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 2چكيده

از جایگاه واالیی در عرصه فقه تربیتی برخوردار است.  ،ترین منبع استنباط احکاممهم ،قرآن
ن، فقها و دانشوران علوم اسالمی، قرآن و معارف نهفته آن است. امفسر یها و آراآبشخور اندیشه

آید. آنچه شمار میه ترین عنصر نظام تعلیم و تربیت اسالمی برو آموزش و فراگیری آن مهمازاین
یابی به حکم فقهی تعلیم و تعلم قرآن و کند، دستت انجام تحقیق حاضر را توجیه میضرور
عنوان  بندی مراتب آن است. مقتضای قواعد و ادله عامه، رجحان مطلق تعلیم و تعلم قرآن بهسطح

بنابراین حکم تعلیم تعلم قرآن، مشکک  .رسداولی است که در مواردی این حکم به حد وجوب می
 تب است.و ذومرا
 قرآن، تعلیم و تعلم، تعلیم قرآن به زنان، آموزش قرآن در مهد کودک. روخوانی :ههوشژ کا د
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 مقدمه 

های نهایت عمل به آموزه در و از ابتدای نزول قرآن بر خواندن، فهم و تدبر پیامبر و ائمه
کید داشتند ریزی و یرو نظام تعلیم و تعلم قرآن بر اساس این امور، پازاین .قرآن تأ

شود. سطح عمومی تعلیم و تعلم قرآن شامل قرائت و خواندن الفاظ آن بندی میسطح
 ،عنوان سنتی حسنه همواره مورد اهتمام قرار داشته است در میان مسلمانان به .است

ای که امروزه در بسیاری از کشورهای مسلمان، یادگیری و روخوانی قرآن جزء گونهبه
ویژه شود. سطح دوم، به یادسپاری قرآن است که بهموزشی محسوب میناپذیر نظام آجدایی

داشت. امروزه نیز حفظ  فراوانیدر صدر اسالم، با توجه به قوت حافظه اعراب، مخاطبان 
تر نموده و بر قرآن همچنان مورد ترغیب است و فناوری نوین آموزشی، حفظ قرآن را آسان

 1وده است.جمعیت حافظان قرآن در بالد اسالمی افز
قرائت و حفظ قرآن دو مرحله مقدماتی برای سطح سوم یعنی فهم و تدبر قرآن و درنهایت 

های آن دانسته عمل به آن است. خداوند هدف از انزال قرآن را تدبر در معانی و ادراک پیام
گونه که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. اقبال و اعتنا به است. متأسفانه این سطح آن

ظواهر قرآن مانند قرائت و حفظ آن، در مواردی چنان اصالت پیدا نموده که تدبر و فهم قرآن 
مانع از درک حقایق قرآن شده  ،فهمیهای غلط و کجمهجور مانده است. گاهی نیز برداشت

ناپذیری بر امت اسالمی تحمیل نموده است. عدم فهم و تدبر صحیح و خسارات جبران
گیری جریانات انحرافی مانند خوارج، ارهاب و تکفیر ساز شکلزمینه ،قرآن، در طول تاریخ

یادگیری  بارهکارگیری منهج تعلیمی و تعلمی مؤثر و کارآمدی درشده است. این امر لزوم به
 :کند. سؤال این نوشتار، عبارت است ازو یاددهی قرآن و فهم معارف آن را دوچندان می

 ؟«فقه تربیتی چیستحکم تعلیم و تعلم قرآن از منظر »
گیری تمدن اسالمی از پیشینه بلندی برخوردار عنوان سنگ بنای شکل تعلیم و تعلم قرآن، به

 ،طباطبایی)گرفت است. قرآن در عصر نبوی به روش اقراء و استماع مورد تعلیم و تعلم قرار می



 

آرامی و به ،شدتدریج نازل می آیات قرآن را که به به این صورت که پیامبر .(137: 1361
نمود. مردم نیز آیات را استماع و به ذهن و تفسیر می (44 :)نحل مکث تالوت کرده و آنها را تبیین

بر تعلیم  آنها،ها تشکیل شد که برنامه درسی خانهمرور و با گسترش اسالم، مکتب به سپردند.می
تاریخی، در منابع تفسیری  هایعالوه بر گزارش .(59: 1387)شلبی،  و تعلم قرآن متمرکز بود

بطالن اجاره بر »های توصیفی و تجویزی مرتبط با تعلیم و تعلم قرآن مانند فریقین به برخی گزاره
وجوب کفایی تعلیم قرآن و عدم جواز  ،(125/ 1: 1405)جصاص، تعلیم قرآن و سایر علوم دین 

، غازی آل مالحویش)برای تعلیم قرآن لزوم پرهیز از دریافت مزد  ،(91/ 3)همان: مهریه قرار دادن آن 
لاشاره شده است. (43: 1423)ابن هائم، « التفات به فهم و تدّبر در قرآن ،(278/ 2: 1382

در متون فقهی نیز به احکام برخی از موضوعات مرتبط با تعلیم و تعلم قرآن اشاره شده 
، عالمه حلی)بی است. استحباب تعلم قرآن برای شخص معتکف و برتری آن بر نماز مستح

ای که با آن نماز وجوب عینی تعلم سوره حمد و وجوب تخییری سوره ،(260/ 6: 1414
: 1413، شیخ مفید) کراهت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن ،(86: 1411)فخر المحققین، تصحیح شود 

 /1: 1417، فاضل آبی)و جواز دریافت اجر برای تعلیم قرآن اگر برای هدایت متعلم باشد  (588
جواز اجیر کردن معلم برای تعلیم قرآن در غیر مقدار واجب از آن؛ لزوم تعلیم اعراب  ،(441

)سیوطی،  استحباب خواندن قرآن با صدای خوش ،(102: 1392، سنحون ابن)و قرائت قرآن 
اکثار در تالوت قرآن  ،(225 )همان: صورت ترتیل و خواندن قرآن به (220-222: 1429

از جمله احکامی  (318: 1414)سمرقندی، رعایت تدریج در تعلیم قرآن  لزوم ،(220: همان)
حال اصل تعلیم و تعلم قرآن به شکل مبسوط  این با .اندکردهاست که فقها بدان اشاره 

 ومستدل مورد بررسی قرار نگرفته است.

 شناسیمفهوم

ری در این تعلم و قرآن از کلمات محو ،به تناسب موضوع مورد تحقیق، سه واژه تعلیم
 شود.شناسی آنها پیگیری میتحقیق است که مفهوم



 

 تعليم

 .(152/ 2: 1410، فراهیدی)ی آموزش و یاددادن است تعلیم از باب تفعیل، در لغت به معنا
لذا تعلیم نیز بر  .( 580: 1412، اصفهانی )راغبویژگی باب تفعیل، استمرار و تثبیت است 

کردن آسان کردن راه و نزدیک»تعلیم به  ،در اصطالح نوعی استمرار و تثبیت داللت دارد.
ریزی شده که هدف هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح» ،(85/ 3: 1417)طباطبایی، « مقصد

 گردد.اطالق می (30 و 29: 1387)سیف، « آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است

 تعلم

م در فرهنگ لغت فارسی و عربی به معنای د / 4: 1377، دهخدا)آموختن  ،انستن، یادگرفتنتعلُّ
درک و به خاطر سپردن مطلبی یا کسب تجربه یا مهارتی  (1991/ 5: 1376جوهری،  ؛5971
خروج از قوه به فعل و گذار از مجهوالت به  ،یادگیری در اصطالح .(8490/ 8: همان)است 

 .(30/ 2: 1394ی، )اعرافکالم، فرایند حصول تغییرات شناختی است معلوم یا در یک

 قرآن

کردن و ضمیمه کردن است. قرآن را به این نام قرآن در لغت، مصدر و به معنای جمع
 (78/ 5: 1430)ابن فارس، ، احکام و قصص (54-44/ 8: 1420، حمیری)زیرا حروف  ؛خوانندمی

 :دندبرخی معتق .(128/ 1: 1414، ابن منظور)های متعددی را در خود جمع کرده است و سوره
زیرا قرآن،  ؛مشتق شده و به معنای ضمیمه کردن است« قرن الشئ بالشئ»قرآن، یا از ریشه 

زیرا هر آیه از قرآن قرینه  است؛ «قرینه»ها به یکدیگر است؛ یا از ریشه ضمیمه آیات و سوره
برخی دیگر  .(272/ 1: 1384، مدنی)کنند دیگر را تأیید و تکمیل میهماست و  آیات دیگر

یا  (64/ 1: 1410)الصحاح، به معنای جمع کردن، مشتق شده است « َقرء»قرآن از ماده اند: گفته
کلمه قرآن در لغت به هر  .(204/ 5: 1410، فراهیدی)به معنای تالوت کردن است « قرأ»از ماده 

معنا که باشد مراد از آن در این نوشتار، مصحف شریفی است که امروزه در دسترس همگان 
 ی چهارده قرن از دستبرد تحریف مصون مانده و به ما رسیده است.بوده و ط



 

 بررسی حكم تعّلم قرآن

م و تعلم قرآن چه حکمی دارد، سؤالی است که فقه تربیتی متولی پاسخ به آن یاینکه تعل
 شوند.ای که بر مطلق تعلم قرآن داللت دارند طرح و بررسی میبه همین منظور ادله است.

