی تدریس :
الگوي گانیه شامل 9مرحله مي-باشد که عبارتند از: جلب توجه، آگاه ساختن 

یادگیرنده از هدف، تحریک یادآوري پیش نیازهاي مربوطه، ارایه محرک 
فراخوان عملکرد، ارزیابي عملکرد و افزایش یادداري و انتقال.

19 الگوی گانیه
Gone teaching method
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نوع الگوی تدریس :
مبتنی بر یادگیري اکتشافي استوار، حل مسئله از طریق آزمایش به پژوهش، 
تجربه درباره مفهومي خاص با به کاربردن وسایل و تجهیزات و مواد خاص، 
مناسب برای موضوعات علوم تجربي همچنین روان شناسي و سایر علوم 
انساني، افزایش کیفیت یادگیري، ارضاي حس کنجکاوي و تقویت نیروي 
اکتشاف و اختراع، پرورش تفکر انتقادي و اعتماد به نفس و رضایت خاطر، 
نقش معلم هدایت شاگردان و نظارت بر کار، گروه بندي شاگردان، تعیین 

وظایف اعضا، ارائه گزارش توسط شاگردان

 20روش
آزمایشی

یا آزمایشگاهی
Experimental Method

نوع الگوی تدریس :
تقویت  قدرت خالقیت، ثبات یادگیری، فرضیه سازی، افزایش تحمل ابهام، 

تقویت کشش درونی انسان برای درک جهان از طریق گرد آوری وسازماندهی 
اطالعات اولیه، کشف مسایل و ارائه راه حل، الگویی برای تمیز نمونه ها از غیر 

نمونه-ها و مقایسه آن

21 الگوی تدریس دریافت 
مفهوم جروم برونر

نوع الگوی تدریس :
اکتشافی و جستجوی فعاالنه با کشف راه حل ها، مفاهیم و قوانین، مبتنی بر 

تولید، کنترل و تعمیم، واگذاری نقش اساسی به دانش آموزان، داشتن روحیه ی 
کاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، از 
En� 1- درگیر گردن لپویاترین و کارآمدترین الگوهای تدریس، دارای مراح

gaging 2- کاوش Exploration3- توصیف Explanation4- شرح و بسط 
 Evaluation ارزشیابی - Elaboration5 )گسترش(

دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی 5E، آغاز شدن هر 
مرحله با حرف E است

22 الگوی تدریس  5E)بر 
اساس ساخت گرایی(

    E5 Teaching Method

نوع الگوی تدریس :
این روش توسط الکس اسبورن در سال 1988 از شناخته شده ترین شیوه هاي 

برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره، داراي مزایا و ویژگي هایي منحصر 
به فرد، تکنیک برگزاري یک کنفرانس برای کشف راه حل مشخصي ، امکان 
جمع بندی همه ي نظرات، از متداول ترین روش هاي تصمیم گیري گروهي، 

مورد توجه دانشمندان زیادي از جمله: اسبورن، کال، بوچارد، گچکا، دلبگ و 
... دارای دو اصل و چهار قاعده ي اساسي: اصل اول مبتني بر تنوع نظرات و 

تفکر قضاوتي، ارزیابي و بررسی نظرات نسبت به مطلب مطرح شده. اصل دوم 
کمیت فزاینده کیفیت: تعداد پیشنهادات بیشتر راه حل بهتر.  چهار قاعــده 
اساسي بارش مغــزي:1= انتقال ممنوع: مهمترین قاعده: بررسي و ارزیابي 
پیشنهادات در آخر جلسه 2- اظهار نظر آزاد و بي واسطه: جرأت بخشیدن به 
شرکت کنندگان براي ارایه پیشنهادات3- تأکید بر کمیت 4-تلفیق و بهبود 

پیشنهادات

  
23 روش

بارش  مغزی
Brain storming

method
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مربوط به یونان  به صورت پرسش و پاسخ، در آیین روش خود هدف آموزشی 
خاصی نداشت. فقط می خواست از انسان ها کاوشگران خوبی بسازد. این روش با 
سیستم های آموزشی فعلی که متن مشخصی را برای زمانی محدود تعیین کرده اند، 
سازگار نیست و اگر چه فعالیت ذهنی فراگیر را افزایش می دهد، ولی زمان گیر است

24 روش سقراطی 
)470 ـ 399(

Socrates Method

 نوع الگوی تدریس: 
نوعی آموزش ابتدایی در ایران بوده دارای آزادی سنی، زمانی و فردی، سازگاز 
با زندگی ساده و ابتدایی ناسازگار با آموزش سیستماتیک و نظام مند  آموزش 

