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 ٢٨١

 :
الحمـــــد هللا رب العـــــالمین، والـــــصالة والـــــسالم علـــــى 

ألـــه وصـــحبه أجمعــین، ومـــن  تـــبعهمأشــرف المرســـلین، وعلــى
بإحسان إلى یوم الدین، وبعد،،،

فقــد تقـــدمت وســـائل االتــصال الحدیثـــة تقـــدما هـــائال 
في زماننا، وأصـبحت سـمة العـصر، فالعـصر الـذي نعیـشه

، والتفجــر المعرفــي، یوســم بأنــه عــصر الثــورة المعلوماتیــة
جملـةونقـل المعلومـات عـن طریـق، والسرعة فـي التواصـل

واإلنترنتالمتعددة، كالفضائیات،من الوسائط التقنیة 

.كلیة الشریعة، الجامعة األردنیةأستاذ، *

ووســــائله المختلفــــة فــــي التواصــــل كبــــرامج المحادثــــة عــــن 
)masenger(الماســنجر :مثــل، طریــق الــشبكة العنكبوتیــة

كمـــز والفـــالش،)skybe(وســـكایب ، )baltouk(البـــالتوك و 
)flashcoms( ،ج التواصــــــل االجتمــــــاعي كــــــالفیس وبــــــرام

وأصــــــبحت هــــــذه ، )twitter(تــــــویترو )facebook(بــــــوك 
الوســائل تؤســس لعــصر الــسرعة فــي التواصــل واالتــصال 

. بین الناس
وهـــذه الوســـائل وغیرهـــا مـــن التقنیـــات تـــسهم إســـهاما 

إذ هــــي وســــیلة حكمهــــا ؛كبیــــرا فــــي تقــــدم اإلنــــسان ورقیــــه
م الحكــم التفــصیلي ثــ، الجــواز العــام مــن حیــث هــي وســیلة

 

*

م١٧/٨/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٣١/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

فــي عــصرنا یهــدف البحــث إلــى بیــان معنــى اإلجــازة العلمیــة فــي القــراءات القرآنیــة عــن طریــق اســتخدام تقنیــة المعلومــات 
ي عــصرنا الحاضــر، وعــرف معنــى ووســائل التقنیــة المتعــددة، بوســائطها المتعـددة، وقــد بــین البحــث معنــى اإلجـازات فــالحاضـر، 

التقنیة، ومجاالتها في االستخدام في القراءات والتجوید، وخصص الحدیث عن مجاالت استخدام التقنیة في اإلجـازة العلمیـة فـي 
. اإللكترونیةالقراءات والتجوید، ببیان حكم استخدام التقنیة في اإلجازة العلمیة عن طریق وسائل التواصل الحدیث كالمقارىء 

وعمد البحث للتعمق في الضوابط الشرعیة المتعلقة بأركان اإلقراء الشیخ والطالب، والضوابط األخرى المتعلقة بالوسیلة 
هو محل رد وأخذ الموضوع المستخدمة في ذلك؛ لوضع نظریة متكاملة في تحقیق منح اإلجازة عن طریق التقنیة، على أن 

أخرى، وختم البحث باستخدام التقنیة في منح اإلجازة بأنواعها سواء اإلقراء ویحتاج إلى نقاش موسع للوصول لضوابط
.الشخصي، أو اإلقراء المنظم عن طریق مؤسسة تعلیمیة، ووضع الضوابط لذلك 

Abstract
The research aims to explain the meaning of leave scientific readings, in our time, and through the

use of information technology, technical means, multiple investigative means multiple, and between
research the meaning of holidays in our time, and knew the meaning of technology, and areas in use in
the readings and recitation, and allocated Talk about the use of technology in the areas of science degree
in reading and intonation, made the rule of the use of technology in scientific leave by means of modern
communication electronic Kalmgar'i.

The deliberately search appears in Shariah on the Elements of Aliqra Sheikh and the student, and
other controls on the media of being used in it; to develop a complete theory in achieving the grant of
leave by technology, that the subject is replaced Re-taking and requires extensive discussion to reach the
controls again, sealing the search by using technical In the granting of leave of all kinds, whether through
Aliqra Profile, or by Aliqra organized by an educational institution, and to develop controls for it.
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والمسلمون مطالبون ، لها یكون بعد ذلك بحسب مقصدها
ــدینهم بفــي زماننــا  االســتفادة مــن كــل مــا هــو جدیــد نــافع ل

. ودنیاهم
اسـتخدام تقنیـة ومن المجاالت الهامة التي برز فیـه

، وتقنیـــة االتـــصال الحدیثـــة المجـــال التعلیمـــي، المعلومـــات
العلمــاء عتقــد الباحــث أن یو ، وبــاألخص التعلیمــي الــشرعي

ــم الــشرعي مــن أولــى النــاس اســتفادة  الــشرعیین، وطلبــة العل
ــــــم مــــــن هــــــذه الوســــــائل إذ إن تــــــسخیرها فــــــي  ــــــصال العل إی

والتعلم والتعلیم عن طریق هذه الوسائل هـو مـن ، الشرعي
ن إشـــــغال الناشـــــئة ، أهـــــم واجبـــــات العلمـــــاء فـــــي زماننـــــا ٕ وا

ـــم وا لـــدعوة والتواصـــلوالمـــسلمین فـــي توجیـــه هـــذه الوســـائل للعل
لهو طریق لمنهجة التعامـل مـع مثـل هـذه الوسـائل ، النافع

وتحویلهــا نحــو األغــراض النافعــة ســعیا للتقلیــل مــن آثارهــا 
. السلبیة

ــــا بــــرزت الحاجــــة ماســــة للتــــأطیر لنظریــــة  ومــــن هن
اســــــتخدام التقنیــــــة الحدیثــــــة فــــــي التعلــــــیم الــــــشرعي تعلمــــــا 

لــــــیم القــــــراءات وعلــــــى وجــــــه التحدیــــــد تعلــــــم وتع، وتعلیمــــــا
وبــشكل أخــص تلقــي القــراءات عــن طریــق هــذه ، والتجویــد

وهــي ، حتــى نــصل إلــى نقطــة هــي مقــصود بحثنــا، التقنیــة
فقـــد :وعلیـــه، تلقـــي القـــراءات باإلجـــازة عـــن طریـــق التقنیـــة

:برزت مشكلة الدراسة في النقاط التالیة
مــا معنــى تقنیــة المعلومــات، وتقنیــة التواصــل الحدیثـــة،-١

وتعلـــــیم ، ي التعلـــــیم الــــشرعي عمومــــاومــــا أثرهمــــا فــــ
. خصوصاً القراءات والتجوید

، مــا معنــى التعلــیم المحوســب فــي القــراءات والتجویــد-٢
معنـى التلقــيومــاومـا مجــاالت اسـتخدام التعلــیم فیهمـا، 

. لهما عن طریق التقنیة
ــیم-٣ مــا المجــاالت التقنیــة التــي یمكــن اســتخدامها فــي تعل

. القراءات والتجوید
. لقي القراءات لإلجازة عبر التقنیةما ضوابط ت-٤
ــــي یمكــــن مــــن خاللهــــا تطــــویر التلقــــي -٥ ــــات الت مــــا اآللی

التقنیــــة للقــــراءات باإلجــــازة لالســــتخدام األمثــــل لوســــائل 
. في خدمة التلقي التقني

رأةـوغیر ذلك من األسئلة التي تتطلب تحدیا، وج

. للعمل على االستخدام األمثل لمثل هذه الوسائل

 :
لـم یبحـث فـي التعلـیم –فیما أعلـم –یبدو أن باحثا 

والتوســع فــي مثــل هــذه ، فــي القــراءات والتجویــدالمحوســب
غیر أن هناك العدید مـن البحـوث فـي اسـتخدام ؛التجارب

ــــرآن الكــــریم ــــي الق ــــة ف ــــك ، التقنی اســــتقراء البــــرامج ومــــن ذل
الــشركات ومــا أنتجتــه بعــض ، التقنیــة فــي العلــوم الــشرعیة

التقنیة من البرامج في شتى العلوم الشرعیة على اخـتالف 
، فهــذا الجهــد قامــت بــه بعــض الــدوائر البحثیــة، مــستویاتها

، وذلك من قبل جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة
ت واللغویـــا، أبحـــاث التطبیقـــات الـــشرعیة":ضـــمن برنـــامج

مــــــسحیة للبــــــرامج ":دراســــــة بعنــــــوان:ومنهــــــا، الحاســــــوبیة
وأخـــــــرى ، "المــــــشاریع الحاســـــــوبیة فـــــــي العلـــــــوم الـــــــشرعیةو 

ضــــوابط توظیــــف تقنیــــة المعلومــــات فــــي خدمــــة ":بعنــــوان
ضــوابط توظیــف تقنیــة ":وأخــرى بعنــوان، "العلــوم الــشرعیة

ـــــدعوة ـــــدوة ، "المعلومـــــات فـــــي خدمـــــة ال وبحـــــث حكمتـــــه لن
ــــةالتقنیــــات  ــــوان " القــــرآن وعلومــــهفــــي خدمــــة اإللكترونی بعن

ضـمن النـدوة التـي " فهومه وأحكامـهم:إللكترونيالمصحف ا"
عقـدها مجمـع الملـك فهــد لطباعـة المـصحف بالمدینـة المنــورة 

، وغیرها من الدراسات التقنیة فـي مجـال خدمـة ه١٤٢٩عام 
.العلوم الشرعیة

:
.المقدمة

تقنیـة المعلومـات واالتـصال الحدیثـة، وعالقتهـا :المبحث األول
اءات والتجویــد، والمجــاالت النظریــة بــالتعلیم المحوســب فــي القــر 

. الستخدام التقنیة في القراءات والتجوید
المجــــاالت التطبیقیــــة الســــتخدام تقنیــــة :المبحــــث الثــــاني

المعلومــــات فــــي التعلــــیم المحوســــب فــــي القــــراءات والتجویــــد،
. وبعض النماذج لذلك

عالقــة اســتخدام تقنیــة المعلومــات فــي تعلــیم : المبحــث الثالــث
والتجویـــد بـــالتلقي المباشـــر عـــن الـــشیوخ والمـــشافهة، القـــراءات 

.والضوابط الشرعیة للتلقي عبر التقنیة
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ــــا علمــــا  ــــي العظــــیم أن یرزقن وختامــــا أســــأل اهللا العل
وأن یكـــون فـــي میـــزان حـــسناتنا یـــوم ، وقلبـــا خاشـــعا، نافعـــا

ـــع مـــال وال بنـــون إال مـــن أتـــى اهللا بقلـــب  ـــاه یـــوم ال ینف نلق
. العالمینوالحمد هللا رب ، سلیم

 
،

،


 

بـــــد قبـــــل البـــــدء باســـــتعراض المجـــــاالت النظریـــــة ال
ــد بیــان ،الســتخدام تقنیــة المعلومــات فــي القــراءات والتجوی

وذلــك علــى ، والتعلــیم المحوســب، معنــى تقنیــة المعلومــات
: النحو التالي

:تقنیة المعلومات
ــة: أوالً  أداة تــساعدنا علــى إنجــاز العمــل أي:هــي:التقنی

. )١(بشكل أسرع وأكثر كفاءة
Information(وأمـا تقنیــة المعلومــات  System( ،

Technology(أو تكنولوجیــا المعلومــات  Information(:
والمعـدات والمـواد التـي تـستخدم فـي عملیـة فهـي األجهـزة

. )٢(تخزین ومعالجة واسترجاع وبث المعلومات
فتعتبـر تقنیـة المعلومـات مـا یتعامـل فیـه مـع :وعلیه
وبرمجیــــــات الحاســــــوب لتحویــــــل ، اإللكترونیــــــةالحواســــــب 
، ونقلهـــــا، ومعالجتهـــــا، وحمایتهـــــا، وتخزینهـــــا، المعلومـــــات

. ها عند الحاجة إلیهاواستعادت
وهـي الوسـائل المعاصـرة تقنیـة االتـصال الحدیثـة،: ثانیاً 

التــي اســتحدثت مــن أجــل التواصــل بــین النــاس بمــا یــوفر 
الوقـــت والجهـــد والمـــال ویـــؤدي إلـــى ســـرعة التواصـــل فـــي 

قریـــة أصـــبح وكــون العـــالم اآلن ، عــالم العولمـــة واإلنترنـــت
ـــــة ، صـــــغیرة ـــــق اســـــتخدام تقنی ـــــك عـــــن طری ـــــوذل صال االت
الهواتــف األرضـــیة :ومنهــا، وهــي أنــواع متعـــددة، الحدیثــة
طریـــــــق تقنیـــــــات محـــــــددة عـــــــن و ، الفـــــــضائیاتو ، والنقالــــــة

كبـــرامج التواصـــل االجتمـــاعي المباشـــر كـــالفیس اإلنترنـــت 
وغیرهـا الكثیـر مـن البـرامج التواصـلیة التـي ، ربوك والتـویت

ــــــد مــــــن شــــــركات البرمجــــــة ، یتنــــــافس فــــــي إعــــــدادها العدی
. وغیرها، والفالش كومز، المسنجرو ، كالبالتوك

