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  مشكالت وحلول- تدریس التالوة في الجامعات األردنیة 

  الدكتور محمد مصلح الزعبي: إعداد

  جامعة آل البیت -قسم أصول الدین- كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة

  ملخض البحث

هذا البحث هو عبارة دراسة میدانیة تحاول تشخیص المشكالت التي تكتنف مادة التالوة 

 ثم محاولة إیجاد والتجوید سواء أكانت هذه المشكالت تتعلق یالمدرس أم بالطالب أم بالمنهاج،

ّالحلول المناسبة لها، بهدف النهوض بهذه المادة التي تعد من أهم المواد التي یدرسها طالب 

الشریعة،  وذلك باستقراء المشكالت الموجودة على أرض الواقع من خالل الخبرة الشخصیة للباحث، 

 الرسمیة والخاصة التي وبسؤال أهل االختصاص، والمدرسین والطالب في مختلف الجامعات األردنیة

  .تدرس مادة التالوة والتجوید لطالبها

  الملخص باللغة اإلنجلیزیة

  



  ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خطابه، وةالوكرمنا بحاإلیمان، وألهمنا رشدنا بالقرآن، وشرفنا بتالوة كتابه بالحمد هللا الذي أنعم علینا 

 شهد أن ال اهللا إال اهللا وحدةأا للحفظ بالترتیل والوقوف، وواجراه على ألسنتنا بواسطة الحروف، ووفقن

ِالماهر بالقرآن مع السَّفرة الكرام البررة « : ًشهد أن محمدا عبده ورسوله القائلأ وله،الشریك  ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ََْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُِ ْ...«.)١(  

إلى خطاهم الطیبین الطاهرین وعلى من سار على نهجهم واتبع وأصحابه  آله صلى اهللا علیه وعلى

  .یوم الدین

فإن تعلـم القـرآن وتعلیمـه وقـراءة القـرآن، وحفظـه مـن أعظـم القربـات إلـى اهللا، وقـد أثنـى   

 : اهللا على الذین یتلون كتابه، ویعملون بما جاء فیه، بقولـه تعـالى              



  ٤

                                           

                                               

                                                 

                                                    

                                    ] وروى ]٣٢-٢٩فـــاطر ،

ٍَأنـــس اإلمـــام أحمـــد بإســـناد حـــسن مـــن  َقـــالبـــن مالـــك َ ه :َ ِ قـــال رســـول الل ــ ـَّ ُ َ َُ َ » م َأهـــل اللـــه رآن ه ل الق َِأه َّ ُ ُْ ـــ ْْ ُـــ ِ ُـــْ ْ

ته  ُوخاصَّ ُ َ َعثمـان بسنده من طریـق روى البخاري  كما. )٢(»َ َ ْ ِّ النبى أنبـن عفـان ُ ِـ َّ قـال َ ْخیركم مـن « َ َ ْ ُُ ْـ َ

ُْتعلم القرآ ْ َ ََّ ُن وعلمه َ ََ َّ َ َ«)٣(.  

ومن فضل اهللا جل وعال أن تدریس مادة التالوة والتجوید والحفظ مادة إجباریة لطالب 

كلیات الشریعة في جمیع الجامعات األردنیة، ویقوم على تدریس هذه المادة أساتذة 

  . متخصصون ومخلصون

  :أهمیة الموضوع وسبب اختیاره
 التخصــصیة التــي ال بــد لطالــب العلــوم الــشرعیة مــن إن مــادة الــتالوة والتجویــد إحــدى المــواد

إال أن تـــدریس هـــذه المـــادة تعترضــه بعـــض المـــشكالت التـــي تحــد مـــن الفائـــدة المرجـــوة منهـــا، دراســتها، 

شــأنها شــأن بــاقي المــواد الدراســیة، إال أن هــذه المــادة لهــا خــصوصیتها، وهــي عنــوان وتعیــق تطویرهــا، 

ُخطبتــه، : هـر للنــاس مــن طالـب العلــم الــشرعي أو حتـى العــالمطالـب العلــم الـشرعي، وهویتــه؛ فالــذي یظ ُ ُ



  ٥

ُوقراءته، ولـیس كلهـم یخطبـون، لكـن الجمیـع یقـرأون علـى تفـاوت فیمـا بیـنهم، ولـو كـان القـارئ هـو عـالم  ُ َ

َعصره، لكنه ال یحسن التالوة، لحكم علیه بالفشل ِ ُ .  

  : عة أركان هيإن العملیة التدریسیة بشكل عام تقوم على أرب: و غني عن القول

  .الطالب والجامعة والمنهاجوالمعلم 

أما مشكالت التالوة فمنهـا مـا هـو عـام یعـاني منـه الجمیـع، ومنهـا مـا هـو خـاص تعـاني منـه 

فئــة دون أخــرى، ونتیجــة لقیــامي بتــدریس هــذه المــادة فــي أكثــر مــن موقــع لــسنوات عدیــدة ففــد الحظــت 

ي فــي هـــذا الجانــب، فـــأردت أن أضــع یـــدي ضــعف بعــض الطـــالب والطالبــات مـــن حملــة العلـــم الــشرع

  .على أسباب هذا الضعف ومحاولة وضع الحلول الناجعة له من خالل هذا البحث 

  