 آموزیمادله رجحان عل .1

م قرآن می (96-50: 1394)اعرافی، آموزی ادله استحباب مطلق علم شود؛ زیرا اصل شامل تعلُّ
دارای رجحان شرعی است و قطعًا فراگیری قرآن که منبع اصلی دانش و معارف « اندوزیدانش»

ن دیگر، طبق این دلیل، مطلق آموختن و آگاه شد عبارتی کند. بهدینی است، رجحان پیدا می
 گذارد.ها را در اختیار انسان میمطلوب است و تعلم قرآن، آموختن بسیاری از معارف و آموزه

 . ادله استحباب یادگيری معارف دین2

فراگیری علوم و معارف دینی، ُحسن دارد و بر اساس  ،(181-136: 1394)اعرافی، مطابق دلیل عقلی 
ترین منبع علم و معارف دینی که قرآن اصلی جاآن . ازکندمیقانون مالزمه، شرعًا استحباب پیدا 

قدر  ،(110 :؛ مائده251 :)بقرهگردد. مطابق ادله قرآنی اجمااًل استحباب تعلم قرآن ثابت می ،است
دهد، معارف دینی است و به داللت التزامی بر مطلوبیت متیقن از دانشی که خداوند تعلیم می

رسد. گرچه این داللت به حد وجوب و الزام نمی ؛ردشرعی تعلم و فراگیری این معارف داللت دا
لتوان بر رجحان شرعی علوم و معارف دینی استناد نمود.بر اساس دالیل روایی نیز می

 خاصه تعلم قرآن . ادله3

برخی از روایات خاصه بر تعلم و یادگیری قرآن داللت دارند که در ادامه مورد بررسی قرار 
 گیرند.می

 ن یسارصحيحه فضل ب الف(

یهٍدل ٍدلَولَمْهِللْرِنلِر ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ْصَحهِرَمهلَمْنلأ

َ
ٍةلِ ْنلأ ُدلْرُنلیْتُر َبلَمْنلِمدَّ ُ َح َّ



 

ِر 
َ
لأ لَمْن لیَخهٍ  لْرِن لشْاُفَض ِل لَمِن لَصهِاٍح لْرِن لَوِ  ِل لَمْن لَ ْحُب ٍب لشْرِن َمْبِدلَمِن

عِل عِلل:َقهَلللشااَّ ُ  للَقهَللَ ُم ُللشااَّ ِ  لیْ َ لشْاِر هَ ِةلَصهِحَبُعلَ َتاَّ
ْ
ُعلیأ شلشْاربآنلَفِإ َّ

ْ ِنل لشااَّ لَ هِحِب لَوِ  ٍل لَ هبٍّ لُص َ ِة  ؛(179/ 6: 1409)وسائل الشیعه، ...  ِف 
قرآن را بیاموزید که همانا قرآن روز قیامت به صورت جوانی زیبا  فرمود: پیامبر

 آید. و رنگ پریده نزد خواننده خود می

 بررسی سندی

 این روایت از دو طریق نقل شده است: 
میان احمد بن « احمد بن محمد»در این طریق  :طریق احمد بن محمد از ابن محبوب .1

محمد بن عیسی االشعری و احمد بن محمد بن خالد برقی مشترک است. احمد بن محمد 
: 1390)کشی، و کشی  (61تا: ، بیطوسی)طوسی ( 83: 1407)نجاشی، بن عیسی توسط نجاشی 

است که  راویانیمحمد بن خالد بن عبدالرحمن برقی از جمله اما توثیق شده است.  (596
وی از سوی نجاشی در نقل حدیث تضعیف نظر دارند. علمای رجال در مورد وی اختالف

: 1427)طوسی، که شیخ طوسی وی را توثیق نموده است  حالی در ،(335: 1407)نجاشی، شده 
گردد اما با توجه به احتماالت مواجه با تضعیف شده و از اعتبار ساقط می لذا توثیق وی .(363

سو و اعتماد مرحوم کلینی به محمد بن مطرح شده درباره تضعیف نجاشی و رّد آنها از یک
در و خالد برقی و کثرت روایت از او از سوی دیگر، توثیق شیخ طوسی مؤیداتی پیدا نموده 

 .(42/ 4: 1396)اعرافی، شود مااًل توثیق مینتیجه محمد بن خالد برقی اج
در این طریق هرچند شیخ طوسی، سهل بن زیاد  :طریق سهل بن زیاد از ابن محبوب .2

: 1407)نجاشی، اند اما سایر رجالیان وی را مذمت کرده ،(387: 1427)طوسی، را توثیق نموده 
 لذا توثیق شیخ معارض پیدا کرده و ارزشی ندارد. .(185

: همان)نجاشی،  جمیل بن صالح (334طوسی، همان: )ر دو طریق، حسن بن محبوب در ه
بنابراین روایت بر اساس طریق اول،  .(362: همان)و فضیل بن یسار نهدی توثیق دارند.  (128

 امامی هستند، صحیحه است.و ثقه  ،معتبر و چون راویان



 

 بررسی داللی

م و یادگیری قرآن ظهور دارد. اینکه قلمرو فعل امر است و در وجوب تعل« تعلموا»عبارت 
فراگیری تمام قرآن که  آنجا نیاز به مالحظه روایات دیگر دارد؛ اما از ،وجوب چه میزان است
احتمال دارد در نهایت به  ،الزامی، عسرآور است به صورت ،نانوعًا برای عموم مکلف

 .یماستحباب تعلم قرآن قائل شد

 صحيحه یعقوب احمرب( 

ل لَولُ َح َّ لَخهِاٍد لْرِن ِد لُ َح َّ لَمْن لِم َخ  لْرِن ِد لُ َح َّ لْرِن ْحَ َد
َ
لأ لَمْن لیْح   لْرُن ُد

ِعل ْضِبلْرِنلُمَ یٍدلَمْنلیْح  لشْاَحَاِب لَمْنلَمْبِدلشااَّ شْاُحَخ ِنلْرِنلَمِت ٍدلَوِ  تًهلَمِنلشامَّ
ِر لَمبْل

َ
ْحَ ِبلَقهَل:لُقْاُ لِْل

َ
عِلْرِنلُ ْخَکهَنلَمْنلیْتُر َبلشْْل َمَا ُکْمل :َقهَللل...لِدلشااَّ

   ُ فرمود: بر شما باد به  امام صادق ؛(608/ 2: 1407، کلینی) ِرهْاربآنلَفَاَتاَّ
 مالزمت با قرآن پس آن را فرا بگیرید.