:محوســبوالتعلــیم وال،)٣()الحــضوري(بــین االعتیــادي :ثالثــاً 
والـسماع منـه ، وهـو القـراءة علـى الـشیخالتعلیم االعتیـادي 

الطالـــــب المعلومـــــات علـــــى وتلقـــــي، فـــــي القاعـــــة الـــــصفیة
اختالفهـــا، مـــع اســـتخدام الوســـائل المتاحـــة كالكتـــاب الـــورقي،

وقــد ، دام المعلــم أي وســیلة إلكترونیــةدون اســتخ، والــسبورة
فبـــــدأت الـــــدوائر التعلیمیـــــة ولجـــــان ، تطـــــور هـــــذا المفهـــــوم

التعلیمیــة تطــویر المنــاهج التربویــة بإدخــال بعــض الوســائل 
المختلفة كالمسجل، والعارض الرأسـي، وغیرهمـا مـن الوسـائل 

ویكـون فـي هــذا ، وتـسهیلهالتعلیمیـة المـساعدة لتـذلیل التعلــیم 
. والسماع منه، ءة على الشیخالنوع بالقرا

وهــو الــذي ، وهــذا المــستوى مــن التعلــیم هــو األصــل
وقبـل تطـور وسـائل التواصــل ، نـشأ علیـه المتعلمـون قـدیما

بعامـــة، ووســـائل التواصـــل التعلیمـــي بخاصـــة، وقبـــل التـــسارع 
ــــذي أصــــبح ســــمة  ــــة المعلومــــات، ال ــــي تطــــویر تقنی الكبیــــر ف

. اة كلهاالعصر الذي نعیشه في مجاالت الحی
، علمـــي التجویـــد والقـــراءاتوهنـــاك فـــرق بـــین ، هـــذا

:)٤(یشتركان فیما یليحیث 
مـــن جهـــة یختلـــفالقـــرآن أن كـــًال منهمـــا یـــرتبط بألفـــاظ -١

.فیها عن اآلخر
أن القـــراءات القرآنیـــة المعـــزوة إلـــى ناقلیهـــا ال یمكـــن -٢

قراءتهـــا منفكـــة عـــن الكیفیـــة المجـــودة التـــي أنـــزل القـــرآن 
.أن األوجه المنقولة نقلت مجودةبها بمعنى 

أن علم التجوید یعتبـر جـزءا مـن علـم القـراءات علـى -٣
:اعتبـــــــار أن علـــــــم القـــــــراءات ینقـــــــسم إلـــــــى قـــــــسمین

مــن ، وأن علــم التجویــد فــي كثیــر، األصــول والفــرش
. القراءمباحثه یعتبر من األصول التي بحثها

: ویختلف علم التجوید عن علم القراءات في أمرین
ــم التجویــد ال :مــن حیــث الموضــوع:األمــر األول فــإن عل

بقــــدر ، وعــــزو الروایــــات لناقلیهــــا، یعنــــى بــــاختالف الــــرواة
وهـو ممـا ال ، عنایته بتحقیـق األلفـاظ وتجویـدها وتحـسینها

تفقــون فــإن القــراء عمومــا م؛خــالف فــي أكثــره بــین القــراء
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والقـــضایا ، والـــصفاتمخـــارج الحـــروفعلـــى موضـــوعات 
ــــة للمــــد ــــساكنة، والقــــصرالكلی ، والتــــوینوأحكــــام النــــون ال

. وغیرها، والمیم الساكنة 
فـإن مـنهج كتـب القـراءات : مـن حیـث المـنهج:األمر الثاني

فیقـــوم علـــى یقـــوم علـــى الروایـــة، وأمـــا مـــنهج كتـــب التجویـــد 
، مقــدرة القــارئ فــي مالحظــة أصــوات اللغــةالدرایــة وعلــى 

عتمــاد مــع االووصــفها حــال إفرادهــا أو تركیبهــا ، وتحلیلهــا
علــــى الروایــــة أیــــضا كــــون علــــم التجویــــد جــــزءا مــــن علــــم 

. القراءات
فـي محوسـبیمكن تعریف نظریـة التعلـیم الف:علیهو 

، مجموعة من المبـادئ النظریـة" :القراءات والتجوید بأنها
تـــستخدم فـــي وجملـــة مـــن الطرائـــق والوســـائل التقنیـــة التـــي 
نحــو یحقـــق تــسهیل تعلــیم علمـــي القــراءات والتجویــد؛ علـــى 

ـــــة،  ـــــي عـــــرض المـــــواد التعلیمی ـــــة ف ـــــى للتقنی االســـــتفادة المثل
وحفظهــا، وتخزینهــا ونقلهــا، وتقویمهــا بكفــاءة عالیــة، ونتــائج 
مرضـــیة، لتطـــویر وســـائل التعلـــیم لهـــذین العلمـــین؛ وتعمیمـــا 
لهمــا ألكبــر عــدد ممكــن مــن المــسلمین ســواء أكــان التعلــیم 

. "شخصیا ذاتیاأكادیمیا أم كان تعلیما
مجاالت العلمیـة النظریـة السـتخدام تقنیـة المعلومـاتال: عاً راب

:في تعلیم القراءات والتجوید
ن علمــي القـــراءات والتجویـــد مـــن ممــا ال شـــك فیـــه أ

أمثــل العلــوم الــشرعیة التــي یمكــن اســتخدام تقنیــة المعلومـــات 
التقنیــة توثیــق صــوتیان، ومــن أهــم خــصائص همــاألنا، فیهمــ

ــــصوت مكانیــــة اســــت، ال ٕ وابتكــــار الطــــرق التقنیــــة ، رجاعهوا
وهــو مــا نحتاجـه فــي هــذین ، للتـدریب علیــه بطــرق مختلفـة

. العلمین المباركین
تقنیــة المعلومـــات فـــي خدمـــة ویمكــن االســـتفادة مـــن

، وســـهولة اســـترجاعه، توثیـــق رســـمه، المـــصحف الـــشریف
وتدریب الطلبة على رسـمه ببـرامج متخصـصة فـي ذلـك، مـع 

فـي هـذا اإللكترونیـةیر االختبـارات ما یصحب ذلك من تطو 
المجـــال؛ لكـــي یـــصبح الطالـــب قـــادرا علـــى أن یكتـــب القـــرآن 

وضـــبطه، ثـــم المـــصحف العظـــیم بروایاتـــه وفـــق قواعـــد رســـم 
طریـق بـرامج لما رسم عن تمكینه من التصحیح المحوسب

. على ما سیأتياإللكترونیةالمقارنة 

القـــراءات أحكـــام التجویـــد، وتقریـــب علـــم علـــموتقریـــب 
بمــا یــشتمل علــى :القرآنیــة والعلــوم المــساعدة المتــصلة بــه

ـــدمات فـــي علـــم القـــراءات وأصـــول القـــراءات العـــشر ، المق
بمـــــضمن طیبـــــة والكبـــــرى ، )الـــــشاطبیة والـــــدرة(الـــــصغرى 

وغیرهـا مـن العلـوم ، والتوجیـه، وعـد اآلي، وفرشـها، النشر
. المتعلقة بالقراءات القرآنیة

ینبغـي علینـا أن نكـون مبـالغین فـي إذا ثبت هذا، فال
ــیم اســتخدام التقنیــة حتــى تغنــي عــن عمــل المــدرس فــي  تعل

وهــذا غیــر ممكــن خاصــة فــي مراحــل ، القــراءات والتجویــد
وال أن نتــرك ، التلقــي والتأســیس األولــي لطالــب هــذا العلــم

اســـتخدامها بالكلیـــة فنحـــرم بعـــض الفوائـــد التـــي تتحـــصل مـــن 
وســـیأتي اســـتعراض مفـــصل خـــالل اســـتخدام هـــذه الوســـائل، 

للمجــــاالت النظریــــة والتطبیقیــــة الســــتخدام التقنیــــة فــــي هــــذین 
:العلمین، والتي تشكل أساسا نظریا الستخدام التقنیة فیهما

اعتمــــاد القـــــراءات والتجویـــــد علـــــى الجانـــــب األدائـــــي :أوالً 
. المهاري الصوتي

تحقیــق المحاكــاة الــصوتیة والتــصویر الحــي للــتالوة :انیــاً ث
، خــذان مــشافهةؤ فهــذان العلمــان ی، قــراءات والتجویــدفــي ال

التقنیـة للطالـب بتمكینـه مـن سـماع األوجـه وهذا مـا تقدمـه 
األدائیـــة بأســـلوب محوســـب، مـــع تمكینـــه مـــن ســـماع التكـــرار

ممـا ، ن والالمتناهي لعـدد المـراتز النموذجي المتقن والمخ
یتــیح للطالــب جانــب المحاكــاة الــصوتیة والتــصویر الحــي 

. وأوجه القراءاتللتالوة 
ـــوم :ثالثـــاً  ـــد والقـــراءات والعل معالجـــة أمهـــات كتـــب التجوی

المتــــصلة بهــــا كالرســــم والــــضبط وعــــد اآلي والتوجیــــه، وغیرهــــا
. إلكترونیا

ومــات فــي علمــي التجویــد والقــراءاتظمعالجــة أهــم المن:رابعــاً 
. إلكترونیا
توثیـــق ومعالجـــة القـــراءات العـــشر الـــصغرى والكبـــرى:خامـــساً 

. ونیاإلكتر 
اسـتخدام تقنیــة المعلومـات فـي التــدریب علـى اســتخدام :سادسـاً 
العــــشرین رســــما رســــم الروایــــات و العثمــــاني، وتعلیمــــه، الرســــم 

ــــا عــــن طریــــق النــــشر المكتبــــي ــــا إلكترونی عــــداد و ، عثمانی ٕ ا
، الـــــورقي ثـــــم الرقمـــــي" صحف تعلـــــیم الرســـــم العثمـــــانيمـــــ"
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ویتـــضمن التعلـــیم لقواعـــد الرســـم والـــضبط عـــن طریـــق خدمـــة
. جدیدة تتصل بالتعلیم المحوسب

التــدریب العملــي للطالــب نفــسه علــى األداء خــارج :بعاً ســا
. المحاضرة قبلها وبعدها

التـــدریب العملـــي بـــین الطـــالب أنفـــسهم فـــي مختبـــرات:ثامنـــاً 
. خاصة تعد لهذا الغرض

تــدریب الطــالب علــى تطــویر وســائل التعلــیم فــي :تاســعاً 
ب المبـــدعین فـــي العملیـــةالقـــراءات والتجویـــد بإشـــراك الطـــال

. اآللیاتوذلك عن طریق جملة من ، التعلیمیة
وجعلــــه أساســــا للمحتــــوى التعلیمــــيالتــــدریس، توثیــــق :عاشــــراً 

. المحوسب
:عمومـاحفظ علمي التجویـد والقـراءات والرسـم :حادي عشر

المـصحف ورسـم اإلسهام في حفظ علمي التجویـد والقـراءات 
معروفــة كالطباعــة والتــسجیل وتنمیــة لوســائل الحفــظ األخــر ال

نمــط جدیــد مــن أنمــاط المحوســبوالتوثیــقالمجــرد، الــصوتي 
إضــــافة إلــــى الدقــــة التكــــالیف، الحفــــظ یتمیــــز بالــــسهولة وقلــــة 

. العالیة في الجودة

 





بعـــد هـــذا البعـــد النظـــري المهـــم الـــسابق فـــي نظریـــة 
التعلــــیم إللكترونــــي فــــي القــــراءات والتجویــــد، والتــــي اقتــــضت
، طبیعة البحث فیها التداخل فـي بعـض التطبیقـات التقنیـة

مجــــاالت اســـتخدام التقنیــــة فـــي خدمــــة هــــذا أنتقـــل إلــــى بیـــان 
التقنیـة التمـا مجـا: النمط من التعلـیم، وأعنـي بهـذا المبحـث

تــــتم هــــذه أن التـــي یمكــــن االســــتفادة منهــــا، وكیــــف یمكــــن 
:وذلك ضمن المطالب التالیةاالستفادة،

:
:

تنقــسم مجــاالت اســتخدام التقنیــة مــن حیــث نوعیتهــا 
: إلى قسمین

بمـا ، )ترنـتاإلن(استخدام الشبكة العنكبوتیـة :القسم األول
تــضمنه مــن آالف المواقــع المتعلقــة بــالقراءات والتجویــد، ومــن ت

المواقــع، موضــوعات هــذه خــالل االســتقراء یمكــن تعــداد أهــم 
، العربیــةومــن خــالل محركــات البحــث التــي تعتنــي بــالمواقع

ـــــــــع:فمـــــــــثال ـــــــــى موق ، ردادي دوت كـــــــــم:مـــــــــن یرجـــــــــع إل
raddadi.com)( ةاإللكترونیـــــ، یجــــد العــــشرات مـــــن المواقــــع

تـــصنیفها عمومـــا إلـــى المتعلقـــة بـــالقراءات والتجویـــد، ویمكـــن 
مواقــع متخصــصة لعــرض القــرآن الكــریم عــن طریــق الــصوت 
ـــــــصورة، كموقـــــــع مزامیـــــــر داود، ومواقـــــــع أخـــــــرى خاصـــــــة  وال

كموقــــع مقــــرأة اإلمــــام الــــشاطبي مــــثال، اإللكترونیــــةبالمقــــارىء 
ومواقع شخصیة في القـراءات والتجویـد، كموقـع الـدكتور محمـد 

یـوب مـثال، ومواقـع تابعــة لمؤسـسات تعلیمیـة إلكترونیـة كموقــع أ
quran1.netوهكذا ، .

