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هـا بـه عـدم ارشیـابی دقیـد نبـایر باـیارم اش        است. نبود این شـا   

نویاـنداان در   . شودها مخصوصاً در حوشه آموشش منجر میف الیت
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تــرم در انــد تــا بــه یمــح آنهــا ببــوان ارشیــابی دقیــدمطــرس ســا به
یزان و سطح انس با قرآن یـریم در افـراد مخبلـم نمـود.      صوص م

بـه  « آشـنایی بـا مفـاهیم قـرآن    »و « آشنایی با مـبن قـرآن  »دو شا   
تشخی  مبن قـرآن اش سـایر   »هام عنوان دو شا   یین و شا  

ــون ــرآن    »، »مب ــات در ق ــاربرد یلم ــدم ی ــا ع ــاربرد ی ــخی  ی ، «تش
هـا در  و سـوره  هاتشخی  جایگاه یلمات در آیات، آیات در سوره»

 واندن درست و روان آیات قرآن اش روم انواع  طـو  و  »،  «قرآن

آشـنایی بـا نگـارش    »و « آشنایی با ضـب  یلمـات قـرآن   »، «مصاحم
ــرآن  ــات ق ــین  « یلم ــا   ی ــش ش ــرآن  »ذی ــبن ق ــا م ــنایی ب و « آش

توانـایی یـافبن مفـاهیم در    »، « درک م نام آیات قرآن»هام شا  
توانـایی تـدبر   »، «به قرآن در افبار و نوشبار توانایی اسبشهاد»، «قرآن

تشخی  مضامین آیات قرآن در سـایر  »، «و دریافت م ارف اش آیات
توانایی قضاوت ارششی نابت به مفاهیم مخبلم بـر اسـاس   »و « مبون
ــوان   « قــرآن ــه عن ــا مفــاهیم قــرآن، ب ذیــش شــا   یــین آشــنایی ب

ی، هـام مقـدمات  هام اصلی مشخ  و در سه سـطح شـا    شا  
 .اندبندم شدهپیشرفبه و عالی طبقه

 

ــرآن هااای کدیاادی  واژه ــا ق ــس ب ــرآن ،ان ــیوت ق  ،شــا   ،ت

 . ساشم انس با قرآنشا  
 

 . مقدمه1

، «علـوم قـرآن  »بندم یلی، مباحث مربو  به قرآن یـریم بـه سـه دسـبه     در یح تقایم

شود. مراد اش امور قرآنـی، مبـاح ی هاـبند    تقایم می« امور یا شئون قرآنی»و « م ارف قرآن»

پرداشنـد  یه به وظایم فرد و جام ه در قبال قرآن یریم و چگونگی انجام ایـن وظـایم مـی   

تـرین مباحـث مـرتب  بـا     (. یکی اش مهـم 66: 1391هنگ قرآنی، )دبیر انه شورام توس ه فر

اسـت. برداشـت عمـومی و یلـی اش انـس بـا قـرآن        « انس با قرآن یـریم »امور قرآنی، بحث 
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یریم، ارتبا  مابمر و پیوسبه با قرآن است. بزراان دینی بر ضرورت و اهمیت این ارتبـا   

هـام قرآنـی همنـون    اهـداف ف الیـت   تـرین وثید بایار تأیید داشبه و دارند و یکی اش مهـم 

آموشش قرآن در نظام آموشش و پرورش و همننین وجود رشبه علـوم قـرآن و حـدیث در    

ساشم برام پیدایش و اابرش این ارتبـا  در عمـوم مـردم عنـوان شـده      ها نیز شمینهدانشگاه

 است.

اش میـان   است. آثار پژوهشی مب ددم نگاشبه و منبشر شده« انس با قرآن یریم»درباره 

اثـر  « انس با قرآن یریم»تألیم محمد فایر میبدم و « مراحش انس با قرآن»توان به یبب می

محمد علی رضایی اصفهانی اشاره یرد. فایر میبدم انس بـا قـرآن یـریم را در یـح نظـام      

همراه داشبن، تماس، نوشبن، نگاه، شنیدن، یـادایرم، آمـوشش، قرا ـت و    »طولی به مراحش 

تدبر، ترجمه، تفایر، تأویش، عمش، تبلیغ، دفاع، انطباق حریات و سکنات بـا   تیوت، حفظ،

تقاـیم نمـوده اسـت    « نشینی بـا قـرآن  مندم اش شفاعت قرآن و همقرآن، درمان، توسش، بهره

(1389.) 

هادوم یاشانی نیـز مراتـب انـس بـا قـرآن را در روایـات م صـومین )علـیهم الاـیم(          

ینـد: نگهـدارم قـرآن در  انـه، نگـاه      دین ترتیب ذیـر مـی  بررسی نموده و این مراتب را ب

یردن به آیات قرآن، اوش فرا دادن به تیوت قرآن، تیوت قرآن، تدبر و تفکـر در قـرآن   

 (.1378و عمش به قرآن )

هـایی یمیـی بـرام    اما آننه یه تاینون مورد توجه جدم قرار نگرفبـه، ت یـین شـا     

است. نظـام آمـوشش و پـرورش موظـم اسـت یـه        تشخی  میزان انس افراد با قرآن یریم

هام آموشان را طی چندین سال به سطح قابش قبولی اش انس با قرآن برساند. اما شا  دانش

هام این نظام وجود ندارد. لذا تنهـا  بندم شده برام سنجش میزان انس  روجیدقید و طبقه

شود. در نظام آمـوشش  ی وانی قرآن ایبفا مهایی یلی همنون رو وانی و روانبه شا  

البحصـیین مقـاطم مخبلـم    عالی نیز علیرغم آنکه انس با قرآن یریم انبظار طبی ـی اش فـار   

هام قرآنی است، اما م یار و میک  اصـی بـرام سـنجش میـزان و سـطح ایـن مقولـه        رشبه

هـام  وجود ندارد. همننین یکی اش ضروریات تصدم مناصـب و مشـاغش مـرتب  بـا ف الیـت     
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هام مناسبی برام سنجش ایـن انـس در   وجود انس با قرآن در فرد است. اما شا  قرآنی، 

 دسبرس نیات. 

ــان  ــات می ــبهدر تحقیق ــه  رش ــه مقول ــه ب ــرآن »ام ی ــا ق ــس ب ــی « ان ــو  م ــود، اش مرب ش

هـام آن،  شود یه مببنی بر  وداظهارم است و سواالت و اویـه هایی اسبفاده مینامهپرسش

انـد. بـه عنـوان م ـال،     ر روشنی اش مقوله انس با قـرآن نداشـبه  دهد یه محققان، تصونشان می

بررسی رابطه بین انس با قرآن و سـیمت روان در دانشـجویان   »آقاجانی و میرباقر در تحقید 

انـد یـه   ام اسـبفاده نمـوده  نامـه ، برام سنجش میزان انس با قرآن یریم اش پرسـش «پرسبارم

وجه به م انی آیات، عیقـه بـه تـدبر در آیـات و     سوال )اسبمرار در قرا ت قرآن، ت 14شامش 

( تـا  یلـی   0مفاهیم قرآنی، میزان تأثیر قرآن بر تصمیمات شندای و...( با ازینه  یلی یـم ) 

درصــد  1/53هــام محققــان، ( بــوده اســت. جالــب آن اســت یــه بــر اســاس یافبــه 4شیــاد )

ش همـین دانشـجویان بـه    درصـد ا  63دانشجویان به میزان باالیی با قرآن مـأنوس هاـبند، امـا    

دهند )آقاجـانی و میربـاقر،   میزان یم و  یلی یم وقت  ود را به قرا ت قرآن ا بصاص می

ام یـه بـرام سـنجش میـزان     نامـه شود یه پرسش(. این تناقض اش آنجا ناشی می8-9: 1393

نـس،  و جایگاه آن در مقوله ا« قرا ت مابمر قرآن یریم»انس با قرآن اسبفاده شده، به مؤلفه 

  یلی یمبر اش آننه باید، بها داده است.