 بررسی سندی

 .شده استتعبیر « صحیحه»رو از روایت به از این .امامی هستندو راویان همگی ثقه 

 بررسی داللی

ُموهُ »و « َعَلیُکم  »وایت، عباراتی مانند در این ر امر به تعلم و یادگیری قرآن و ظاهر در  ،«َفَتَعلَّ
رو ظاهر روایت، بر وجوب فراگیری قرآن داللت دارد. البته اینکه تمام وجوب است. ازاین

 .سازدمی« القرآن»همگی با اطالق  ،ی از آن فراگرفته شودیهاقرآن یا بخش، جزء و یا سوره
ابراین حتی اگر تعلم کل قرآن، نوعًا مشکل باشد، فراگیری یک یا چند سوره مشقتی ندارد بن

 ظاهر امر در وجوب ملتزم شد. یتوان به بقاو می
علیکم »لذا مراد از  ،هم بر تعلیم و هم بر تعلم قرآن داللت دارد ،اطالق روایت

اماتی مانند ترویج، حفظ اقدشامل بسا  ، صرف خواندن و تالوت قرآن نیست؛ چه«بالقرآن



 

 شود.بو صیانت قرآن نیز 

 موثقه سكونی ج(

عِل ِر لَمْبِدلشااَّ
َ
ُک ِ  لَمْنلأ ْ َفِا لَمِنلشاخَّ لَمِنلشامَّ ِر ِع

َ
لَولَمْنلَمِا لْرِنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ
عِل ِفَاُنلَکِرَلِعلِإَذشلشْاَاَبَخْ لَمَا ُکُملشاْلل:ِف لَحِدیٍثللَمْنلآَرهِئِع:َقهَل:لَقهَللَ ُم ُللشااَّ

ٌعل لُ َشفَّ لَ هِفٌع ُع لَفِإ َّ لِرهْاربآن لَفَتَا ُکْم لشْاُ ْظِاِم  ؛ (171/ 6: 1409)وسائل الشیعه،  شااَّ ِل
ها چون شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن ها و فتنهفرمود: هر گاه آشوب پیامبر

 زیرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته شده است. ؛رو آورید

 ی سندیبررس

وثاقت ابراهیم  توثیق عام دارد؛ هرچندراویان این روایت، همگی توثیق دارند و سکونی نیز 
اما طرقی برای اثبات وثاقت این دو، بیان شده است  ،بن هاشم و نوفلی محل بحث بوده

 .(58 - 55/ 2: 1396)اعرافی، 

 بررسی داللی

عمیق قرآن و استخراج معارف و  ها و حوادث، مستلزم یادگیریمراجعه به قرآن در فتنه
علیکم »بنابراین فعل  .ها کشف شودرفت از فتنهراه برون آنهای آن است تا در سایه آموزه

دهد. مطابق آنچه در نکته بوده و به فراگیر قرآن دستور می« تعلموا القرآن»متضمن « بالقرآن
ستحباب و رجحان حداقل بر ا« علیکم»اول داللی صحیحه یعقوب احمر گذشت، عبارت 

 تعلم قرآن داللت دارد.

 روایت سعد خفاف د(

لُمْف هَنل ْحَ ِنلَمْن لشابَّ لَمْبِد لْرِن هِ لَمِنلشْاُحَخ ِن لشْاَتبَّ لَمِا لْرِن لَمْن ٍد َمِا لْرُنلُ َح َّ
یِبی ِر لَوْتَفبٍللشْاَحِب

َ
لأ لَمْن هِف لشْاَخفَّ لَمْتٍد لَمْن ِر ِع

َ
لأ ُ  للَمْن لَ َتاَّ لَمْتُد لیه شلَقهَل:

هُ للشْاربآن لشامَّ لَو لشْاَخْاُق لِإَا َهه لَ َظَب لُص َ ٍة ْحَخِن
َ
لِف لأ لشْاِر هَ ِة لیْ َ    ِ

ْ
لیأ لشْاربآن َفِإنَّ



 

ْاَفل
َ
َرُت َنلأ  ْ

َ
ٍدلَولأ ُةلُ َح َّ َّ 

ُ
لأ ْاَفلَصفٍّ

َ
لَثَ هُ  َنلأ ْاِفلَصفٍّ

َ
ُصُف ٌفلِمْشُبوَنلَولِ هَئُةلأ

ِ  لَمل
ْ
َ ِملَف أ

ُ
لِ ْنلَمهِئِبلشْْل ُملَف ْمُظُبوَنلَصفٍّ لشْاُ ْخِاِ  َنلِف لُص َ ِةلَ ُوٍللَف َخاِّ َا لَصفِّ

لَ ْتبُِفُعل لشْاُ ْخِاِ  َن لِ َن ُوَل لشابَّ لَهَذش لِإنَّ یُم لشْاَکِب لشْاَحِا ُم ُع لشااَّ لِإالَّ لِإَاَع لاَل لیُر ُا َن لُثمَّ ِإَا ِع
لشْوِاَههدشًل َ دَّ

َ
ُعلَکهَنلأ َّ 

َ
ْمِل لِ َنلشْاَبَههِءلَوللِرَمْتِاِعلَولِصَفِاِعلَغ َبلأ

ُ
هلِف لشْاربآنلَفِ ْنلُهَمهَكلأ ِ مَّ

َهَدشء لشاشُّ ِ  لَمَا لَصفِّ
ْ
لیَجهِوُرلَحاَّ لیأ : کلینی، همان) شْاَجَ هِللَولشامُّ ِ لَ هلَاْملُ ْتَلُعلُثمَّ

زیرا قرآن در روز قیامت به  ؛فرمود: ای سعد قرآن را بیاموزید امام باقر؛ (596/ 2
آید. مردم در روز قیامت صد و بیست نگرند، میصورتی که مردم بدان می یننیکوتر

است.  و چهل صف از سایر امت شوند که هشتاد صف، امت محمدصف می
کند و مسلمین به آید و سالم میقرآن به صورت مردی مسلمان، به صفوف مسلمین می

وصف و تعریف او را  این مرد از مسلمین است که ما :گویندنگرند و میاو می
رو آن همه بها، نور و از این .تر از ما بودوی نسبت به قرآن کوشاتر و جدی .دانیممی

 شود... جمال به او عطا شده است. قرآن پس از آن عبور کرده و به صف شهدا وارد می

 بررسی سندی

( 255: 1407 )نجاشی،« علی بن عباس»در این روایت،  چراکه ؛سند معتبری ندارد ،روایت
درباره حسین بن عبدالرحمن، سفیان حریری و پدرش ابراهیم حریری است. مذمت شده 

سعد خفاف را صحیح  ،هیچ توصیفی در کتب رجالی وارد نشده است. شیخ طوسینیز 
 در مورد او گفته (178: 1407)نجاشی، اما نجاشی  .(115: 1427)طوسی، الحدیث دانسته 

روایاتی را نقل کرده که مافوق عبارت به معنای آن است که وی  این .«یعرف و ینکر» است:
 در آینده درباره سعد خفاف بحث خواهیم کرد. .(70/ 8تا: ، بیخویی)عقول بشری است 

 بررسی داللی

در . در این روایت به یادگیری قرآن امر شده است که ظاهر امر، بر وجوب داللت دارد. 1
 خارج استممکن نبوده یا فعاًل از توان آنها  ،هی قرآن برای همگانلزوم یادگیری و یادد مواردی که



 

 شود.گردد، از ظهور روایت در وجوب دست برداشته میمی نوعی و یا موجب عسر و حرج
. پذیرش نکته اول بر این اساس است که مراد از تعلم قرآن، امر الزامی به فراگیری کل 2

باشد، دلیلی برای  قرآن یا فراگیری چندین سوره تعلم بخشی از ،اگر مراد ، اماقرآن باشد
دست برداشتن از داللت امر بر وجوب نیست؛ زیرا تعلم این مقدار از قرآن، نوعًا مقدور 

 گردد.بوده و موجب عسر و حرج نمی

 روایت نعمان بن سعد هـ(

ِر ِعل
َ
هِ لَمِنلشْرِنلل]شاحخنلرنل ح دلشال م لمنلأر ع[َولَمْنلأ َ هِكلَمِنلشْاَحفَّ شاخِّ

لَمْبِدل لَمْن یهٍد لِر لْرِن لشْاَ شِحِد لَمْبِد لَمْن لَ شِ ٍد لُ َتاَّ لْرِن لَو ِر ِع
َ
لأ لَمْن ِر لِقََلَرَة

َ
لأ َمْن

لَمِا  لَمْن لَمْتٍد لْرِن ْتَ هِن لشامُّ لَمِن لِإْمَحهَق لْرِن ْحَ ِن ِب لشابَّ لشامَّ نَّ
َ
َقهَل:للأ

َ عُل َملشْاربآنلَولَماَّ فرمود:  پیامبر؛ (167/ 6: 1409، حر عاملی) ِخ هُ ُکْملَ ْنلَ َتاَّ
 بهترین شما کسی است که خود قرآن را فراگیرد و به دیگران یاد دهد.

 بررسی سندی

هالل بن محمد حفار، عثمان بن احمد بن عبدالملک ابن »روایت ضعیف است؛ زیرا 
سماک، عبدالملک بن محمد ابوقالبه و پدرش محمد، عبدالواحد بن زیاد عبدی، 

هیچ یک توصیفی در کتاب رجالی « بدالرحمن بن اسحاق و نعمان بن سعد انصاریع
 امامیه ندارند.