البــرامج الحاســوبیة والبرمجیــات المعــدة لغایــات:لقــسم الثــانيا
التعلـــیم خصیـــصا هنـــاك العدیـــد مـــن البـــرامج الحاســـوبیة التـــي 

ذلك فـــأنتجــت لغایــات التعلــیم، ولـــیس المقــصود االستقــصاء؛ 
ألن المقـــصود هـــو ه الدراســـة؛ ممـــا تتقاصـــر عنـــه مثـــل هـــذ

، فــي القـــراءات والتجویـــدتــأطیر نظریـــة التعلــیم المحوســـب
ولـــیس مقـــصود البحـــث دراســـة مـــسحیة لهـــذه البـــرامج، فهنـــاك 

ومـــن ، إلیهـــادراســـات خاصـــة لهـــذا الغـــرض ســـبقت اإلشـــارة 
:هذه البرامج المعدة للتعلیم

بـــصوت الـــشیخ علـــي الحـــذیفي" برنـــامج القـــرآن الكـــریم"-١
, المـــسجد النبـــوي الـــشریف بـــصوت نقـــيإمـــام وخطیـــب

وفیــه الكثیــر مــن الممیــزات منهــا إدراج بعــض التفاســیر 
مـــع إمكانیـــة عـــرض مقارنـــة بـــین مفـــسر وآخـــر، وشـــرح 
مكانیـــة البحـــث عـــن كلمـــة أو مفـــردات  ٕ غریـــب الكلمـــات وا

. إلى اللغة اإلنجلیزیةلیةوترجمة آ
ـــــوف للقـــــرآن مـــــن أكبـــــر المـــــصاحف یعـــــد-٢ برنـــــامج ن

ـــیح ، راتطـــو اإللكترونیـــة ـــة تت ـــستخدم فیـــه تقنی حیـــث ی
االســتماع إلــى عــدد هائــل مــن المــواد الــصوتیة بــسرعة 

. ونقاوة عالیة وحجم صغیر
ما قام بـه مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف-٣

من إصـدار لبرنـامج مـصحف المدینـة النبویـة للنـشر 
الحاســوبي، والجمیــل فــي هــذا المــصحف أن النـــصوص 

ظــام خطــوط خاصــة تعامــل كــل كلمــة كحــرف فــي ن
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بحیـــث تـــستطیع التعـــدیل علیهـــا وتلوینهـــا بكـــل یـــسر 
. وحریة

الموســـوعة الـــشاملة فـــي علـــم التجویـــد، وســـیأتي عرضـــها-٤
. في النماذج إن شاء اهللا تعالى

ـــــات -٥ مـــــصحف دار الرســـــم العثمـــــاني الرقمـــــي بالروای
وهــــــو مــــــصحف متخــــــصص فــــــي عــــــرض :األربــــــع

یــق الروایــات القرآنیــة األربــع بتقنیــة الــصوت عــن طر 
إلـــــى إضـــــافة ، التقطیـــــع الـــــصوتي للكلمـــــات القرآنیـــــة

ـــــوین أحكـــــام  ـــــة، مـــــع تزویـــــد األجـــــزاء بتل ـــــتالوة العادی ال
النـــاس؛ إضـــافة إلـــى إلـــىالتجویـــد مـــن ســـورة األحقـــاف 

تمییــــــز الخالفــــــات فــــــي األصــــــول والفــــــرش بــــــین هــــــذه 
الروایــــــات، وهــــــو مــــــن إعــــــداد وتنفیــــــذ الباحــــــث، وهــــــو 

.quran1معروض ضمن موقع  netالتعلیمي.
: المختبرات المتخصصة للتعلیم المحوسب: القسم الثالث

تـــــوفیر البیئــــــة المالئمــــــة اإللكترونیــــــةوهـــــدف المختبــــــرات 
للطالب لكـي یتلقـى التعلـیم فـي القـراءات والتجویـد عـن طریـق 
التعلـــــیم عــــــن بعــــــد، أو اســــــتخدامها فــــــي التعلــــــیم المحوســــــب

ت المتــزامن أو المــدمج فــي التعلــیم الحــضوري، وهــذه المختبــرا
تجمـــــــع بـــــــین القـــــــسمین الـــــــسابقین، وهـــــــو اســـــــتخدام الـــــــشبكة 

:العنكبوتیة أو البرامج الحاسوبیة أو النوعین معا
وفیما یأتي تصور تفصیلي لمتطلبـات هـذا المختبـر 

:)٥(التفاعلي على النحو اآلتي
وهـــــي المتطلبـــــات :وحـــــدة المـــــشرف علـــــى المختبـــــر: أوالً 

ــــة التــــي یحتاجهــــا و ،)Hardware(الحواســــیب ، اإللكترونی
. المشرف على المختبر

وهـــي المتطلبـــات :وحـــدة األداء الخاصـــة بالطالـــب:ثانیـــاً 
ـــــة التـــــي یحتاجهـــــا ، )Hardware(الحواســـــیب ، اإللكترونی

ــــیم ؛الطالــــب فــــي المختبــــر لكــــي یــــتمكن مــــن تفعیــــل التعل
. المحوسب

:نظــام شــبكة متقــدم، ویفــضل أن یكــون الســلكي، أي:ثالثــاً 
.)wirless(ویرلس 

نظـــام مـــسموع ومرئـــي لعمـــل التطبیقـــات المـــشاهدة :رابعـــاً 
فیـــدیو مـــع نظـــام صـــوتي مـــوزع بطریقـــة علمیـــة –تلفـــاز (

). صحیحة

وهـــو الحـــد ، وحـــدة)٢٥(یـــشتمل المختبـــر علـــى :خامـــساً 
األعلـــى؛ لكـــي یـــتمكن المـــشرف مـــن التواصـــل الـــسهل والـــسریع

. والمتقن مع الطلبة
بتــوفیر مكتبــة إلكترونیــةوذلــك : اإللكترونیــةالمكتبــة :سادســاً 

مثــل :شــاملة لعلمــي التجویــد والقــراءات الــصوتیة الحدیثــة
ـــــالوات  ـــــراءت ـــــشاوي والحـــــذیفي : المـــــشایخ الق الحـــــصري والمن

الـــشیخ و عاصـــم عـــن حفـــص روایـــة ومحمـــد أیـــوب وغیـــرهم ب
ــــــشاوي ب ــــــي المن ــــــالون روایت ــــــافعورش وق الــــــشیخ و ، عــــــن ن
، وغیــــــرهمعــــــن أبــــــي عمــــــروالــــــدوري روایــــــة الحــــــصري ب

وموســــوعات القــــراءات ، راءات القدیمــــة والنــــادرة منهــــاوالقــــ
، كموســـوعة القـــراءات العـــشر جمـــع الـــشیخ محمـــد یوســـف

وذلـــك ضـــمن وحـــدات تخـــزین جیـــدة وســـریعة االســـترجاع 
). إسطوانة صلبةdvd(دي في دي (

كمــا تتــضمن مكتبـــة مــن البـــرامج والتطبیقــات األصـــلیة
main(ة ـنیــوالخــرائط الذه، مــن أنظمــة التــشغیل واألوفــس

map(مثـــــــل، والبـــــــرامج الخاصـــــــة بالتجویـــــــد والقـــــــراءات:
والروایـــات األربـــع ، الموســـوعة الـــشاملة فـــي علـــم التجویـــد

ـــة ، الـــدوري عـــن أبـــي عمـــرو، قـــالون، ورش، حفـــص بتقنی
، وســیأتي تفــصیل لهــذین التطبیقــین، التلــوین مــع الــصوت

ـــــــراهیم  وتـــــــسجیل صـــــــوتي للـــــــشاطبیة للـــــــشیخ الـــــــدكتور إب
عـــم كـــل عملـــي للقـــراءات الـــسبع لجـــزءوتطبیـــق، الجرمـــي

كالروایــات قـارىء علـى حـدة، وغیرهــا مـن البـرامج التطبیقیـة،
. األربع للشیخ العسلي

ربــــط نظــــام المختبــــر الرئیــــسي بــــشبكة اإلنترنــــت :ســــابعاً 
ـــة، أو  ، وذلـــك بتحدیـــد مواقـــع إلكترونیـــة شـــبكة داخلیـــةالعالمی

م مـــن الـــتحكمعینـــة تتـــصل بالتجویـــد والقـــراءات، مباشـــرة مـــع 
. قبل المشرف لتوزیع المهام، والمشاركة للوحدات األخرى

صورة لتوثیـــق الـــصوت و مـــع الــفیــدیو آلـــة تـــصویر :ثامنــاً 
المحاضـــــــــرات إلكترونیـــــــــا ورقمیـــــــــا وحفظهـــــــــا باألرشـــــــــیف 

. واسترجاعها عند الحاجة
:اإللكترونیةة یالخطة التدریس:تاسعاً 

ــــىةاإللكترونیــــتــــشتمل مفــــردات الخطــــة التدریــــسیة  عل
جملــة مــن المــواد التعلیمیــة التــي یــراد حوســبتها، ومعالجتهــا
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والتــــي ســــیأتي ، إلكترونیــــا عــــن طریــــق الوســــائط المتعــــددة
:بیانها

باختیار كتاب معتمد في ، التجوید ومخارج الحروف.١
. ومعالجته بتقنیة الكتاب المحوسب، التجوید

ومعالجتهــــــــا بتقنیــــــــة الكتــــــــاب ، الــــــــشاطبیة وشــــــــرحها.٢
. المحوسب

. طبیق القراءات السبع من أول المصحف إلى آخرهت. ٣
. الدرة وشرحها، ومعالجتها بتقنیة الكتاب المحوسب. ٤
ــــثالث المتممــــة مــــن أول المــــصحف.٥ تطبیــــق القــــراءات ال

. على آخره
طیبـــة النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر وشـــرحها، ومعالجتهـــا .٦

. بتقنیة الكتاب المحوسب
ة النـشر تطبیق القراءات العشر الكبرى بمضمن طیب.٧

. من أول المصحف إلى آخره
ـــة ، رســـم المـــصحف وضـــبطه نظریـــا.٨ ومعالجتـــه بتقنی

. الكتاب المحوسب
تطبیــق عملــي لرســم المــصحف وضــبطه علــى الروایــات .٩

ـــــي ، ورش قـــــالون، حفـــــص:األربـــــع الـــــدوري عـــــن أب
مــصحف النــشر المحوســب:ضــمن مــشروع، عمــرو

لـدار الرسـم العثمـاني، ومــشروع مـصحف تعلـیم الرســم 
اني، وقـــــــد ســـــــبق التعریـــــــف بهمـــــــا، كخیـــــــارات العثمـــــــ

.إلكترونیة متوافرة، وذات فاعلیة تعلیمیة عالیة
بتقنیـة ومـصادره، بمعالجة أهـم منظوماتـه، عد اآلي. ١٠

. الكتاب
دراســـة تحویــل الخطـــط الــسابقة للمنهـــاج النظـــري:عاشــراً 

وقـد تمـت ، الكتاب المحوسب(إلى منهاج رقمي إلكتروني 
فـي التجویـد بتحویـل تـاب المحوسـبمحاولة تنفیذ فكرة الك

ـــــاب  ـــــم التجویـــــد للباحـــــث إلـــــى كت كتـــــاب الوســـــیط فـــــي عل
إلكتروني ضمن المعطیات التي سیأتي ذكرها فـي عـرض 

:یشتمل على الخصائص التالیة)خاص
وذلــــــك عــــــن طریــــــق التقلیــــــب :التــــــصفح المحوســــــب- 

یدویا أو عن طریـق اسـتخدام تقنیـة اإللكترونیةللصفحات 
)flipping( ، التصفح الورقيوهي .

