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 : چکیده

 المُعَل ِّمونَ اهللِ، نُورَ المُلَبِِّسونَ اهللِ، بِرَحمَةِ المَحْفُوفونَ هُمُ آنِالقُرْ حَمَلَةُ»(: آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال

 در خدا، رحمت مشمول قرآن حافظان: «.اهللَ والَی فَقَدْ واالهُم مَنْ و اهللَ عادَي فَقَدْ عاداهُم مَنْ. اهللِ کَالمَ

 کسی و نموده دوستی خدا با نمايد تیدوس آنان با که کسی. خدايند کالم آموزگاران و خدا نور برکنندگان

 .است داشته دشمن را خدا کند دشمنی آنان با که

 علیه اهلل صلی) پیامبر از رسیده احاديث در اندکی است کافی قرآن حفظ اهمیت و فضیلت به بردن پی براي

 دقت آن اهل و قرآن با تعامل در ايشان عملی سیره در نیز و اينباره در( السالم علیهم) اطهار ائمه و( آله و

 بالتبع و است برخوردار ويژه منزلتی و رفیع جايگاهی از بزرگواران آن نگاه در کريم قرآن کلی طور به. کنیم

 نیز و «آن آموزاندن و آموختن و آن فرامین به عمل و تدبر قرائت، و تالوت» جمله از آن، به مربوط مسائل

 حفظ برکات از برخی به میتوانیم ،.است گرفته قرار ايشان سفارش مورد ،«آن داشتن سینه در و قرآن حفظ»

 آنان، با همراهی و انبیاء با شدن محشور الهی، رحمت پناه در گرفتن قرار»: جمله از ببريم؛ پی قرآن

 آبادانی آخرت، عذاب از ايمنی قیامت، در شفاعت حق داشتن ،(قرآن) فرهنگی ثروت باالترين از برخورداري

 قرآن حافظ که است آن بهرهمندي اين شرط شده، تأکید احاديث از شماري متن در چنانچه تهالب. «... و دل

 که است بديهی. باشد او العین نصب همواره وحی کالم و کند حرکت آن فرامین و احکام به عمل جهت در

 و برکات فوق، ردموا بر عالوه.ندارد دنبال به را برکات اين تمامی آيات، ظاهري خواندن به کردن بسنده تنها

 عنوان که آنچه بر بنا. است «قرآن با انس» آنها مهمترين از که هست قرآن حفظ در نیز ديگري مهم فوائد

 به را آموزانم دانش واال ارزش اين به رسیدن براي گرفتم تصمیم. … آموزشگاه … دبیر. … اينجانب گرديد

 .نمايم راغب قرآن سی جزء حفظ
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 بايد آن، مانند و مفاهیم يا خوانی روان و روخوانی آموزش از اعم اي، مرحله هر در کريم، قرآن آموزش در

 ها آن در کار اين براي شوقی و شور و يابد افزايش کالس و درس به نسبت آموزان دانش عالقه که شود سعی

 بايد آورد، رمید اجرا به که هايی روش و گیرد می پیش کالس در معلم که هايی راه با اشتیاق اين.آيد وجود به

 در که هايی مهارت و ها روش بر عالوه کار، اين براي.بماند باقی کالس و درس پايان تا و شود زيادتر

 براي تواند می هم معلم يك هاي تجربه گاه است، شده نوشته تدريس هاي مهارت و فنون ها، روش هاي کتاب

 اجرا را ها آن خود کالس در توان، و مکاناتا حد در که باشد گشا مشکل و کارساز ديگر دبیران و معلمان

اينجانب در اقدام پژوهی حاضر تصمیم بر اين گرفته ام که دانش آموزان را به روخوانی و مباحث قرآنی . کنند

امید است که پژوهش مذکور در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی مذهبی آموزش و پرورش . عالقه مند سازم

 .بتواند ثمر بخش باشد

 

 مقدمه

 تا اسالم صدر از. کند می دعوت رستگاري و راستی به را ها انسان همه که است الهی روشن پیام قرآن، 

 در. است بوده مسلمانان میان در تربیت و تعلیم اهداف ترين مهم از الهی، جاودانه پیام اين آموزش کنون،

 دينی، اعتقادات در قرآن ويژه هجايگا و ايران مردم فرهنگ در اسالم دين جايگاه اقتضاي به نیز، ما کشور

 اين از. آيد فراهم آموزش اين اهداف تحقق براي مساعد شرايط تا باشد همگان توجه مورد قرآن آموزش بايد

 نگاهی. است برخوردار اي ويژه اهمیت از تحصیلی، هاي دوره گوناگون هاي درس میان در قرآن درس رو،

 ويژه جايگاه و اهمیت با نه دستاورد، اين که دهد می نشان ما کشور در قرآن آموزش دستاورد به اجمالی

. هستند قايل کريم قرآن براي مردم آحاد تمام که اهمیتی و عالقه میزان با نه و دارد تناسب اسالم در قرآن

 و آموزش در قرآن آموزش اعتالي در رهبري معظم مکررمقام تأکیدات و ها توصیه دنبال به رو اين از

 قرآن آموزش تقويت و اعتال براي الزم هاي زمینه آوردن فراهم در اي جانبه همه نسبتاً هاي تالش  پرورش،
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 مالحظه و بازنگري مورد بايد که بود امري ترين مهم و اولین قرآن آموزش اهداف است بديهی. شد آغاز

 برآموزش حاکم اصول :مانند آموزشی برنامه يك ارکان و اجزا ساير آن اساس بر تا گرفت می قرار کارشناسانه

 قرآن، معلمان توانايی ارتقاي و معلم تربیت آموزش، مناسب هاي روش محتوا، منطقی سازماندهی قرآن،

 .شود تدوين و تعیین آموزشی، کمك و آموزشی مواد تولید و ها ويژگی و يابی، ارزش هاي شیوه و نظام

 متأسفانه که شود می تعبیر درسی برنامه ايراهنم به درسی، ريزي برنامه ادبیات در امور اين مجموعه از

 و ارائه. است بوده مدونی حتی يا مصوب درسی برنامه راهنماي فاقد اخیر، سال چند از پیش تا قرآن درس

 اي شیوه به آينده در است، امید که طلبد می ديگري مجال و مقام قرآن، درسی برنامه راهنماي بررسی

 آموزش به مندان عالقه و کاران اندر دست همه براي آن بررسی و نقد فرصت تا شود پرداخته آن به مناسب

 افکار و ذهن روي بر خوبی بسیار تاثیر تواند می قرآن حفظ که آنجا از. آيد فراهم کشور سراسر در قرآن

 در اجرا قابل و عملی هاي راهکار ارائه به گرفتم تصمیم الذکر فوق پژوهی اقدام در بگذارد آموزان دانش

 .درآورم اجرا مرحله به..  …. کالس در را مهم اين و بپردازم قرآن 32 جزء ظحف

  مسأله بیان

 :است زير شرح به متوسطه ء دوره در قرآن آموزش کلی هاي هدف واقفیم همگی که همانگونه

 با و ترتیل صورت به درسی کتاب آيات قرائت کريم؛توانايی قرآن آيات تمام فصیح و روان قرائت توانايی

 و عبارات معناي درک توانايی کريم؛تقويت قرآن هاي سوره و آيات از برخی تجويد؛حفظ مهم احکام رعايت