 بررسی داللی

َ عُل» چون عباراتی روایت، این با مضموندر روایات هم َملشْاربآنلَولَماَّ متقی ) َخ ُبُکْملَ ْنلَ َتاَّ
ملشاربآنلو ؛(264/ 1: 1424، هندی ل نلخ ه کملولأفهضاکمل نل تا  آمده )همان(  «ما  علإن 

، این روایات بر بیش از استحباب داللتی ندارند. «خیرکم»چه و باشد « خیارکم»چه  است.
در مقام بیان تخییر بین تعلیم و تعلم نیست. تعلیم قبل از تعلم هم  گونه احادیث،این



 

 اطالق دارد. بدیهی است که تعلیم پس از تحصیل مقدمات آن« عّلمه»زیرا  ؛مستحب است
 محقق خواهد شد.)تعلم(، 

الفاظ و عبارات قرآنی و  یادگیری ظاهر .1است: مطرح در تعلم قرآن دو احتمال 
یادگیری باطنی، یعنی غیر از تعلم ظاهر قرآن، فهم و تدبر در  .2؛ روخوانی قرآن مراد است

ز تعلم آنگاه با تنقیح مناط ا ،شود. اگر احتمال اول ترجیح داده شودقرآن را نیز شامل می
 گیرد.ظاهر قرآن، فراگیری باطنی و فهم و تدبر در قرآن نیز در دایره تعلم قرآن قرار می

 روایت ابوهریره و(

عِل لشااَّ لَ ُم ِل یِضلَمْن لشْاَ ِب لِف لِم هَدِة  َ لَ َردَّ لِرِإْمَمهٍد ل...َوللَو ِف لَحِدیٍثلَقهَل:
َملشْاربآنلَولَ َ شَضَعلِف لشْاِتْاِمل عِللَولل-َ ْنلَ َتاَّ یُدلَ هلِمْمَدلشااَّ ِعلَولُهَ لیِب َملِمَبهَدلشااَّ ل-َماَّ

لِ ْمعُل لَ ْمِزَاًة ْمَظُم
َ
لأ لاَل لَو لِ ْمُع لَثَ شرًه ْمَظُم

َ
لأ ِة لیُکْنلِف لشْاَجمَّ ِةلل-َاْم لیُکْنلِف لشْاَجمَّ لَاْم َو

لَ ِف َخةٌل لاَل لَو لَ ِف َتٌة لَدَ َوٌة لاَل لَو لِف َههل-َ ْمِزٌل لَاُع لَکهَن لَو ْ َبُفللِإالَّ
َ
لأ ِص ِبلَو لشامَّ ْوَفُب

َ
أ

فرمود: آن کس که قرآن را فرا  پیامبر؛ (184/ 6: 1409، حر عاملی) شْاَ َمهِرِلل
گیرد و متواضع در علم باشد و آن را به بندگان خدا بیاموزد و اجرش را از خدا طلب 

رین ترین ثواب و برترین مرتبه در بهشت از آن اوست. در آنجا از باالتکند، بزرگ
 ترین منازل برخوردار است.ها و شریفمقام

 بررسی سندی

اغلب راویان از عامه بوده که در کتب رجالی امامیه توثیقی برای آنها ذکر  ،در سند روایت
 بنابراین روایت نامعتبر است. .نشده است

 بررسی داللی

در این  های مذکور بر رجحان و استحباب تعلم قرآن داللت دارد.وجود ثواب و پاداش
عنوان فعالیتی واحد، مشمول پاداش خاص الهی قرار گرفت.  روایت تعلیم و تعلم قرآن به

تنهایی نیز مشمول اجر و ثواب جداگانه هستند. عبارت  البته هر یک از تعلیم یا تعلم به



 

مطلق آمده، « عّلم»از آنجا که  .شودشامل تعلیم قرآن یا تعلیم علم می« عّلم عباد الله»
 هم بر تعلیم علم و هم بر تعلیم قرآن داللت دارد. :د بتوان گفتشای

 مرسل سليم فراء ز(

ل لَمْنل]کا م  لمنلما لرنلإربشه ملمنلأر عل[َولَمْمُع ٍد لْرِنلُ َح َّ ْحَ َد
َ
لَمْنلأ ِر ِع

َ
َمْنلأ

عِل ِر لَمْبِدلشااَّ
َ
شِءلَمْنلَ ُوٍللَمْنلأ ْنلاَللیُ  َهلَحاَّ للَقهَل:لیْمَبِغ لِاْاُ ْؤِ ِنللُمَا ٍملشْاَفبَّ

َ
أ

ْنلیُک َنلِف لَ ْتِا ِ عِل
َ
ْولأ

َ
َملشْاربآنلأ  امام صادق؛ (167/ 6: 1409)وسائل الشیعه،  یَاَتاَّ

 فرمود: برای مؤمن سزاوار است نمیرد تا قرآن را یاد بگیرد یا در حال یادگیری قرآن باشد.

 بررسی سندی

مرسِل و نامعتبر  ،لذا روایت .است آمده که مجهول« عن رجل»سند، عنوان  در سلسله
 گردد.می

 بررسی داللی

 وجوبظهور در  ؛دو احتمال وجود دارد: ظهور در استحباب دارد« ینبغی»در داللت فعل 
ای بر تعّین وجوب، وجود دارد. قدر متیقن این دو احتمال، استحباب است؛ چون قرینه

 ندارد و نتیجه نیز تابع اخس مقدمات است.
لشْاربآن» :در عبارت« َأو  »بارت از ظاهر ع َم لِف لَ ْتِا ِ عل-یَاَتاَّ لیُک َن ْن

َ
لأ ْو

َ
، رجحان «أ

اما از آنجا که در عالم واقع، هر دو حکم مستحب  .شودتعلیم یا تعلم قرآن برداشت می
نتیجه روایت بر ارتباط دائمی با قرآن داللت  درو این تخییر ظاهری، حقیقی نیست  ،است

 گردد.میباط با تعلم و تعلیم قرآن محقق دارد و این ارت

 بندی روایاتجمع

« تعلموا القرآن»معتبر هستند، عباراتی مانند  یفه اول از روایات که برخی به لحاظ سندیطا



 

آمده است که ظاهر اولیه آنها بر وجوب تعلم و فراگیری قرآن داللت  «علیکم بالقرآن»یا 
موجب  ،کل قرآن، به عنوان یک تکلیف الزامی دارد؛ اما با توجه به اینکه وجوب تعلم

باید از وجوب تعلم کل قرآن دست کشید و وجوب تعلم را منحصر  ،شودمشقت نوعی می
فه دوم، روایات یبه مواردی نمود که فراگیری قرآن مقدمه انجام واجب دیگری باشد. در طا

مترتب بر فراگیری قرآن، آمده است. در این روایات بیان ثواب « من تعلم»عمدتًا با عبارت 
 بر رجحان و استحباب تعلم قرآن داللت دارد.

 بررسی حكم تعليم قرآن

تعلم و فراگیری قرآن از رجحان مطلق برخوردار است. از آنجا که تعلیم و که روشن شد 
تعلیم قرآن نیز محکوم به رجحان که رسد ، در بدو امر به نظر میاندتعلم دو مقوله متضایف

. برای رسیدن به حکم فقهی تعلیم قرآن، عالوه بر ادله نقلی، برخی قواعد و ادله مطلق باشد
 گیرد.عامه نیز مورد ارزیابی قرار می

 قاعده اعانه بر برّ. 1

ها، آموزش قرآن به دیگران است؛ زیرا یکی از مصادیق اعانه در نیکی ه،مطابق این قاعد
ن است که باب سعادت، خیر و نیکی را فرار تعلیم قرآن سرآغازی برای آشنایی با معارف قرآ

دیگران را برای اطاعت از خداوند یاری رسانند تا ن وظیفه دارند اگشاید. مکلفروی انسان می
 253/ 1: 1393، اعرافی)و زمینه انجام واجبات و مستحبات را برای دیگران فراهم آورند 

ان تربیت که به ایجاد انگیزه و در سطح وسیع، هرگونه اقدام تمهیدی از سوی متولی .(270و
 رغبت به یادگیری قرآن منجر گردد، عرفًا مصداق اعانه بوده و از رجحان برخوردار است.