مطالب عموما با شعر، زمان بسیاری برای یادگیری، مثال تنوین را چنین 
آموزش می دادند: الف دو زبَر اَن ) ً ( و دو زیر اِن )ٍ ( و دو پیش اُن ) ٌ ( 

25روش 
مکتب خانه ای

 Traditional schools’
method

نوع الگوی تدریس:
 انتقال مستقیم اطالعات به فراگیران صورت منسجم و مدون، به ذهن سپردن 
و یا یادداشت برداری توسط دانش آموزان، عدم وجود پرسش و پاسخ در این 
روش، صرفه جویی در وقت و امکانات آموزشی، ایجاد تمرکز در شاگردان جهت 

یادداشت برداری و تقویت بیان معلم است، خستگی شاگردان از یکنواختی 
کالس، عدم امکان تفکر فراگیران و در نظر نگرفتن تفاوت های فردی شاگردان 

26 روش توضیحی
Explanatory method

نوع الگوی تدریس:
 گام اول –آماده سازی درس: تعیین انتظارات یادگیری گام دوم: ارایه درس 
شرح مفاهیم و فعالیت های الزم برای کسب مهارت گام سوم: شروع فعالیت 
طبق دستورالعمل های معلم گام چهارم: فعالیت های تکمیلی، موقعیت ومنابع: 
کتاب درسی، کالس درس، وسایل مورد نیاز برای یادگیری عکس و تصاویر، 

آزمایشگاه، طراحی رویکرد به صورت تلفیقی است  

27 روش تدریس تسلط یاب:
 Dominant teaching

method

نوع الگوی تدریس :
گام اول: ارایه تکلیف برای تفکر، هدف درگیری یادگیرندگان با تحلیل و 

استدالل و حل مسئله، گام دوم: جستجوی پاسخ های یادگیرندگان گام سوم: 
پیوند شناخت یاد گیرندگان و موقعیت ها، حضور فعاالنه معلم، تفکر فعال 

دانش آموزان، سواالت چالش برانگیز از منابع مختلف در رابطه با درس، دارای 
رویکرد تلفیقی در طراحی  

28روش تدریس
شناختی

cognitive instruction

نوع الگوی تدریس :
دانش آموز در نقش معلم، معلم در نقش هدایت گر، ایجاد موقعیت فعال برای 
یادگیری، گردآوری اطالعات و انجام تحقیقات توسط دانش آموزان، سنجش 

دانش، فهم، کاربرد و در سطوح باالتر تحلیل، ترکیب و ارزیابی

29-روش کنفـــــرانس
  Conferencing method



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

50

نوع الگوی تدریس :
گام اول:آماده سازی، گام دوم: نظم دهی: راهنمایی کردن دانش آموزان برای 

دریافت اطالعات، پردازش، سازماندهی وانتقال آن، گام سوم: ارزشیابی: 
مدیریت و رهبری و ایجاد شرایط الزم برای قضاوت درباره ی چگونگی 

یادگیری ومیزان دانسته ها، معلم بیشترین نقش را دارد واهداف را مشخص 
می کند، یاد گیرندگان را هبری و به سئواالت آنها پاسخ می دهد و یاد گیرندگان 

بیشتر دریافت کننده ی اطالعات هستند و نقش چندانی ندارند و ارتباط بین 
دانش آموزان بسیار ضعیف است

30 پروش تدریس فرا 
شناختی

 Meta cognitive
instruction

نوع الگوی تدریس :
هدف رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل و واقعیت ها و ارزش های 

اجتماعی در عمل، ایجاد باب افتتاح گفتگو در باره ی ارزش ها و چگونگی اثر 
آنها در زندگی روزانه، معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان، حل مسائل 
میان فردی و آزادی در ابراز عقاید، قابل کاربرد در همه برنامه های آموزشی و 

پرورشی و سنین مختلف، افزایش فهم دانش آموزان

31 روش ایفای نقش
 Role play

method

نوع الگوی تدریس:
 واگذاری پروژه به دانش آموزان برای تقویت مدیریت، برنامه ریزی و خود 

کنترلی، انتخاب موضوع با توجه به عالقه، دنبال کردن موضوع به طور فعاالنه 
و به نتیجه رساندن، یادگیر کار به طور منظم و مرحله ای، تقویت اعتماد به 
نفس در دانش آموزان، تقویت همکاری، احساس مسئولیت، انضباط کاری، 