   - : البحث منهجیة
فإن مصادر الدراسة ستكون قلیلة، وقد  تطبیقیة میدانیة تعتمد على الواقعوبما أن البحث دراسة 
حلیل، من حیث استقراء المشكالت التي یعاني منها  والتءعلى االستقرا اعتمدت المنهج العلمي القائم

الطالب والمدرسون على حد سواء، وتحلیل هذه المشكالت وبیان أسبابها ثم محاولة إیجاد الحلول 
  .الالزمة لها

  خطة البحث
  : اقتضت طبیعة هذه الدراسة تقسیمها إلى مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة على النحو اآلتي

  میة التالوة وفضل تعلمها وتعلیمها وخطة البحثالمقدمة وبینت فیها أه

  .المشكالت المتعلقة بالمعلم وطرق عالجها: المطلب األول

  .وطرق عالجهاالمشكالت المتعلقة بالطالب :  الثانيالمطلب

  .وطرق عالجهاالمشكالت المتعلقة بالجامعة :  الثالثالمطلب



  ٦

  .جهاوطرق عالالمشكالت المتعلقة بالمنهاج :  الرابعالمطلب

  .وطرق عالجهاالمشكالت المتعلقة بالتقویم :  الخامسالمطلب

  .الخاتمة وبینت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها والتوصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول

  :المشكالت المتعلقة بالمدرس فتتلخص فیما یأتي

ًیا وفكریا   وهذا یزید العبء الدراسي على المدرس، ویرهقه جسم:قلة عدد المدرسین: ًأوال ً

ًفینعكس هذا سلبا على أدائه، وخاصة في المحاضرات المتأخرة عندما یكون قد استنفد جل جهده، 

  .فال یعطي المادة حقها



  ٧

ٕوالـــسبب فـــي ذلـــك یعـــود إلـــى أن مـــادة الـــتالوة وان كانـــت ســـاعة معتمـــدة واحـــدة فإنهـــا تعطـــى 

اري علــى األغلــب فــإن نــصابه بمعــدل ثــالث ســاعات علــى أرض الواقــع، وبمــا أن مــدرس الــتالوة هــو إد

 . ًیزید عن ثالثین ساعة فعلیة أي بمعدل ست ساعات یومیا وهذا عمل مرهق

  :ویمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل الخطوات اآلتیة

  . زیادة عدد المدرسین بحسب الحاجة .١

ــا یمكنــــه مــــن القیــــام بواجبــــه علــــى الوجــــه األكمــــل، إذ أن  .٢  تقلیـــل نــــصاب المــــدرس بمــ

ـــى أربعـــة وعـــشرین نـــصاب المـــ درس فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــیم یتـــراوح بـــین عـــشرین إل

ســاعة فـــي األســـبوع، وال یزیــد عـــن ذلـــك تحــت أقـــسى الظـــروف، فــي حـــین أن مـــدرس 

الــتالوة فــي الجامعــات األردنیــة ال یقــل نــصابه عــن ثالثــین ســاعة، وقــد یزیــد عــن ذلــك 

ألنـه لـو عمـل مـن الثامنـة إذا لزم األمر دون أن یدفع له شيء لقاء العمـل اإلضـافي، 

ّإلى الخامسة مساء فهذا یعـد مـن واجباتـه الوظیفیـة؛ بمعنـى أن نـصابه لـو وصـل إلـى 

أربعـین ســاعة كــان ضــمن الحــد المــسموح لعـدد الــساعات المكلــف بهــا ألن تعاقــده مــع 

ــود إذعــــان ال یــــستطیع  ــى ذلــــك، ومعلــــوم أن هـــذه العقــــود هــــي عقـ ــنص علـ الجامعـــة یــ

    .الموظف أن یعترض علیها 

ً؛ الــذین دخلــوا لهــذا المجــال طمعــا فــي ضــعف بعــض مدرســي الــتالوة غیــر المــؤهلین: ًثانیــا

  .ًالوظیفة، وطلبا للتكسب



  ٨

 والـسبب فــي ذلــك هــو تعــرض لجــان انتقــاء المــوظفین إلــى مزیــد مــن الــضغوط مــن أصــحاب 

عمــل الــذي النفــوذ، والمناصــب العلیــا مــن داخــل الجامعــة أو مــن خارجهــا، دون مراعــاة لحــساسیة هــذا ال

 .یحتاج إلى تقوى اهللا، باإلضافة إلى المهارة العالیة وسعة االطالع

 أو عدم وجود ملكة عند - إذا جاز لنا استخدام هذا التعبیر-انعدام األذن الموسیقیة: ًثالثا

بعض المدرسین تمكنهم من تمییز األخطاء الدقیقة التي یقع بها الطالب، وبخاصة اللحن 

ّترقیق، وتحقیق الهمزات، وتوفیة الغنات، والمدود، وغیرها، فینتج عن الخفي؛ كالتفخیم وال

هذا عدم تحسن مستوى الطالب، وعدم تحقیق الحد األدنى من اإلتقان، ویبقى الطالب 

ُعلى ضعفه، وهو یظن أنه أصبح من المتقنین؛ ألن مدرسه ال ینبهه إلى أخطائه، وعندما  ُ ُُ َِّ َ ِّ