 قاعده صيانت. 2

ای الزامی برای وظیفه ،منظور صیانت از انحراف و عذاب الهی تعلیم قرآن به ،مطابق این قاعده
حکام قرآن، ناظر به واجبات و محرمات شود. بخش عظیمی از امتولیان تربیتی محسوب می



 

تعلیم قرآن مقدمه واجب  هرگاه گردد.است و تعلیم قرآن برای دسترسی به این احکام واجب می
 گرددساز گمراهی و ضاللت افراد یا در مواردی که ترک تعلیم قرآن، زمینه باشددیگری مثل نماز 

 ی همگانی خواهد بود.، تعلیم قرآن، وظیفه الزامشودوریت قرآن جوجب مهمیا 

 قاعده تالزم تعليم و تعلم. 3

بیان شد که تعلم قرآن رجحان مطلق دارد،  .متضایفان و از مقوله اضافه هستند ،تعلیم و تعلم
توان به رجحان تعلیم قرآن بر این اساس و با توجه به اینکه حکم متالزمان، واحد است می

 حکم نمود.نیز 

 ادله حرمت هجر قرآن. 4

دگاه عقلی، اطمینان قطعی وجود دارد که شارع مقدس، هرگز راضی به ترک قرآن و از دی
مهجوریت آن در میان مسلمانان نیست. ادله روایی نیز بر حرمت مهجوریت قرآن حکم 

بنابراین هر اقدامی در جهت احیای قرآن و مبارزه با هجر قرآن، لزوم عقلی و  .کنندمی
 ،در این جهت، تعلیم قرآن است که بر اساس این قاعده شرعی دارد. یکی از اقدامات مؤثر

 .کند. البته این وجوب کفایی استوجوب پیدا می

 بندی قواعد و ادله عامهجمع

تعلیم قرآن از سوی متولیان  ،«تالزم تعلیم با تعلم»و « اعانه بّر »بر اساس قواعدی مانند 
 است؛ زیرا قلمرو این قواعد بهویژه والدین، از رجحان و استحباب برخوردار آموزشی به

اما مطابق قاعده صیانت، تعلیم قرآن وجه  .طور کلی، امور رجحانی و غیر الزامی است
ای که در مرتبه اول والدین و در مراتب بعدی، سایر متولیان گونهبه ،گیردالزامی به خود می

، بر لزوم تعلیم قرآن ادله حرمت هجر قرآن .نظام تعلیم و تعلم موظف به تعلیم قرآن هستند
از آنجا که در  .ترین اقدام در جهت رفع هجر قرآن استداللت دارد؛ زیرا تعلیم قرآن مهم

گیرد، الزمه این تقابل، حکم به وجوب تعلیم قرآن مقابل حرمت هجر، تعلیم قرآن قرار می



 

اردی بنابراین حکم اولی تعلیم قرآن بر اساس قواعد، رجحان مطلق است که در مو .است
 واجب و در مواردی نیز مستحب است.

عناوین عام و خاص، در آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. در آیاتی از قرآن به این ل
 که تعلیم قرآن، یکی از افعال الهی و از جمله وظایف پیامبراست حقیقت اشاره شده 

 شود.است که در ادامه تعدادی از آیات بررسی می
ُ ل. 1 ْ ِج َللَولیَتاِّ ْ َ شَةلَولشإْلِ  (48 :)آل عمران ُعلشْاِکَاهَبلَولشْاِحْکَ َةلَولشااَّ
َملشْاربآن. 2 ْح ُن*َماَّ  (2و  1 :)رحمن. شابَّ
ُ ُهُملشْاِکَاهَبلَول. 3 َمهلَولشْرَتْثلِف ِهْملَ ُم اًللِ ْمُهْملیْاُا لَمَا ِهْملآیهِ َكلَولیَتاِّ رَّ  َ

یُزلشْاَحِک ُملشْاِحْکَ َةلَولیَزکِّ ِهْملِإ َّل ْ َ لشْاَتِز
َ
 (129 :)بقره. َكلأ

ْ ُفِخِهْملیْاُا لَمَا ِهْمل. 4
َ
ُعلَمَا لشْاُ ْؤِ ِم َنلِإْذلَرَتَثلِف ِهْملَ ُم اًللِ ْنلأ لشااَّ َاَرْدلَ نَّ

لَاِف لَضل لَقْبُل لِ ْن لَکهُ  ش لِإْن لَو لشْاِحْکَ َة لَو لشْاِکَاهَب ُ ُهُم لیَتاِّ لَو لیَزکِّ ِهْم لَو ََلٍللآیهِ ِع
 (164 :)آل عمران. ُ ِب ٍنل

 بررسی نكات داللی

. خداوند در دو آیه نخست، تعلیم قرآن را به خود نسبت داده و در آیات بعد، تالوت و 1
تعلیم قرآن را وظیفه رسولی از جنس بشر و از همان قومی که مخاطب آیات اند، قرار داده 

دهنده آن است، آنچه خداوند تعلیمن داخلی و خارجی، قدر متیقن از یاست. بر اساس قرا
به داللت التزامی بر مطلوبیت شرعِی تحصیل آن داللت  آنهاگذاری معارفی است که ارزش

الله و فعل عنوان فعل که در آیات فوق، تعلیم قرآن به آنجا از .(153/ 2: 1394)اعرافی، دارد 
ارد که به داللت کم بر رجحان مطلق داللت دمعرفی شده، تعلیم قرآن دست رسول

 شود.ن از آن استفاده میاالتزامی، مطلوبیت فراگیری قرآن از سوی مخاطب
است. از آنجا  بر اساس داللت آیات فوق، تعلیم قرآن یکی از وظایف الزامی پیامبر

موظف به تعلیم قرآن  ائمه، بعد از پیامبر ،بردار نیستکه هدایت جامعه تعطیل
الشرایط است. این وظیفه در وهله نخست، بر عهده فقهای جامعنیز پس از ایشان  .هستند



 

 تواند به عهده دیگربردار است، این وظیفه میای توکیلکه تعلیم، مقوله آنجا از ،حال این با
 شود. گذاشتهان نیز مسلمان

 روایات

ش قرآن در روایات نیز بر اهمیت تعلیم قرآن تأکید شده و مسائلی مرتبط با حوزه تعلیم و آموز
 گیرند.بررسی قرار می روایات موردکه در ذیل تعدادی از این  مورد دقت قرار گرفته است

 . صحيحه یعقوب احمر1

لَول لَخهِاٍد لْرِن ِد لُ َح َّ لَمْن لِم َخ  لْرِن ِد لُ َح َّ لْرِن ْحَ َد
َ
لأ لَمْن لیْح   لْرُن ُد ُ َح َّ

ْضِبلْرِنلُمل ِعلشْاُحَخ ِنلْرِنلَمِت ٍدلَوِ  تًهلَمِنلشامَّ َ یٍدلَمْنلیْح  لشْاَحَاِب لَمْنلَمْبِدلشااَّ
عِل ِر لَمْبِدلشااَّ

َ
ْحَ ِبلَقهَل:لُقْاُ لِْل

َ
َمَا ُکْمل :َقهَللل...لْرِنلُ ْخَکهَنلَمْنلیْتُر َبلشْْل

   ُ  .(608/ 2: 1407، کلینی) ِرهْاربآنلَفَاَتاَّ

 بررسی سندی

 ت و صحیحه است.روایت ذیل ادله مطلق تعلم قرآن مورد بررسی قرار گرف

 بررسی داللی

« علیکم بالقرآن»توان بر تعلیم قرآن تمسك نمود؛ زیرا مراد از عبارت به اطالق روایت می
اما اگر روایت، فقط  .شودصرف خواندن و تالوت قرآن نیست بلکه شامل تعلیم قرآن نیز می

کند؛ وب پیدا میوج ،کم از باب مقدمهآنگاه تعلیم قرآن دست ،بر تعلم قرآن داللت داشت
قرآن مطلوبیت داشته باشد، آموزش و تعلیم آن نیز خالی از حکم نبوده و  آموختنزیرا اگر 

 حداقل از استحباب و رجحان برخوردار است.

 . روایت ابی صباح2

لَقهَلل هِح بَّ لشاصَّ ِر 
َ
لأ لَمْن لشات ه   عِلل: فخ ب لشااَّ ُر َمْبِد

َ
لأ لَقهَل َمل: لَماَّ َع لشااَّ ِإنَّ



 

عِللَ ِب عُل لشااَّ لَ ُم ُل َ ُع لَفَتاَّ ِویَل
ْ
أ لشااَّ لَو یَل ْمِز لَمَا ِهَ هلشااَّ ِع لشااَّ لَصَاَ شُه  َمِا ًه

 .(97/ 89: 1403، مجلسی)

 بررسی سندی

 روایت مرسِل و فاقد اعتبار است.