در تحقیقی دیگر، میریان و همکارانش به بررسی رابطه میان انـس بـا قـرآن و سـیمت     

هـام  اند. بر اساس یافبهروان اعضام هیئت علمی دانشگاه آشاد اسیمی واحد سارم پردا به

 99صـد بـوده و بـیش اش    در 43آنان، میانگین نمرات پاسخگویان به سواالت انس بـا قـرآن،   

مربو  بـه انـس بـا     نامه(. پرسش67: 1391اند )امبیاش یاب یرده 46تا  40درصد آنان، بین 

سوال درباره میزان قرا ت، اوش دادن، توجه به م نی، ارایش بـه قـرآن در    20قرآن شامش 

در حـد   رغم آنکه بنا بر اظهارات محققان، انـس بـا قـرآن   مواقم اسبرس و... بوده است. علی

ام بین انس با قـرآن و سـیمت عمـومی    باشد، اما بر اساس این تحقید، رابطهنابباً باالیی می

(. قابش توجه است یه محققان، فقدان منابم جامم و یامـش  69-68: 1391وجود ندارد )همو، 

در شمینه انس با قرآن و مشکش در سنجش دقید میـزان انـس بـا قـرآن را بـه عنـوان یکـی اش        

 اند.هام پژوهش ذیر یردهتمحدودی
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شاده و همکارانش به منظور بررسی رابطه انس با قـرآن و  در تحقید دیگرم یه رمضان

انـد، میـانگین تـیوت    بهداشت روان دانشجویان دانشگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد انجـام داده    

درصـد،   18درصد، میانگین یاربرد مفاهیم قرآنـی در شنـدای    20قرآن توس  پاسخگویان 

درصـد بیـان    52درصد و میانگین انـس بـا قـرآن     14انگین درک اثرات قرآن در شندای می

(. محققان هیچ توضیحی درباره تفاوت م نادار میـان میـانگین تـیوت    45: 1394شده است )

نامـه  تواند نشان دهد یـه پرسـش  اند، اما همین تفاوت میقرآن با میانگین انس با قرآن نداده

، اسباندارد نبوده و محققان تصور دقیقی اش مقوله انس با قـرآن یـریم   مربو  به انس با قرآن

 اند.هام آن نداشبهو شا  

هایی برام انس بـا قـرآن   در قرآن یریم و روایات م صومین)علیهم الایم( به شا  

ترین شا   در این حیطه، قرا ت روشانـه قـرآن یـریم اسـت یـه در      اشاره شده است. مهم

هایی چـون  توان به شا  پررنگی داشبه است )ادامه مقاله(. همننین می روایات نیز باشتاب

هـام  هـا و شمـان  اظهار عیقه به قرآن، آرامش یافبن با تیوت قرآن، تیوت قـرآن در مکـان  

مخبلم، عیقه به اسبماع صوت قرآن، یاربرد قرآن در مشکیت شنـدای و... اشـاره یـرد.    

بایـد قابلیـت ارشیـابی داشـبه باشـند. شـا   قرا ـت         هااما باید توجه داشت یه این شا  

روشانه قرآن یریم ـ به هر میزان ـ تنها اش راه  وداظهـارم قابـش ثبـت اسـت یـه ایـن روش،         

ــین     ــا قــرآن دارد. همنن ــرد ب ــزان انــس ف ــابی می ــرام ســنجش و ارشی ــایینی ب ــار باــیار پ اعبب

نی هر فرد نابت بـه میـزان   هام م نوم انس با قرآن، علیرغم آنکه برام ارشیابی دروشا  

هام مب اقـب بـر اسـاس    ایرماناش با قرآن، مفید هابند، اما برام ارشیابی بیرونی و تصمیم

ها )همنون اعطام مدرک  اص یـا تصـدم پاـت یـا منصـب  ـاص قرآنـی(        این ارشیابی

هام روشن و قابش اثبـاتی ندارنـد و اظهـارات پاسـخگویان بـه      مناسب نیابند. چرا یه میک

 هام م نوم، اش اعببار چندانی بر وردار نیابند.ان تحقد شا  میز

ــد مشــخ  مــی   ــن تحقی ــا    اش ایــن رهگــذر، ســوال اصــلی ای شــود: چــه شــا   ـ ی

هایی ـ برام سنجش و ارشیابی میزان انس افراد با قرآن وجود دارد؟ در ادامـه سـوال   شا  

تـوان انـس بـا قـرآن یـریم را بـه سـطوس        شود: آیا مـی اصلی، سواالت فرعی شیر مطرس می
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ایی م رف سطوس مخبلم انس بـا قـرآن   هشا   مخبلم تقایم یرد؟ در این صورت، چه

 باشند؟می

 شناختی تحقیقمبانی روش -1

روشی یه برام پاسـخگویی بـه سـواالت ایـن تحقیـد طراحـی شـد، تلفیقـی اسـت اش          

ام، آثـارم یـه    انهام و اجبماعی. در مرحله مطال ات یباب انههام مطال ات یبابروش

هـایی مقـدماتی بـرام مقولـه انـس      ا  درباره انس با قرآن یریم نگاشبه شده، بررسی و ش

هـام مـورد اشـاره در ایـن آثـار      اسبحصال اردید. در این مرحله مشخ  شـد یـه شـا     

توانند مشـکیت در عرصـه سـنجش میـزان انـس بـا قـرآن یـریم را برطـرف          پژوهشی، نمی

 اسبفاده شد. « بحث اروهی» نمایند. لذا برام ادامه مراحش تحقید، اش روش

 یقمعرفی روش تحق -1-1

هام اردآورم اطیعـات در مطال ـات اجبمـاعی    یکی اش روش« بحث اروهی»روش 

یننده بر سر یـح موضـوع   یح صحبت بین چندین شریت»است. منظور اش بحث اروهی، 

نظرهام مخبلفی درباره آن موضوع دارنـد و  یننداان هر یح نقطهاست یه طی آن شریت

بحـث  »هـام یـاربرد روش   ا یه یکی اش شمینه(. اش آنج23: 1390پور، )رفیم« ینندمطرس می

، یاب اطیعات اببدایی و ایبشافی در مورد اب ـاد مخبلـم یـح ماـئله و ینبـرل      «اروهی

(، لذا اش این روش برام بررسـی  29هام دیگر است )همان، اطیعات به دست آمده با روش

حققین اسـبفاده  دست آمده توس  مهام بهاب اد مخبلم مقوله انس با قرآن و ینبرل شا  

 شد.

ام در حوشه انس با قرآن و همننـین   انهنویانداان اببدا با مراج ه به مطال ات یباب

شـده اش ایـن   بنـدم تأمش در تجربیات و تأمیت چندین ساله  ود در این باره، فهرسبی طبقـه 

 نویس و شمینه بحث اروهی آماده سا بند. دو ویژای مهم برامها را به عنوان پیششا  

آمـوشش  »اندیشمندان شریت یننده در بحث اروهی در نظر ارفبه شد: سابقه طـوالنی در  

آمـوشش  »سـابقه در حـوشه   «. مدیریت امـور قرآنـی  »و سابقه یا آشنایی عمید با حوشه « قرآن

بدین جهت ضرورت داشت یه این افـراد بایـد هـم بـا قـرآن مـأنوس بـوده و هـم بـا          « قرآن

نیـز  « مدیریت امور قرآنـی »بودند. سابقه در حوشه آشنا میهام آموششی قرآن یریم ویژای
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هـام مخبلـم، آشـناتر سـا به و     هام مدیریبی و سنجش مخاطبـان در حـوشه  آنها را با بحث

هـام اجرایـی و   هـا و محـدودیت  ها، ضـرورت شد در طراحی و تدقید این شا  باعث می

لاـانی فشـاریی )عضـو     منظـور، دیبـر محمـد علـی    عملیاتی سنجش را یادآور شوند. بـدین 

هیئت علمی دانشگاه و اسباد رشبه علـوم قـرآن و حـدیث(، مهنـدس ماـ ود وییـش )عضـو        

اذارم دفبر تألیم یبب درسـی و جـزو مـؤلفین ای ـر یبـب درسـی درس       شورام سیاست

اذارم دفبر تألیم قرآن مقاطم مخبلم تحصیلی(، سید مهدم سیم )عضو شورام سیاست

پیـرم  ی ر یبب درسی درس قرآن(، دیبر محمد علـی  واجـه  یبب درسی و جزو مؤلفین ا

)اسباد دانشـگاه و م ـاون اسـبد قـرآن و عبـرت وشارت فرهنـگ و ارشـاد اسـیمی( و رضـا          

ریزم دبیر انه شورام توس ه فرهنـگ  پناه )اسباد دانشگاه و م اون مطال ات و برنامهسیمت

هـام  ها، بحـث هر یح اش شا  جلاه دو ساعبه، پس اش طرس  5قرآنی( انبخاب شدند. در 

مفصلی پیرامون آنها توس  اعضام میز اندیشه صورت ارفت و در پایـان، عبـارت تکمیلـی    

 شد.به عنوان شا   با رأم ای ریت اعضام جلاه، تصویب 

 روایی و پایایی تحقیق -2-1

مراد اش روایی در تحقیقات حوشه علوم اناانی، این است یه مقیاس و محبوام ابزار یـا  

، 1385نیـا،  ت مندرج در ابزار دقیقاً مبغیرها و موضوع مورد مطال ـه را باـنجد )حـافظ   سواال

(. به عبارت دیگر، روایی تحقید به این م ناسـت یـه سـیر مراحـش تحقیـد درسـت       185ص 

تنظیم شده و نبایر تحقید، عین واق یت باشند. پایایی تحقید نیز یه اش آن به اعببـار، دقـت و   

ایـرم یـه بـرام    شود، عبارت است اش اینکه اار یـح وسـیله انـداشه   میاعبمادپذیرم ت بیر 

سنجش مبغیر و صفبی سا به شده در شرای  مشابه در شمان یـا مکـان دیگـر مـورد اسـبفاده      

قرار ایرد ، نبایر مشابهی اش آن حاصش شود )همان(. ی نی تحقیـد قابلیـت تکرارپـذیرم در    