 .فاجئ برسوبه في المادةیتقدم لالمتحان أمام اللجان ی

  :  باتباع الخطوات اآلتیةویمكن التغلب على هاتین المشكلتین

  .رفع كفاءة المدرسین من خالل عقد الدورات التدریبیة المتخصصة .١

االستفادة من خبرة المدرسین المتقنین، وذلك بالزام المدرسین الجدد أو من یشك في  .٢

 . ستفادة من خبراتهمضعفهم بحضور محاضرات زمالئهم المتقنین لال

 .مراقبة أداء المدرسین وتقییمهم باستمرار .٣

 حث المدرسین على رفع مستواهم بشتى الطرق الممكنة وتشجیعهم بالجوائز  .٤

 .والحوافز

إشراك المدرسین الضعفاء مع المدرسین المتمیزین في اللجان الفاحصة لیكتسبوا من  .٥

 .خبراتهم إجراء االمتحانات، وتصحیح األخطاء



  ٩

 مستوى اللجان المشكلة الختبار المتقدمین للوظائف الجدیدة، ومنحها الصالحیة رفع .٦

ًالمطلقة في رفض أي متقدم جدید ال یكون أهال لهذه الوظیفة، بغض النظر عن 

  .التوصیات الخارجیة، ویكون االختیار على أساس الكفاءة والخبرة والتنافس الشریف

  : ة الحضور واالنصرافإلزام مدرسي التالوة بختم بطاق: ًرابعا

ّوهــذا یــشكل عبئـــا إضــافیا علـــى مدرســي الـــتالوة ، والــسبب فـــي ذلــك أن مدرســـي الــتالوة فـــي  ً ً

الجامعــات أغلــبهم مــن حملــة الــدبلوم والبكــالوریوس أو الماجــستیر علــى األكثــر، وهــم موظفــون إداریــون 

ــة المــــسؤ ــادیمي، فیقعــــون بــــین مطرقــ ولین عــــن االلتــــزام یخــــضعون للنظــــام اإلداري، ویقومــــون بعمــــل أكــ

بالــدوام، وـسـندان المــسؤولین عــن االلتـــزام بوقــت المحاضــرة، فیتــأخر بعـــضهم عــن المحاضــرة مــن أجـــل 

ختم بطاقة الدوام إذا كانت المحاضرة في مكان بعیـد عـن مكـان الخـتم، أو تـأخر الموظـف الـذي یـتحكم 

ًن زمالئــه، ویـؤثر سـلبا علــى بماكینـة الخـتم، وهـذا یــؤثر علـى نفـسیة المــدرس بـشعوره أنـه مـن فئــة أقـل مـ

أدائه إضافة لتأخره الدائم عن المحاضرات الصباحیة الـذي یـسبب لـه اإلحـراج أمـام الطلبـة، ناهیـك عـن 

 .اإلحراج مع المسؤولین

  : ویمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل الخطوات اآلتیة

  .)٤(ًیامعاملة مدرسي التالوة على أنهم أعضاء في الهیئة التدریسیة ولو صور .١

 إعفائهم من ختم بطاقة الدوام، .٢

ً والتركیز على االلتزام بوقت المحاضرة؛ الذي یجب أن یكون مقدسا لدى الطالب  .٣

 والمدرس



  ١٠

ً وبذلك نتخلص من مشكلة التأخر عن المحاضرات صباحا، ونرفع من معنویة المدرس، 

 .وتحسین نفسیته فیزداد عطاؤه ویتحسن أداؤه

ـــشها: ًخامـــسا ـــة ال ـــاعـــزوف حمل ـــدكتوراه(دات العلی ـــتالوة) ال ـــادة ال ـــدریس م ــن ت ؛ وذلـــك عـ

لــشعورهم أن هــذه المــادة أقــل مــن مــستواهم، بــالنظر إلــى أنهــا تــسند إلــى فئــة أقــل مــنهم رتبــة 

ــــالمواد  ــــة العائــــد المــــالي مــــن ورائهــــا ، وكثــــرة واجباتهــــا، مقارنــــة ب علــــى األغلــــب، وكــــذلك لقل

النـصاب، وتعطـى ثـالث سـاعات فعلیـة األخرى؛ ألن المادة تحسب ساعة معتمدة واحدة فـي 

علــى أرض الواقــع ، وأجرهــا المــالي أجــر ســاعة واحــدة فــي بعــض الجامعــات، وســاعتین فــي 

ُأحـسن األحــوال فــي الجامعــات األخــرى، مــع العلــم أن هــذه المــادة یجــرى لهــا ثــالث اختبــارات 

  :نهائیة 

  ).المادة النظریة(اختبار األحكام .١

 ). من المصحفالقراءة(واختبار التالوة العملي .٢

  )ًالقراءة غیبا(واختبار الحفظ .٣

ــل لجنــــة یــــشارك فیهــــا مــــدرس المــــادة وتــــستمر  ویــــتم امتحــــان كــــل طالــــب علــــى حــــده مــــن قبــ

امتحانـات الـتالوة مـدة تتـراوح بـین أسـبوع وأسـبوعین، وهـذا یـشكل عـبء إضـافي علـى مــدرس 

تركـون تدریـسها هذه المادة مما یجعله یعزف عن تدریسها، حتى إن مدرسي الـتالوة أنفـسهم ی

بمجرد حـصولهم علـى شـهادة الـدكتوراه، ویتوجهـون لتـدریس المـواد األخـرى لألسـباب الـسابقة 

 .ًنفسها، ولیتخلصوا من عقدة رافقتهم سنوات طویلة هي شعورهم أنهم أقل شأنا من زمالئهم

  :ویمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل



  ١١

  .بتحسین وضع مدرسي التالوة، ورفع معنویاتهم .١

ً إشــعار مدرســي الــتالوة بــأنهم لیــسوا أقــل شــأنا مــن زمالئهــم، بــل هــم أرفــع شــأنا عنــد اهللا   .٢

ُخیركم من تعلم القرآن وعلمه: " یقولفالنبي  َ َْ َ ْ َُّ ََّ َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ")٥(. 