 قرآن آيات از برخی تفسیر با قرآنی؛آشنايی علوم ضروري مباحث از برخی با کريم؛آشنايی قرآن آيات

 کريم قرآن فهم و مستمر قرائت به عالقه و انس کريم؛تقويت قرآن در موضوعی تحقیق شیوه با کريم؛آشنايی

 و فردي زندگی در اخالقی و اعتقادي مبانی تقويت براي کريم قرآن از گیري بهره آن؛توانايی آيات در تدبر و

 .کريم قرآن آموزش گوناگون هاي زمینه در خاص هاي استعداد اجتماعی؛تقويت
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 میراث اين حفظ مهمتر همه از و قرآن در اساسی مفاهیم با آشنايی همچنین و قرآن آموزش اين بر بنا

 دوم متوسطه شعبان تزکیه آموزشگاه زندگی و دين دبیر سیف زهرا اينجانب. دارد اهمیت بسیار گرانقدر

 .نمايم ترغیب کريم قرآن سی جزء حفظ به را آموزانم دانش جذاب هاي راهکار کمك به گرفتم تصمیم

  موجود وضع توصیف 

. باشم می خدمت مشغول پرورش و آموزش در که است سال..  مدت. ..... آموزشگاه …… دبیر. … اينجانب

. بیاموزم آموزانم دانش به شیوايی کامال صورت به را الهی تعالیم ام نموده سعی مدت اين طول در همواره و

 سی حفظ به را آموزانم دانش گرفتم تصمیم… کالس نام به هايم کالس از يکی در اخیر تحصیلی سال در

 .پرداختم باره اين در اطالعات آوري گرد به اين بر بنا نمايم رغیبت کريم قرآن

 يك شواهد آوري گرد

  موجود وضع کیفی هاي شاخص. الف 

 رفتن بیرون براي مورد بی يا و کردند می صحبت هم با يا ، زندگی و دين ساعات در آموزان دانش تر بیش.4

 .گرفتند می اجازه کالس از

 .داشتند موجه غیر ويا مورد بی هاي غیبت ، زندگی و دين ساعات رد آموزان دانش از برخی.0

 .دادند نمی نشان خود از قرآنی ساده مفاهیم و ها پیام ، ها عبارت دادن گوش به چندانی تمايل.3 

 . دادند نمی نشان اي عالقه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ و خواندن به.4 

 .بودند آشنا نا قرآن به اماحتر آداب و اصول چنین هم و وضو انجام با.5

 .بودند آشنا نا قرآنی داستان هاي کتاب عناوين با.6 
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 .بودند ناآشنا قرآنی هاي پیام و احاديث ي گنجینه با کامالً.7 

 زمینه اين در نفسشان به اعتماد و داشتند واهمه و ترس کوچك حتی قرآن هاي سوره کردن حفظ از. 42 

 .بود پايین

 مربوط هاي فعالیت و قرآن حفظ به فرزندشان دادن نشان عالقه عدم از ، آموزان دانش ياولیا از برخی. 44 

 . کردند می نارضايتی اظهار ، آن به

  موجود وضع کمّی هاي شاخص. ب

 هاي پرسش طرح و کالس آموزان دانش رفتار نامحسوس ي مشاهده از پس ، شده ياد تحصیلی سال اوايل در

 ، مربوطه اولیاي با نظر تبادل چنین هم و( سنجی نظر نامه پرسش و صمیمی گفتگوي) آنان از گوناگون

 عالقه نفر 4 ، قرآن کوتاه هاي سوره حفظ به مند عالقه نفر 3 ، کالس آموزان دانش مجموع از که شدم متوجّه

 0 ، قرآنی هاي داستان به مند عالقه نفر 42 ، قرآن قرائت به مند عالقه نفر 0 ، ها سوره معانی درک به مند

 . بودند قرآنی هاي فعالیت به مند غیرعالقه نیز بقیه و قرآن نوار دادن گوش به مند عالقه نفر

 علمی هاي روش از استفاده با اطالعات و ها داده آوري جمع به ، مسأله هاي حل راه به يابی دست منظور به

 :  باشد می شرح بدين آن توضیح که پرداختم

 ( Observation)  مشاهده. الف

:  4383 ، ساکی.) است درس کالس از اطِّالعات آوري جمع هاي روش ترين کاربردي و مؤثرترين از يکی 

 ي قوّه از ، امور از بعضی علل کشف براي آن در پژوهشگر که است عملی مشاهده ، ديگر عبارت به( 026

 ارتباط و کالس در حضور لحاظ به ، رو اين از( 404: 4384، اللهی سیف.) کند می استفاده خود ديد

. آوردم دست به مشاهده طريق از را خود اطِّالعات از برخی ، ها آن پیرامون محیط و آموزان دانش با مستقیم

 می يادداشت را کلیدي نکات و کرده استفاده مشاهده براي ، سفیدي ي صفحه از گاهی که صورت اين به
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 نظر مورد اهداف به توجه با قبل از فرم اين هاي الکم. کردم می استفاده مشاهده فرم از هم گاهی.نمودم

 می گذاري نشانه را نظر مورد موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ي مشاهده هنگام و بود گرديده تنظیم

 . کردم

 : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه

 . دارد مشارکت ها سوره همخوانی در. 0. است نشاط با قرآن زنگ در. 4 

 براي مستقیم روش و پژوهش رايج هاي ابزار از يکی( Questionnaire) نامه پرسش نامه پرسش. ب

 اهداف و نیاز به توجه با منظور همین به( 444: 4385 ، همکاران و سرمد. ) است تحقیق هاي داده کسب

 پاسخگويان هک است بوده پاسخ باز ي نامه پرسش که نمودم تدوين را نامه پرسش تحقیق، اين در نظر مورد

 از نفر 02 براي نامه پرسش اين ،که دهند پاسخ شده ارايه هاي پرسش به تشريحی صورت به توانستند می

  بود شده تهیه گرامی اولیاي تمامی و محترم همکاران

 تماس برقراري امکان که است اطالعات و ها داده آوري جمع ابزارهاي از يکی(  Interview) مصاحبه. ج 

 ، ها درک تر عمیق ارزيابی به توان می ابزار اين کمك با و آورد می فراهم را شونده مصاحبه با مستقیم

 ضمن رو، اين از( 449: 4385 ، همکاران و سرمد.) پرداخت شوندگان مصاحبه آرزوهاي و عاليق ، ها نگرش

 تمامی حتی و آموزان دانش اولیاي اغلب چنین هم و آموزشگاه در حاضر همکاران از نفر 02 با مصاحبه

 از تر بیش مندي بهره منظور به و پرداختم نظر مورد اطالعات و ها داده آوري جمع به ، کالس فراگیران

 عبارت مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گرديد استفاده نیز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگیري و نظرات

 : از بودند

 نمود؟ نشاط با را آموزان دانش قرآن فراگیري ساعت نتوا می هايی روش چه از استفاده با شما نظر به.4

 با شما نظر به.3 کنید؟ می پیشنهاد را راهکارهايی چه ، آموزان دانش قرآن آموزش کردن جذاب براي.0
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 ها سوره حفظ و قرائت ، قرآنی مفاهیم درک به را مدرسه آموزان دانش توان می هايی روش چه از استفاده