 نیز نبایر مشابه اش آن تحقید ارفبه شود.شرای  مخبلم داشبه باشد و در صورت تکرار 

اش آنجا یه مراحش این تحقید، به روش تحقید ییفـی در مطال ـات اجبمـاعی شـباهت     

هام ارشیابی ییفـی اسـبفاده   بیشبرم دارد، برام ارشیابی روایی و پایایی آن هم باید اش روش

ینند یه یفی پیشنهاد مینمود. لینکولن و اوبا روشی را برام تأمین روایی و پایایی تحقید ی

اسـت )بـه نقـش    « تأیید پذیرم»و « پذیرماطمینان»، «پذیرمانبقال»، «اعببار»بر پایه چهار م یار 
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(. لذا برام آنکه این تحقید اش یـح سـو اعببـار الشم را داشـبه و اش     23: 1391شاده، اش: عباس

ود، اقـدامات شیـر   سوم دیگر، قابلیت تکرارپذیرم و حصول نبـایر مشـابه در آن لحـا  شـ    

 انجام شده است:

برازارم جلاات بحث اروهـی در مکـانی یـه هـم اش نظـر علمـی و هـم اش نظـر          -

سیاسی ـ مـدیریبی، وجهـه مناسـبی بـرام تحقیـد بـه شـمار آمـده و اقبـال اسـاتید             

منظـور جلاـات در سـا بمان دبیر انـه      شده را به دنبال داشبه باشـد. بـدین  دعوت

ی و بـا همکـارم یارینـان شـورام تخصصـی توسـ ه       شورام عالی انقیب فرهنگ

 ها در آن مکان بایگانی شد.  ام اش دادهفرهنگ قرآنی برازار و ناخه

 ضب  و ثبت صوتی و مبنی جلاات بحث اروهی.   -

سال(، آشـنایی و درایـرم    2شمان طوالنی ارتبا  محققان با این مائله )در حدود  -

سال و نویانده دوم بیش اش سه  10ول عمید آنها با حوشه مورد پژوهش )نویانده ا

دهه( و داشبن سابقه طراحی سواالت تخصصی آشمون اسبخدامی م اونت قرآن و 

عبرت وشارت فرهنـگ و ارشـاد اسـیمی توسـ  نویاـنده دوم، موجـب شـد یـه         

شوایام مخبلم عملی و اجرایی موضوع بیش اش پیش برام محققان آشـکار شـود.   

اانـه یرسـول بـرام تحقـد اعببـار و      اهبردهام هشـت تواند بر اساس راین امر  می

: فصش دهم یباب(، یکی اش عوامش تأمین روایی این 1391روایی تحقیقات ییفی )

 تحقید محاوب شود.

یننـداان در مصـاحبه، یکـی دیگـر اش     تأیید نبایر نهایی پـژوهش توسـ  شـریت    -

وال جلاـات  راهبردهام تأمین روایی و پایایی پژوهش است )همان(. اش آنجا یه ر

یننـداان تصـویب   میز اندیشه اینگونه بود یه هـر یـح اش بنـدها، توسـ  شـریت     

باشـد، بـه تأییـد    بنـدم شـده مـی   هـام طبقـه  شد، لذا نبایر پژوهش یه شـا   می

شونداان رسیده و اش این لحا  نیز روایی و پایایی این تحقید تـأمین شـده   مصاحبه

 است.

 

 مفاهیم تحقیق -2
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« هام پیامـد دانشـی و مهـارتی   شا  »و « انس با قرآن»ی نی  دو مفهوم اصلی تحقید،

 مفاهیمی هابند یه در این بخش ت ریم  واهند شد.

 فضای مفهومی انس با قرآن -1-2

ام سـامی  ارفبه شده است. این ریشه یـه ریشـه  « سنا»اش ریشه سه حرفی « اُنس»واژه 

(. مشـبقات  42، ص1ج، 1357هاسـت )مشـکور،   است، به م نام اناان، مـردم و نـوع اناـان   

ینند )عربی: اِنـس،  به همین مفهوم داللت میهام مخبلم سامی، مخبلم این ریشه در شبان

ظهـور و  « ا ن س»اناان، انای، اناس، اناسی و...(. بنا به افبه ابن فارس داللت اصـلی ریشـه   

ن آشکار شدن است و عرب، هر چیزم را یه با شیوه و طریقه تنهـایی مخالفـت ینـد، بـا ایـ     

ها بر  ـیف  ودن اناانها آشکار ببرام اناان« اِنس»نمایاند. لذا علت یاربرد یلمه ریشه می

به م نام دوست صمیمی اناان نیز هات )شبیـدم،  « اِنس(. »145، ص1: ج1404اجنه است )

نفس بوده و اناان دوست به م نام د بریی است یه  وش« آناه»( و 187، ص8، ج1414

(. در مبون دینـی، اُنـس بـا    308، ص7، ج1410با او حرف بزند )فراهیدم، دارد با او باشد و 

یا مـونس یـش ماـبوحش... یـا مـونس      »توأم شده است: « تنهایی»و « وحشت»نقیضش ی نی 

(. در 91/148: 1403)مجلاـی،  « فکُن أنیای فـی وحشـبی  »(، 410: 1386)قمی، « یش وحید

اناان با وجود آن احااس تنهایی نکرده و  شبان فارسی نیز انس با چیزم، به این م ناست یه

با آن  و و الفت ارفبه باشد )م.ک با: دهخدا: واژه انس(. لذاسـت یـه در ادعیـه شـی ه نیـز      

و اج ـش  »شا مطـرس شـده اسـت:    م موالً انس با قرآن در پیوند با فضاهام تاریح و وحشـت 

واج له لی أنااً فـی قبـرم   » ( و310: 1376)علی بن حاین، « القرآن لنا فی ظلم اللیالی مؤناا

(. امـام علی)علیـه الاـیم(    141: 1413)شـیخ مفیـد،   « و أنااً فـی حشـرم و أناـاً فـی نشـرم     

(. اش ایـن  638: 1410)آمدم، « لم توحشه مفارقة اإل وان ببیوة القرآن أنس من» فرماید: می

ه با دیگران باشـد و  تواند جایگزین رواب  دوسبانتوان فهمید یه انس با قرآن، میحدیث می

  ألهام ناشی اش آن را هم پر یند.

توان افت یه انس با قرآن، ارتباطی مابمر و عمیـد بـا   با توجه به توضیحات فوق، می

قرآن است یه به افزایش م لومات و عواطم نابت به ت الیم قرآنی منجر شده و انگیزه فرد 

 برد.برام اجرام این ت الیم را باال می



 میانس با قرآن کر امدیپ یو مهارت یدانش یهاشاخص یبندطبقه   90

 

 

 

 ص و انواع آنتعریف شاخ -2-2

واژه شا   یا م رف، به م نام مفهوم یـا عـددم اسـت یـه انـداشه یمیـت م ینـی را        

ها و م یارهایی هابند یـه بـه   ها در واقم میک(. شا  9: 1354نماید )امانی، مشخ  می

ایـرم تبـدیش نمـود.    توان مفاهیم انبزاعی را به مفاهیم انضمامی و قابش انداشهها میوسیله آن

انـس بـا   »هایی هابیم یـه بـا آنهـا ببـوان مقولـه      د پژوهش حاضر، ما به دنبال شا  در مور

 ایرم نمود.را یه یح مفهوم انبزاعی و غیر یمی است انداشه« قرآن یریم

: 1372ینـد ) بنـدم مهـم اشـاره مـی    ها، به سه طبقـه پور برام م رفی انواع شا  رفیم

169-178 :) 

شـوند.  دو نوع تحلیلی و تحقیقی )تجربی( تقایم میها به بندم اول، شا  در تقایم

هـایی هاـبند یـه بـر مبنـام یـح تحلیـش م نـا، رابطـه          هام تحلیلی، شا  مراد اش شا  

هـایی  هـام تحقیقـی نیـز شـا      مابقیمی با واژه یا موضوع مورد نظر داشبه باشند. شا  

همـراه  ». بـه عنـوان م ـال،    ام با واژه یـا موضـوع دارنـد   هابند یه رابطه غیر مابقیم و فرضیه

« شخ  مـأنوس بـا قـرآن، حبمـا قـرآن را همـراه  ـود دارد       »بر اساس فرضیه « داشبن قرآن

 شا صی تحقیقی برام انس با قرآن است.