صبر و تحمل عقاید دیگران، یادگیری مهارت های اساسی پژوهش در بهبود و 
گسترش ارزش های اجتماعی

32 روش
پـــــروژه ای

Project learning
method

نتیجه گیری
با نگاهی به تحقیقات و نوشته های انجام شده در آموزش قرآن درمی یابیم که این تحقیقات 
یا در حوزه آموزش قراءت یا تالوت قرآن هســتند یا در حــوزه روان خوانی یا در حوزه 
تجوید و یا در حوزه درك مفاهیم و ترجمه قرآن کریم. شکی نیست که مؤلفان محترم این 
کتاب ها زحمات زیادی برای تحقیق و نگارش آنها کشیده اند و خیل عظیمی از قرآن آموزان 
با مطالعه این کتاب ها و گذراندن دوره های آموزشی با این کتاب آسمانی در سطوح مختلف 
آشنا شــده و انس گرفته اند اما سوال اساسی اینجاست که کدامیك از این تالیفات براساس 
مبانی و تئوری های آموزش زبان انجام گرفته اســت؟ آیا اصول و مبانی آموزش زبان دوم 
رعایت شده است یا نه؟ چه تعداد از مؤلفان محترم این کتاب ها در کنار مطالعات قرآنی و 
غور در متن  این کتاب مقدس، مدرك تخصصی آموزش زبان داشته اند؟ و سواالتی از این 
قبیل که پاســخ گویی به اینها قبل از پرداختن به پژوهشی نو و علمی و مبتنی بر نظریه های 
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لی آموزش زبان الزم اســت. البته الزم به یاد آوری است که  وقتی گفته می شود آموزش قرآن 

براساس تئوری های اموزش زبان منظورمان این نیست آموزش قرآن را کامال تحت سیطره 
یــك یا چند تئــوری قرار دهیم و بس و بعد بگوییم که آموزش قران تنها به همین شــیوه 
امکان پذیر است، این ادعا حداقل به دو دلیل باطل و ناپذیرفتنی است اوال قرآن کتابی است 
که با همه کتاب های عالم تفاوت دارد چرا که این کتاب معجزه جاودانه دین اســالم است 
و دارای ســبك ها و اســالیب بیانی متنوع و متکثر و نیز دارای  نظم و نظام و نسق منحصر 
به فردی اســت که باعث شده موافقان و مخالفان از قدیم االیام تاکنون اعتراف کنند که این 
کتا ب در کنار انواع اعجاز دیگر مانند اعجاز تشریعی، علمی، غیبی، معنوی، عددی وغیره، 
دارای اعجاز بیانی، ادبی و اعجاز در نظم باشــد لذا ایــن ویژگی امر آموزش این کتاب را 
متفاوت با بقیه کتاب ها می کند ثانیا انبوه کتاب های نوشــته شده و لو اینکه اغلب قریب به 
اتفاق آنها براساس ذوق و سلیقه و تجربه نگاشته شده باشند خواسته و نخواسته دارای نکات 
آموزشی و تجارب تعلیمی هستند که هر طرح مدعی نوآوری باید از آنها استفاده کند بلکه 
منظور از آموزش قرآن براســاس تئوری های آموزش زبان این است که از این تئوری ها در 
امور و شئون مختلف آموزش زبان مانند برنامه ریزی درسی، آماده سازی متون، مهارت های 
زبانی، درك مفاهیم و باالخره آزمون سازی و ارزشیابی در تدریس  قرآن استفاده شود چراکه 
رشــته آموزش زبان ده ها سال است که در دانشگاه های دنیا دایر بوده و دارای گرایش های 
تخصصی می باشــد بیش از چهل تئوری و نظریه در آمــوزش زبان وجود دارد بنابراین در 
جهانی که تحوالت به سرعت و شتاب خیره کننده انجام می پذیرد و خوشبختانه ارتباطات 
هم به سهولت انجام می گیرد جفای به قرآن کریم است که متولیان امر آموزش قرآن همچنان 
به شیوه سلف خود به شیوه سنتی و تجربی و سلبقه ای اکتفا کنند و از دستاوردهای نوین و 