  نمود؟ مند عالقه

 شده آوري گرد اطالعات تحلیل و هتجزي

 نظر تبادل چنین هم و مربوطه اولیاي حتی و آنان با مصاحبه و کالس در آموزان دانش رفتار مشاهده از پس 

 و تحلیل و تجزيه و شده آوري جمع هاي نامه پرسش مطالب بررسی و کالس آموزان دانش معاونین مدير، با

 به گرديدکه(Recognition) شناسايی ، مسأله ايجاد در( factors Effective) مؤثر عوامل ، ها تفسیرآن

 : باشد می زير شرح

 عدم • ؛ • گذشته؛ در آموزان دانش به قرآن حفظ روش بودن سنتی • ؛ اول نگاه در قرآن حفظ بودن سخت

 و ها مراسم اجراي در آموزان دانش ندادن شرکت • گذشته؛ سالهاي در قرآن حافظ آموزان دانش تشويق

 با. قرآن درس به آموزان دانش اولیاي اهمیتی بی و توجه عدم • ؛ آموزشگاه مذهبی و دينی هاي مناسبت

 ضمن ، گوناگون هاي روش از استفاده با تا بودم آن پی در ، مسأله ايجاد در مؤثر عوامل شناسايی به توجه

  حفظ به شده ياد آموزان دانش نديم عالقه میزان افزايش جهت در ، مسأله کننده ايجاد عوامل کردن برطرف

 . بردارم مؤثري و بلند هاي گام  آن ام سی جزء بخصوص و قرآن

 پیشنهادي هاي راه

 صفحه نیم آيات کل توانند می دارند، آشنايی زيبا لحن و تجويد با تحقیق روش به قرآن قرائت فن با که آنان

 کردن حفظ مانع آنکه بر عالوه کار اين زيرا نند؛ک تالوت کلمات تك تك روي بر تعمق و دقت با بار چند را

 . شد خواهد نیز نظر مورد آيات با اجمالی آشنايی باعث شود، می غلط صورت به حرکات و کلمات
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 استقرار و حروف و کلمات تك تك روي بر توجه قابل تأمل و دقت جز نیست، چیزي کردن حفظ که آنجا از

 موجود کلمه و حرف هر به تمام توجه با بار هر و بار چندين را آن ايدب آيه هر حفظ براي پس ذهن، در ها آن

 . دارد آيه بودن آسان يا سخت نیز و فرد حافظه قدرت به بستگی نیز آيه هر تکرار تعداد. کرد تالوت آن در

 . ددارن بیشتر تمرين و تکرار به نیاز بعضی و کنند می حفظ را آن متوسط، آيه يك خواندن بار سه با بعضی

 ـ معمولی خواندن فقط نه کافی تأمل و توجه با همراه و کردن حفظ قصد به ـ آيه خواندن بار چند با پس

 . است نگرفته جاي ذهن در کامالً مزبور آيه هنوز اما گیرد، می جاي ذهن در آن کلمات از زيادي مقدار

 از ها آن به توجه و روند می مارش به اوّلیه و معنوي مقدمات که دارد وجود نکاتی قرآن حفظ شروع براي

 . است برخوردار زيادي اهمیت

 ارزش. « 4بالنیات األعمال إنما»: کند می تعیین عمل آن در نیت چگونگی را صالحی عمل هر ارزش نیت. 4

 شبهات به توجه و بکشد وسواس به کار نبايد البته. است روشن کامالً پاک، و خالص نیتی داشتن اهمیت و

 به تقرب براي جز را قرآن باشد، داشته توجه که همین و ندارد باز وحی کالم نورانی آيات حفظ زا را انسان

 . است کافی کند، نمی حفظ الهی درگاه

 هاي انگیزه اما برسانند، مقصود سرمنزل به را انسان که اند ناتوان مادي، هاي انگیزه قرآن حفظ در انگیزه. 0

 فضیلت به توجه: چون هايی انگیزه دهند؛ ناپذير خستگی اي روحیه و نرژيا و نیرو شخص به توانند می معنوي

 درک و خدا کالم با همیشگی الفت و انس از لذت است، شده بیان بارها روايات در که قران حافظ و حفظ

 . اخروي عالی مقامات

 و راسخ عزمی داشتن. دگوين عزم را امري به بخشیدن تحقق در ها توانايی و نیروها همه بسیج اراده و عزم. 3

 . است ضروري قرآن حفظ وادي در مقصود به رسیدن در محکم اي اراده
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 جزم را خود عزم فرد آنکه از بعد پس. است الهی تفضل و لطف به منوط امري هر در موفقیت دعا و توکل. 4

 . 459/عمران آل اللَّه  عَلَی فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا: کند توکل متعال خداوند بر بايد کرد،

 حفظ مقدس امر به شروع از قبل روز هر است شايسته. است مؤثر بسیار خداوندي عنايات کسب در نیز دعا

 ،(است شده ذکر «القرآن حفظ فی الدعا» باب کافی اصول چهارم جلد در که) حفظ به مربوط دعاهاي قرآن،

 . شود خوانده

 جز چیزي هیچ به و ديگر، چیز نه باشد، آيات حفظ غمّ و مّه تمام بايد قرآن، حفظ موقع در حواس تمرکز. 5

 و تمرين با اما باشد، سخت قدري ابتدا در است ممکن امر اين. نینديشد کند، می حفظ دارد که آياتی

 . آمد خواهد دست به توجه، و دقت و ممارست

 خوشحالی خشم، گی،تشن گرسنگی، گرما، سرما، مثل شود؛ حواس پراکندگی باعث است ممکن عوامل برخی

 خوبی به شخص حاالت اين در...  و بودن منتظر شود، وعده خلف است نزديك که اي وعده و قرار مفرط،

 که ذهنی سنگین هاي فعالیت از بعد خصوصاً باشد، داشته تمرکز( قرآن حفظ) موضوع يك روي بر تواند نمی

 کرد استراحت کمی بايد بلکه پرداخت، قرآن ظحف به سريعاً نبايد است، علمی يا تحصیلی اشتغاالت از ناشی

 . يابند فرصت خود قدرت بازيابی براي مغز هاي سلول تا

 قرآن نور پذيرش آماده را جان و دل و نورانی را انسان باطن و است حواس تمرکز عوامل از يکی وضو

 ايجاد تمرکز عین،م جهت در نشستن همچنین. دارد فضیلت هم حفظ هنگام در نشستن قبله به رو. کند می

 کند می

 داشتن و هوا بودن سالم و شود می تمرکز مانع...  و هوا آلودگی صدا، و سر مثل عواملی هم محیط در

 حواس تمرکز ايجاد در مؤثري نقش هم کافی خواب. دارد پی در را مغز و ذهن بهتر فعالیت کافی، اکسیژن

 بهینه صورت به خود اوقات تمام از بايد انسان يعنی ـ کرد خاص زمانی به منحصر را حفظ نبايد هرچند. دارد
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 آرام مغز، استراحت هوا، در بیشتر اکسیژن وجود دلیل به صبحگاهان اين وجود با ـ کند استفاده حفظ براي

 . است حفظ هاي زمان بهترين از صبحگاهی نشاط و محیط بودن

 بلکه نیست؛ حفظ زمان در نظمی بی معناي هب کرد، استفاده حفظ براي زمان يك از فقط نبايد گفتیم اينکه