هـا بـه سـه نـوع ت ریفـی، واباـبه و اسـبنباجی تقاــیم        بنـدم دیگـر، شـا     در تقاـیم 

   و بـدون نیـاش بـه الصـاق     شوند. اار یح واژه یا موضوع را ببـوان تنهـا بـا یـح شـا     می

شـود. بـه عنـوان م ـال، دو واژه     شا صی دیگر م رفی نمود، به آن شا   ت ریفی افبه می

«  yدرآمـد یمبـر اش   »و «  xدرآمـد بیشـبر اش   »هـام  توان بـا شـا    را می« فقیر»و « پولدار»

هـام  یامی روشن و عملی ت ریم نمود. لذا ایـن دو شـا  ، شـا   ت ریفـی بـرام واژه     

هـام سـاده و قابـش    ها عموماً بـرام واژه شوند. اما اینگونه شا  پولدار و فقیر محاوب می

هـا را تنهـا بـا    تـوان آن ها هابند یه نمیها یا موضوعروند. بر ی واژهبررسی عملی بکار می

یح شا   ساده ت ریم یرد و برام مشخ  سا بن آن، باید اش چند شا   به صورت 

شـود. بـه عنـوان    هام واباـبه افبـه مـی   ها، شا  . به اینگونه شا  همزمان اسبفاده نمود

توان تنها با شا صی همنون میزان درآمـد  را نمی« قشر اجبماعی باال و پایین»م ال، موضوع 
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و « تحصـییت »، «شـغش »، «میـزان درآمـد  »هـایی چـون   مشخ  نمود. بلکه بایـد اش شـا    

همبابگی باال نابت به هم، قشر اجبماعی باال یـا   اسبفاده نمود یه در ینار هم و با«  انواده»

هـام  توان آنها را با شـا   هام اسبنباجی یه میپایین را روشن و مشخ  نمایند. شا  

روند یـه واژه یـا مقولـه مـورد نظـر، بـه صـورت        تحقیقی م ادل دانات، هنگامی به یار می

م اسبنباجی، مقوله مورد نظـر  هامابقیم قابش بررسی و مشاهده نیات و با اسبفاده اش شا  

ها به طور مابقیم قابش بررسی هابند، اما محققان به دالیلـی چـون   شود. ااه واژهاسبنباج می

دهند یه آنها را به صورت غیر مابقیم باـنجند. بـه عنـوان    دقت و اطمینان بیشبر، ترجیح می

تحقید نمود، اما دقـت و  توان میزان درآمد افراد را به صورت مابقیم م ال، علیرغم آنکه می

هایی چـون نـوع اتومبیـش،    اطمینان بیشبر  واهد بود اار آن را غیر مابقیم و بر مبنام م رف

 (.174: 1372پور، منزل و غیره سنجید )رفیم

شـوند.  ها بـه دو نـوع آشـکار و پنهـانی تقاـیم مـی      بندم سوم، شا  بر اساس تقایم

ند یه به سادای و وضوس قابـش بررسـی و   هایی هابهام آشکار یا ظاهرم، شا  شا  

هـایی هاـبند   ها هابند. ی نی شـا   هام پنهانی عکس این شا  مشاهده باشند. شا  

 ها را مشاهده و ثبت یرد.توان به صورت دقید و واضح، این شا  یه نمی

 سازی انس با قرآن کریممبانی نظری شاخص -3

قـرآن طراحـی نمـود، اببـدا بایـد       هام مناسـبی بـرام انـس بـا    برام آنکه ببوان شا  

ها، اش چه نوع باید باشند تـا ببواننـد یـاریرد مـدنظر را داشـبه      مشخ  یرد یه این شا  

 پرداشیم.هام انس با قرآن یریم میباشند؟ بدین منظور اببدا به بررسی انواع شا  

 های انس با قرآن انواع شاخص -1-3

هام انس ن ارا ه شد، انواع شا  بر پایه توضیحاتی یه در ت ریم شا   و انواع آ

 توان به شرس ذیش ت ریم نمود:با قرآن را می

 های تحدیدیشاخص -1-1-3

تـیوت مـداوم   »هایی چـون  با توجه به تحقیقات فایر میبدم و هادوم یاشانی، م رف

توجـه بـه م نـی    »، «احااس آرامش هنگام  واندن یا شنیدن قرآن»، «عیقه به قرآن»، «قرآن

هام تحلیلـی انـس   توان اش شا  را می« عمش به محبوام قرآن»و « در آیاتتدبر »، « آیات
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ها، به نـوعی اش قـرآن یـریم یـا روایـات اسـبخراج       با قرآن برشمرد. هر یدام اش این شا  

( و یـیم نـورانی امـام علـی )علیـه      20)مزمـش/ « فاقرءوا ما تیار مـن القـرآن  »اند. اش آیه شده

رأ یش یوم ما ة آیة مـن المصـحم ببرتیـش و  شـوع و سـکون      من ق»فرمایند: الایم( یه می

یبب اهلل له من ال واب بمقدار ما ی مله جمیم أهش األرض و من قرأ ما بی آیة یبب اهلل له من 

تـوان بـه روشـنی،    ( مـی 41)شـ یرم، ص  « ال واب بمقدار ما ی مله أهش الاماء و أهش األرض

خراج نمود. اش ییم امـام علـی )علیـه الاـیم(     را اسب« تیوت مابمر و روشانه قرآن»شا   

هر یه به تیوت قرآن انـس بگیـرد، اش مفارقـت دوسـبان وحشـبی نخواهـد       »فرمایند: یه می

بـه  »فرماینـد:  آید. امام صادق )علیه الایم( مـی به دست می« عیقه به قرآن»شا   « داشت

)نـورم،  « ر قرا ـت قـرآن یـافبم   دنبال موناى بودم یه در پناه آن، آرامش پیدا ینم، آن را د

( یه اش این ییم ایشان و همننین اش توصـیفی یـه امـام علـی )علیـه      174، ص 12: ج 1408

یحزّنون به انفاـهم و یاـب یرون بـه دواء    »م پرهیزیاران دارند: الایم( اش تیوت قرآن شبانه

راج نمـود.  توان اسـبخ را می« آرامش با قرآن»(، شا   403، ص1382)سید رضی، « دا هم

م اشـر  »فرماینـد:  پیامبر عظیم الشأن اسیم )صلی اهلل علیه و آله و سـلم( در  طبـه غـدیر مـی    

( یه اش ایـن یـیم و سـایر    60، ص 1: ج 1403)طبرسی، « الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته

 شـود. تولید مـی « تدبر در آیات»روایاتی یه درباره اهمیت تدبر در قرآن نقش شده، شا   

اعملـوا بـالقرآن أحلّـوا حیلـه وحرّمـوا      »همننین با مراج ه به احادی ی چون حـدیث نبـوم:   

( شـا    757، ص 1: ج1422)حـایم نیشـابورم،   « حرامه واقبدوا به وال تکفروا بشىء منـه 

هام تحلیلـی انـس بـا قـرآن یـریم      ها، شا  آید. این شا  به دست می« عمش به قرآن»

 باشند.می

 ی و وابسته های تعریفشاخص -2-1-3

محققان اببدا در صدد یافبن شـا   ت ریفـی انـس بـا قـرآن برآمدنـد. شا صـی یـه         

یننده میزان انـس فـرد بـا قـرآن باشـد. علیـرغم آنکـه شـا           سنجش آن به تنهایی روشن

اش ایـن نظـر، باـیار نزدیـح بـه شـا         « تیوت مابمر و روشانه قرآن به میـزان مشـخ   »

عیقـه  »هام مفهومی انس همنون ین شا  ، بر ی اش حوشهت ریفی است، اما اش آنجا یه ا

را تحـت پوشـش   « یاب آرامش بـا قـرآن  »و « تدبر در قرآن»، «فهم م نام قرآن»، «به قرآن
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برام انس با قرآن در نظر ارفت. چرا یـه  « شا صی ت ریفی»توان آن را دهد، نمیقرار نمی

شوند یه روشانه آیات فراوانـی  ت میهام سر قبور اموات یاف وانبر ی افراد همنون قرآن

ینند، اما بدون فهم م نام یلمات و بدون تدبر در آیات. این افـراد را  اش قرآن را تیوت می

بانجیم، قاعدتاً انس باالیی با قرآن دارند، امـا  « تیوت مابمر و روشانه قرآن»اار با شا   

قرآن، بایار محش تردیـد اسـت. لـذا     اطیق واژه انس به م نام دقید آن به این نوع ارتبا  با

و « عمش بـه قـرآن  »، «فهم م نام قرآن»، «عیقه به قرآن»، «تیوت مابمر قرآن»هام شا  

هام وابابه انس با قرآن محاـوب نمـود.   را باید به عنوان شا  « احااس آرامش با قرآن»

ت ریـم نیاـت، امـا     ها به تنهایی قابشچرا یه مقوله انس با قرآن، با هیچ یح اش این شا  

 ینند.  این صفات مجموعاً مقوله انس با قرآن را ت ریم می

 های آشکار و پنهانشاخص -3-1-3

هـام تحلیلـی   تـر ذیـر آن رفـت، بـا آنکـه همگـی اش شـا         هایی یـه پـیش  شا  

هام آشکارم نیابند و بررسی آنها بـرام پرسشـگر دشـوار و    شوند، اما شا  محاوب می

هـا بایـد    ببر نیاـت. بـه عنـوان م ـال، بـراس سـنجش ایـن شـا          ها ماعبماد به این پرسش

چقـدر عیقـه بـه    »، « وانیـد؟ شـما چقـدر در روش قـرآن مـی    »سواالتی اینننین مطرس نمود: 

چقــدر بــا قــرآن آرامــش »و « ینیــد؟چقــدر در قــرآن تــدبر مــی»، « وانــدن قــرآن داریــد؟