 . مساواة المادة من حیث األجر المادي بالمواد األخرى .٣

جـزء مـن نـصابهم لتـدریس إلزام المؤهلین لتدریس الـتالوة مـن حملـة الـدكتوراه بتخـصیص  .٤

  . مادة التالوة

عدم اهتمام بعض مدرسي التالوة والتجوید فـي الجامعـات بالنـشاطات غیـر الرسـمیة : ًسادسا

ٕعقــد الــدورات، والقــاء المحاضــرات، وذلــك بــسبب : داخــل الجامعــة وخارجهــا، القائمــة علــى التبــرع، مثــل

 .كثرة األعباء الملقاة على عاتقهم

  : ه المشكلة من خاللویمكن التغلب على هذ

تــشجیع الجامعـــة لمدرســـي الـــتالوة علـــى المــشاركة بمثـــل هـــذه النـــشاطات، بـــل  .١

  .ًوتكلیفهم بذلك رسمیا

ـــتالوة والتجویــــــد ألئمــــــة  .٢ ــــد دورات فــــــي الــ ــع المجتمــــــع المحلـــــي بعقــ التفاعـــــل مــــ

المساجد، ومدرسـي التربیـة اإلسـالمیة فـي المـدن المحیطـة بالجامعـة، وتكلیـف 

جامعــة بتــدریب هــذه الــدورات ودفــع مكافــآت مادیــة لهــم، مدرســي الــتالوة فــي ال

 .أو جوائز تشجیعیة، كالدروع، والمیدالیات، والكتب وغیرها



  ١٢

عقــد دورات فــي الــتالوة والتجویــد للــراغبین مــن مــوظفي الجامعــة أو المجتمـــع  .٣

المحلـــي المحـــیط بالجامعـــة، ومـــنح اإلجـــازات المعتمـــدة مـــن الجامعـــة، وبـــذلك 

  :تحقق الجامعة هدفین

  . رفع كفاءة العاملین في هذا المجال من داخل الجامعة وخارجها:األول 

ً إیجاد كفاءات عالیة مدربة تدریبا نموذجیا وتحت إشراف الجامعة:والثاني ً . 

معانــاة مدرســي الــتالوة فــي بعــض الجامعــات مــن تحكــم بعــض المــسؤولین، وفــرض : ًســابعا

ــــار لمــــصلحتهم أو مــــصلحة المــــ ــــیهم، دون اعتب ادة، لبعــــد هــــؤالء المــــسؤولین عــــن آرائهــــم عل

خــصوصیات هــذه المــادة، وعــدم االطــالع علــى معانــاة المدرســین، ومــا تتطلبــه هــذه المــادة، 

 .ًفینعكس هذا سلبا على مستوى الطلبة والمدرسین، والمادة بشكل عام

  : ویمكن التغلب على هذه المادة باإلجراءات التالیة

ًیین رئیسا لهذا القسم من فصل قسم القراءات عن األقسام األخرى وتع .١

  .المتخصصین بالتالوة

إذا تعذر فصل قسم التالوة یتم تعیین منسق للمادة من المتخصصین في  .٢

التالوة ومن الممارسین لتدریسها، یكون حلقة وصل بین العاملین في 

التالوة، وبین المسؤولین في الكلیة، ووضع عمید الكلیة بالصورة الحقیقیة 

 .طالبها باستمرار للمادة ومدرسیها و

عمل لقاءات دوریة بین عمید الكلیة والعاملین في تدریس مادة التالوة  .٣

 .ًللوقوف على تطورات هذه المادة سلبا أو إیجابا



  ١٣

*   *   *  

  المطلب الثاني

  :المشكالت المتعلقة بالطالب

ُقبل في لعل أهم المشكالت التي تواجه الطالب الدارس لمادة التالوة أن یكتشف أنه : ًأوال

تخصص الشریعة مع أن هذا كان اختیاره األخیر أو لیس من اختیاراته المفضلة، ثم بعد أن یدخل 

كلیة الشریعة یكتشف أنه مطالب باجتیاز مستویات التالوة المتعددة، وحفظ ستة أجزاء من القرآن 

دة التالوة الهم ، فیبدأ یفكر بالتحویل إلى تخصص آخر، فإن لم تفلح محاوالته، تصبح ما)٦(الكریم

الذي یحاول التخلص منه بأیة وسیلة، أو تأجیله لحین إیجاد الحل السحري، فینطبع في ذهنه أنه 

ًسیتأخر تخریجه بسبب هذه المادة وهذا ما یحصل فعال، فیبدأ بالضغط على مدرس المادة بالواسطة 

ًحینا، وبالتوسل حینا آخر، وباختالق األعذار للتأجیل، وبالتالي یكر ه هذه المادة وربما یترك الدراسة ً