علمی در این زمینه غافل باشند یا خود را خدای ناکرده به تغافل بزنند.
آنچه در ابتدای امر مهم اســت این اســت که بدانیم آموزش قرآن به چه هدفی صورت 
می گیرد .شکی نیست که آیات و روایات  فراوانی هدف کلی آموزش قرآن را  با چشم پوشی 
از نوع و سطح مخاطب -وسیله ارتباطی میان- خدا و مردم و حتی وسیله ارتباطی میان مردم 
جهت فراگیر ساختن فرهنگ قرآن در سراسر جهان معرفی کرده اند در حدیثی از امام صادق 
علیه السالم می خوانیم: ان اهلل لم ینزله )القرآن( لزمان دون زمان و ال لناس دون ناس فهو فی 
کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه یعنی خداوند متعال قرآن را برای زمان 
و مردمان خاصی نازل نکرده است بلکه قرآن در هر زمانی و نزد هر قوم واهل هر زبانی تا 

روز قیامت طراوت و تازگی دارد. )ابن بابویه، 167-166/2(
درمیان آثار نگاشــته شده درباره آموزش قرآن، طرح آموزش زبان قرآن استاد دکتر لسانی 
نقطــه عطفی در تاریخچــه آموزش زبان قرآن در دوران معاصر به حســاب می آید به نظر 
بنده اگر این طرح پس از نقد و بررســی و جرح و تعدیل مورد توجه قرار می گرفت و در 
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مراکزآموزش قرآن، مدارس و دانشــگاه ها تدریس می شد و از متخصصان آموزش زبان و 
زبان شناســی در بیان ویژگی های منحصر به فرد زبان قرآن استفاده می شد ودر امر آموزش 
قرآن تنها به معلمان دینی اکتفا نمی شد وضعیت آموزش زبان قرآن به مراتب بهتر از اآلن بود 
البته وضعیت نامطلوب آموزش قرآن و عدم رغبت عموم مردم به آن مرهون علل و عوامل 

متعددی است که این مجال نه رخصت پرداختن به همه آنها را دارد و نه فرصت آن را. 
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قرآن کریم- 
احدیان، محمد و آقــازاده، محرم )1382ش(: »راهنماي روش هاي نوین تدریس آموزش و کارورزي« - 

تهران:  چاپ آییژ.
برون، داگالس )1389ش(: »ارزشیابی زبان«، ترجمه علیرضا فرح بخش، تهران: چاپ رهنما.- 
پروینــی، خلیل )1395ش(: »رویکردی نو بر اعجاز ادبی قرآن کریم«، تهران: مرکز مطالعات فرهنگ و - 

اندشه دینی.
ــــــــــــ )1389ش(: »آموزش زبان عربی به روش مستقیم«، مجله جستارهای زبانی، تهران: تربیت - 

مدرس.
ــــــــــــــ و طارق یار احمدی )1438ق(: »توظیف القرآن الکریم في تدریس اللغه العربیه للطالب - 

اإلیرانیین الدارسین في فرع اللغه العربیه و آدابها بمرحله البکالوریوس )تدریس مهاره اإلستماع نموذجاً(«، 
شیراز: مجله دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها.

جوادی آملی، عبداهلل )1387ش(: »تفسیر تسنیم«، قم: مرکز نشر اسراء.- 
جویس، بــروس و ... ) 1372ش(: »الگوهای تدریس«، مترجم: محمدرضا بهرنگی، تهران:انتشــارات - 

مترجم.
خوش منــش، ابوالفضل )1390ش(: »حمل قرآن )پژوهشــی در روش شناســی، تعلیم و تحفیظ قرآن - 

مجید(«، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ سوم.
ســیف، علی اکبر )1389ش(: »اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی«، تهران: نشر دوران، ویرایش - 

پنجم.
شعبانی، حسن )1385ش(: »مهارت های آموزشی روش ها و فنون تدریس« تهران:انتشارات سمت.- 
صدوق، ابی جعفر )1378ش(: »عیون اخبار الرضا«، قم: انتشارات شریف رضی، چاپ اول.- 
فرهادی، حسین و همکاران.)1384(. راهنمای آزمون در زبان انگلیس)نظریه و کاربرد(. انتشارات آیین: - 

تهران.
قطب ، سید )1982م(: »تفسیر فی ظالل القرآن«، بیروت: دار الشروق.- 
لسانی، محمدعلی و همکاران )1392ش(: »آموزش زبان قرآن«، قم: دفتر انتشارات زینی، چاپ دوم.- 
هیتون، ج.ب. )1386ش(: »آزمون نویســی زبان انگلیسی«، ترجمه سید جلیل شاهری لنگری و فرشته - 

حاجی زاده، تهران: سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی.
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