وهـــو تحویـــل المـــادة الورقیـــة إلـــى : اإلثـــراء المحوســـب- 
مـــــادة إلكترونیـــــة مـــــع المعالجـــــة بالوســـــائط المتعـــــددة مـــــن 

. صوت أو صورة أو فیدیو أو غیر ذلك
اســتخدام تقنیــة الــصوت والــصورة المــستقلة عــن الكتــاب - 

. المحوسب
اســــتخدام تقنیــــة العــــرض والــــشرح ألي موضــــوع مــــن - 

. التعلیمیة السابقةموضوعات المواد 
:اســتخدام تقنیــة الحــوار الــصوتي والتــسجیل الــصوتي- 

، وبـــــرامجاإللكترونیـــــةالســـــتخدامها فـــــي الـــــتالوة، والمقـــــارىء 
. التواصل الصوتي كما تقدم، أو برامج المحاكاة الصوتیة

وهـي مـن أهـم :اإللكترونیةاستخدام تقنیة االختبارات - 
مخرجــــات الخــــصائص التعلیمیــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى قیــــاس 

ــیم عــن طریــق وســائط إلكترونیــة ممــا یــسهل عملیــة ، التعل
وتــسهیل التــصحیح ، ضــع بنــك أســئلةو بالتقــویم المحوســب

إضــافة إلــى ؛ممــا یقلــل الكلفــة والوقــت والجهــدالمحوســب
. ودرجة مصداقیتها، دقة النتائج

ربـــط المنهـــاج باإلنترنـــت عـــن طریـــق مواقـــع اإلثــــراء - 
.المتعددة في القراءات والتجوید

ــــة الوصــــل والتواصــــل مــــن خــــالل شــــبكة -  إعــــداد حلق
بـــــــین المـــــــدرس والطالـــــــب اإلنترنـــــــت والبریـــــــد المحوســـــــب

لتصدیر المواد التعلیمیة المطلوبـة فـي التعلـیم عـن بعـد أو 
ــیم المتــزامن ولتقلیــل الحــواجز بــین المعلــم ، حتــى فــي التعل

ـــــتعلم، والمـــــتعلم ـــــة ، وســـــهولته، وضـــــمان ســـــرعة ال مكانی ٕ وا
. ر من المتعلمینتعمیمه على أكبر قد

إعـــداد بـــرامج وأدوات مـــساعدة خاصـــة بـــالمواد التعلیمیـــة،- 
تظهـــر الحاجـــة اإللكترونیـــةوذلــك أنـــه أثنـــاء تنفیـــذ الخطـــة 

محــددة فــي خطــة موضــوعاتإلنتــاج بــرامج جزئیــة تخــدم 
، وبــرامج متخصــصة فیــه، خطــة التحفــیظ:مثــل، التــدریس

ــــصفات، وبــــرام ــــان المخــــارج وال ــــدریب علــــى إتق ــــرامج الت ج وب
التــــدقیق الــــصوتي والــــتالوة، وبــــرامج التــــدریب علــــى القــــراءات، 
والتــــدریب علــــى موضــــوعات خاصــــة فــــي القــــراءات، كبرنــــامج 

ـــى إحـــصاء متخـــصص فـــي وقـــف حمـــزة وهـــشام  ـــشتمل عل ی
وتعلیمهـــا عـــن طریـــق مجموعـــة مـــن التطبیقـــات ، الهمـــزات
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، وبرنـــــامجاإللكترونیـــــةالحاســـــوبیة وحزمـــــة مـــــن االختبـــــارات 
وبـــرامج ، بتفـــصیالتها وتطبیقاتهـــامتخـــصص فـــي اإلمالـــة

التـــدریب علـــى رســـم المـــصحف الـــشریف، وبـــرامج التـــصحیح 
والبــــاب مفتــــوح الــــخ، . . للرســــم العثمــــانياآللــــي المحوســــب

ـــــات الحاســـــوبیة  ـــــرامج والتطبیق لتطـــــویر العـــــشرات مـــــن الب
لخدمـــة علمـــي القـــراءات والتجویـــد، توضـــع بحـــسب المنهـــاج، 

. لبحث فیهاوالمرحلة التعلیمیة، والتي سیأتي ا
ربـــط العالقـــات المـــشتركة بـــین خطـــط التـــدریس لتحقیـــق - 

مـــــن الهــــدف المرجــــو، وربــــط التطبیقــــات الــــسابقة بمنظومــــة 
:ومن أمثلة هذه الروابط، الروابط بحسب نوع المنهاج

بیــــان الفروقــــات بــــین القــــراءات العــــشر أصــــوال وفرشــــا، -أ
. والربط بین الكتاب المحوسب، والتطبیقات الصوتیة

وتوظیفهـــا فـــي ، والتفریـــق بینهـــا، ت الـــصوتیةالمقامـــا- ب
ألنهــا تقــوم علــى ؛تــذلیل العقبــات فــي تعلــم القــراءات

التفریق الـواعي بـین مقامـات األصـوات خاصـة فیمـا 
بقیــــــة وهكــــــذا ، یتعلــــــق باإلمالــــــة الــــــصغرى والكبــــــرى

القــــــضایا الـــــــصوتیة، مــــــن حیـــــــث تأطیرهــــــا، وتـــــــسهیل
. تطبیقها

إلكترونیـــة تحقیـــق الحفـــظ فـــي فتـــرة زمنیـــة، ضـــمن خطـــة- ج
تتداخل أكثـر مـن معطـى مـن معطیـات التعلـیم فـي حفـظ 
القـــــراءات حفظـــــا متقنـــــا، خاصـــــة فیمـــــا یمهـــــد الســـــتخدام 

. جازات العلمیة في القراءاتاإلالتقنیة في منح 
إن النقــاط الــسابقة كلهــا هــدفها بنــاء شخــصیة الطالــب

ـــاء متكـــامال ومتوازنـــا؛ لكـــي یحـــافظ  فـــي قـــسم القـــراءات بن
ل العلـــم ویـــستفید مـــن التقنیـــة الحدیثـــة لتـــسهیل علـــى أصـــو 

. وتسهیل نشره ونقله، التعلم وتعمیقه

:

: 
اإللكترونیــةوالمقــصود بهــذا المطلــب هــو نــوع المــادة 
ـــــة، وهـــــي المـــــادة  األساســـــیةالمـــــستخدمة فـــــي وســـــیلة التقنی

ــیم المحوســ وحــسب ، وهــي مرتبــة حــسب ظهورهــا، بللتعل
: على النحو التاليتداخلها لتشكیل نظریة التعلیم المحوسب

النــصوص فـــي علمـــي القــراءات والتجویـــد، وهـــي مـــصادر - ١
هـــذین العلمـــین ومعالجتهـــا معالجـــة إلكترونیـــة عـــن طریـــق 

وذلك عـن ، تحویلها من كونها مادة ورقیة إلى مادة رقمیة
تحمیــــل عــــشرات الكتــــب فــــي طریــــق المواقــــع التــــي تتــــیح 

القــــراءات والتجویــــد كنــــصوص یــــستفاد منهــــا فــــي العملیــــة 
. اإللكترونیةالتعلیمیة 

:وتشتمل على، لملتیمیدیاااوفیه، المكتبات الرقمیة-٢
وختمــات وتتـضمن العدیـد مـن التـسجیالت:الـصوت- 

. المشایخ التي یستفاد منها
وتتـــــضمن العدیـــــد مـــــن الـــــصور لمقـــــاطع :الـــــصورة- 

. رج والصفاتالمخا
. وتتضمن التالوات المسجلة تلفزیونیا: مقاطع الفیدیو- 
فالشـــــات توضـــــیحیة للمخـــــارج والـــــصفات، وتعـــــرف - 

واإلمكانـــات اإللكترونیـــةمجموعـــة مـــن المـــصادر : "بأنهـــا
والبحـــث عنهــــا الفنیـــة ذات العالقـــة بإنتـــاج المعلومـــات، 

وبـــذلك فـــإن المكتبـــات الرقمیـــة هـــي ... واســـتخدامها 
م لـــنظم خـــزن المعلومـــات واســـترجاعها امتـــداد، ودعـــ

التــــي تــــدیر المعلومــــات الرقمیــــة بغــــض النظــــر عــــن 
الوعــــاء ســــواء كــــان نــــصیًا أو صــــوتیًا أو فــــي شــــكل 
صــور بنوعیهــا الثابــت وغیــر الثابــت، وتكــون متاحــة 

.)٦(على شبكة موزعة
ــتعلم الــذاتي، : معالجــات خاصــة- ٣ بــرامج تكــرار اآلیــات وال

، وضـــــبطهورســـــم المـــــصحف والتحفـــــیظ، وتعلـــــیم القـــــراءات،
. والتي سبق اإلشارة إلیها

 :  
:

ســیقوم الباحــث بعــرض ثالثــة نمــاذج لــبعض التطبیقــات 
األول ســــیكون الحاســـوبیة تعــــزز جوانـــب النظریــــة، األنمـــوذج 

، واألنمــــوذج الثــــاني ســــیكون فــــي القــــراءات، فــــي التجویــــد
الروایــــات القرآنیــــة األربــــع بـــــالقراءات :ذج الثالــــثاألنمــــو و 

والترمیـــز بـــالتلوین علـــى النحـــو ، بتقنیـــة التقطیـــع الـــصوتي
:اليـالت

علمالموسوعة الشاملة فيفهواألنموذج األولأما
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التجویــد، وهــو مــن إعــداد وتنفیــذ الباحــث، وهــو برنــامج لتعلــیم 
دة مـن تقنیـات لالسـتفاالـتالوة والتجویـد صـمم بطریقـة علمیـة 

ـــیم ـــد ، الحاســـب اآللـــي فـــي التعل ـــیم التجوی ـــاول تعل وهـــو یتن
ــــق نظــــام متكامــــل  ــــي عــــن طری ــــه النظــــري والتطبیق بجانبی
متفاعل ومتدرج یعنى بربط المـستخدم بالمعرفـة التجویدیـة 
عــن طریــق الوســائل الحدیثــة المختلفــة لتمكینــه مــن إتقــان 

مــــع دعــــم هــــذا النظــــام بــــشكل أساســــي بالــــصورة ، الــــتالوة
والــصوت والوســائل التعلیمیــة المتعــددة إلیــصال المعلومــة 

كــل جــزء مــن أجــزاء البرنــامج دویعــ، وتطبیقهــا للمــستخدم
بمعنــى أن عــرض المعرفــة فــي الموســوعة ، مكمــال لآلخــر

. یراعي فیه الوضوح والسهولة
التكامــــل العلمــــي والتقنــــي فــــي تكــــوین ویظهــــر ، هــــذا

علــــــیم المحوســــــبوبنــــــاء نظریــــــة متكاملــــــة للت، الموســــــوعة
وهــو ، حیــث تــضمنت الموســوعة كتابــا إلكترونیــا، للتجویــد

الوســیط فــي علــم التجویــد مــع العدیــد مــن الوســائط التعلیمیـــة 
كـــــامال المتقدمـــــة؛ إضـــــافة الختیـــــار هـــــذا الكتـــــاب وتـــــسجیله

ثــم اختــزال الكتــاب ، مــع اســتخدام تقنیــة التلــوین، بالــصوت
هل عـــن طریـــق شـــجرة المعلومـــات والموضـــوعات، ممـــا یـــس

الموســــــوعة تــــــصفح الكتــــــاب، ثــــــم عرضــــــت ئعلـــــى القــــــار 
تطبیقـــات معمقـــة فـــي تعلـــیم التجویـــد عـــن طریـــق التقطیـــع 

ثـم ، والتقطیع مع تلـوین األحكـام بطریقـة مبتكـرة، الصوتي
غایتــه وبلــغ التطبیــق ، تــالوة مــسترسلة لجزئــي عــم وتبــارك

فــــي تــــسجیل القــــرآن كــــامال بــــصوت صــــاحب الموســــوعة، ثــــم 
متخـــصص فـــي تعلـــیم ذحـــا لبرنـــامج عرضـــت الموســـوعة أنمو 

ثــــم خــــصص جــــزء للتقــــویم ، مخــــارج الحــــروف والــــصفات
ـــةالمحوســـب ـــة والتطبیقی ـــد النظری ـــم ، لمـــواد التجوی زودت ث

وهــــي الموســــوعة بحزمــــة مــــن التطبیقــــات الخادمــــة للتجویــــد،
ثــــم التعلــــیم والتقــــویم عــــن طریــــق ، المنظومــــات التجویدیــــة

ـــیم یهـــدف إ، الترفیـــه ـــواع التعل تقریـــب لـــى وهـــو نـــوع مـــن أن
دمـــــاج التقنیـــــة ٕ مـــــع التعلـــــیم للمـــــتعلم عـــــن طریـــــق التـــــشویق وا

. الترفیه لتحقیق تعلیم معمق
وأعتقــــد أن هــــذا التــــدرج المتبــــع فــــي هــــذه الموســــوعة 
یعتبــر أنموذجـــا علمیــا واقعیـــا لبنـــاء نظریــة التعلـــیم المحوســـب

وقـد ، بما یسهم فـي تحقیـق تعلـیم ذاتـي مـتقن؛في التجوید

ـــــــذ ســـــــنة جـــــــاءت الباحـــــــث م م مئـــــــات ردود الفعـــــــل ٢٠٠٠ن
مـن اإلیجابیة التي تشیر إلى أن الموسـوعة حققـت قـدرا جیـدا 

، التعلــــــیم الــــــصحیح للتجویــــــد الخــــــتالف الفئــــــات العمریــــــة
. )٧(والمراحل التعلیمیة

فهـــو تـــسجیل الـــشاطبیة الكترونیـــا: وأمــا األنمـــوذج الثـــاني
ركـــز وهـــو برنـــامج مـــن إنتـــاج م، للـــدكتور إبـــراهیم الجرمـــي

:وهو یتضمن األمور التالیة، التراث للحاسب اآللي
تــسجیال صـــوتیا لمـــتن الــشاطبیة فـــي القـــراءات الـــسبع -١