 .بسببها

   :ویمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع اإلجراءات التالیة

رفع معدالت القبول في كلیات الشریعة بحیث ال یدرس هذا التخصص إال  .١

ًالراغبون فیه، وال تكون كلیات الشریعة جسرا لدراسة التخصصات األخرى، 

ً في كلیات الشریعة، فیقبلون بذلك مؤقتا ُفكثیر من الطالب ال یقبلون إال َ

  .)٧(على أمل التحویل للتخصصات األخرى في وقت الحق



  ١٤

 إجراء مقابلة شخصیة للراغبین  في دراسة العلم الشرعي من قبل لجنة  .٢

متخصصة لبیان مدى صالحیتهم لذلك، على غرار ما یحصل لمن یرغب 

 .الدراسة في كلیات الفنون أو الریاضة

لمیدانیة لسلوك طالب وطالبات الشریعة، وتقویة الصلة بین المتابعة ا .٣

 .المدرسین والدارسین في كلیات الشریعة

، وعقد دورات في التالوة )٨(ًربط مسجد الجامعة إداریا بكلیة الشریعة .٤

  والتجوید بشكل دوري لیستفید منها طالب الكلیة

الوة بالرغم من رغبتهم في عدم وجود أي خلفیة عند كثیر من الطالب عن مادة الت: ًثانیا

 تحسین مستواهم

الضعف الشدید في اللغة العربیة عند كثیر من الطالب، فیقعون في اللحن الجلي، : ًثالثا

وال یتقنون مخارج الحروف، بحیث ال یستطیعون مجاراة زمالئهم، وال یستطیع المدرس البدء معهم 

 .رینّمن الصفر؛ ألنه بذلك یضیع الفرصة على زمالئهم اآلخ

اختالف اللهجات باختالف المناطق، إذ ال یفرق بعض الطالب بین الحركات ً:رابعا

ًاإلعرابیة، وال بین المخارج والصفات، وان فرق بینها نظریا ال یستطیع أن یطبق ذلك على أرض  ٕ

  .الواقع

ضعف الوازع الدیني عند بعض طالب وطالبات كلیات الشریعة بحیث یدرسون : ً خامسا

ة ألنها مادة إجباریة فقط، ویقبلون بأدنى مستوى یؤهله الجتیاز االمتحان المقرر، وال یلتفت هذه الماد



  ١٥

إلى مسألة األجر والثواب، أو تحسین مستواه في هذه المادة، ومعلوم أن الحد األدنى ال یؤهله أن 

ّیكون متقنا، وال یمكنه من نقل المعرفة إلى غیره َ ً. 

  : ربع األخیرة باتباع اإلجراءات اآلتیةویمكن التغلب على المشكالت األ

استحداث امتحان مستوى یشترط اجتیازه بنجاح قبل تسجیل المستوى األول من  .١

مستویات التالوة على غرار امتحان اللغة األنجلیزیة واللغة العربیة، والحاسوب، 

والذین ال یجتازون االمتحان بعالمة معقولة یلتحقون بدورة مكثفة لمدة فصل 

 .ً وبمعدل ساعة یومیا، وبعد ذلك یسجلون في المستوى األولدراسي

ًوقد أحسنت جامعة الیرموك صنعا بتطبیق ذلك فعلیا منذ عدة سنوات  ً  

تنمیة الوازع الدیني عند الطالب والطالبات باستمرار وتذكیرهم بأن هذه المادة  .٢

 منهم مطلوبة منهم على سبیل اإللزام باعتبارهم مسلمین قبل أن تكون مطلوبة

ًباعتبارهم طالبا، وترغیبهم بهذه المادة، فإذا أحبوها أبدعوا فیها، وبذلوا الجهد 

 .الالزم لها

تقسیم طالب الشعبة الواحدة إلى مجموعات صغیرة مكونة من ثالثة أو أربعة  .٣

 .طالب وتكلیف أحد الطالب المتقنین بتدریسهم خارج وقت المحاضرة

لبیان أهمیة التالوة في حیاة المسلم عمل محاضرات عامة لطالب الجامعة؛  .٤

 .وحث الناس على اإلقبال على تعلم كتاب اهللا وتعلیمه

  .عقد دورات مبتدئة ومتقدمة لرفع مستوى الدارسین .٥



  ١٦

جهــل معظـم الطـالب بالــشریط اإلسـالمي حــالهم حـال الغالبیـة العظمــى مـن النــاس، : ًسادسـا

یتعلمـــون مـــنهم حـــسن الـــصوت، وال یتعلمـــون یجـــذبهم جمـــال الـــصوت، وال یلتفتـــون إلـــى حـــسن األداء، ف

ـــد بعـــض القـــراء المـــشهورین بإتقـــان، ولكنـــه ال یطبـــق األحكـــام، وال  اإلتقـــان، إذ نجـــد بعـــض الطـــالب یقل

  . یعرف الوقف الحسن من القبیح

 مـــن خـــالل قیـــام المدرســین بتوجیـــه لطـــالب إلـــى القـــراء ویمكـــن التغلـــب علـــى هـــذه المـــشكلة

  . تخدم العملیة التعلیمیة، والتركیز على األحكام ال على جمال الصوتٕالمتقنین، والى األشرطة التي 

 إهمال بعض الطلبة وتقاعسهم بحیث یتم تأجیل الواجبات المتعلقة بمادة التالوة :ًسابعا

  .حتى نهایة الفصل، فتتراكم علیهم الواجبات فال یستطیعون اجتیازها وخاصة مستویات الحفظ