 42 بخش 3 به را آن بايد دهد، اختصاص حفظ براي ساعت 0 روزي بخواهد شخصی اگر مثال عنوان به

 نزديك دقیقه 42 صبح، اول دقیقه 42 مثالً کند؛ تقسیم روز شبانه طول در مناسب هاي فاصله با اي دقیقه

 . شب يا عصر دقیقه 42 و ظهر

 هر به روز يك اگر اما نشود، تعطیل اش روزانه برنامه شرايطی هیچ در کند سعی بايد قرآن يکوشا حافظ

 در آنچه از و کند تعطیل را حفظ کار نبايد بپردازد، حفظ به مناسب ساعت يا محیط در نتوانست علتی

 . بنمايد را استفاده کمال اوست، اختیار

 اي ويژه اهمیت از قرآن حفظ و قرائت هنگام در خصوصاً است، مستحب اوقات تمامی در وضو داشتن وضو. 6

 پذيرش آماده را جان و دل و نورانی را انسان باطن و است حواس تمرکز عوامل از يکی وضو. است برخوردار

 معین، جهت در نشستن همچنین. دارد فضیلت هم حفظ هنگام در نشستن قبله به رو. کند می قرآن نور

 . کند می ايجاد تمرکز

 براي که وقتی مقدار داشتن نظر در با همچنین و آمادگی و توانايی میزان به توجه با بايد فرد ريزي برنامه .7

 مشخص زمانی برنامه طبق را ها آن روزه همه و سازد مشخص را آيات از معینی حد دارد، اختیار در کار اين

 آن آمدن وجود به منتظر نبايد و آورد می وجود به انسان را فرصت که داشت توجه بايد البته. کند می حفظ

 . شد
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 در نظم و ثبات ايجاد باعث قرآن حفظ در يکديگر با نفر 0 حداقل بودن همراه حفظ براي همراه دوست

 برنامه با هفته طول در توانند می نفر 0 اين. است قرآن حفظ تداوم و استمرار کننده تضمین و شود می برنامه

 بخوانند يکديگر براي شده، مشخص مرور و ظحف براي که را آياتی دقیق،

 آن صفحات زمینه که کنید دقت کرده، تهیه را مرغوب چاپ و خوانا الخط رسم با قرآنی قرآن الخط رسم. 8

 خستگی باعث مرور به و دارد ها رنگ ساير به نسبت را زيادتري نور بازتاب سفید رنگ زيرا نباشد؛ سفید

 بتوانید که کوچك قرآنی يکی: باشد اندازه 0 در کنید می تهیه که را رآنیق توانید می. شود می چشم زودرس

 البته. کنید استفاده آن از منزل در که وزيري قطع با قرآنی ديگري و ببريد، خود با منزل از بیرون در را آن

 . نشود ذهن در صفحات و آيات اختالط باعث تا باشد يکی ها آن الخط رسم نوع بايد حتماً

 در نظم و ثبات ايجاد باعث قرآن حفظ در يکديگر با نفر 0 حداقل بودن همراه حفظ براي همراه تدوس. 9

 برنامه با هفته طول در توانند می نفر 0 اين. است قرآن حفظ تداوم و استمرار کننده تضمین و شود می برنامه

 . بخوانند يکديگر براي شده، مشخص مرور و حفظ براي که را آياتی دقیق،

 مناسب بسیار قرآن حفظ تسهیل و تسريع براي استاد راهنمايی و اشارات از استفاده قرآن حفظ جلسات .42

 . است پرفايده و

 حفظ. است روانخوانی و روخوانی با آشنايی قرآن حفظ شرط ترين ابتدايی قرآن روخوانی با آشنايی. 44

 . است قرآن انخوانیرو بر تسلط عدم هاي آسیب از...  و شدن حفظ کند آيات، ناصحیح

 اين توان می. شود داده قرار قرآن حفظ شروع محور 32 جزء کوچك هاي سوره است خوب حفظ شروع. 40

 . چشید را آيات حفظ لذت و خواند مستحب و واجب نمازهاي در راحتی به را ها سوره
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 منظور، بدين و داد ارقر محور توان می شود، می حفظ در تسريع باعث که را معانی اساس بر حفظ طور همین

 شروع براي گفتیم، آنچه و نیست مطلوب کردن حفظ پراکنده البته. کنید شروع را حفظ قرآن قصص از

 . داد ادامه را حفظ قرآن ابتداي از بايد آمادگی، کسب از پس نهايتاً و بود حفظ

 موقت صورت به جديد حل راه انتخاب

 اثربخشی توان و قدرت به بستگی ، شود می حاصل موجود وضعیت در که تغییري و موفقیت میزان

(Effectiveness  )يك تدارک براي الزم جوانب به بستگی نیز، ها حل راه بخشی نتیجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندي و مهارت ، درايت ، دقت مرهون امر، اين و. دارد پژوهی اقدام اجراي در صحیح و منظم برنامه

 پیشنهادي هاي روش میان از حل راه چند انتخاب که حال( 430:  4384 ، اللهی سیف.)باشد می پژوه اقدام

 ، پیشنهادي هاي حل راه میان از خاص دقتی با ، رو اين از. باشد می خاص درايت و دقت نیازمند ، گوناگون

 :  از عبارتند که نمودم انتخاب را آنان از برخی

 هر حفظ بعد جايزه و کادو دادن و پی در پی هاي تشويق بوسیله آموزان دانش در انگیزه ايجاد- 4

 سوره

 ايجاد و محور آموز دانش بخش آرامش هاي راهکار بوسیله افکار پرش عدم و حواس تمرکز ايجاد- 0

 آرام فضاي

 قرآن حفظ زمان در بودن الوضو دائم به آموزان دانش تشويق- 3

  آنان آمادگی و توانايی میزان به توجه با آموزان دانش براي مناسب ريزي برنامه ايجاد- 4

 آياتی دقیق، برنامه با هفته طول در  يکديگر با نفر 0 حداقل که طوري به آموزان دانش بندي گروه- 5

 بخوانند شده، مشخص مرور و حفظ براي که را
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 اختیار در را مختلفش هاي نسخه و نموده کرده، تهیه را مرغوب چاپ و خوانا الخط رسم با قرآنی  - 6

 .دادم قرار آموزان دانش

 .ساختم پربار آموزشگاه در مدير کمك با مختلفی ساعات در را قرآن حفظ جلسات- 7

 شروع را حفظ قرآن قصص از منظور، بدين و دادم قرار محور را معانی اساس بر حفظ طور همین- 8

 . کردم

  جديد حل راه اجراي

 هاي حل راه اجراي خصوص در بیشتر(  Confidence)  اطمینان و اعتبار کسب براي مرحله، دراين

 مجرب اساتید از چند تنی چنین هم و درآموزشگاه همکارانم ديگر و معاونین ، محترم مدير با انتخابی،

 و مشورت نامه پرسش و مصاحبه ابزار از استفاده با نیز آموزان دانش اولیاي از برخی حتی و القرآن مکتب

 .است نموده نظر تبادل

 :  است بوده زير شرح به حل راه اجراي معیارهاي عمجمو در

 هاي حل راه از بعضی بودن ابتکاري. * ها روش بودن انگیزشی. * انتخابی هاي حل راه بودن اجرا قابل* 