المتــواترة، حیــث تعــرض األبیــات فــي أعلــى الــصفحة، ویقــوم 
المـــتن الـــذي الـــشیخ بقـــراءة البیـــت بطریقـــة ســـلیمة، وقـــد أخـــذ 

حققـــه شــــیخنا الــــشیخ محمــــد تمــــیم الزعبــــي شــــیخ مقــــارىء 
. لتلوین للرموزمع ا، حمص

ـــد هـــذا الجـــزء التلقـــي الـــصحیح للـــشاطبیة ، مـــن فوائ
وتمكـــــین الطالـــــب مـــــن فهـــــم رمـــــوز ، والنطــــق الـــــسلیم لهـــــا

. والتعلم السمعي والبصري لها، الشاطبیة
، تـــالوة للكلمــــات التــــي فیهـــا خــــالف أصــــوال أو فرشــــا-٢

وهذا یعطي تلقیا لألصول كلها والفرشـیات مـن أول سـورة 
وهـــو مـــادة یـــستفید منهـــا ، ى آخـــر ســـورة النـــاسالفاتحـــة إلـــ

ألن الــشیخ الــدكتور ، الطالــب فــي عرضــه القــراءات الــسبع
وقـــد ربطـــت ، إبـــراهیم الجرمـــي ینطـــق بالكیفیـــات المختلفـــة

. إلكترونیا باألبیات الشعریة
ــــشرح الــــشاطبیة وهــــو ســــراج -٣ عــــرض إلكترونــــي رقمــــي ل

ضــا العلمیــة عر القــارىء البــن القاصــح، وهــو عــرض المــادة
. بدون إي معالجة إلكترونیةرقمیا

هــذا البرنــامج خطــوة جیــدة فــي طریــق حوســبة دیعــ
ولكـن ، المنظومات في القراءات والتي سبق الحدیث عنها

ضـــــافة أدوات ، تطـــــویر برمجتـــــهإلـــــى البرنـــــامج یحتـــــاج  ٕ وا
. للبحث المتعدد والسریع

، اكمــا أن الكتــاب المرفــق غیــر معــالج بإثرائــه إلكترونیــ
، كمــا مــرفهــو بحاجــة لمعالجــة بتقنیــة الكتــاب المحوســب

التــي خــال منهـــاإضــافة لتزویــده بآلیــات االختبــار المحوســب
. البرنامج تماما

فهو الروایـات القرآنیـة األربـع :وأما األنموذج الثالث
بـالتلوین، مـن الترمیـز و ، بالقراءات بتقنیـة التقطیـع الـصوتي
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العثمـــــاني عـــــاون مـــــع دار الرســـــمإعـــــداد وتنفیـــــذ الباحـــــث بالت
:ویتضمن التطبیق، بدبي

وقـالون ، عرض الروایات األربـع حفـص عـن عاصـم•
والــدوري عــن أبــي عمــرو ، وورش عــن نــافع المــدني

البـــصري مـــن طریـــق الـــشاطبیة مـــن ســـورة األحقـــاف 
ــلــىإلــى ســورة النــاس ع التعلیمــي فــي مَّ غــرار جــزء َع
. الموسوعة الشاملة

ـــــة علـــــى• ـــــى ، حـــــدةیـــــتم عـــــرض كـــــل روای وذلـــــك عل
:مرحلتین

مـع بیـان ، تـالوة مـسترسلة لألجـزاء:المرحلة األولـى
الخالفـــات فـــي األصـــول والفـــرش بتلوینهـــا فـــي نـــص 

وبیــان التعلیــل فــي الهــامش مــع التقطیــع ، المــصحف
. الصوتي على مستوى الكلمة

عــرض األجـــزاء مــع التعامـــل مـــع :المرحلـــة الثانیـــة
ن طریـــق التلـــویناألحكــام التفـــصیلیة فـــي كـــل روایـــة عـــ

. لألحكام
هذا، ویستهدف البرنامج تدریب المـتعلم علـى تطبیـق 
القــــراءات األربعــــة عــــن طریــــق التعامــــل مــــع األحكــــام عــــن 
طریق جداول متخصصة أعدت لهذا الغرض، ویعتبـر هـذا 

ــــــا مهمــــــا مــــــن  ــــــیم اإلفــــــراد البرنــــــامج تطبیق التطبیقــــــات لتعل
ـــــة  ـــــر المرحل ـــــي تعتب ـــــة الت ـــــات القرآنی ـــــى لجمـــــع للروای األول

. الروایات

 



،


:هما، وذلك یقتضي أن یكون في مطلبین
:


:

وأنــه ، األصــل فــي هــذین العلمــین التلقــي ولمــشافهة
ــــشرعیة عمومــــا ــــوم ال ــــة التأســــیس للعل علمــــي ول، فــــي مرحل

بـــشكل خـــاص البـــد ابتـــداء مـــن توجیـــه القـــراءات والتجویـــد

لمــا ؛المعلـم الطالــب وتربیتـه عــن طریــق التلقـي الشخــصي
للعلـوم الـشرعیة مــن خـصوصیة تتطلــب أن یتلقـى الطالــب 
كیفیــات األداء األصــلیة مــن المعلــم؛ كمــا أن مالزمــة الطالــب

ویكــسبه العدیــد مــن الــصفات ، ؤثر فــي شخــصیتهتــللــشیخ 
وتنمیـــة الملكـــة عـــن ، والـــسجایا العلمیـــة، النفـــسیة والخلقیـــة

كــل ، هوتــسدید، للفهــموالتــصویب ، طریــق الحــوار والنقــاش
ــــق المــــشافهةهــــذه ــــق إال عــــن طری األمــــور ال یمكــــن أن تتحق

. والتلقي المباشر
ـــــذلك فإنـــــه ممـــــا ال شـــــك فیـــــه أن علمـــــي القـــــراءات  ول

أطبـــق والتجویـــد یتطلبـــان التلقـــي والمـــشافهة ابتـــداء، وهـــو مـــا 
ســـواء فـــي هـــذین العلمـــین أم فـــي علیـــه العلمـــاء مـــن قبـــلُ 

. ةوهذه حقیقة مستقر ، غیرهما من العلوم الشرعیة
للقـراءات والتجویـد ال فإن التعلـیم المحوسـب:وعلیه

یجــوز أن یكــون المرحلــة األولــى التــي یتلقــى فیهــا الطالــب 
بل یجب أن یعرض قراءته علـى شـیخ ، القراءات والتجوید
ثــم إذا أتقــن أو قــارب أو أراد المراجعــة ، مــتقن یتلقــى عنــه

التــي ةاإللكترونیــاســتعان بالوســائط ؛لمــا تلقــاه عــن شــیخه
. سیأتي البحث فیها

:وهنــا ال بــد مــن التفریــق فــي هــذه القــضیة بــین أمــرین
مبــدأ اســتعمال التقنیــة والوســائل الحدیثــة فــي العملیــة التعلیمیــة 

الموقـــــــف عمومــــــا، ودور كـــــــل مــــــن المعلـــــــم والوســــــیلة فـــــــي 
. التعلیمي

أمـــا اســـتخدام التقنیـــة فهـــو عامـــل مـــساعد، وهـــو وســــیلة
وتقویـــة التعلـــیم المنبنـــي ، فـــة لتعمیـــق المفـــاهیمتعلیمیـــة هاد

. على التلقي، وهذا محل إجماع عند التربویین والشرعیین
ـــاء األساســـي ـــم ســـیكون فـــي البن وواضـــح أن دور المعل
لعقلیــة الطالــب، وكیفیــة تفكیــره، وغــرس المبــاني األساســیة لكــل 

. المعلمأتي دور الوسیلة مكملة لعمل یعلم، و 
بتعلـــــیم القـــــراءات القـــــة التعلـــــیم المحوســـــبهـــــذه ع

ومــن هنــا كــان االجتهــاد ، فهــي وســیلة مــساعدة؛والتجویــد
والتقـــدیر فـــي زمـــن ووقـــت إدمـــاج التقنیـــة فـــي تعلـــیم القـــراءات

. والتجوید
وقـــد تبـــین للباحـــث مـــن خـــالل اســـتخدام التقنیـــة فـــي 

ةـتدریس القراءات والتجوید في كلیة القرآن الكریم، وبقی
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:یأتيات الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ما كلی
قــد أن اســتخدام الموســوعة الــشاملة فــي علــم التجویــد: أوالً 

، الــشریعة(أثبــت جــدواه لطلبــة الجامعــة فــي الكلیــات كلهــا 
ـــة، والحـــدیث ـــدین، واللغـــة العربی بعـــد )والـــدعوة وأصـــول ال

القیام بتحكیمها كأول مقرر إلكتروني فـي الجامعـة، وذلـك أن
مادة القرآن الكریم مقررة علـى طلبـة هـذه الكلیـات كلهـا، وهـي 

أحكــام الطالــب علــى تمثــل تفتقــر إلــى مــادة مــسجلة تــساعد
إتقـــان التجویـــد النظریـــة، وتعینـــه بمـــا فیهـــا مـــن أســـالیب علـــى

. التالوة التطبیقیة
وقـد أجریــت اســتبانة وزعــت علــى شــریحة كبیــرة مــن 

ــــــت اإلجابــــــات ، طلبــــــة الجامعــــــة أن ، -وباإلجمــــــاع–فكان
األسالیب المتبعـة فـي التعلـیم أدت إلـى إتقـانهم الكثیـر مـن 
المهــارات، وأدت إلــى تحــسین أدائهــم للــتالوة، وأنهــم وجــدوا أن 

، عمریـــة مختلفـــةالموســـوعة متدرجـــة، وتتناســـب مـــع مراحـــل 
. رجعوا إلى بالدهموأنها تفیدهم إذا

ادة ومـــن هنـــا فقـــد كـــان إدمـــاج التقنیـــة فـــي هـــذه المـــ
باســـــــتخدام الطالـــــــب هـــــــذه الموســـــــوعة قبـــــــل أن یـــــــأتي إلـــــــى 
المحاضــــــــرة، وكــــــــان الباحــــــــث یعــــــــرض بعــــــــض الجزئیــــــــات 
ــــاء المحاضــــرة، ویــــستفید منهــــا  ــــي أثن ــــصفات ف كالمخــــارج وال

إلكترونیــة الطالــب اســتفادة كبیــرة بعــد المحاضــرة، وتبقــى مــادة 
لزیـــــادة موثقـــــة لـــــه مـــــستقبال، یـــــستخدمها للمراجعـــــة، والتكـــــرار

. اإلتقان
علـــى أن اســـتخدام الموســـوعة داخـــل المحاضـــرة ألكثـــر 
مــن خمــس دقــائق ســیؤثر ســلبا علــى ســیر المحاضــرة؛ لــذلك 

اســـتخدامها كـــان اســـتخدامها لتعریـــف الطالـــب وتدریبـــه علـــى 
لــئال یــؤثر ذلــك علــى وقــت التلقــي فــي ؛خــارج المحاضــرة

. المحاضرة
ــاً  فــإن األمــر یختلــف ؛أمــا بالنــسبة لتــدریس القــراءات:ثانی

ـــة ـــب فـــي المرحل ـــالتعلیم للقـــراءات یتطل ـــد؛ ف ـــیم التجوی عـــن تعل
سـتاذ بتعلـیم الطالـب ألوقیـام ا، التأسیسیة التلقي والمشافهة

وقــراءة األبیــات الــشعریة المتعلقــة ، النطــق بكیفیــات األداء
وأن نقل الطالب ابتداء للتلقي عن طریـق التقنیـة فیـه ، بها

نقلــه والــذي ، ذا العلــم المبــاركإخــالل بأصــل التلقــي هــي هــ
الخللمما یؤدي إلىالعلماء لنا مشافهة جیال بعد جیل؛

. في التعلیم وسالمته
وقــــد قمـــــت بتـــــدریس القـــــراءات والتجویـــــد فـــــي قـــــسم 
القـــراءات بكلیـــة القـــرآن الكـــریم بالجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة 

ــــك فــــي المقــــررات وهــــي ، )٢(، )١(القــــراءات :المنــــورة، وذل
ـــــــة ا لمـــــــادة التأصـــــــیلیة لعلـــــــم القـــــــراءات مـــــــن الناحیـــــــة النظری

ســــورة والتطبیقیــــة، والتــــي تمثــــل أصــــول الــــشاطبیة، وعــــرض 
ــــة الجمــــع  ــــواترة بطریق ــــسبع المت ــــالقراءات ال ــــة ب البقــــرة كامل
بــــالوقف، ومــــادة المــــدخل لعلــــم القــــراءات، والوقــــف واالبتــــداء 

الماجــستیر فــي لطلبــة الدراســات العلیــا فــي مرحلــة ) ٢(، )١(
:هي، وذلك بعدة اتجاهات، خصص القراءاتت

تجهیــــز مــــادة إلكترونیــــة تتــــضمن أبیــــات :االتجــــاه األول
ـــــشاطبیة ـــــى اختیـــــار مجموعـــــة مـــــن الـــــسور ، ال إضـــــافة إل

إضــــافة إلــــى ، القرآنیــــة مــــسجلة بالروایــــات األربعــــة عــــشرة
تجهیـــز مـــادة إلكترونیـــة تتـــضمن ســـورة البقـــرة وآل عمـــران 