  : ة من خاللویمكن التغلب على هذه المشكل

توجیه الطالب إلى ضـرورة تـسجیل مـادة تـالوة واحـدة فـي كـل فـصل دراسـي، وخاصـة  .١

الطلبــة الجــدد حتــى ال تتــراكم علــیهم المــواد فیــضطرون لجمــع المــستویات جمیعــا فــي 

 .فصل واحد مما یؤدي إلى حملها وبالتالي یتأخر تخریج الطالب 

  .جبات أوال بأولمتابعة الطالب باستمرار، وحثهم على تأدیة  الوا .٢

  .وضع جزء من عالمة المشاركة لمن ینجز الواجبات في مواعیدها .٣

  

  

*   *   *  

  



  ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨

  

  المطلب الثالث

  : المشكالت المتعلقة بالجامعة

عــدم اهتمــام الجامعــات بمــادة الــتالوة االهتمــام الالئــق بهــا، حتــى إن بعــض الجامعــات : ًأوال

ً سـاعات تـالوة معتمـدة بمـادة الریاضـة فـي حیاتنـا مـثال، دون االنتبـاه إلـى تسمح لطالبها باستبدال ثـالث

ًأن هذا الطالب قد فقد جانبا مهما جدا في تخصصه ً ً.  

إیجــاد قــانون یمنــع اســتبدال أي مــادة تــالوة  ویمكــن التغلــب علــى هــذه المــشكلة مــن خــالل

  .ًبأیة مادة أخرى ولو كان تخرجه متوقفا علیها

ً البیــت صــنعا بــأن أصــدرت هــذا القــانون منــذ عــدة ســنوات، وهــو  وقــد أحــسنت جامعــة آل

 .ًمطبق في كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة فیها حالیا

عدم وجود تنسیق كاف بـین كلیـة الـشریعة ودائـرة القبـول والتـسجیل، بـضرورة االنتبـاه : ًثانیا

ًمــثال قبــل أن یأخــذ تــالوة ) ٣(إلــى المتطلبــات الــسابقة لكــل مــادة عنــد التــسجیل، فیــسجل الطالــب تــالوة 

فــال یــستطیع اجتیازهــا، وكــذلك الــسماح للطــالب فــي التــسجیل فــي شــعب الطالبــات والعكــس، ممــا ) ١(

یربــك المــدرس عنــد التطبیــق العملــي، فیــضطر إلــى تقــسیم الوقــت بیــنهم، وهــذا یفــوت فرصــة اســتغالل 

  الوقت على الجانبین

 الحاســب اآللــي بــرفض تــسجیل أیــة ویمكــن التغلــب علــى هــذه المــشكلة عــن طریــق برمجــة

  .مادة إال بعد اجتیاز المتطلب السابق لها، وعدم تسجیل أي من الجنسین في شعبة الجنس اآلخر



  ١٩

ًوفـي ظنــي أن هـذا لــیس مــستحیال فـي ظــل التطــور الكبیـر فــي الــنظم المعلوماتیـة التــي تــسود 

  .العالم في هذه األیام

ً اعتبـارهم أعـضاء فـي الهیئـة التدریـسیة ممـا یفقـدهم قلة االهتمام بمدرسـي الـتالوة وعـدم: ًثالثا

لكثیــر مــن االمتیــازات التــي یتمتــع بهــا بــاقي زمالئهــم المدرســین مــن حیــث الراتــب والدرجــة، واإلســكان، 

واإلجــازات، والعــالوات، وعــدم تعــدیل أوضــاع المــدرس عنــد حــصوله علــى شــهادة أعلــى إال بعــد التقــدم 

  .بطلب جدید للعمل في الجامعة 

ــى القــوانین المعمــول بهــا ویم ــإجراء بعــض التعــدیالت عل ــى هــذه المــشكلة ب كــن التغلــب عل

ًحالیا، بحیـث یعامـل مـدرس الـتالوة كبـاقي زمالئـه الـذین یـساوونه فـي المؤهـل العلمـي، وعـدم التمییـز 

 .غیر المبرر بینه وبینهم

قتراحـــات عـــدم الـــسماح لمدرســـي الـــتالوة بحـــضور مجـــالس األقـــسام والمـــشاركة فـــي اال: ًرابعـــا

ــواد التخصــــصیة  والقـــرارات المتعلقــــة بهــــم وبــــالمواد التــــي یدرســــونها، مـــع أن بعــــضهم یــــدرس بعــــض المــ

ًاألخـــرى وبعــــض متطلبـــات الجامعــــة، وهــــذا یـــنعكس ســــلبا علـــیهم وعلــــى المــــواد التـــي یدرســــونها ألتهــــم 

  .یذعنون لقرارات لم یشاركوا  فیها

وة فـــي مجـــالس أقـــسامهم ولـــو ویمكـــن التغلـــب علـــى هـــذه المـــشكلة بإشـــراك مدرســـي الـــتال

ًحــضورا؛ لالسترشــاد بــآرائهم فــي المــسائل التــي تخــص مــواد الــتالوة،  دون التــصویت علــى القــرارات، 

  .كما یحصل في بعض الجامعات



  ٢٠

ًعـدم وجـود مـسابقات لتـشجیع الطـالب علـى االهتمـام بكتـاب اهللا تـالوة وحفظـا علــى : ًخامـسا