. * قرآن درس به مدرسه آموزان دانش ترغیب در انتخابی هاي روش بودن بخش اثر بینی پیش. * انتخابی

 به انتخابی هاي حل راه ، الهی لطف به. نظر مورد آموزان دانش سنی ي دوره با ها حل راه بودن متناسب

. گرفت قرار ارجمند اولیاي از برخی حتی و گرامی همکاران و فن اساتید تحسین و تايید مورد بااليی میزان

 در ها حل راه اجراي. آورم در اجرا مرحله به را انتخابی هاي حل راه توانستم تري بیش اطمینان با ، بنابراين

 پژوه اقدام زحمات و ها تالش ي همه. باشد می پژوهی اقدام يك بخش ترين مهم ، ها حل راه اجراي واقع

 نشود ايجاد و ابداع ، مسأله حل براي مناسبی هاي روش اگر. دارد مؤثر حل راه چند يا يك اجراي به بستگی

 ، تحقیقات انواع ساير با تحقیق از نوع اين اصلی تمايز وجه... رسید نخواهد مطلوب نتیجه به پژوهی اقدام ،
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 اجراي که حال( 444:  4384 ، اللهی سیف.)است موجود وضع تغییردر ايجاد منظور به ها حل راه اجراي در

 راه تك تك ، فراوان نظر دقت با تا شدم آن بر ، است بسیار توجه نیازمند ، تحقیق از نوع اين در ها حل راه

 .م درآور ااجر به را ها حل

 دو شواهد آوري گرد

 نمی اجازه کالس از رفتن بیرون براي مورد بی و کردند نمی صحبت هم با ، قرآن ساعات در آموزان دانش. 4

 .گرفتند

 . کردند می خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن هاي آيه.0 

 .نداشتند موجه غیر ويا مورد بی هاي غیبت ، قرآنی ساعات در آموزان دانش. 3

 .بود شده ايجاد آموزان دانش در قرآنی ساده مفاهیم و ها پیام ، ها عبارت دادن گوش به تمايل.4 

 . دادند می نشان عالقه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ و خواندن به.5 

 .بودند شده مکري قرآن ام سی جزء حفظ به موفق اکثرا که بود اين پژوهی اقدام اين بخش مهمترين. 6

 جديد اقدام تاثیر و ارزشیابی

 سی جزء حافظان تعداد وقتی و آورد بعمل ارزشیابی آموزان دانش ار تصادفی طور به بار چندين محترم مدير

 بعد که بطوري يابد می افزايش روز به روز من کالس حافظان تعداد که میکرد مشاهده میکرد بررسی را  ام

 بار چندين محترم مدير که بود رسیده صد در صد به نزديك تعداد اين جذاب و متنوع هاي روش اجراي از

 .کرد تشکر و تقدير مدرسه همکاران ساير مقابل

 دانی قدر و تشکر و کردند می اعالم را خود رضايت احساس شفاهی بصورت يا نامه نوشتن با محترم اولیاي

 روش اجراي حین در يعنی. نمودم می دقِّت نیز اه آن درستی به ، ها حل راه اجراي در اينجانب.کردند می
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 زير را کار پیشرفت که اي گونه به. بودم نیز امور مداوم کننده کنترل ، کامل نظارت بر عالوه ، انتخابی هاي

 مورد در ، خود منتقد همکاران از تنها نه ، اجرا فرايند در و نمودم می ثبت را وقايع پیوسته و داشته نظر

 . نمودم می اعمال طرح اجراي در نیز را الزم تغییرات نیاز، صورت در که گرفتم می كکم طرح پیشرفت

 

 مربوطه هاي راهکار و قرآن حفظ اهمیت

 بهتر اما شود می موفقیتمان باعث انجامش که است کارهايی ترين اهمیت با از يکی شنیدن قرآن حفظ در

 خسته را خود نه ، شود بیشتر قرآن با انسمان که مبشنوي طوري  را قرآن بايد. بشنويم چگونه  بدانیم است

 صفحه يك تا آيه يك حد در باشد کوتاه شنیدنیمان ي برنامه است مناسب شروع براي.  را ديگران نه کنیم

 است ختم مجلس کند گمان و شود پیدا کسی آيات شنیدن موقع است ممکن کنیم اضافه آن به کم کم و

 که کرد بیان او به چیز هر از قبل و کرده قطع مناسب جاي در را قرآن صداي است بهتر شرايطی چنین در

 بشنويم است قرار که را آياتی ي ترجمه بعد ي مرحله در است اوقات ي همه و افراد ي همه براي قرآن

 شده دوست قبل از بیشتر قرآن با و آيد می خوشش که ديد خواهیم کنیم بیان اي دوستانه زبان به برايش

 اش قبلی افکار او که باشید مطمئن دهیم گوش و کنیم وصل را قرآن صداي است الزم مرحله اين در است

 مختصر آشنايی است الزم قرآن شنیدن مورد در که هايی ضرورت از يکی.  دهد می گوش و انداخته دور را

 اقل حد صورت به برايمان آيات ي ترجمه و موضوع و  بشويم آيات متوجه بتوانیم تا باشد می عربی لغات با

 کار اين براي است آيات خوانی همراه است الزم آيات شنیدن مورد در که ديگري عوامل از.  شود مرور گذرا

 هم و شده قبل از بیشتر دوستیمان قرآن با شويم می متوجه کار اين با کنیم می شروع تر جلو ثانیه چند

 شنیدن براي کنیم می حفظ اشکال بدون و خوبی به و گیريم می ياد را آيات خواندن درست ي نحوه آنکه

 خواندن درست تا بشنويم ترتیل صداي با را قرآن يعنی کنیم استفاده قرآنی ترتیل صداي از است بهتر قرآن

 . کنیم حفظ خوب و بگیريم ياد را
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 بنويسیم؟ را قرآن چگونه

 قرآن آيات به نوشتن پايان از دبع و نويسیم می مداد يك با را( حزب يك) کرديم حفظ که را قسمتی ابتدا

 .  نويسیم می کريم قرآن آيات طبق کار خود با را آيات سپس و کنیم می پیدا را اشکاالن و کرده نگاه

 کنیم می نويسی باز خودکار با سپس و کرده تصحیح کريم قرآن طبق را آيات آنکه توضیح

 

  بگذاريم کلید چگونه

 اينکه به توجه با شوند می متوجه محفوظاتشان مرور موقع در نندک می حفظ قرآن دارند که افرادي بعضی

 آن متشابه آيات وجود دلیل به يا و خوانند می اشتباه را آيات اما کردند حفظ اشکال بدون و درست را آيات

 ، مرور ضمن در دهند می گوش آيات به حفظ ضمن در که همانطور بگويم آنکه اول خوانند می جا به جا را

 وقتی آنکه دوم.  دهند گوش قرآن آيات صداي به هم باز کنند شروع را مرور ي برنامه بخواهند آنکه از قبل

 کلید از آنکه سوم. ببندد نقش ذهنتان در خوبی به آيات تا کنید نگاه آيات به دقت با بینید می باز را قرآن

 . است آيه هر ي ترجمه و آدرس  کلید بهترين کنید استفاده

  کنیم ستفادها خطی چه از

 صفحه هر در آيات آنکه اول است بهتر ديگر خطهاي به نسبت طه عثمان خط شناسان، کار نظريات طبق