ورت یمی مشخ  نمود، ما بقـی  توان آن را یامی به صبه جز سوال اول یه می«. یابید؟می

بنـدم  دسـبه «  یلـی شیـاد  »بـه  «  یلی یـم »هام مخبلم اش سواالت را باید با اسبفاده اش طیم

یرد یه اوال چندان دقید نیابند و ثانیاً چندان مورد اطمینان هم نیابند. به  صوص اار ایـن  

هـام او، مـیک   سـخ پرسشنامه در ا بیار فردم حقیقی )و نه نمونه تصادفی( قرار ایـرد و پا 

 هام  اص درباره وم باشد.ایرمتصمیم

 های استنتاجی  شاخص -4-1-3

هـایی  هام تحقیقـی رفـت. شـا     هام اسبنباجی یا شا  لذا باید به سرا  شا   

هـام  هام ت ریفـی یـا تحلیلـی مقولـه انـس بـا قـرآن نیاـبند، امـا شـا            یه  ود، شا  

آثار و پیامدهام انس با قرآن قلمـداد و اش آنهـا    توان آنها را به عنوانام هابند یه میوابابه

سـاشم ایـن مقولـه اسـبفاده یـرد. شـجاعی شنـد نیـز در مـدل سـنجش           برام سنجش و یمیی
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، آن هـم آثـار قابـش مشـاهده و     «هـام دینـدارم  آثـار و نشـانه  »دیندارم، بـر امکـان سـنجش    

اش ابـراش، قابـش    سنجش، و نه پیامدهام عمید یه بـه دلیـش بیوصـم بـودن و یـا امبنـاع فـرد       

ها بـه عنـوان   (. در این تحقید، این شا  55-54: 1384سنجش نیابند، تأیید یرده است )

 اند.بندم شدهم رف میزان و سطح انس با قرآن آحاد جام ه محاوب و طبقه

 تعریف شاخص دانشی و مهارتی  -2-3

)همـان(،  « رفبـارم »و « عاطفی»، «م رفبی»بندم وجوه دین به سه حوشه مبناظر با تقایم

بنـدم نمـود: حـوشه دانشـی و     توان در سـه حـوشه یلـی تقاـیم    پیامدهام انس با قرآن را می

مهارتی، حوشه عاطفی و حوشه رفبارم. سنجش پیامدهام عاطفی و رفبارم انس بـا قـرآن اش   

هام پنهانی بوده و منو  به  وداظهارم هابند، همان مشکیت ذیـر شـده   آنجا یه شا  

توانـد میـزان واق ـی    اما سنجش پیامدهام دانشی و مهارتی انس با قرآن، مـی  را در بر دارند.

 ارتبا  فرد پاسخگو با قرآن را روشن نماید.

اسـت  هـام  اصـی   ها و تواناییمنظور اش شا   دانشی و مهارتی پیامد انس، آااهی

مـأنوس  یه به صورت تدریجی در اثر ی رت و عمد ارتبا  با قرآن نابت به قـرآن در فـرد   

ام عمیـد،  مکـرر و عـاطفی بـا     شود. ی نی فردم یه با قرآن مأنوس است و رابطـه ایجاد می

فهمـد یـه فـرد غیـر     دانـد و مـی  قرآن برقرار یرده است، به مرور شمان چیزهایی اش قرآن می

سـاشم در تحقیقـات   ینـد. اینگونـه شـا     مأنوس به طور م مـول بـه آن دسـت پیـدا نمـی     

شنـد در الگـویی یـه بـرام سـنجش       مول است. یما اینکـه شـجاعی  دارم نیز مسنجش دین

را پررنگ سا به « م لومات دینی»هایی چون دیندارم جام ه ایرانی طراحی نموده، شا  

شاده و پویافر در تحقیقی یه بـر اسـاس مـدل شـجاعی شنـد انجـام       ( و سراج54: 1384است)

اند تا میزان آشنایی علمـی  رس یردهاند، برام سنجش م لومات دینی، سواالتی دینی مطداده

 (.11: 1388اویان با دین را به صورت واق ی روشن ساشند )پاسخ

ها پیامد انس با قرآن هابند، نه الشمه انس! ی نـی  شود یه این شا  مجدداً تأیید می

ها را  واهد با قرآن مأنوس باشد، باید این شا  مراد نویانداان این نیات یه هر یه می

ها به صـورت  ـود بـه  ـود و بـه      ود ایجاد یند، بلکه منظور این است یه این شا  در  
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توانند نشـانگر انـس فـرد بـا قـرآن در مـدت       شوند و میمرور شمان در فرد مأنوس ایجاد می

 شمانی طوالنی باشند.

 سطوح انس با قرآن -4

و  در این تحقید، سطوس مخبلم انس با قرآن یریم بـه سـه سـطح مقـدماتی، پیشـرفبه     

 اند.بندم شدهآید، تقایمعالی به شرحی یه در ادامه می

 سطح مقدماتی -1-4

مراد اش سطح مقدماتی در انس با قرآن یریم، ارتبا  مکرر و مابمر با قرآن یـریم در  

هـام  حدم است یه ببوان به آن انس با قرآن یریم اطیق یرد. این ارتبا  اش نظـر ویژاـی  

ارتبا  در حدم اببدایی است اما به حـدم رسـیده   « عمد»و « ی رت»انس با قرآن مخصوصاً 

 جا نباشد. برام آن بی« سان»است یه یاربرد واژه 

آننه یه نویانداان مقاله پس اش بررسی مبون دینـی و نظـرات دانشـمندان و بزراـان     

اند این است یه حداقش سطح انـس بـا قـرآن، ارتبـا  روشانـه بـا قـرآن بـه         دین به آن رسیده

 20نحوم است یه مبوجه مفاهیم آن شده و یمی در آن تدبر نماید:  داوند مب ال در آیـه  

فرماینـد:  امام صادق )علیـه الاـیم( مـی   «. فاقرءوا ما تیار من القرآن»فرماید: سوره مزمش می

القرآن عهد اهلل إلى  لقه فقد ینبغی للمرء المالم أن ینظر فی عهده و أن یقرأ منـه فـی یـش    »

(. در این روایت، حداقش میزانی یـه هـر فـرد    609، ص2، ج1407)یلینی، « یوم  ماین آیة

اید در روش تیوت یند، پنجاه آیه دانابه شده اسـت. در روایبـی دیگـر، امـام بـاقر      مالمان ب

)علیه الایم( به نقش اش رسول  دا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( میزان تیوت روشانه قرآن را 

من قرأ »اند: ام م نوم مشخ  فرمودهبندم و برام هر مقدار، درجهاش ده تا هزار آیه تقایم

فی لیلة، لم یکبب من الغافلین؛ و من قرأ  ماین آیة، یبب من الـذایرین؛ و مـن   عشر آیات 

قرأ ما ة آیة، یبب من القانبین؛ و من قرأ ما بی آیة، یبب من الخاش ین؛ و مـن قـرأ ثیثما ـة    

آیة، یبب من الفا زین؛ و من قرأ  ماما ة آیة، یبب من المجبهدین؛ و من قـرأ ألـم آیـة،    

و الم قـال أرب ـة و عشـرون     القنطار  ماة عشر ألم م قال مـن ذهـب   -یبب له قنطار من بر

، 2، ج1407)یلینـی،  « أصغرها م ش جبش أحد، و أیبرها ما بـین الاـماء إلـى األرض    -قیراطا
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توان قرا ت ده آیه اش قـرآن در هـر   (. اش این نظر، حداقش سطح انس با قرآن یریم را می612

 روش م ین نمود.شبانه

یگر به لزوم تفکر و تدبر در قـرآن یـریم در هنگـام تـیوت اشـاره شـده       در روایات د

إن القـرآن الیقـرأ   »انـد:  است: ابوبصیر اش حضرت صادق علیه الایم نقش یرده یـه فرمـوده  

هذرمة، و لکن یرتش ترتیی، فإذا مررت بآیة فیها ذیر الجنـة، فقـم عنـدها، و سـش اهلل عـز و      

)یلینـی،  « ذیـر النـار، فقـم عنـدها، و ت ـوذ بـاهلل مـن النـار        جش الجنة، و إذا مررت بآیة فیها 

ال  یر فی قرا ة لیس فیها »فرمایند: (. همننین امام علی)علیه الایم( می617، ص2، ج1407

 (.36، ص1، ج1407)یلینی، « تدبر

شود یه در سطح حداقلی و مقدماتی انس بر اساس آیات و روایات فوق، مشخ  می

به صورت روشانه ده تا پنجاه آیه اش قرآن یریم را همراه با تـدبر و تأمـش   با قرآن یریم، باید 

 در آیات تیوت نمود.

 سطح پیشرفته -2-4

شیر شا   سطح پیشرفبه برام افرادم ت ریم شـده اسـت یـه هـم اش نظـر ی ـرت و       

عمد ارتبا  با قرآن و هم اش نظر ییفیت ارتبا  با قرآن نابت به سطح مقدماتی در سـطحی  

اند و ییفیت این انس نیز ار دارند. این افراد مدت شمان بیشبرم با قرآن مأنوس بودهباالتر قر

هـام ایـن سـطح بیشـبر اش سـطح      هـا و توانـایی  فراتر اش سطح مقدماتی بوده است. لذا آااهی

 مقدماتی است. 