 بررسی داللی

ید آن است. اینکه  روایت بر رجحان تعلیم قرآن داللت دارد و فعل معصوم خود مؤ
آموزش داد، حکایت از تحقق تعلم و فراگیری  عالیم الهی را به علیت پیامبر

ید. خداوند بهلذا روایت به روشنی از ارتباط تعلیم و تعلم سخن می .حضرت دارد  گو
مبادرت ورزید، بنا به جواز سرایت  عنوان اولین مربی انسان، به تعلیم قرآن به پیامبر

. به یابدمیتعلیم قرآن بر متولیان تربیت رجحان  فعل الله به افعال بشری، به طریق اولی
اعم ـ ، سایر مربیان کردبیانی دیگر، وقتی خداوند با آن جاللت و عظمت، قرآن را تعلیم 

به طریق اولی نسبت به آموزش قرآن، مسئول هستند. ـ از پیامبر، امام، علما و معلمان 
توان بر جواز تعلیم قرآن نسبت به میحتی بنا به عدم جواز سرایت فعل الله به افعال بشر، 

آنچه را از تنزیل  زیرا پیامبر ؛تمسک کرد« اقتدا به اسوه»به دلیل  ،سایر عوامل تربیتی
الگو و سرمشقی برای  تعلیم داد و این عمل پیامبر و تأویل فراگرفته بود به علی

 سایر مربیان در تعلیم قرآن است.

 . صحيحه سدیر صيرفی4

لَمْنلُ َحل لَمْنلَو ِر لشْاِبََلِد
َ
لْرُنلأ لِإْرَبشِه ُم ْخَبَبَ ه

َ
هِبلأ ِر لشْاَخلَّ

َ
لْرِنلأ لْرِنلشْاُحَخ ِن ِد َّ 
ِر لَوْتَفبٍل

َ
َملَههٌ للَمِدیٍبلشاصَّ َبِف لَمْنلأ ل...َفَخاَّ ش ًهلِ َنلشْاِجنِّ لَاَمهلُخدَّ َقهَل:لِإنَّ

لَمِا  لَقهَلللَمَا  لشْملل:ُثمَّ لَفَاُع ِع لشااَّ لَ ُم َل لَح َدَ ُةلیه لُهَ  لَ َتْم لَقهَل لَهَذش لَغ ُب ٌم
َ ُعلَمِا  ٍدللَفَتاَّ ْکَاِف للُمَ  ًشلِ َنلشْاربآنلَفَرهَللَههٌ لیهلَمِا لیهلَوِص لُ َح َّ

َ
أ



 

ْ َاِم لِ َنلشْاربآنلِف لَصََلِ   َ َتْملَقِا ُللشْاربآنلَکِث ٌبلَولَوهَءلَههٌ لَرْتُدلل:َقهَللل ِرَ هلَماَّ
َملَماَل عِلَفَخاَّ َمُعلَولشْ َصَبَفلل لَ ُم ِللشااَّ  .(853/ 2: 1409، راوندی) َولَودَّ

 بررسی سندی

امامی  و ثقه (446و  22: همان)البالد و ابراهیم بن ابی (31: 1407)نجاشی، محمد بن الحسین 
کشی توصیفی از امام  .حکیم صیرفی توثیق و تضعیف خاصی ندارد بنهستند. سدیر 

ٍن »کند که حضرت فرمود: یان میدرباره سدیر ب صادق )طریحی، « َسِدیٌر َعِصیَدٌة ِبُکلِّ َلو 
سدیر، پیچیده شده به هر رنگی است. ظاهرًا این تعبیر، اشاره به احساساتی  ؛(102/ 3: 1416

و تندمزاج بودن فرد و نداشتن ثبات شخصیت و آرامش در رفتارهای اجتماعی دارد. سدیر از 
کرد و به همین جهت به زندان افتاد که در روایتی ه را رعایت نمیاصحابی بود که جانب تقی

این تعبیر  پس .(210: 1390)کشی، کند آزادی او را از خدا طلب می حضرت صادق
روایت دارد  بسیاردلیلی بر ضعف نیست. سدیر از جمله افرادی است که ابن ابی عمیر از او 

 شود.و این امر موجب توثیق وی می

 لیبررسی دال

روایت بر مشروعیت و جواز تعلیم قرآن ، این بر اساس تمسک به فعل معصوم
 داللت دارد.

 . مرفوعه عياشی6

لشْاَت هِ  [ ِدلْرِنلَ ْخُت ٍد ب ل]ُ َح َّ لإا لشامَّ قهلللَمْنلإْم هِم للْرِنلأَرهنلیْبَفُتُع
ِب  لشامَّ نَّ

َ
للأ لُم َ ٍة ْفَضَل

َ
لأ ُ َك َماِّ

ُ
لأ لاَل

َ
لِاَجهِرٍبأ لِف لِکَاهِرعِلَقهَل ُع لشااَّ ْ َزَاَهه

َ
َقهَل:لل-أ

ْ ِم َهه َ ُعلل-َرَا لِرأِر لأْ ُ لَولأ   لیهلَ م َللشااعلَماِّ لَقهَلللَفَتاَّ لشْاِکَاهِبلُثمَّ َّ 
ُ
أ

ْخِبْبِ  .لَقهَل:لِه لِ َفهءٌل
َ
   لَفأ

ُ
ْخِبُبَكلَمْمَههلَقهَللَرَا لِرأر لأْ َ لَولأ

ُ
لأاَللأ لیهلَوهِرُب لَاُع

هُ لشْاَ ْ ُهل هَ لَولشاخَّ لشاخَّ لَدشٍءلِإالَّ  .(6/ 1: 1380)عیاشی،  ِ ْنلُکلِّ



 

 بررسی سندی

 مرفوعه و فاقد اعتبار است. ،روایتاین 

 بررسی داللی

به دلیل وجود مالزمه میان  -و فراگیری آن از سوی اصحاب تعلیم قرآن از سوی پیامبر
ت آموزش و فراگیری قرآن و استحباب آن بهترین دلیل بر اهمیت و ضرور -تعلیم و تعلم

ها و ضرورت مواد آموزشی، اهمیت دارد. تعلیم سوره است. در تعلیم قرآن، توجه به اولویت
هایی که در روایت برای آن ذکر شد و نیز لزوم با توجه به ویژگی حمد از سوی پیامبر

 تعلیم و تعلم آن در امر نماز، شاهدی بر این مدعا است.

 البالغهت اول نهج. روای7

ْراَدئَكلِرَاْتِا ِمل
َ
ْنلأ

َ
عِللِکَاهِبللَولأ ْحَکهِ ِعلَولَحََلِاِعلَوللشااَّ

َ
ْمََلِ لَولأ ِویِاِعلَولَ َبشِئِعلشإْلِ

ْ
َولَ أ
َوهِوُرلَذِاَكلِرَكلِإَا لَغ ِب 

ُ
 .(31البالغه، نامه )نهج َحَبشِ ِعلاَللأ

 بررسی سندی

 رو فاقد اعتبار است.ازاین .ری نداردالبالغه سند معتباین فراز از نهج

 بررسی داللی

یعنی هرگاه فرزند توانایی الزم برای یادگیری را کسب  ؛در این روایت، امری نسبی است« ابتدا»
تصور است: به دو صورت قابل« ابتدا»های آموزشی، تعلیم قرآن است. کرد، یکی از اولویت

ابتدا خواندن و نوشتن، سپس  .2؛ فرزند تعلیم شودخواندن و نوشتن، قرآن به  آموزش. قبل از 1
کم مطلوبیت شرعی قرآن آموزش داده شود. بنابراین از باب اقتدا به اسوه، تعلیم قرآن دست

بندی آموزشی در تعلیم علم دینی نیز رعایت شده و احکام اسالم بر چنین اولویتدارد. هم
کید استحباب تعلیم قرآناین روایت، ع روازاین .علوم غیردینی تقدم دارد به  ،الوه بر تأ

 استحباب ابتدا به آموزش قرآن قبل از آموزش سایر علوم نیز داللت دارد.



 

 روایت اسماعيل بن جابر

هِ ل هٍللَمِنلشْاَتبَّ َر ِبلَمْنلَمِا لْرِنلَفضَّ ِدلْرِنلشازُّ ْحَ ُدلْرُنلُمْبُدوٍنلَمْنلَمِا لْرِنلُ َح َّ
َ
أ

رِل
َ
عِلْرِنلَمهِ ٍبلَمْنلأ ِر لَمْبِدلشااَّ

َ
یِبلِإْمَ هِم َللْرِنلَوهِرٍبلَمْنلأ ل لَوْتَفٍبلشْاَخْثَتِ  لَقِب

یَحهَ ُةلشْاربآن ْواَلَدُکْملیهِم َنلَفِإ ََّههلَ 
َ
ُ  شلأ  .(676: 1414، شیخ طوسی) َماِّ

 بررسی سندی

قی در زیرا وی، توثی ؛کم به جهت علی بن محمد بن زبیر فاقد اعتبار استروایت دستاین 
 کتب رجالی ندارد.