 شروع ديگر ي آيه بعد ي صفحه در و شود می تمام آيات صفحه هر آخر در که است طوري و است کامل

 در که است آن دوم دلیل دکر ريزي برنمه آن صفحات روي از توان می راحتی به دلیل همین به و شود می

 کنند تعیین قرآن حفظ براي وقتی توانند می هم مسافرت در  حتی  افراد و دارد وجود مختلف هاي اندازه

 دارند تسلط عربی خط و لهجه و زبان به که کسانی و شده نوشته  عربی قواعد و اصول  طبق بر آنکه سوم

 . کنند  استفاده خط اين از راحتی به توانند می



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

19 
 

  شماره ده در قرآنی قبلی محفوضات مرور

 مشخص آيات -0. کند تعیین را کند مرور روز آن در تواند می را اش قبلی ت محفوظا از که را میزانی -4

 صورت به را شده مشخص آيات -3 کند نگاه آيات به آن ضمن در و بشنود ترتیل صداي طريق از را شده

 حفظ از  را صفحه آن آيات -5. بخواند آخر به اول از حفظ از را هصفح آن آيات -4. بخواند رو از اي صغحه

 برايتان اشکالی و شود اشکال رفع  اول تا بیندازيد صفحه آن به گذرا نگاهی يك -6. بخواند اول به آخر از

 صفحه مرور از بعد -7.  رود ال با نفس به اعتماد و شود تثبیت ذهنش در آيات نوشتاري شکل ثانی در  نماند

 و کرده مشخص که را آياتی تا دهد ادامه طور همین و کند مرور شکل همین به را بعدي ي صفحه ، قبلی ي

 و ترجمه کند سعی و بشنود حفظ از را شده مشخص آيات مرحله اين در -8. کند مرور خوبی به را شنیده

 در -9. بگذارند ذهنش از اي کلمه و عینی نه( مفهومی حدي تا)  کلیدي و گذرا صورت به را آيات آدرس

  حفظ از دور يك خوانده قبل هاي روز در که را آنچه هر ، محفوظاتش بعدي قسمت مرور از قبل بعد روز

 کل هفتگی مثالً يکبار روز چند هر در کند سعی -42.  بشنود حفظ از دور يك شنیده را آنچه هر و بخواند

 به گیرد می قرار ل ا سؤ مورد که موقعی در تواند می اگر)  گیرد قرار سؤال مورد و کند مرور را محفوظاتش

 با و بگذارد جلويش خالی ورق يك شود حفظ تمرکزش آنکه براي و کند توجه آيه ي ترجمه و آدرس

 .( بنويسد کلیدي طور به بخواند خواهد می که را اي آيه ي ترجمه و آدرس خودکار

 کنیم؟ مرور حفظ حین در را قرآن چگونه 

 تقسیم مرور و حفظ قسمت دو به را قرآنیمان ي روزانه ي برنامه است الزم حفظ ضممن در قرآن مرور براي

 قبلیمان محفوظات مرور براي بپردازيم مرور به را اوقات ي بقیه و نموده تعیین حفظ براي را ساعاتی کنیم

 را آن آيات به  کردن نگاه ضمن در سپس مرورکنیم توانیم می را روز آن در میزانی چه کنیم تعیین ابتدا

 و کنیم مرور اول به آخر از حفظ از آن از بعد و آخر به اول از  حفظ از سپس بخوانیم بعد و دههیم گوش

 گوش حفظ از را آيات همان خواندنمان از بعد بیندازيم خوانديم که آياتی به گذرا نگاهی يك آن از بعد
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 و خوانیم می دور يك خوانديم قبل روزهاي و روز در که را آنچه ابتدا بخوانیم خواستیم اگر بعد روز در دهیم

 . شنويم می حفظ از دور يك شنیديم قبل روزهاي و روز در که را محفوظاتی ابتدا بشنويم خواستیم اگر

 کنیم ريزي مه برنا قرآن حفظ براي چگونه

 باشد پیوسته و کنیم ظحف اشکال بدون را قرآن که است آن مهم زياد يا باشد کم حفظ مدت که ندارد فرقی

 شدن حفظ سريع از مهمتر داشتن حفظ خوب قرآن حفظ در نخوانیم پیش و پس را محفوظاتمان آنکه يعنی

 .است

 

 (قرآن راديو قرآنی کارشناسان ضیحات تو)  قرآن آيات حفظ مورد در نکاتی 

 -4: شود تقسیم سمتق سه به کند می حفظ را قرآن دارد که کسی ي روزانه ي برنامه است بهتر معموال

 گاهی ترتیل نوار از استفاده. قبلی محفوضات ي صفحه پنج مرور -3  آخر ي صفحه مروردو -0 قرآن حفظ

 اي ثانیه چند استما بهتر.  حفظ براي گاهی و مرور براي گاهی و است  تجويد و لحن و صوت قواعد براي

 پرسش مانند اشکال موقع در قرآن صداي کنیم فبرطر را اشکالمان نوار شنیدن با و بخوانیم نوار از جلوتر

 وقت به را حفظش است سخت که را هايی سوره.  دهد می تذکر را ضعفمان ي نقطه که است اي کننده

 که آنچه يعنی انگیزه. شويم حفظ تا کرده تالش و دقت بیشتر مقداري يك بايد بلکه نکنیم موکول ديگري

 حفظ کوتاهتر اهداف:  قرآن حفظ در موفقیت رمز.  کند می سازي ظرفیت تفکر ، کند می سازي ظرفیت

 گويند می ديگر بعضی و باشد حفظ از بايد مرور گويند می بعضی. کم کمیت و باال کیفیت با حفظ موضوعی

 و کرده مرور حفظ از ابتدا را اي صفحه هر يعنی باشد دو اين از ترکیبی است بهتر اما باشد قرآن روي از بايد

 آيات آدرس و آيات نوشتاري شکل و رفته باال نفس به اعتماد شکل اين به بیندازيم آن به اهینگ يك بعد

 ، قرمز به مايل آبی ، آبی ، آبی به مايل سبز ، لیمويی سبز ، سبز رنگهاي. ماند می باقی ذهنمان در بهتر
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 استفاده اولی دارد یتهم ا قرآن حفظ مورد در مورد دو.  هستند حافظه تقويت رنگهاي تیره بنفش و بنفش

 .کريم قرآن آيات تکرار دومی و قرآن ترتیل صداي از

 قرآن حفظ مورد در کارها برخی خوبی

: نوشتن -0. نخواند اشتباه ديگر سور و آيات با و بخواند درست را اي آيه هر شود می باعث: گذاري کلید -4

 حفظ موجب آيات زياد تکرار:  تکرار -3.  شود می طرف بر نبوده اش متوجه حتی و داشته که را اشکاالتی

 آنکه جاي به و نکنیم فراموش را آيات شود می موجب:آمده دست به فرصتهاي در مرور -4. شود می بهتر

 درستی به فرصتمان از و شويم مانع توانیم می مرور با باشد مشغول ضروري غیر موضوعات به فکرمان

 می کم امکانات با شیم با داشته اي پیشرفته امکانات ندارد زومیل:امکانات از استفاده -5.  کنیم استفاده

 موضوعی برد کار به توجه و قرآنی ي مکالمه -6.  کنیم حفظ اشکال بدون و درستی به را توانیمآيات