فـي الجامعـة تـم تـسجیلهوهـو الجمـع الـذي، بالجمع باآلیة
لكــــــي تكــــــون مــــــادة مــــــساعدة للطالــــــب قبــــــل ؛اإلســــــالمیة
ویحملهـــا معـــه علـــى بـــالده إذا رجـــع ، وبعـــدها، المحاضـــرة

على أنه یمكن أن یفكر مستقبال بإعادة هذا الجمـع ؛إلیها
. لیكون جمعا بالوقف

فــي أثنــاء إدمــاج قــدر محـدود مــن التقنیـة : االتجـاه الثــاني
عـــن طریــــق ض أبیـــات الــــشاطبیةوذلـــك بعــــر ، المحاضـــرة

الداتاشــو للطلبـــة للمــساعدة لـــشرح األبیــات، وتیـــسیر عرضـــها 
. وتناولها، وذلك بعرضها بالصوت والصورة

وقــد أظهـــرت النتــائج أن الطلبـــة قــد تحـــسن مـــستوى 
أدائهــم، واســتیعابهم، وذلــك فــي تــسهیل عــرض األبیــات خاصــة 

ـــ ـــم یكـــن الطال ـــد بمـــا تتـــضمنه مـــن رمـــوز، ومـــصطلحات ل ب ق
وباســتعراض بعــض الجــداول والخــرائط تعــرف علیهــا مــن قبــل، 

ـــي تـــسهل بعـــض األبـــواب كبـــاب الهمـــزات، ووقـــف  الذهنیـــة الت
. حمزة وهشام، وغیرها من األبواب

وبعــد تفریــغ نتــائج االســتبانة المعــدة لتقیــیم التــدریس 
:تبین ما یأتياإللكترونیةعن طریق الوسائط 

ــیم-١ ــنمط مــن التعل لــم یــستخدم فــي التــدریس أن هــذا ال
. من قبل

فيتـاستفادة الطلبة من المواد التعلیمیة التي أدمج-٢

mailto:�h@S�
mailto:@G
mailto:N@k


.............................................................................................. 

 ٢٩٢

العملیـــــة التعلیمیـــــة، وأنهـــــا ســـــاعدت كثیـــــرا فـــــي كـــــسر 
ـــــردات التخـــــصص الجدیـــــد،  حـــــاجز الخـــــوف مـــــن مف
وتــــسهیل مفــــاتیح التخــــصص، ووضــــوح مــــصطلحات 

. هذا العلم
التقلیل من الخوف النفسي الـذي یعتـري الطالـب فـي -٣

كمــا أن الطریقــة ، ه طریقــه فــي تخصــصه الجدیــدشــق
، التــــي اســــتخدمت رفعــــت مــــن الدافعیــــة نحــــو الــــتعلم

. وشعور الطالب بمحبته ورغبته للتعلم
ــتعلم بالــسمع والبــصر-٤ لتعزیــز ؛جمــع التــدریس بــین ال

. تعمیق التعلم المقدم
، وجــدیا، أجمـع الطلبــة علـى أن التــدریس كـان فــاعال-٥

نــــت منتقــــاة بأســــلوب وأن المــــواد التــــي اســــتخدمت كا
مخطــط لــه، ومناســب للمرحلــة التعلیمیــة الــذي اســتخدمت

. فیها التقنیة
أن الطالب قـد تعمقـت لدیـه المعرفـة خاصـة فـي مرحلـة - ٦

التأسیس بالتعلم بالصوت والـصورة مـع المحافظـة علـى 
. یؤثر علیه سلبانقطع المقرر دون أ

أجمــــــــع الطلبــــــــة علــــــــى ضــــــــرورة التأســــــــیس للمــــــــواد -٧
علــــى صــــورة ، فــــي تخــــصص القــــراءاتاإللكترونیــــة

مـواد تكـون فـي متنـاول یــد الطلبـة للتعامـل معهـا فــي 
. الزمن والمكان المناسب

األســلوب اأجمــع الطلبــة علــى ضــرورة اســتخدام هــذ-٨
ــیم فــي بــاقي مــواد القــراءات، وفــي بقیــة المــواد  فــي التعل
الــــشرعیة فــــي الجامعــــة، وهــــذا یتطلــــب وضــــع الخطــــط 

ــــــل التعلــــــیم بحــــــسب ســــــتراتیجیات لالمــــــستدامة واإل تحوی
ــیم یــستفاد مــن إدمــاج التقنیــة فیــه بقــدر  ــه إلــى تعل مراحل

أخــــذ التغذیـــة الراجعــــة بمـــدروس ومخطـــط لــــه، ویكـــون 
.لنتائج االستبانات المعدة لهذا الغرض

هــذه وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن إدمــاج التقنیــة فــي
لكـي ال یكـون علـى ، المرحلة التأسیـسیة یكـون بقـدر یـسیر

قــت المــادة الــذي یعتمــد فیهــا اعتمــادا كبیــرا علــى حــساب و 
ـــة ووجـــدانهم خبـــرة األســـتاذ، وتأصـــیل التلقـــي فـــي نفـــوس الطلب

. ومداركهم

عــرض اآلیــات القرآنیــة بالرســم العثمــاني : االتجــاه الثالــث
وذلــك لتــسهیل جمــع ، عرضــا مجــردالطلبــة الــسنة األولــى 

ـــب كـــان یعـــاني مـــن صـــعوبة فـــي ، أوجـــه القـــراءات فالطال
، ألوجـــه األدائیـــة للقـــراءات الـــسبع فـــي بدایـــة األمـــرجمـــع ا
ــ، اآلیــات القرآنیــة أمامــهوضــعتفلمــا  علیــه التــصور لَ هُ َس

الــذهني لجمــع أوجــه القــراءات المعتمــد علــى جملــة قواعــد 
وقــد أظهــرت نتــائج هــذه ، مــستقرة عنــد أهــل االختــصاص

اآللیــــــة زیــــــادة مقــــــدرة الطلبــــــة للتمییــــــز بــــــین أوجــــــه األداء 
. ار الجهد والوقت في ذلكالمختلفة واختص

ممـــا ســـبق یتـــضح أن دور التقنیـــة فـــي تعلـــیم القـــراءات
والتجویــــد ال یخــــرج عــــن دائــــرة العامــــل المــــساعد لتحقیــــق 

ــیم فــي هــاتین المــادتین وأن اســتخدام التقنیــة ، غایــات التعل
. لغایةایكون في دائرة الوسیلة المحققة لهذه 
التقنیــة دور إن : قــالوفــي علمــي القــراءات والتجویــد ی

فعـــال كوســـیلة مـــساعدة فـــي مرحلـــة التأســـیس مـــع االعتمـــاد 
علـــى المـــدرس فـــي مرحلـــة البنـــاء، ویكـــون اســـتخدام التعلـــیم 

علـــى أن ، بـــصورة أكبـــرفـــي المراحـــل المتقدمـــة المحوســـب
الـــــتعلم الـــــذاتي یـــــأتي مرحلـــــة متقدمـــــة بعـــــد إتمـــــام عملیـــــة 

ـــه فـــي تخـــر  ـــذي یعـــول علی یج التأســـیس العلمـــي المحكـــم ال
. )٨(العلماء والباحثین الجادین

:
:

نـوعین بد من التمییـز فـي بدایـة هـذا المطلـب بـین ال
:من أنواع التلقي یتعلقان بالتقنیة

ـــوع األول ـــداســـتخدام التقنیـــة فـــي تلقـــي القـــراءات و :الن التجوی
التعلـــیم بـــدون أن یكـــون الهـــدف بهـــدف التـــصحیح والتـــدریب و 

ــالقراءات العــشر  الــصغرى أو الحــصول علــى إجــازة علمیــة ب
أو الحـصول علـى ، الكبرى أو أي جزء مـن هـذه القـراءات

أن یقــــــرأ :والمقــــــصود باإلجــــــازة، شــــــهادة علمیــــــة معتمــــــدة
مـــــع ، ختمــــة كاملــــة غیبــــًا علــــى شــــیخه المجــــازالقــــارىء 

والعنایــــة ، اتهــــاالعنایــــة باألوجــــه األدائیــــة المختلفــــة وتحریر 
بـــــربط اختالفـــــات القـــــراء بـــــشواهدها مـــــن المـــــتن العلمــــــي 

ثــم یمنحــه الــشیخ شــهادة بــذلك بــسند ، المعتمــد فــي القــراءة
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ــــصل  ــــىمت ــــالقراءةالنبــــي إل أو تمنحــــه الجامعــــة أو ، ب
المعهد العلمي شهادة علمیـة بـأن الطالـب قـد اجتـاز عـددا 

؛مــن المــساقات العلمیــة فــي تخصــصي القــراءات والتجویــد
وقــد أصــبحت هــذه الــشهادات فــي زماننــا تمــنح فــي مقابلــة 
اإلجــازات العلمیــة التــي كــان یمنحهــا الــشیخ للطالــب الــذي 

. أو كتابا ما، أتقن فنا ما
التجویـــداســتخدام التقنیــة فـــي تلقــي القــراءات و :النــوع الثـــاني

ــــالقراءات العــــشر  ــــة ب ــــى إجــــازة علمی بهــــدف الحــــصول عل
أو ، ن هـــذه القـــراءاتالـــصغرى أو الكبـــرى أو أي جـــزء مـــ

. شهادة علمیة معتمدة
أمــا بالنــسبة للنــوع األول، وهــو تلقــي القــراءات والتجویــد 
بهــدف التــصحیح والتــدریب والتعلــیم، فإنــه ال یــشترط فیــه مــن 
ــــشروط والــــضوابط التــــي یــــتم اشــــتراطها فــــي النــــوع الثــــاني  ال
للخــصوصیات التــي ســیأتي بیانهــا، ومناقــشتها؛ غیــر أن أهــم 

ـــان الـــشیخ، ووضـــوح وســـیلة شـــرط  للتلقـــي فـــي هـــذا النـــوع إتق
ــــصحیح والتــــدریب، وهــــذا  ــــي عملیــــة الت التقنیــــة المــــستخدمة ف
النـــوع عـــادة مـــا یـــستخدمه كثیـــر مـــن المـــسلمین الـــراغبین فـــي 

وعادة ما تكون هذه الـشریحة مـن عامـة ، تالوتهمتصحیح 
. المسلمین

هـو فـإن الـشرط العـام لهـذا النـوع مـن التلقـي :وعلیه
ســالمة المــادة العلمیــة التــي یــتم عرضــها فــي هــذه المــواد 

وســـــــالمة الوســـــــیلة التـــــــي یـــــــتم اســـــــتخدامها ، اإللكترونیـــــــة
سـواء ، المادة العلمیة المتعلقة بالقراءات والتجویـدللتوصی

ـــةأكانـــت المواقـــع  ـــي اإللكترونی فـــي القـــراءات والتجویـــد عل
انـت أم ك، والتـي سـیأتي التفـصیل فیهـا، الشبكة العنكبوتیـة

المـــــواد البرامجیـــــة التـــــي یـــــتم إعـــــدادها خصیـــــصا للتعلـــــیم 
والتـــــصحیح والتـــــدریب لعامـــــة المـــــسلمین أو لطلبـــــة العلـــــم 

أو للمسلمین الجدد الذین یحتـاجون لـتعلم القـرآن ، الشرعي
وقراءاتــه وتجویــده وعلومــه عـــن طریــق التعلــیم المحوســـب

. المدمج أو عن بعد
ســـعة والمتعـــددة ویبـــدو أنـــه مـــن خـــالل التجـــارب الوا

والمتــــوافرة فــــي إعــــداد بــــرامج التجویــــد علــــى اختالفهــــا، وبــــرامج 
ئوالمقـــــار تحفـــــیظ القـــــرآن وتعلـــــیم القـــــراءات علـــــى اختالفهـــــا، 

فإنــه ال یوجــد هنــاك محــاذیر یمكــن أن تترتــب اإللكترونیــة

اســتعانة المــستخدم والطالــب: علــى هــذا النــوع إذ إن الغــرض
وتنمیـــة ، الـــتعلم الـــذاتيفـــي دائـــرةاإللكترونیـــةلهـــذه المـــواد 

وتحـــسین ، القـــدرة علـــى تـــصحیح النطـــق باآلیـــات القرآنیـــة
. األداء

وهــــذا النــــوع مــــن التواصــــل ال یمنعــــه أحــــد، وال یترتــــب
ــــــب  ــــــرة تتطل ــــــة معتب ــــــه حــــــصول شــــــهادة أو إجــــــازة علمی علی

محـددة، علـى خـالف مـا سـنراه مـن وجـود امعطیات وشروط
خصــــصة فـــي أقــــسام تخـــوف كبیـــر مــــن الـــدوائر العلمیـــة المت

ــــراءات فــــي العــــالم اإلســــالمي، وعنــــد المــــشایخ المتقنــــین،  الق
والمجــازین بهــذا العلــم ســواء كــان ذلــك التلقــي لمنظومــات هــذا 

ممــا جعــل هــؤالء ، جمعــاالعلــم أو عــرض القــراءات إفــرادا أو 
أو علـى أقـل ، المشایخ یحجمون عن استخدام هذه التقنیـة