 بررسی داللی

از باب اهمیت، تعلیم و تعلم برخی از  ؛ هرچندکندروایت به صراحت امر به تعلیم قرآن می
امر است و داللت بر وجوب تعلیم دارد و « علموا»کند. میها اولویت آموزشی پیدا سوره

ر و حرج والدین چون برخالف کل قرآن، تعلیم یک سوره به فرزندان عمومًا موجب عس
 توان از ظاهر وجوب دست برداشت.لذا نمی ،گرددنمی

 . روایت فرزدق12

فرهللاعل نلأ  ؟لقهللأ هللمنلشافبردقلقهللدخا لما لما لرنلأر لطهاب
لصمت لإراك؟ل لقهللذولشإلرللشاکث بة؟لقهلل تملقهللف ه غهابلرنلصتصتة 

اكلخ بلمب اهه لثملذلوأذهباههلشام شئب لفرهللما  قهللدمدماههلشاحر ق
لو لشرم  لقهل ل تك؟ لشاذی لهذش ل ن لفرهلل قهل: لأ شدك  ل ئ  لوشن ل همب ه 

 .(125/ 1: 1424، متقی هندی) :لماِّ ُعلشاربآنلفه لخ بلاعل نلشاشتبما 

 بررسی سندی

 مرسل و نامعتبر است. ،روایتاین 



 

 بررسی داللی

حضرت تعلیم قرآن را بهتر از ن آاما از اینکه  .فعل امر و ظاهر در وجوب است« علمه»عبارت 
علمه »شاید بتوان گفت امر به تعلیم قرآن بر رجحان داللت دارد. عبارت  ،کندشعر معرفی می

لذا شاید نتوان از  .شوداطالق دارد و شامل تعلیم حتی یک سوره از قرآن هم می« القرآن
ان در فراگیری علوم و وجوب و الزام تعلیم قرآن دست برداشت. گرچه عالقه و استعداد فرزند

اما برخی مواد آموزشی به دلیل اهمیت فراوان و  ،ها باید از سوی والدین لحاظ شودمهارت
 العاده مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد.صورت فوق نقش زیربنایی در تربیت، باید به

 بندیجمع

 مود:توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم نبا بررسی این تعداد از روایات می
که  -یا به تعلیم اشتغال داشته . روایات تعلیم معصوم، مطابق این روایات، معصوم1

صباح، روایت یا به تعلم قرآن، مانند روایت ابی -مخاطب و متربی معصوم یا غیر معصوم است
 سدیر صیرفی، روایت عیاشی که این تعداد از روایات، بر جواز تعلیم قرآن داللت دارند.

البالغه، روایت سکونی و روایت مانند روایت نهج ؛علیم قرآن به فرزند. روایات ت2
فرزدق. در این روایات، تعلیم قرآن، حق فرزند بر پدر، معرفی شده است که از این تعبیر 

 شود.رجحان و استحباب تعلیم قرآن استفاده می
ی خاص ا. روایات مطلق تعلیم، روایت اسماعیل بن جابر که به وجوب تعلیم سوره3

 توان از وجوب آن دست کشید.داللت دارد و نمی
اما تعلیم  ،بر اساس داللت روایات، تعلیم کل قرآن مستحب بوده :توان گفتبنابراین می
ویژه حمد و سوره توحید، واجب است. به همین نسبت تعلم و فراگیری  به ،هابرخی از سوره

های خاصی وجوب دارد. ر سوره یا سورهقرآن نیز نسبت به کل قرآن رجحان و نسبت به فراگی
دلیل سوم بر مطلق تعلم قرآن، ادله رجحان تعلیم قرآن بود که از روایات فوق، استحباب و 

 مطلوبیت تعلیم قرآن و به تبع رجحان و مطلوبیت مطلق تعلم قرآن به دست آمد.



 

ل به با مشخص شدن حکم فقهی تعلیم و تعلم قرآن، برخی مسائل مرتبط با آن در ذی
 :شوداجمال بررسی می

 تعليم و تعلم قرآن در فضای مجازی

های اجتماعی و اثرگذاری آن بر افکار عمومی، گسترش فضای مجازی در اکثر عرصه
نفوذ و در دسترس همگان بوده و هر راحتی قابلواقعیتی است که هم تهدید است؛ زیرا به

فرصت است؛ زیرا با مدیریت صحیح  و هم راحتی در آن قابل انتشار است ای بهاندیشه
های اجتماعی و های این فضا، برای ترویج و پیشبرد اهداف و برنامهتوان از ویژگیمی

های آن استفاده کرد. ترویج معارف قرآنی و فرهنگی از جمله ترویج قرآن، مفاهیم و آموزه
و استمرار و پشتکار  ایجاد خالقیت و نوآوری در ارائه آن متناسب با سلیقه و ذائقه مخاطبان

آورد. هر های قرآنی را فراهم میدر این مسیر زمینه انس با قرآن، فهم و بکار بستن آموزه
تالشی در این راستا نیازمند تعهد و مجاهدت و مقاومت است که هم عقل و هم ادله نقلی 

 کند.جوریت قرآن، بر رجحان مطلق آن حکم میهبه ویژه ادله م

 هادر مهدکودک تعليم و تعلم قرآن

مندی و گرایش به قرآن در راستای فطرت پاک اصواًل آشنایی و انس با قرآن، ایجاد عالقه
توان آموزش قرآن در مهد طور کلی میسازد. بهکودک، زمینه تعلم و تعلیم آن را هموار می

 کودک را در موارد ذیل پیگیری نمود:
از آنجا که وی هنوز  .توانایی محدود کودک با توجه به ظرفیت و ،. آشنایی و انس با قرآن1

مانند شعرخوانی و ـ تواند به شیوه آموزش غیرمستقیم خواندن و نوشتن نیاموخته، تعلیم قرآن می
 پیگیری شود تا از این طریق زمینه انس با قرآن در کودک فراهم شود.ـ گویی قصه

 ـ اب و احکام مرتبط با قرآنتوان برخی از آد. آموزش مفاهیم، احکام و آداب قرآن، می2
 را به کودک، تعلیم داد. ـ مانند لمس قرآن، تکریم ظاهری و نگهداری قرآن

بر اساس ادله تعلیم قرآن، آموزش قرآن اختصاص  ،های کوچک. آموزش برخی سوره3



 

رو ازاین .شودرا نیز شامل می حفظ آنبه توانایی خواندن از روی مصحف ندارد بلکه 
 های کوچک قرآن را به کودکان آموزش داد.برخی سورهحفظ توان می

 منع تعليم قرآن به زنان

ها به زنان منع شده است. آیا تعلیم قرآن در برخی از روایات، تعلیم برخی از سوره
بردار است یا منع از تعلیم علتی دیگر دارد؟ برای رسیدن به حکم مسئله، روایاتی که تبعض

 گیرد.رد ارزیابی قرار میدر این زمینه وارد شده، مو

 موثقه سكونی. 1

عِل ِر لَمْبِدلشااَّ
َ
ُک ِ  لَمْنلأ ْ َفِا لَمِنلشاخَّ ِر ِعلَمِنلشامَّ

َ
ل:َقهَلللَمِا لْرُنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ

عِل ُ  ُهل:لَقهَللَ ُم ُللشااَّ لشْاِکَاهَرَةلَولَماِّ ُ  ُهنَّ َخهَءلِرهْاُغَبِفلَولاَللُ َتاِّ لاَللُ ْمِزُا شلشامِّ نَّ
 .(516/ 5: 1407، کلینی) شْاِ ْغَزَللَولُم َ َةلشامُّ  ِل

 بررسی سندی

 نوفلی توثیق دارد و سکونی نیز ثقه عامی است.