در روایات نیز به این سطح اش انس با قرآن اشاره شده است. اش امام صادق علیه الاـیم  

اند یه هر پنر روش یح بار، یا هـر  شده یه ایشان به بر ی اش شااردان  ود دسبور دادهنقش 

أ ماسا، اقرأه أسباعا، أما إن  اقرأه»هفبه یح بار، یا هر دو هفبه یح بار قرآن را  بم نمایند: 

(. در روایـت دیگـرم،   618، ص 2، ج1407)یلینی، « عندم مصحفا مجزى أرب ة عشر جزءا

ال ی جبنی أن تقـرأه فـی أقـش    »در یح ماه )روشم یح جزء( اشاره شده است: به  بم قرآن 

(. الببه در ماه مبارک رمضان یه بهار قرآن است، اجاشه داده شده 617)همان، ص « من شهر

فقال له أبو بصیر ج لت فداک أقـرأ القـرآن فـی شـهر     »روش قرآن  بم شود: یه در سه شبانه

 )همان(. « لیلبین قال ال قال ففی ثیث قال ها و أشار بیده رمضان فی لیلة فقال ال قال ففی
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 سطح عالی -3-4

شیر شا   سطح عالی برام افرادم ت ریم شده یه در نقطه اوج انس با قـرآن قـرار   

دارند. این افراد قاعدتاً ای ر قرآن را به صورت اجمالی اش بر هابند و بر مبن و مفـاهیم ای ـر   

هـایی فراتـر اش   هـا و توانـایی  د. همننین این افـراد آاـاهی  باشنآیات و سور قرآنی مال  می

هایی اش علوم قرآنی یه ارتبا  بیشبرم با مبن و مفاهیم قرآن سطوس پیشین داشبه و در حوشه

اند. باید در نظر داشت یه این سطح اش انس با قرآن یریم، چیزم یریم دارد نیز ورود یرده

هـام علـوم   ه این سطح مخصوص مبخصصان حـوشه نیات یه اش عموم مردم انبظار رود، بلک

تر اش افراد م مولی جام ه بـا قـرآن   دینی و قرآنی است یه باید انای بایار فراتر و تخصصی

 داشبه باشند.

 های پیامد انس با قرآنشاخص -5

« هـام یـین  شا  »توان با نگاه یلی در حوشه هام پیامد انس با قرآن را میشا  

 بررسی نمود.« شدهبندمهام طبقهشا  »ه و با نگاه جز ی در حوش

 های کالن  شاخص -1-5

هایی هابند یه بـه عنـوان پیامـد انـس بـا قـرآن       ترین شا  هام یین، یلیشا  

دو شا   یین و یلـی  « آشنایی با مفاهیم قرآن»و « آشنایی با مبن قرآن»باشند. مطرس می

قرآن، به طور یلـی بـا مـبن و مفـاهیم     پیامد انس با قرآن هابند. بدین م نا یه فرد مأنوس با 

 قرآن آشنایی  واهد یافت.

 آشنایی با متن قرآن کریم -1-1-5

قرآن یبابی است  واندنی و مبشکش اش حروف، یلمات، جمیت و عبارات. اولـین و  

ترین سطح ارتبا  با قرآن، ارتبا  با همین یلمات و عبارات است. یای یـه بـا قـرآن    یلی

ینـد. ایـن   سطح و میزان اناش، با این مبن آشـنایی پیـدا مـی    یریم مأنوس است، به فرا ور

تـوان بـا   ینـد یـه مـی   هام  اصی برام فـرد مـأنوس ایجـاد مـی    ها و تواناییآشنایی آااهی

 (1بندم یرد: )جدول هام اصلی ذیش آنها را طبقهشا  

 های اصدی آشنایی با متن قرآن کریم  شاخص1جدول 

ــدم یــاربرد      تشخی  مبن قرآن اش سایر مبون ــخی  یــاربرد یــا ع تش
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 یلمات در قرآن

تشــخی  جایگــاه یلمــات در آیــات، 

 ها در قرآنها و سورهآیات در سوره

 واندن درست و روان آیات قـرآن اش  

 روم انواع  طو  و مصاحم

 آشنایی با نگارش یلمات قرآن آشنایی با ضب  یلمات قرآن

 

 آشنایی با مفاهیم قرآن کریم -2-1-5

هام انس با قرآن، فهم و ت مد در مطالبی است یه  داوند اش ویژایاش آنجا یه یکی 

هام یلی و یین مب ال بیان فرموده، آشنایی با مفاهیم قرآن یریم نیز یکی دیگر اش شا  

رود. فردم یه با قرآن مأنوس است، عیوه بر آن یـه ارتبـا    پیامد انس با قرآن به شمار می

توانـد بـه   با مفاهیم قرآن یریم نیز آشنایی پیدا یـرده و مـی   شیاد و عمیقی با مبن قرآن دارد،

 (2هام  اصی در این حوشه دست پیدا یند.)جدول ها و تواناییآااهی

ها، در روایات م صومین )علیهم الایم( به صورت یلـی مطـرس   بر ی اش این شا  

فرماینـد:  م( یـه مـی  اند. به عنوان م ال، ییم پیـامبر اسـیم )صـلی اهلل علیـه و آلـه و سـل      شده

توان ناظر بـه دو شـا     ( را می60، ص1: ج1403)طبرسی، « تدبروا القرآن وافهموا آیاته»

ــایی تــدبر و دریافــت م ــارف اش آیــات » تلقــی نمــود. « درک م نــام آیــات قــرآن»و « توان

ء إذا حـدثبکم بشـی  »فرمودنـد:  یند یه ایشان مـی ابوجارود اش امام باقر)علیه الایم( نقش می

توان اینطور برداشت (. اش این روایت می60، ص1، ج1407)یلینی، « فاسألونی من یباب اهلل

ام اش یند، آیهتواند درباره هر موضوعی یه صحبت مینمود یه شخ  مأنوس با قرآن می

توانـایی  »هـام  توان شا  قرآن یریم را به عنوان شاهد م رفی نماید. لذا اش این روایت می

را اسـبخراج نمـود.   « توانایی اسبشهاد به قرآن در افبـار و نوشـبار  »و « در قرآن یافبن مفاهیم

( یـه اش ایـن   61)همان، ص « ذلح القرآن فاسبنطقوه»فرمایند: امام علی )علیه الایم( نیز می

توان به ضرورت اسبنطاق قرآن توس  فرد مأنوس با آن پی برد و شـا    ییم نورانی، می

 را طراحی یرد.« ی نابت به مفاهیم مخبلم بر اساس قرآنتوانایی قضاوت ارشش»

ها به سـطوس مخبلـم و بـه صـورت     بندم این شا  الببه باید توجه داشت یه تقایم

 توان اش قرآن یریم و روایات م صومین )علیهم الایم( انبظار داشت.یمیی را نمی
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 های اصدی آشنایی با مفاهیم قرآن کریم  شاخص2جدول 

 توانایی یافبن مفاهیم در قرآن آیات قرآن  درک م نام

توانایی اسبشهاد به قرآن در افبار و 

 نوشبار

توانـایی تــدبر و دریافـت م ــارف اش   

 آیات

تشــخی  مضــامین آیــات قــرآن در 

 سایر مبون

توانـایی قضـاوت ارششــی ناـبت بــه    

 مفاهیم مخبلم بر اساس قرآن

 

 بندی شده های طبقهشاخص -2-5

بندم شده پیامد انس با قرآن یریم در حـوشه دانشـی   هام طبقهشا  در جدول شیر، 

هـام  هام اصلی و شیرشا  و مهارتی مطرس و پس اش آن، توضیحاتی یلی درباره شا  

 مربوطه ارا ه شده است.