ون وســیلة مقبولـــة التقلیــل مــن قــدرتها علــى أن تكــ:تقــدیر
. ومحققة للقدر المطلوب في التلقي والمشافهة، شرعا

ومـن هنـا كــان مـن المناسـب القیــام بالدراسـة المتعمقــة
لمـــنهج التلقـــي المطلـــوب لتلقـــي القـــراءات والتجویـــد بهـــدف 

وهـو مـا جعـل الباحـث یـضع ، اإلجازة المعتبـرة عنـد القـراء
، شافهة عبـر التقنیـةتصورا علمیا دقیقا لطبیعة التلقي والمـ

ومحققـــا ، ومتـــى یكـــون ذلـــك مقبـــوال عنـــد أهـــل التخـــصص
وذلـك فــي غرضـه بالنـسبة لطالـب علمـي القـراءات والتجویـد،

المنهجیـــة العلمیـــة لتلقـــي القـــراءات :النقطـــة التالیـــة بعنـــوان
:والتجوید إجازة عبر التقنیة

: تحدید المصطلح-١
الـــشیخ أخـــذ الطالـــب القـــراءات مـــن:التلقـــي والمـــشافهة

المــتقن المجـــاز مـــشافهة مباشـــرة حروفـــا أو منظومـــا أو إفـــرادا 
المعتبـــرین مـــن أو جمعـــا إجـــازة علمیـــة معتبـــرة عنـــد العلمـــاء 

المباشـر اإلنترنـت عــن خـالل وسـائط التواصـل المحوسـب
ـــــــرامج التواصـــــــل المحوســـــــب ـــــــق ب ـــــــالتوك، طری ـــــــل الب ، مث

وفالشــــكمز، وغیرهمــــا مــــن البــــرامج، والتــــي تتــــیح للمــــستخدم
أو ، اإللكترونیـةاصل عن طریق مـا یـسمى بالمقـارىء التو 

. غرف التواصل الصوتي
مـن وهناك تفاوت كبیر في برامج التواصـل المحوسـب

وقـــدرتها علـــى التواصـــل الـــسریع ، هـــاؤ ونقا، حیـــث جودتهـــا
ووجــود خیــارات تتــیح خــصوصیة إلقــراء القــرآن ، والواضــح
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ل مــستقلة فــإن البــالتوك مــثال ال یتــیح غــرف تواصــ، الكـریم
فقـــد یتعـــرض المـــستخدم لـــبعض المـــداخالت غیـــر ، تمامـــا

؛اإللكترونیـــةوبعـــض الـــصعوبات ؛الالئقـــة بـــالقرآن الكـــریم
ـــي مـــستقل یتناســـب  ممـــا یجعـــل البحـــث عـــن حـــل إلكترون

للقـــراءات القرآنیـــة جـــزءا مهمـــا وطبیعـــة اإلقـــراء المحوســـب
العــدد الــالزم مــن الغــرف التواصــلیة ممــا یــوفر، مــن الحــل
ة الـتحكم والـربط فیمـا بینهـا عـن طریـق المـشرف مع سهول

. على اإلقراء
ـــة فقـــد وجـــدت أن الحـــل الـــذي ؛ومـــن خـــالل التجرب

تقدمــه شــركة فالشــكمز مــن أقــرب الحلــول مالءمــة للمقــارىء 
بالـــــــصوت ، وهـــــــو یعطـــــــي إمكانیـــــــة التواصـــــــل اإللكترونیـــــــة

تمكن المـشرف علـى ، وبغرف تواصلیة منفصلة، والصورة
وفیهـــا ، ومـــستقلة، ة اإلقـــراء بـــصورة منفـــصلةالقیـــام بعملیـــ

. )٩(مواصفات تقنیة عالیة
ـــشیخِ هـــي مـــنحُ :اإلجـــازة فـــي القـــراءات الحـــافظ المـــتقن ال

وأینمــــا كــــان ، الطالــــب إذنــــا بــــالقراءة واإلقــــراء حیثمــــا كــــان
بحـــسب الروایـــة أو مجموعـــة الروایـــات، أو القـــراءات الـــسبع 

أو العــشر الــصغرى أو الــثالث المتممــة، العــشر الــصغرى،
الكبـــرى بمـــضمن كتــــاب فـــي القـــراءات یحفظــــه عـــن ظهــــر 
ـــب، أو كتابـــا أو منظومـــا فـــي القـــراءات أو التجویـــد عـــن  قل
طریق سلسلة السند المتصل من الـشیخ المجیـز إلـى رسـول 

، المنظـوم المـراد إجازتـهأو إلى صاحب الكتـاب أو اهللا 
علـى اعتبـاروذلـك ، وفق القواعد العلمیة المعتبرة فـي ذلـك

.الشروط التي وضعها المحدثون في اإلجازة
وقــد عرفهــا الــشیخ عــادل بــن عبــد الــرحمن الــسند فــي - 

اإلجـازة القرآنیـة هـي عملیـة النقـل ":)١٠(ندوة اإلجازة بقولـه
یــشهد الــصوتي للقــرآن الكــریم مــن جیــل إلــى جیــل وفیهــا

المجیــز بــأن المجــاز قــد صــارت قراءتــه صــحیحة بالنــسبة 
وهذا التعریف الـذي ذكـره ، لتي تلقاهاللروایات اللروایة أو

. "بعض المحققین
:فهي أربعة أركان، أركان اإلجازةوأما- 

المجـاز وهـو : الثـاني، وهـو الـشیخ، المجیـز:الركن األول
الكـریم أو وهـو القـرآن، مجاز بـهال: الركن الثالث، الطالب

یثبـت والـركن الرابـع هـو الـسند الـذي ، الروایات التي تلقاها

فنجــد شــروط اإلجــازة، وأمــا . إلــى النبــي قراءتــهفیــه صــحة
ولكـن الـشروط التـي، هـابـین المقـرئین فیواضـح بـاین هنـاك ت

الـشرط :رأیت أنها موجـودة عنـد كثیـر مـن المقـرئین أربعـة
حافظـًا للقـرآن الكـریم كـامًال قبـل المجـاز أن یكـون: األول

وجدتــه عنـــد وهــذا شـــرط: الــشرط الثـــاني.قراءتــه باإلجـــازة
وجــدیر بــأن ینقــل إلــى جمیــع المــدارس ، رســة الــشامیةالمد

وعنــد المدرســة المــصریة وغیرهــا عنــد المدرســة الحجازیــة
مـن المـدارس وهـو أن یتـدرب المجـاز علـى قـراءة القـرآن

الكـــــریم قبـــــل قراءتـــــه لإلجـــــازة ولـــــذلك تجـــــد أن كثیـــــرًا مـــــن 
ویـــصحح لـــه الـــشیخ فـــي المجـــازین یبـــدأ بـــسورة البقـــرة
ــــصفات وفــــي الحــــروف ثــــم ــــصل ســــورة ال مــــا یلبــــث أن ی

الـصفات وهـذه الحـروف ضـعیفة ثـم الفرقـان وال تـزال هـذه
یختم بـسورة النـاس والزالـت صـفة الهمـس وال زالـت صـفة

االستطالة فـي الـضاد والزالـت كثیـر مـن صـفات الحـروف 
ولـذلك كـان هنـاك شـرط عنـد ، لم یتقنها الطالـب إتقانـًا تامـاً 

رهـذه المدرسـة وهـي أن یقـرأ الطالـب قـراءةً  تدریبیـة وُیـشِع
فیهـــــا المجیـــــز المجـــــاز بأنـــــه إن أتقـــــن خـــــالل هـــــذه القـــــراءة 

مباشــرًة مــن هــذه القــراءة التدریبیــة إلــى التدریبیــة فإنــه ینقلــه
صـحیحة مـن غیـر قراءة اإلجازة حینئٍذ یسمع المجیـز قـراءةً 

حفـــظ منظومـــة : الـــشرط الثالـــث.لحـــنٍ خفـــيٍّ أو لحـــن جلـــيٍّ 
، ومــة تحفــة األطفــالالجزریــة، وبعــضهم یــضیف حفــظ منظ

ثم حفظ المتن المراد القراءة بمضمنه؛ لئال یقع الطالـب فـي 
ـــــشهاد،  ـــــد االست ـــــه عن ـــــستفید من ـــــساد، ولكـــــي ی ـــــیط والف التخل

. المنظـــوم عنـــد القـــراءة علـــى الـــشیخواستحـــضار الـــدلیل مـــن 
فــي أثنــاء الحـــصول علــى اإلجـــازة، التـــدریس: الــشرط الرابــع

.القرآن الكریممجال خدمةحتى یستفاد منه فيوبعدها 
وقــد كــان مــن توصــیات الجمعیــة الــسعودیة للقـــرآن 

:الكریم وعلومه في ندوة اإلجازة
. إمكانیة االستفادة من الوسائل الحدیثة التقنیة.١
العلمیــة الــسعودیة للقــرآن الكــریم وعلومــهتفعیــل الجمعیــة.٢

فـــي اإلشـــراف علـــى اإلجـــازات وتنظیمهـــا واعتمادهـــا
مـمنهمملكة وغیرها لالستفادةبالالمقرئینوحصر

.الحاضروالعنایة بتراجم القراء حتى العصر
. تحدید مصطلح اإلجازة ووضع ضوابط لها.٣
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لتلقـین القـراءات والقـرآن مجـودًا تفریغ أساتذة مؤهلین.٤
. على النحو الذي وصل عن أسالفنا

علمیــــة خاصــــة بتلقــــین القــــرآن مجــــودًا إقامــــة دورات.٥
. وأیضًا بالقراءات

هذه الندوة ویفـضل أن ندوات أخرى على غرارعقد.٦
تكــــون علــــى شــــكل أوســــع إمــــا أن تكــــون مــــؤتمرًا أو 

الكبـرى التـي تنظمهـا هـذه الجمعیـة تكـون فـي النـدوات
. محكمة ذات صبغة علمیة بحتةفي إعداد بحوث

ألســــاس النظــــري لتلقــــي القــــراءات ایــــرى الباحــــث بــــأن- ٢
باشــر، وهــو مــا یــتم عبــر التقنیــة، هــو التفرقــة بــین التلقــي الم

مــن جلــوس الطالــب بــین یــدي الــشیخ لكــي یتلقــى منــه أوجــه 
األداء مـــع التــــصحیح المباشـــر، وبــــین التلقـــي عبــــر التقنیــــة 
الـــــذي هدفـــــه الوصـــــول إلـــــى مرحلـــــة المقاربـــــة بـــــین التلقـــــي 
المباشـــر، وبـــین التلقـــي عـــن طریـــق وســـائط التواصـــل مـــن 

ــــراءة وســــال ــــة وتحقیــــق المحاكــــاة الحقیقیــــة للق مة حیــــث الدق
األداء، وتیـــسیر التواصـــل وحـــصول التلقـــي للحـــصول علـــى 

. اإلجازة العلمیة

أن هــل یمكــن أن نــصل لمرحلــة :والــسؤال المطــروح
یكــــون التلقــــي عبــــر التقنیــــة یحقــــق غــــرض التلقــــي المباشــــر، 
والجــواب عـــن هــذا الـــسؤال یكــون بوضـــع جملــة مـــن الـــضوابط 

، عكـــسهوت، الدقیقــة التـــي تـــدرس معطیــات التلقـــي المباشـــر
. وتحاول توفره في التلقي عن طریق التقنیة

:واقع تلقي القراءات عبر التقنیة-٣
الباحث في الشبكة العنكبوتیة یجد أنـه یمكـن تقـسیم 
التجــــارب الموجــــودة لمحاولــــة التلقــــي عــــن طریــــق التقنیــــة 

:كالتالي
:اإللكترونیةالمقارىء :أوالً 

صصة علـى شـبكة هي مواقع متخ:اإللكترونیةالمقارىء 
وقراءاتــه عــن طریــق ، اإلنترنــت تعنــى بتلقــي القــرآن الكــریم

. برامج التواصل المحوسب
:منها، وهناك أهداف تحققها هذه المقارىء

تقـان - ١ ٕ إتاحة الفرصة لعامـة المـسلمین لـتعلم القـرآن الكـریم وا
تالوتـــــــــــه، وتعلـــــــــــم القـــــــــــراءات القرآنیـــــــــــة، وعقـــــــــــد دورات 

. بع والعشر إلكترونیاً متخصصة في القراءات الس
بـــاألداة التـــي دعـــم كلیـــات القـــرآن الكـــریم المعاصـــرة-٢

تحقِّق غایتها مع دعم الطلبـة فـي األقـسام المتخصـصة 
اإلجــازة العلمیــة فــي فــي القــراءات مــن الحــصول علــى 

. التجوید والقراءات
دعم حلقـات التحفـیظ لتحقیـق غایاتهـا، وذلـك بالتواصـل-٣

. راتهامع المقرأة لالستفادة من خب
تمكین غیـر النـاطقین بالعربیـة لالسـتفادة مـن ترجمـة -٤

. معاني القرآن باإلضافة لتالوته
نترنـت فـي المقــارئ ومـن خـالل البحـث فـي اإل، هـذا
:فإنه یمكن التوصل إلى النتائج التالیة؛اإللكترونیة