 روایت ابن جمهور. 2

ُک ِ  ل لشاخَّ ی َبلَمِن
َ
لأ لْرِن لَفَضهَاَة لَمْن ِر ِع

َ
لأ لَمْن لشْرِنلُوْ ُه ٍ  ما لرنل ح دلَمِن

ِر لَمْبِدل
َ
عِللَقهَل:لَدَخْاُ لَمَا لأ َ هلَ ْغُ  ٌ لَ ْکُبوٌبلَفَرهَللِا لشااَّ

َ
لیهلَمُک ِ  ل:َولأ

لِإَا لَر ِ ل لَمَبشَحَهه َل لیَتجِّ لَو لشْاُغَبَف لیْمِزَاَهه لاَل لَو لی ُمَف لُم َ َة َ َهه لیَتاِّ لاَل لَو ...
 .(48/ 6: همان) َرْوِوَهه

 بررسی سندی

بن حسن بن جمهور انصراف دارد سند روایت اعتباری ندارد؛ زیرا اطالق ابن جمهور به محمد 
اما پسرش یعنی حسن بن  .(337: 1407)نجاشی، که وی از سوی رجالیان تضعیف شده است 



 

عن »عبارت  هبه قرین ،محمد است بنو راوی این روایت نیز حسن  (62: همان)محمد توثیق دارد 
 است. کند، روایت به جهت پدر نامعتبرحال چون وی از پدرش نقل می، بااین«أبیه

 روایت جابر جعفی. 3

لَمِنل هِن لشْاَرلَّ لشْاَحَخِن لْرِن ْحَ َد
َ
لأ لَمْن لشْاِخَصهِل لِف  لشْاُحَخ ِن لْرِن لَمِا  لْرُن ُد ُ َح َّ

ِدلْرِنل یهلشْاَبْصِبیلَمْنلَوْتَفِبلْرِنلُ َح َّ ِدلْرِنلَرَکِب شْاَحَخِنلْرِنلَمِا لشْاَتْخَکِبیلَمْنلُ َح َّ
ِر ِعلَمل

َ
یَدلشْاُجْتِف لَقهَللُمَ هَ َةلَمْنلأ َدلْرَنلَمِا لل:ْنلَوهِرِبلْرِنلیِز َرهلَوْتَفٍبلُ َح َّ

َ
َمِ ْتُ لأ

لُم َ ُةلی ُمَفل:لیُر ُلللشْاَبهِقب  (220/ 20: 1409)وسائل الشیعه،  ...لَولیْکَب ُلَاُهنَّ

 بررسی سندی

و جعفر بن محمد بن عمارة کندی  این روایت به جهت حسن بن علی عسکری )سکری(
زیرا این دو هیچ توصیفی در کتب رجالی ندارند. احمد بن حسن قطان، نیز  ؛تبر نیستمع

 .(86/ 21: خویی، همان) بعید نیست از عامه باشد

 بررسی داللی روایات

های قرآن را یاد گرفت و با کلمات و الفاظ آن آشنا شد، وقتی شخص، برخی از سوره
ارد که متعلم، زن یا مرد باشد. اگر تعلیم به معنای ها را بخواند و فرقی ندتواند سایر سورهمی

ها و نه تفکیک میان زن و مرِد متعلم، توانایی مهارت خواندن باشد، نه تفکیک میان سوره
شود. در اینکه مراد از بر مجاز حمل می« الیعلمها»هیچ یک معقول نیست. بنابراین عبارت 

 این مجاز چیست احتماالتی متصور است:
است؛ یعنی تعلیم و آموزش قرآن به دختران با « ال یبتدئها»به معنای « الیعلمها» . عبارت1

سوره یوسف شروع نگردد. در سوره یوسف ماجراهایی ذکر شده که بهتر است در بدو امر تعلیم 
ِفَتَن »قرآن، به زنان آموزش داده نشود و عبارت   .ین مطلب اشاره داردهمبه  ،در روایت« َفِإنَّ ِفیَها ال 

های سوره پس ابتداعدم ممارست و مداومت بر این سوره است.  ،«الیعلمها». مراد از 2



 

 دیگر آموزش داده شود و زنان به آنان مداومت داشته باشند.
عدم بسط و توضیح و تفسیر محتوای سوره یوسف به زنان « الیعلمها». مراد از 3

 است تا با معانی و مفاد آن مأنوس نشوند.
ها و ضمن اینکه ممکن است حکمت .حتماالت، چندان آسان نیستتعیین این ا

 ،حالاین مصالحی دیگر نیز در این حکم نهفته باشد که هنوز کشف نشده باشد. با
 ل و مواعظ اخالقی است، اولویت دارد.یها، فضاتعلیم سوره نور که مملو از ارزش

نوعی ادب در آموزش  که به ـ عدم تعلیم سوره یوسف :بنابراین شاید بتوان گفت
خصوص  بر اساس مصلحت و با توجه به سن دختران قبل از بلوغ است. به -اشاره دارد

لی ُمَفل» :روایات دیگر آمدهدر که  َ َههلُم َ َة َللَمَبشَحَههلِإَا لَر ِ لل...لَولاَللیَتاِّ َولیَتجِّ
م تعلیم سوره تعجیل در امر ازدواج دختران، قرینه است بر اینکه عد ؛ یعنی«َرْوِوَهه
 شود.کم قبل از ازدواج میدوران قبل از بلوغ یا دست ، شاملیوسف

 نتيجه

استنباط حکم فقهی تعلیم و تعلم قرآن است، نتیجه بحث  ،از آنجا که هدف این تحقیق
 مترتب بر این هدف بوده و به شرح زیر است:

 حكم فقهی تعلم قرآن

عنوان جزء یا  هرگاه قرآن بهشود. ا استحباب میالزام ت ی دارد و شاملحکم تعلم قرآن مراتب
مقدمه عمِل واجبی باشد، یا اگر ترک تعلم، منجر به مهجوریت قرآن گردد، تعلم آن نیز 

طور عام، تعلم قرآن به نفسه استحباب مؤکد دارد.واجب و در سایر موارد فراگیری قرآن فی
آن از اموری است که شارع هرگز قرکه وجود دارد اجمالی وجوب کفایی دارد؛ زیرا علم 
کسی با قرآن آشنا نبوده و نتواند در جامعه اسالمی که پسندد راضی به ترک آن نیست و نمی

 .آن را تالوت کند



 

 حكم فقهی تعليم قرآن

تعلیم قرآن مقدمه اتیان  هرگاهبر تمام افرادی که توانایی الزم را دارند، تعلیم قرآن مستحب و 
اصل  ،گردد. بر اساس اصاله االطالقن واجب میاعلیم قرآن بر مکلفواجب دیگری است، ت

اما برخالف قاعده اولیه، استحباب  .لذا باید این استحباب نیز عینی باشد .بر عینیت است
تعلیم قرآن، به قرینه عقلی و لبی، کفایی است. به این معنا که تعلیم همواره متعلقی دارد و 

موضوعیتی ندارد بلکه هدف، تأثیر آموزش و فراگیری  ،تعلیمنفس آموزش و که مطمئن هستیم 
متعلق تعلیم، تعلم یادگیرنده بوده و همان نیز مقصود  ،قرآن توسط دیگران است. به بیانی دیگر

 است و موضوعیت دارد. تعلم شخص نیز در تمام مراحل و مراتب، قابل تکرر نیست. 
رو تعلیم همگانی تحباب کفایی دارد. ازاینبرآیند این دو نکته آن است که تعلیم قرآن اس

 ،یابد. درواقع رجحان تعلمبا تکمیل فرایند آموزش، تعلیم اتمام میو قرآن مستحب است 
استغراقی است و برای هرکسی غرض از تعلیم، تعلم است و تعلیم برای یادگرفتن آنهاست و 

 شود.با یاددادن، تکلیف ساقط می



 

 نوشتپی

 ............................................................................................................................................  
پنجم جمعیت لیبی، قرآن را از بردارند. حداقل امتیاز حافظ قرآن آن است که آمار و اخبار حدود یک . مطابق برخی1

آبان  26های استخدام، حافظ بودن قرآن است )آورد. از اولویتفرد اجازه تحصیل در دانشگاه را به دست می
1388.www.abna.irحدود سیصد هزار قرآن آموز در  خانه دایر است که(. در مراکش بیش از دوازه هزار مکتب

. خبرگزاری ایکنا(. در اریتره، فراگیری و حفظ قرآن بخشی از 1395آذر  12آنها به فراگیری قرآن مشغول هستند )
صورت ترتیل،  که برخی از آنها با زبان عربی آشنایی ندارند، اما قرآن را به زیبایی بهفرهنگ جامعه است. درحالی

گیرد. در برخی صورت می« القرآن»هایی با عنوان خانهیری قرآن به شیوه سنتی و در مکتبکنند. فراگتالوت می
« الخالوی القرآنیة»های سنتی آموزش قرآن را خانهکشورهای شرق و شمال شرق آفریقا ازجمله سودان، مکتب

کودکان چگونگی قرائت قرآن و از سروصدا به  دور شود که معلم قرآن، بهنامند. این عنوان به اماکنی اطالق میمی
 .شیعه نیوز( ،96اردیبهشت  27دهد )حفظ آن را آموزش می
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