 شده دانشی و مهارتی پیامد انس با قرآن کریمبندیهای طبقه  شاخص3جدول 

شااا

خاااص 

 کالن

 شاخص اصدی
سطح زیرشاخص 

 مقدماتی

زیرشاخص سطح 

 پیشرفته

زیرشاخص سطح 

 عالی

یم
کر
ن 
رآ
ن ق
مت
با 
س 
 ان
 و
ی
نای
آش

 

تشااصیص مااتن  

 قرآن از سایر متون

تشخی  عبـارات و  

آیــات مشــهور قــرآن اش   

 سایر مبون  

هـا،  تشخی  ترییب

عبارات و آیـات قـرآن اش   

 سایر مبون  

تشـــخی  عبـــارات 

ــیت تصــریم شــده اش   قرآن

 سایر مبون  

کااربرد  تشصیص 

یا عدم کاربرد کدمات 

 در قرآن

تشخی  یـاربرد یـا   

ــات   ــاربرد یلمـ ــدم یـ عـ

مشـــهور و پراســـب مال در 

 قرآن

تشخی  یـاربرد یـا   

ــات   ــاربرد یلمـ ــدم یـ عـ

ــم ــی در یـ ــاربرد قرآنـ یـ

 قرآن

تشخی  یـاربرد یـا   

هــام عــدم یــاربرد ریشــه

تشخی  یـاربرد یـا    یلمات عربی در قرآن

ــا   عــدم یــاربرد یلمــات ب

هـام مخبلـم در   تصریم
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 قرآن

تشصیص جایگااه  

کدماااات در آیاااات  

هاا و  آیات در ساوره 

 ها در قرآنسوره

تشخی  ت لد آیات 

 هامشهور به سوره

تشخی  ت لد آیات 

ــد بـــه ســـوره ــا اش طریـ هـ

 شنا ت نوع فواصش آیات

ــا    ــد ی ــخی  ت ل تش

عدم ت لد عبارات و آیات 

 هاسورهبه 

ــذف،  تشـــخی  حـ

ــه  ــا جابـ ــافه یـ ــایی اضـ جـ

ــارات در  ــات و عبــ یلمــ

 آیات مشهور

ــذف،  تشـــخی  حـ

ــه  ــا جابـ ــافه یـ ــایی اضـ جـ

ــارات در  ــات و عبــ یلمــ

 آیات سور مشهور

ــذف،  تشـــخی  حـ

ــه  ــا جابـ ــافه یـ ــایی اضـ جـ

ــارات در  ــات و عبــ یلمــ

 آیات قرآن

تشخی  یـاربرد یـا   

عدم یاربرد عبارات ی یـر  

ــاص در   ــا   ــب مال ی االس

 مشهور سور

تشخی  یـاربرد یـا   

ــارات   ــاربرد عبـ ــدم یـ عـ

ــهور در   ــاص و مشـــ  ـــ

 هاسوره

تشخی  یـاربرد یـا   

عــدم یــاربرد یلمــات در 

 هاسوره

ــش  ــخی  فواصـ تشـ

 30هام جـزء  آیات سوره

 هام مشهورو سوره

ــش  ــخی  فواصـ تشـ

هـایی یـه   آیات در سـوره 

ــاص   ــش  ــ دارام فواصــ

 هابند

ــش  ــخی  فواصـ تشـ

 هاآیات سوره

ــات  ــخی  آیــ تشــ

اببــــــدایی و انبهــــــایی  

 هام مشهور  سوره

ــات  ــخی  آیــ تشــ

 هااببدایی سوره

ــات  ــخی  آیــ تشــ

 هااببدایی و انبهایی سوره

تشـــخی  ترتیـــب  

هــام ســبم طــوال و ســوره

ــور    ــی سـ ــاه تقریبـ جایگـ

 مشهور

ــاه  ــخی  جایگـ تشـ

 هام قرآنتقریبی سوره

تشــــخی  دقیــــد  

 هام قرآنترتیب سوره
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ــدم و   ــخی  تقـ تشـ

هـام  آیات در سورهتأ ر 

 30مشهور و سور جزء 

ــدم و   ــخی  تقـ تشـ

تأ ر آیات در باـیارم اش  

 هاسوره

ــدم و   ــخی  تقـ تشـ

تـــأ ر آیـــات در تمـــامی 

 هام قرآنسوره

خواندن درسات  

و روان آیات قرآن از 

روی انواع خطوط و 

 مصاحف

توانــــایی  وانــــدن 

ــات اش   ــت و روان آی درس

 الخ  مصاحمانواع رسم

توانــــایی  وانــــدن 

درســــت و روان اغلــــب 

آیــــات اش مــــبن بــــدون 

 اعراب(اذارم )عیمت

توانــــایی  وانــــدن 

ــات  ــت و روان آی اش  درس

 مبن بدون اعراب

تشـخی  یلمــات و  

ــواع  ــی در ان ــارات قرآن عب

  طو  و آثار هنرم

آشنایی با ضاب   

 کدمات قرآن

ــا   ــ  ی تشــخی  نق

اشــکال حریــات یلمــات 

 در آیات و سور مشهور

توانــــایی تصــــحیح 

ــکال    ــا اش ــ  ی ــوارد نق م

 حریات در یلمات قرآن

ــایی  توانـــــــــــــــ

 اذارم آیات قرآناعراب

آشنایی با نگارش 

 کدمات قرآن

تشخی  موارد غل  

 در نگارش یلمات قرآن

توانایی نوشبن آیات 

 قرآن به هنگام شنیدن

توانایی نوشبن آیات 

 قرآن اش حفظ

یم
کر
ن 
رآ
م ق
هی
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ا م
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 و
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درک معناااااای 

 قرآن کریمآیات 

درک م نام عمـوم  

 آیات قرآن

درک م نــام همــه  

 آیات قرآن

درک وجــــــــــوه  

ــات   ــام آیـ مخبلـــم م نـ

 قرآن

توانااایی یااافتن  

 مفاهیم در قرآن

توانایی یافبن مفاهیم 

هـــا و آیـــات  در ســـوره

 مشهور

توانایی یافبن مفاهیم 

 در عموم سور قرآن

توانایی یافبن مفاهیم 

 در قرآن

توانایی استشاهاد  

قارآن در ففتاار و   به 

 نوشتار

ــارات   ــبفاده اش عب اس

قرآنیت مشهور در افبـار و  

 نوشبار

ــارات   ــبفاده اش عب اس

ــاورات و   ــی در محـ قرآنـ

 مکبوبات عمومی

اسبفاده تخصصی اش 

 آیات و عبارات قرآنی

توانایی اسبشـهاد بـه   

آیـــات قـــرآن در بیـــان   

ــایگزینی   ــایی ج توان

عبــارات قرآنــی بــه جــام 
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شخصـی )تکلـم بـا    افبار  م ارف دینی

 قرآن(

ــهاد و   ــایی اسبش توان

 اسبناد به آیات قرآن

توانااایی تاادبر و 

دریافاات معااار  از  

 آیات

توانــــایی دریافــــت 

نکبــه یــا طــرس پرســش    

 مرتب  با عموم آیات

ــخی   تشـــــــــــــ

موضـــــوعات محـــــورم 

ــات و   ــات، ریوعـــ آیـــ

 هاسوره

توانــــایی دریافــــت 

روشمند م ارف اش آیـات  

 قرآن

تشخی  درسـبی یـا   

نادرسبی انبااب و اسـبناد  

مطالب به آیه یـا آیـاتی اش   

 قرآن

ــخی    ــایی تشـ توانـ

ارتبا  مطالـب تفاـیرم و   

 م ارف قرآنی با آیات

تشصیص مضامین 

آیات قارآن در ساایر   

 متون  

تشــخی  مضــامین  

ــرآن در    ــات ق ــهور آی مش

 سایر مبون

ــوم  ــخی  عمــ تشــ

مضــامین آیــات قــرآن در 

 سایر مبون

تشــخی  مضــامین  

ــون    ــببر در مب ــی، ما قرآن

 مخبلم

توانایی قضااوت  

ارزشاای نساابت بااه   

مفاااهیم مصتدااف باار  

 اساس قرآن

توانـــــایی عرضـــــه 

باورهام عمومی به قـرآن  

 و ارششگذارم آن

توانـــــایی عرضـــــه 

هـــام فرهنگـــی  اـــزاره

اجبمـــاعی بـــه قـــرآن و   

 اذارم آنارشش

توانـــــایی عرضـــــه 

ــزاره ــه  ا ــم ب ــام مخبل ه

 اذارم آنقرآن و ارشش

 

یکی اش پیامدهام انـس بـا قـرآن یـریم و تـیوت ماـبمر و مکـرر آن، پیـدایش قـوه          

توانـد آیـات و عبـارات    تشخی  مبن قرآن اش سایر مبون است. در مرحله مقدماتی، فرد مـی 
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تـح عبـارات و   مشهور قرآنی را شناسایی نماید. در مرحلـه پیشـرفبه، فـرد بایـد ببوانـد تـح      

ن ادعیـه و روایـات تشـخی  دهـد. بـه عنـوان م ـال، امـام         آیات قرآنی را اش سایر مبونی چو

یـا همـام!   »فرماید: علی)علیه الایم( در اببدام  طبه مبقین  طاب به یار صدیقشان همیام می

(. 286، ص1382)سـید رضـی،   « اتد اهلل و احان فإن اهلل مم الذین اتقوا والذین هم محاـنون 

اسـت، بایـد ببوانـد آیـه قـرآن را در ایـن       فردم یه مدعی انس با قـرآن در مرحلـه پیشـرفبه    

عبارت تشخی  دهد. در مرحله عالی نیز، فرد باید عبارات قرآنی با شکش صرفی داراـون  

را نیز تشخی  دهد. به عنوان م ال، امام سجاد)علیه الایم( در فراش پایـانی دعـام دواشدهـم    

ء إنح على یش شـی و آمن  وف نفای، »یند: صحیفه سجادیه به درااه  داوند عرضه می

(. فـردم یـه در انـس بـا قـرآن      68، ص1376)علی بن حاـین،  « قدیر، و ذلح علیح یایر

یریم به سطح عالی رسیده، عیوه بر تشخی  فراش میانی به عنوان یکـی اش عبـارات مشـهور    

( 70)حر:« ان ذلح علی اهلل یایر»قرآن یریم، عبارت پایانی را نیز به عنوان مصرّف عبارت 