  .ًن هذا موجودا في بعض الجامعاتٕغرار المسابقات الفنیة والریاضیة، وان كا

ٕوحـــل هــــذه المــــشكلة یكمــــن فـــي إیجــــاد مــــسابقات دوریــــة، ووضـــع جــــوائز تــــشجیعیة، واعفــــاء 

  .المتفوقین من نسبة من الرسوم الجامعیة، وهذا یتحقق بقرار إداري



  ٢١

  المطلب الرابع

   المشكالت المتعلقة بالمنهاج

 األولویات فیها، ومثال ذلك أن وجود خلل في بعض الخطط الدراسیة وعدم مراعاة: ًأوال

المستوى األول یتحدث عن أحكام النون الساكنة والمدود، ویؤجل الحدیث عن المخارج والصفات إلى 

وهذا . المستوى الثاني، بحیث یطلب من الطالب تطبیق الغنة قبل أن یتعرف على كیفیة إخراجها

  .الملحظ قد یكون فیه خالف في وجهات النظر

ً بعض المواضـیع فـي الخطـة الدراسـیة یعجـز المـدرس نفـسه عـن فهمهـا فـضال عـن إدراج: ًثانیا

الطالــب؛ كعلــم األصــوات وأصــول القــراءات والكلمــات الفرشــیة، واالخــتالف بــین القــراءات، وبخاصــة أن 

ًبعــض المدرســین ال یحمــل ســوى روایــة واحــدة وطریــق واحــد، وهــذا یتطلــب أن یكــون المــدرس  جامعــا 

 . للروایات العشر

  : یمكن التغلب على هاتین المشكلتین باتباع اإلجراءات التالیةو

وضع الخطة الدراسیة المناسبة للمادة بعد دراستها من قبل مدرسي التالوة أنفسهم،  .١

  .واالتفاق على األولویات الواجب إدراجها في كل مستوى

 علـى التنسیق بین الجامعـات مـن أجـل رفـع مـستوى العـاملین فیهـا وتمكیـنهم مـن الحـصول .٢

إجازات جدیدة في القراءات المختلفة من خالل زمالئهـم القـادرین علـى ذلـك أو مـن خـالل 

 .إشراكهم بدورات في جامعات أخرى لدیها القدرة على منح مثل هذه اإلجازات

  . تطویر الخطط الدراسیة والمناهج باستمرار  .٣

 



  ٢٢

  .عدم توافر الوسائل التعلیمیة والمختبرات الصوتیة: ًثالثا

  :  حل هذه المشكلة بالوسائل اآلتیةویمكن

 كالمجــسمات للفكـین واألسـنان، والرسـومات التفــصیلیة تـوفیر الوسـائل التعلیمیـة الكافیـة؛  .١

  .لمخارج الحروف

ــدرب علــــى النطــــق الــــصحیح  .٢ ــــي تمكــــن الطالــــب مــــن التــ ُإنــــشاء المختبــــرات الــــصوتیة الت

 .للحروف

*   *   *  

  المطلب الخامس

  مالمشكالت المتعلقة بالتقوی

المساواة في تقسیم العالمات بـین جمیـع المـستویات، بحیـث یأخـذ الجانـب العملـي نـصیب : ًأوال

  .األسد في كل المستویات

بعض لجان االمتحان النهائي یكون رئیسها من غیر المتخصصین بالتالوة، إن : ًثانیا

هم ویكون له القول الفصل في العالمة، مما یوقع الظلم على بعض الطالب وتفوق بعض

  .على حساب اآلخرین

إجراء امتحان واحد للمادة في نهایة الفصل یترتب علیه جملة من السلبیات حیث إن : ًثالثا

  . ًالطالب ال یتعرف على مواطن ضعفه فیقع فیها مرة أخرى و یخفق في المادة مرارا

  : ویمكن التغلب على هذه المشكالت الثالث باالجراءات التالیة



  ٢٣

ً بكاملهـــا مـــن المتخصـــصین، وأن یكـــون مـــدرس المـــادة عـــضوا فـــي تـــشكیل لجـــان الـــتالوة .١

  .اللجنة المخصصة المتحان طالبه

ــواطن  .٢ ــرف علـــى مــ ــل مـــدرس المـــادة یتـــیح للطالـــب التعـ  إجـــراء امتحـــان أو أكثـــر مـــن قبـ

 .الضعف عند حتى یتالشاها في االمتحان النهائي

 : یات كما یليتقسیم العالمات بین أجزاء المادة النظریة والعملیة حسب المستو .٣

  .للجانب العملي% ٣٠و% ٧٠تكون عالمة المادة النظریة للمستوى األول  ) أ(

 عملي% ٥نظري و% ٥٠تكون العالمة للمستوى الثاني مناصفة   ) ب(

  .للجانب العملیي% ٧٠و% ٣٠تكون العالمة للمادة النظریة للمستوى الثالث  ) ت(

*   *   *  

  :الخاتمة

التالوة من أركانها الخمسة فقد خلصت إلى بعد أن تعرفنا على المشكالت الخاصة بمادة 

  : النتائج التالیة

  .أن مادة التالوة من أهم المواد التي یدرسها طالب الشریعة : ًأوال

  .تعاني هذه المادة من اإلهمال المقصود أو غیر المقصود في الجامعات األرردنیة: ًثانیا

هذه المادة ورفع أداء العاملین هناك جهود حثیثة من قبل المهتمین لتحسین مستوى : ًثالثا

  .فیها، ولكننا بحاجة إلى تظافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة

  .عزوف حملة الدكتوراة عن تدریس هذه المادة: ًرابعا

  .معاناة مدرسي التالوة في الجامعات األردنیة من مشاكل مادیة ومعنویة: ًخامسا



  ٢٤

  :التوصیات

ادة التالوة والتجوید وتحسین مستوى الدارسین والمدرسین من أجل تطویر أداء المدرسین لم

  : لها أوصي بما یلي

تحسین أوضاع مدرسي التالوة ومساواتهم بزمالئهم الذین یحملون المؤهل العلمي نفسه : ًأوال

  .في الجامعات الرسمیة والخاصة

 .امعیةٕإیجاد حوافز للمتفوقین في التالوة واعفائهم من نسبة من الرسوم الج: ًثانیا

 تخصیص نسبة مئویة للقبول في الجامعات الرسمیة على أساس التفوق الدیني وعلى :ًثالثا

 .غرار التفوق الریاضي والفني

 . عقد دورات تأهیلیة متقدمة دوریة لمدرسي التالوة والتجوید في الجامعات ً:رابعا

یم في المسابقات، التعاون بین المدرسین في الجامعات في منح اإلجازات، والتحك: ًخامسا

 .وباقي النشاطات

ُإصدار نشرة دوریة متخصصة في مادة التالوة والتجوید تعنى بهموم المادة : ًسادسا

  . ودارسیها ومدرسیها تشارك في إعدادها جمیع الجامعات التي تدرس مادة التالوة

ًوختاما فإنني أرجو اهللا العلي القدیر أن یكون عملي هذا خالصا لوجهه الكریم ، ویبقى ً

ٕهذا جهد المقل، واجتهاد المقصر، فإن أصبت فبتوفیق اهللا، وان أخطأت فمن نفسي ومن 

  .    الشیطان، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  الباحث                                          

  



  ٢٥

  

ـــش ــــ ــ ــــــ  الهوامــ

                                                   
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، تحقیقصحیح مسلمج أبو الحسین القشیري النیسابوري، بن الحجامسلم،  )١(

  ).٧٩٨(برقم...كتاب صالة المسافرین، باب فضل الماهر بالقرآن) ١/٥٤٩(لبنان، - التراث العربي، بیروت
ْ عبد من طریق) ٣/١٢٧(مصر- ، مؤسسة قرطبة، القاهرةمسند أحمدأبو عبد اهللا الشیباني،  بن حنبلأحمد،  )٢( َ

مد  ِالصَّ ِْ عبدَعنَ ٍ الرحمن بن بدیل العقیلى عن َأبیه عن َأنس َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ِِ ُّ َ ُ ٍ َ ِ َ ْعبد الرحمن بن بدیلبه، ورجاله كلهم ثقات ما عدا َّ ْ ْ َْ ُ ُ َِ َ َّ :
  ).١/٣٣٧تقریب التهذیب: ینظر(ال بأس به

محمــد علــي القطــب، وهــشام : ة وضــبط وفهرســة،مراجعــ صــحیح البخــاريمحمــد بــن إســماعیل الجعفــي، : البخــاري)٣(
كتــاب فــضائل القــرآن، ) ٤/٩٢٦-١.(م٢٠٠٣لبنــان، الطبعــة األولــى-البخــاري، المكتبــة العــصریة، صــیدا، بیــروت

  ).٥٠٢٧(باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه برقم
 في الهیئة التدریسیة، ال یحق لهم قانونا أن یكونوا أعضاء) موظف إداري( ألن المسمى الوظیفي لمدرسي التالوة)٤(

ولكن یمكن أن یعاملوا معاملة عضو هیئة التدریس من حیث الدوام الاشتراكهم بااللتزام بأوقات المحاضرات، 
  .   ٕواجراء االمتحانات والمراقبات

  .سبق تخریجه) ٥٠٢٧(صحیح البخاري ح رقم)٥(
ریم، وهذه األجزاء الستة لیست اختیاریة بل هي من متطلبات هذه المادة أن یحفظ الطالب ستة أجزاء من القرآن الك)٦(

  ) .٣٠و٢٩و٢٨و٢٧و٢٦و٢٥(األجزاء الستة األخیرة من القرآن الكریم
هذه التوصیة كانت إحدى توصیاتي مـن خـالل ورقـة العمـل التـي قـدمتها للملتقـى األول لمدرسـي الـتالوة فـي الجامعـات األردنیـة )٧(

م،  ومـن فـضل اهللا تعـالى أن وزارة التعلـیم العـالي اسـتجابت مـشكورة ٩/٧/٢٠٠٥یخالذي عقد فـي جامعـة الزرقـاء األهلیـة بتـار
ذه خطـوة مباركـة ولـو أنهـا لـم تـرض بعـض ٨وه٢٠٠٦فـي عـام % ٧٠إلـى %٦٥لهذه التوصیة بحیث رفعت معدل القبول مـن

  .ٕدارسین وانما بالنوعیةالجامعات الخاصة ألنها ساهمت في خفض أعداد المتقدمین لدراسة الشریعة، والعبرة لیست بعدد ال
یالحـظ أن مـسجد الجامعــة فـي أغلـب الجامعــات بعیـد عـن كلیــة الـشریعة، واألصـل أن یكــون داخـل الكلیـة وتحــت إشـرافها، وقــد )٨(

  .الحظت هذا في الجامعة األردنیة وجامعة الیرموك وجامعة آل البیت