 آن به و شويم آشنا قرآن واالي مفاهیم با کنیم سعی و نکنیم حفظ وار طوطی را قرآن شود می باعث:آيات

 -8. خوانیم نمی جا به جا و کنیم نمی فراموش را قبلی آيات کار اين با: آيات دادن اتصال -7 کنیم عمل

 آيات و آوريم دست به درستی به را آيات آدرس که آوريم می دست به را مهارت اين:آيات خواندن برعکس

 بدانیم را آيه هر  بعد و قبل

 نکنیم؟ رها و رسانده پايان به را قرآن حفظ تا کنیم چه 

 رعايت و بدانیم است بهتر کردند رعايت را نکته چند نکردند رها و رسانده آخر به را قرآن حفظ که افرادي

  نظر از را اشکاالتشان ابتدا -3 کنند می توسل( ع) معصومین به -0 هستند خدا ياد به همیشه -4:  کنیم

 دهند نمی اهمیتی شود مانعشان  کسی اگر  کنند می اراده  -4 کنند می طرف بر کريم قرآن آيات خواندن

 -8 کنند می مرور همیشه را قرآن -7 دارند برنامه حفظ کار در -6 کنند می ايجاد شان خود براي انگیزه -5

 ي آيه سراغ به دارند اشکال که جايی در -9 شوند نمی خسته آيات تکرار از و کنند می تالش حفظ کار در

 -44 باشند قرآن با لحظه هر تا کنند می ععی و کنند می ستفادها خوبی به وقتشان از -42 روند نمی بعد
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 تأثیر جاي به -40 دارد اهمیت آيات کردن حفظ زود از بیشتر و بهتر آيات کردن حفظ خوب برايشان

 نهايت بلکه کنند نمی عجله حفظ کار در -43 گذارند می تأثیر آن روي خود اطراف، و محیط از پذيري

 .  کنند می حفظ خوب و خوانند می ،خوب شنوند می خوب را قرآن -44 گیرند می کار به را دقتشان

  برداريم راه سر از را آن بتوانیم آنکه يا و نشويم رو به رو مانع با آنکه براي پیشنهادي راهکارهاي

 راگ اما نرويم مسافرت به توانیم می که جايی تا کنیم می حفظ را قرآن که زمانی در است بهتر:مسافرت -4

 نکرد حفظ چیزي را مدت اين است بهتر باشد کم مسافرت مدت اگر کنیم ريزي برنامه آمد پیش ضرورتی

 حین در و آورده همراه را باشد کمتر وزيري قطع از تقريباً که را قرآن جلد يك باشد مدت طوالنی اگر اما

 حفظ به شب سر و فتابآ ،غروب ظهر سر اوقات در: وقت شناخت-0.   کنند حفظ را قرآن آيات مسافرت

 قرآن حفظ به اوقات اين در کسی اگر کند نمی کار خوب مواقع اين در انسان فکر چون نپردازيم قرآن

 را محفوظاتی معموالً و کند حفظ تواند می را آياتی کمتر کند تالش چه هر و شود می خسته زود بپردازد

 و ي اولیه و سحر ساعات همچون روز ديگر ساعات پس شود می شکسته پا و دست بوده اوقات اين در که

 اوقات گاهی: فرصتها از درست ي استفاده -3.  است قرآن حفظ براي خوبی وقت شب آخر ساعات همچنین

 اما کنیم مرور را قبلی محفوظات حفظ ضمن در که آيد می پیش ضرورتی شود می بیشتر محفوظات وقتی

 دازيم بپر قرآن حفظ به اگر و مانیم می جا قرآن حفظ ي هبرنام از بپردازيم قبلی محفوظات مرور به اگر

 از درست ي استفاده مشکل اين حل را کنیم می فراموش را آنها نکرديم مرور را قبلی محفوظات چون

 براي آن از توانستیم می آنکه با که شود می پیدا برايمان اوقات خیلی بینیم می کنیم دقت اگر فرصتهاست

 ،ايستگاه مدارس تفريح ساعات ، متبرکه اماکن در ، مسجد در:  داديم دست از را آن ماا کنیم استفاده مرور

 کرد استفاده خوبی به آن از توان می که آيد می پیش قبلی محفوظات مرور براي مناسبی فرصتهاي... و ها

 بهتر مشکل ناي حل براي کنیم می حفظ اشتباه پس بخوانیم اشتباه را قرآن اگر:  قرآن قرائت ي نحوه -4.

 به اگر:  مسابقات در شکست -5. کنیم حفظ خوب سپس و بخوانیم خوب بعد بشنويم، خوب ابتدا است
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 عنوان به اگر اما گذاريم می کنار را قرآن حفظ شکست صورت در کنیم می نگاه هدف عنوان به مسابقات

 -6 ببريم بین از را آن و یمکن پیدا را ضعفمان نقاط کنیم می سعی شکست صورت در کنیم می نگاه انگیزه

 که طور همان اطرافیان:  اطرافیان -7 است حفظ در سرعت از تر اهمیت با حفظ حسن قرآن حفظ در: عجله

 است بهتر شدن مانع صورت در شوند می نع ما مواقع بعضی در باشند مشوق قرآن حفظ در توانند می

 با را مشکل اين توان می که است آيات قرائت ي نحوه و ضعف ي نقطه خاطر به گاهی بدانیم را هدفشان

  نداد اهمیتی آنها به اراده با است بهتر ندارند دلیل اگر و نرد بین از آيات درست شنیدن

 ؟ است کدام قرآن حفظ موانع

 شد با ضعیف اراده قدر آن -3 بدهد دست از را اش انگیزه -0  برود بین از فرد براي اهمیتش قرآن حفظ-4

 و شود ايجاد برايش اضطراب شد باعث کسی اگر -4 کند رها را آن ندارد ،فايده توانی نمی: فتگ کس هر که

 به را دقتش و باشد داشته عجله حفظ کار در -5 توانم نمی بگويد و ندهد ادامه ديگر کند فراموش را آيات

 به اعتماد -7  کند رها را آن شکست صورت در و بخواند مسابقات در شرکت براي را قرآن -6 نیندازد کار

  کند استفاده خوبی به استعدادش و فرصت از نتواند و برود بین از نفسش

 است؟ کدام قرآن حفظ عوامل

 قوي را اراديمان -3  کنیم ايجاد انگیزه خود براي -0   باشیم موفق قرآن حفظ کار در بخواهیم خدا از -4

 حفظ خوب باشیم داشته ياد به)  نکنیم حفظ وار طیطو را آيات -5  باشیم داشته نفس به اعتماد -4  کنیم

 .است کردن حفظ زود از بهتر کردن

 کنند؟ می رها نیمه و نصفه را قرآن حفظ بعضی چرا

 در اينها کنند می رها نشده تمام هنوز اما اند کرده حفظ به شروع که شوند می پیدا اطرافمان در افرادي

 :باشد زير موارد تواند می آنها داليل کنند می قرآن حفظ به شروع باره دو مدتی از بعد مواقع بیشتر
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 کافی وقت عدم -6 صحیح نفس به اعتماد عدم -5 ضعیف ي اراده -4 حافظه ضعف -3 امتحان -0 درس -4

 -44 دائمی و رس زود خستگی-42 حفظ حسن به توجهی بی -9 حفظ در سرعت به توجه -8 عجله -7