 دهد.میتشخی  

شا   دیگر، تشخی  یاربرد یا عدم یاربرد یلمات در قرآن اسـت. فـردم یـه بـا     

تواند یاربرد یا عدم یاربرد یلمات قرآن مأنوس است، به فرا ور درجه و سطح اناش، می

 هام شبان عربی را در قرآن تشخی  دهد.مشهور تا ریشه

آیـد،  یـریم بـه دسـت مـی    هایی یه در پی اسبمرار تیوت قرآن یکی دیگر اش مهارت

تشخی  جایگاه آیات و سور در قرآن یـریم اسـت. در مراحـش مقـدماتی انـس، ایـن قـوه        

شود و در مراحش پیشرفبه و عالی انـس، قـوه تشـخی     درباره آیات و سور مشهور ایجاد می

 شود.جایگاه تمامی عبارات، آیات و سور قرآن یریم در فرد مأنوس ایجاد می

یند، قاعدتاً نباید در  وانـدن  نوس بوده و مکرراً آن را تیوت مییای یه با قرآن مأ

آن مشکلی داشبه باشد. این شا   یکـی دیگـر اش پیامـدهام انـس بـا قـرآن اسـت یـه تـا          

ینـد. همننـین فـرد مـأنوس، بـا      اذارم هم ادامه پیدا میتوانایی  واندن قرآن بدون اعراب

دار و اشـبباه را  توانـد مـوارد مشـکش   و مـی اعراب و شیوه نگارش یلمات قرآن نیز آشناست 

 تشخی  دهد.
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هام اصلی انس با قرآن، تدبر در مفـاهیم یـیم الهـی اسـت،     اش آنجا یه یکی اش مؤلفه

یابد. او به تـدریر  هایی میها و تواناییفرد مأنوس به مرور شمان در این  صوص نیز آااهی

گاه تقریبـی بیـان مفـاهیم در قـرآن را     تواند جایشود و همننین میبه م نام آیات مال  می

 بیابد. 

توانایی اسبشهاد و اسبناد به آیات قرآن یریم، شا   دیگـرم اسـت یـه اش روم آن    

توان به انس فرد با قرآن یریم پی برد. همننین توانایی تدبر در آیات و اسبخراج مفاهیم می

ر سطح و میزان انس فـرد  به تناسب درجه و سطح انس با قرآن، پیامد دیگرم است یه بیانگ

 با قرآن است.

یکی دیگر اش آثار و پیامدهام ارتبا  ماـبمر مفهـومی بـا قـرآن، آشـنایی بـا مضـامین        

قرآنی و شناسایی آن مضامین در سایر مبون است. همننین اش فـرد مـأنوس بـا قـرآن انبظـار      

م اجبماعی، رود یه ببواند بر اساس مضامین قرآنی، نابت به موضوعات و مفاهیم مخبلمی

فرهنگی و... اظهار نظر و قضاوت ارششی نماید. بدین م نا یه فـرد مـأنوس بـا قـرآن یـه بـا       

توانـد دیـدااه قـرآن ناـبت بـه موضـوعات مخبلـم را        مفاهیم قرآن نیز آشـنایی دارد، مـی  

تشخی  داده و بیان نماید. این پیامد یه نقطه اوج انس با قرآن یریم اش نظـر دانشـی اسـت،    

توانـد شـا   و   شود و مـی اثر انس مابمر با قرآن و مفاهیم قرآنی در فرد ایجاد میتنها در 

 سنجه مناسبی برام میزان انس فرد با قرآن باشد.

 فیرینتیجه

 در پاسخ به سواالت فرعی مطرس شده، نبایر تحقید بدین شرس است:

تفـاوت  همانطور یه در روایات م صومین علیهم الاـیم نیـز بیـان شـده، بـه علـت        -1

میزان تیوت روشانه، اسبمرار افراد و میزان تدبر آنها در آیات، با یکدیگر، سطح انس افـراد  

مخبلم با قرآن یریم مبفاوت است. بر ی اش افـراد در سـطح حـداقلی و مقـدماتی انـس بـا       

ینند، بر ـی اش  رود ایبفا میهایی یه اش یح مالمان انبظار میقرآن قرار داشبه و به حداقش

دهنـد و  سطح فراتر رفبه و میزان تیوت روشانـه و عمـد تـدبر در آیـات را افـزایش مـی       این

اذرانند. لذا انس بر ی نیز به نقطه اوج انس با قرآن رسیده و شب و روششان را با قرآن می

 یرد. توان به سه سطح مقدماتی، پیشرفبه و عالی تقایمبا قرآن را می



 105   33پی، پیا14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 

 

هـام تحقیقـی   نس با قرآن، باید به سرا  شا  ساشم مقوله ابرام سنجش و یمی -2

تـوان در  شوند. آثار و پیامدهام انس را نیـز مـی  رفت یه آثار و پیامدهام انس محاوب می

هـام  بندم نمود. سنجش انس با اسبفاده اش شا  سه حوشه دانشی، عاطفی و رفبارم تقایم

، اش دقـت و اطمینـان الشم   دو حوشه عاطفی و رفبارم اش آنجا یه مببنی بر  وداظهارم اسـت 

هـام دانشـی پیامـد انـس بـا      بر وردار نیات. لذا، بهبرین راه این است یه به سرا  شـا   

ها را میک سـنجش انـس بـا قـرآن داناـت. فـردم یـه بـا قـرآن          قرآن رفت و این شا  

هـایی بـه دسـت    هـا و توانـایی  مأنوس است، در اثر ی رت و عمد ارتبـا  بـا قـرآن، آاـاهی    

ها یـه  ها و توانایییه در حالت م مولی، فرد غیر مأنوس فاقد آنهاست. این آااهی آوردمی

آشنایی »ینیم، به دو دسبه یلی هام پیامد انس با قرآن یریم یاد میاش آنها با عنوان شا  

هـام اصـلی در حـوشه    شـود. شـا    تقاـیم مـی  « آشنایی با مفـاهیم قـرآن  »و « با مبن قرآن

تشخی  مبن قرآن اش سـایر مبـون، تشـخی  یـاربرد یـا عـدم یـاربرد        آشنایی با مبن قرآن: 

ها در قـرآن،  ها و سورهیلمات در قرآن، تشخی  جایگاه یلمات در آیات، آیات در سوره

 واندن درست و روان آیات قـرآن اش روم انـواع  طـو  و مصـاحم، آشـنایی بـا ضـب         

هـام اصـلی در حـوشه      باشـند. شـا  یلمات قرآن و آشنایی با نگارش یلمات قـرآن مـی  

آشنایی با مفاهیم قرآن نیز: درک م نام آیات قرآن یریم، توانایی یافبن مفـاهیم در قـرآن،   

توانایی اسبشهاد بـه قـرآن در افبـار و نوشـبار، توانـایی تـدبر و دریافـت م ـارف اش آیـات،          

تشخی  مضامین آیات قرآن در سایر مبـون و توانـایی قضـاوت ارششـی ناـبت بـه مفـاهیم        

ــی   ــرآن م ــاس ق ــر اس ــم ب ــن شــا    مخبل ــح اش ای ــر ی ــند. ه ــه  باش ــام اصــلی،  ــود ب ه

 .(3شود. )جدول هام مقدماتی، پیشرفبه و عالی تقایم میشیرشا  
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 .13-7اول، شماره چهارم،  دانشجویان پرسبارم. نشریه اسیم و سیمت. دوره
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 محمود محرمی شرندم. قم: المؤتمر ال المی اللفیة الشیخ المفید.

حبجاج علـی اهـش اللجـاج. بـه تحقیـد سـید محمـد بـاقر         ق(. اال1403طبرسی، احمد بن علی. ) -

 موسوم  رسان. مشهد: نشر مرتضی.
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ام. چـاپ دوم.  ش(. یلیات مفاتیح الجنان. ترجمه مهدم الهـی قمشـه  1386قمی، شیخ عباس. ) -

 قم: نشر محام. 
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 (. الکافی. تهران: دار الکبب االسیمیه1407یلینی، محمد بن ی قوب. ) -

ق(. بحار االنوار الجام ة لدرر ا بار اال مـه االطهـار.   1403مجلای، محمد باقر بن محمد تقی. ) -

 چاپ دوم. بیروت: دار احیاء البراث ال ربی.

هام سامی و ایرانی. تهران: بنیـاد  ش(. فرهنگ تطبیقی عربی با شبان1357واد )مشکور، محمد ج -

 فرهنگ ایران

(. رابطه انس با قـرآن و سـیمت روانـی. مجلـه دانشـگاه      1391میریان، سید احمد و همکاران. ) -

 .71-66، 1علوم پزشکی بابش. دوره پانزدهم، ویژه نامه 

الوسا ش و مابنب  الماا ش. قم: مؤساـه آل  ق(. مابدرک 1408نورم، حاین بن محمد تقی. ) -

 البیت علیهم الایم.

ش(. مراتب انس با قرآن در روایات. مجله علوم حدیث، شـماره  1378هادوم یاشانی، اصغر. ) -

13 ،71-91.  