 ... ديگر مواردي و ديگران از پذيرفتن منفی تأثیر -40 مسابقات در شکست

 کنند؟ حفظ قرآن توانند نمی محرومند قرآن حفظ استعدادهای و امکانات از که کسانی آیا

 نمی محرومند قرآن حفظ هاي استعداد و امکانات از که کسانی آيا: شود داده پاسخ سؤال اين به است قرار

 است؟ خاص افراد به مربوط رآنق حفظ ديگر عبارت به کنند، حفظ را قرآن توانند

 حفظ را قرآن توانند نمی محرومند قرآن حفظ هاي استعداد و امکانات از چون کنند می گمان افراد بعضی

 وجود قرآن حفظ کالسهاي چون که نیست اينطور اما.  است ها حافظه خوش براي فقط قرآن حفظ و کنند

 نمی و ندارد اي فايده ديگر نداريم را قرآن حفظ شرايط و شود نمی پیدا کالسها در شرکت فرصت يا و ندارد

 افراد ي همه براي بلکه نفر يك براي نه قرآن( ع) معصومین از حديثی طبق بلکه کنیم حفظ را آيات توانیم

 سخنی در( ع) صادق جعفر امام طور همین و هاست زمان ي همه ي همه براي بلکه زمان يك براي نه و

 بسپارد خاطر به را آن است دشوار او براي آن حفظ اينکه با و بخواند بسیار را قرآن کس هر:است فرموده

 .دهد می او به را آن پاداش برابر دو وجل عز خداي

 سوادي بی وجود با که کسی شید با داشته آشنايی ساروقی کاظم کرباليی نام با شايد قرآنی حفاظ بین در

 و امکانات با بدانیم اينکه براي گويم می را اينها.  ديگر فرادا يا و شود می قرآن کل حافظ معجزه يك طی در

 می تقويت  را حافظه قرآن ندارم حافظه گويد می که کسی.  کرد حفظ را قرآن توان می کم هاي استعداد

 کنند حفظ را قرآن توانند می کافی دقتی و صحیح اي برنامه با شرايطی هر در افراد و کند

 کنند حفظ را قرآن شود می عث با و گذارد می اثر افراد ي همه در قرآن نور همین و است نور تماماً قرآن

 از و کنیم عمل آن به و باشیم تر مؤنس قرآن با لحظه هر آنکه آيابراي چرا، بدانیم که اين است مهم امّاهدف
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 چیزي هدفمان گرا امّا بود خواهیم موفق کار اين در باشد چنین اگر که نکنیم فراموش و بپذيريم تأثیر آن

 .کنیم نظر تجديد هدفمان در بايد صورت اين در و شويم می ضعیفتر کار اين در باشد پائین

 قرآنی محفوظات اي شماره پنج مرور روش

  نماز در دار سجده آيات -4

  نماز در کوتاه هاي سوره -0

  روز مختلف ساعات در ديگر آيات -3

 افتادن ضوع مو آن مناسب اي آيه ياد به قعیت مو هر در و رافیاناط با صحبت هنگام در قرآنی ي مکالمه -4

 ...(   و مسابقات،اينترنت و جلسات در دي،شرکت سی) قرآنی نوين امکانات از شدن مند بهره -5

 

                    

 گیري نتیجه

 قرآن دارد قرار مسلمانان دسترس در که است اسالمی معارف و فرهنگ شناخت منبع نخستین کريم قرآن

 راهبر عقل که آنجا و بشويد انسان وجود از را غبار تا ، شده نازل زمین با آسمانی ارتباط آخرين عنوان به

 . رود می شمار به الزم امري مسلمانی هر بر آن با انس و شناخت جهت اين به باشد راهبر را انسان نیست

 هدايت از معنوي بهره امکان به توان می آن صدر در که دارد بر در بسیاري فوايد قرآن با انس و شناخت اين

 زمان از برهه هر در و باشد می نیز پیامبر معجزه است هدايت کتاب اينکه از جداي قرآن.  کرد اشاره قرآن

 و دارد گوناگون هاي زيبايی قرآن.  است ضروري قرآن بهتر درک و تر عمیق فهم براي ويژه روشی ارائه

 آموزش امر در قرآن مربیان بنابراين.  شد نخواهیم جدا قرآن از ديگر شويم آشنا ها يیزيبا اين با که زمانی
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 قرآن هاي زيبايی با را نوجوانان و جوانان بتوانند که هستند موفق آنان در انگیزه ايجاد و نوجوانان به قرآن

 جوانان ذهن مطبوعات و زيونتلوي ، راديو در گسترده تبلیغات انجام با بايد زمینه اين در که گردانند مانوس

 هاي شیوه با آشنايی با توانند می قرآن مربیان راستا اين در و کنند نزديك قرآن مفاهیم با را نوجوانان و

 قرآن به نوجوانان بیشتر انس جهت در گامی روانشناسی هاي تکنیك براساس درس کالس در عالقه ايجاد

 .  بردارند

  ها پیشنهاد

 هر که اي گونه به.. دارد موضوع بر محقق که است اشرافیتی از ناشی ، راهکارها و ها پیشنهاد ارايه

 ، اللهی سیف. ) باشد ديگران براي ارزشمند سندي تواند می ، دهد ارايه خود کار خصوص در پیشنهادي

 ... يادشده مطلب به توجه با حال( 485: 4384

 : ددگر می پیشنهاد پرورش و آموزش محترم مسئوالن به. الف

 متنوع هاي طرح اجراي به را آنان ، معلمان براي آموزشی مدت بلند و کوتاه هاي برنامه سلسله اجراي با.4 

 به ، مدارس در آن از مهجوريت رفع و قرآن فرهنگ شدن نهادينه شاهد طريق اين از تا نمايند تشويق قرآنی

 . باشیم مدرسه در ويژه

 سازي زيبا چنین هم و «الکريم القرآن بیت»  عنوان به آموزشگاه هر هاي کالس از يکی دادن اختصاص با.0

 قرآن درس به را آموزان دانش مندي عالقه میزان توان می ، آموزشی کمك و آموزشی وسايل به آن تجهیز و

 . داد افزايش مدرسه اول پايه در ويژه به ،

 :  شود می توصیه گرامی همکاران به. ب

 مندي عالقه میزان بر ، تدريس نوين هاي روش از استفاده و خود فزايیا دانش جهت در تالش ضمن. 4

 .بکوشند پیش از بیش ، مدرسه در خصوص به ، قرآن درس به آموزان دانش



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

27 
 

 در مهمی عامل امر، اين که باشند متخلق مهربانی و محبت ، بردباري و صبر چون هم قرآنی اخالق به.0 

 .باشد می مدرسه اول پايه در ويژه به ، قرآن سدر به آموزان دانش مندي عالقه افزايش

 :  گردد می پیشنهاد ارجمند اولیاي به. ج 

 تري بیش اهتمام ، خود فرزندان قرآن درس به نسبت ، مدرسه و خانه نهاد دو بین سازنده تعامل ايجاد با.4

 . باشند داشته

 فرزندان مندي عالقه افزايش در ويژه طور به نیز خود ، مدارس در قرآنی هاي فعالیت گیري پی بر عالوه.0

 . باشند فعال و کوشا ، قرآن درس به
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