التــــي اطلعـــت علیهـــا علــــىاإللكترونیـــةتنقـــسم المقـــارئ : أوالً 
: إلى ثالثة أقسامشبكة االنترنت 

ـــسم األول ,مقـــارئ تابعـــة لمؤســـسات أو جهـــات تعلیمیـــة:الق
:ومن األمثلة علیها

. اإللكترونیةمقرأة اإلمام الشاطبي .١
وهـــي تابعـــة للجمعیـــة الخیریـــة: اإللكترونیـــةمقـــرأة تـــاج .٢

. لتحفیظ القرآن الكریم بالریاض
ــــة ریــــاض الجنــــة لتعلــــیم الــــتالوة وشــــرح أحكــــام .٣ غرف

ي تابعــة لمركــز اإلمــام حفــص للــدورات وهــ:التجویــد
. القرآنیة بالدمام

ـــرأة .٤ ـــةالمق ـــة لتحفـــیظ اإللكترونی ـــة العالمی التابعـــة للهیئ
ــدئ بتطبیقهــا فــي  دول بالتعــاون٦القــرآن بجــدة، والتــي ُب

. لتقنیة المعلومات" حرف"مع مؤسسة 
مقارئ تابعة لمنتدیات علمیـة وغیرهـا علـى :القسم الثاني

:من األمثلة علیهاو ,شبكة االنترنت
مقـــرأة تابعـــة لملتقـــى أهـــل التفـــسیر، مقـــرأة تابعـــة لموقـــع - 

.مزامیر آل داود، مقرأة تابعة لمنتدیات المصممین
. منتدیات القراءات العشر- 

: مثل, مقارئ تابعة لمواقع شخصیة ألفراد: القسم الثالث
التابعــــة لموقـــع مــــشهور بــــن مــــرزوقاإللكترونیــــةالمقـــرأة - 

ازي، مقرأة موقع الشیخ هاني حلمي،بن محمد الحر ا
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. موقع الدكتور عبد الرحیم نبولسي
وهـــذه المقـــارىء مـــا زالـــت فـــي تجاربهـــا األولیـــة، وهـــي 

وهــي صــورة مــن الــصور ، تحتــاج إلــى التطــویر المــستمر
وســیتم ، التــي یمكــن أن تقــدم لإلقــراء باإلجــازة عبــر التقنیــة

قـق فیهـا شـروط اقتراح تصور لمقرأة إلكترونیة عالمیـة تتح
. اإلجازة العلمیة

أن مــــن :دراســــة هــــذه المقــــارىء تبــــینخــــالل مــــن و 
,اإللكترونیــةمقــرأة اإلمــام الــشاطبي ,أفــضل هــذه المقــارئ

والتحــدي القــائم لهــذه المقــارىء هــو مــدى التــزام هــذه المقــارىء 
ــــد أهــــل التخــــصص،  ــــة عن ــــضوابط العلمی ــــات بال وتطــــویر آلی

وأمــــا اســــتخدامها ، التعلــــیمتقنیـــة محــــددة الســــتخدامها فــــي
وهـل ، والبـد لـه مـن مناقـشات، لإلجازة فهو محل أخذ ورد

وهـو مـا حاولـتُ ، یمكن تحقیق شروط السند واإلجازة فیها
. وضع الضوابط العلمیة له فیما سیأتي

وســـــائل التواصـــــل الهـــــاتفي والتلفزیـــــوني واألقمـــــار : ثانیـــــاً 
مها فـي ویبـدو أن اسـتخدا، وهذه وسـائل مكلفـة، الصناعیة

فـــي الوقـــت الحاضـــر یخـــضع لعوامـــل التقلیـــل مـــن التعلـــیم
ومــستخدم مــن قبــل بعــض ، وهــي خیــار مطــروح، تكالیفهــا

شــــــرائح المتعلمــــــین فــــــي بعــــــض الفــــــضائیات واإلذاعــــــات 
. المسموعة

ـــاً  ـــیم:ثالث ـــرامج التـــصحیح والتـــدریب والتعل ـــرامج ، ب وهـــي ب
ــــة  ــــصوت و تــــصحیح أولی ــــین ال ــــة ب ــــصود منهــــا المقارن المق

وغالبـــا مـــا تكـــون مثـــل هـــذه ، وصـــوت المـــتعلم،األصـــلي
غالبهــــــا :البـــــرامج لمرحلـــــة التعلـــــیم والتـــــصحیح والتـــــدریب

). حفص عن عاصم أو ورش عن نافع(بروایة واحدة 

ــة- ٤ ــي القــراءات المتعلق ــة لتلق ــة المنهجی الــضوابط العلمی
:بنوعیة التقنیة

وهـــــــي المقـــــــارىء ، )اإلنترنـــــــت(الـــــــشبكة العنكبوتیـــــــة :أوالً 
وهـي مـا ، التي سبق بیانها في النقطـة الـسابقةونیةاإللكتر 

ویــشترط لهــا ، المباشــرتــسمى ببــرامج التواصــل المحوســب
:الشروط التالیة

وضــوح الــصوت والـــصورة وعــدم تقطعـــه بــسبب الـــسرعة - 
. المناسبة لإلنترنت في أثناء العرض لإلجازة

ـــرامج أخـــرى للتحمیـــل-  ـــامج لب ممـــا ؛عـــدم حاجـــة البرن
ه البــرامج عائقــا أمــام المــشایخ یجعــل وجــود مثــل هــذ

. ویضعف عملیة التلقي لإلجازة، والطالب
وعــــدم ارتباطــــه بــــشاشات ، االســــتقالل فــــي البرنــــامج- 

خـــرى مرتبطـــة بهـــا؛ حفاظـــا علـــى مكانـــة القـــرآن وعـــدمأ
. اختالطه بما ال یلیق به أثناء التلقي

إعطـــاء شـــیخ الحلقـــة والمقــــرأة القـــدرة علـــى الــــتحكم - 
ــــة  ــــث أال یــــببالحلق ــــارىء فــــي حی ــــر مــــن ق سمح ألكث

أو أن یقـوم بنتظـیم عملیـة اإلقـراء عـن ، الوقت نفـسه
. طریق جداول خاصة لذلك

إمكانیـــة تخــــزین واســـترجاع المــــادة المتلقـــاة للمتابعــــة - 
تكـــون مــــادة علمیـــة توثــــق فیهـــا عملیــــة ، والتـــصحیح

وهــو أمــر إیجــابي یــسهم فــي تنمیــة ، اإلقــراء والتلقــي
. راءات والتجویدالتعلم والتعلیم المحوسبي الق

وهـي مـا ، البرامج المتخصصة في التـصحیح اآللـي:ثانیاً 
:وفي حالة فاعلیتها یشترط فیها، زالت في بدایاتها

أن تكــــون نــــسبة التــــصحیح بالنــــسبة لألصــــل المــــراد - 
. %٩٠محاكاته نسبة تزید عن 

ــــى ، أن تكــــون عملیــــة ســــهلة التعامــــل-  وال تحتــــاج عل
. العاديعملیات تقنیة تصعب على المستخدم

: الضوابط العلمیة المنهجیة المتعلقة بالشیخ والطالب- ٥
الضوابط المتعلقة بالشیخ المقرىء :أوالً 

. أن یكون متقنا مجازا إجازة معتبرة عند القراء- 
واإلقــــراء ، أن یكــــون لدیــــه خبــــرة فــــي اإلقــــراء عمومــــا- 

وقــد یكـــون الــشیخ لــیس لدیـــه ، خــصوصاالمحوســب
فــــیمكن حینئــــذ تطــــویر ، ةخبــــرة فــــي اســــتخدام التقنیــــ

المقـــارىء بتزویـــدها بمختـــصین فـــي التقنیـــة یـــشرفون 
. على عملیة اإلقراء

فــــیالحظ األمــــور ، أن یكــــون ذا قــــوة فــــي المالحظــــة- 
الدقیقـــة التــــي یحتــــاج الطالـــب إتقانهــــا كإحكــــام ضــــم 
الشفتین عند الضم وغیرها من األمـور األدائیـة التـي 

. یراعیها الطالب
ـــشترط كـــون األســـتاذ إذا كـــان اإلقـــراء متعل-  ـــا بالنـــساء؛ فی ق

. امرأة مثلها؛ لدرء باب الفتنة في القرآن العظیم
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:الضوابط المتعلقة بالطالب المتلقي:ثانیاً 
أن یكــون الطالــب معروفــا باســمه الحقیقــي لــدى الــشیخ- 

. وجهة اإلقراء
أن یكـون الطالــب قـد خــضع الختبـار تحدیــد مــستوى - 

اإلقـــراء والتلقـــيلمعرفـــة قدرتـــه علـــى الـــسیر فـــي مراحـــل
. للمرحلة التي سیأخذ اإلجازة بناء علیها

:الضابط المتعلق بهما معا:ثالثاً 
وهـــو أن یـــتم التواصـــل بینهمـــا صـــوتا وصـــورة إلمكانیـــة - 

مكانیــة متابعــة الــشیخ  ٕ ــالنظر، وا تلقــي األوجــه المتعلقــة ب
. الطالب والعكس عن طریق السماع والنظر

فتــرة التلقــي بــال التواصــل بــین الــشیخ والطالــب طیلــة - 
. وبمضمن كتاب علمي محدد، انقطاع

رؤیــة كــل منهمــا اآلخــر عــن طریــق الفیــدیو بالنــسبة - 
. وكذلك الطالبات على حدة، للطالب على حدة

وجــــود هیئــــة مراقبــــة ومتابعــــة تــــضمن قیــــام الطالــــب - 
بااللتزام بشروط اإلجازة من حیث قراءة الطالب مـن 

مـــا تكـــون غیبـــا إذ اإلجـــازة العلمیـــة المعتبـــرة ؛حفظـــه
. عن ظهر قلب

حــصول اللقــاء فــي نهایــة اإلجــازة، وعقــد لقــاء لالختبــار،- 
وبنــاء علیــه تمــنح اإلجــازة عــن طریــق الجهــة العلمیــة 

. ولة عن عملیة التلقینؤ المس
أن یــنص فــي اإلجــازة علــى أنهــا تمــت بهــذه الوســیلة - 

. اإللكترونیة
عـن ون ئـعلما بأن طائفة من القـراء المعاصـرین یقر 

:ومنهم، طریق التقنیة
.عبد الباسط هاشم/ الشیخ -١
. محمد عبد الحمید السكندري/ الشیخ -٢
. نبهان مصريمحمد/ شیخنا الشیخ -٣
. عبد الوكیل عبد الحق الهاشمي/ الشیخ المحدث -٤
، الضوابط العلمیة المنهجیـة المتعلقـة بالمـادة المتلقـاة-٦

كالنـــشر فـــي القـــراءات (تـــب روایـــة وهـــذه المـــادة تنقـــسم إلـــى ك
وكتـب ، )الـدانيالعشر البن الجزري، والتیـسیر ألبـي عمـرو 

أوســـواء كانـــت القـــراءات العـــشر الـــصغرى :القـــراءات

إفـراد الكبرى أو عددا من الروایات كـل علـى حـدة فـي حالـة 
ــــــــب الرســــــــم والــــــــضبط وعــــــــد اآلي المعتمــــــــدة الروایــــــــات، وكت

ـــد القـــراء، والمنظومـــات فـــي علمـــي القـــراءات والمعروفـــة عن
والتجوید على اختالفها، وهذه كلهـا یـشترط فیهـا أن یكـون 
الشیخ مجازا بها، ویتم التأكد من إتمام المـادة المتلقـاه مـن 
خالل هـذه المـصادر، مـع إجـراء اختبـارات دوریـة ونهائیـة 
إلكترونیة یـتم مـن خاللهـا التأكـد مـن إتقـان الطالـب المـادة 

. المتلقاه
التـــدرج فـــي (قـــي القـــراءات عبـــر التقنیـــة مـــستویات تل-٧

ــــي ــــة حفــــص عــــن عاصــــم أو ):التلق ــــب بروای ــــدأ الطال ویب
ـــافع ـــالون أو روش عـــن ن ـــات، ق ـــم ، أو غیرهـــا مـــن الروای ث

ثــم جمــع القــراءات ، ینتقــل بعــدها إلــى الجمــع بــین روایتــین
ثــم القـــراءات العـــشر ، الــسبع الـــصغرى بمــضمن الـــشاطبیة
القـــراءات العـــشر ثـــم، الـــصغرى بمـــضمن الـــشاطبیة والـــدرة

وذلــك ، الكبـرى بمــضمن طیبــة النــشر فــي القــراءات العــشر
عــــن طریــــق برنــــامج زمنــــي یوضــــع لهــــذه الغایــــة تحــــددها 

. اللجنة المشرفة على برنامج اإلقراء
الـــضوابط العلمیــــة المنهجیــــة المتعلقـــة بعمــــل اللجنــــة -٨

:المشرفة على التلقي
أن تـــــشكل اللجنـــــة مـــــن مـــــشایخ معـــــروفین باإلتقـــــان - 

واإلجــــازات العلمیــــة المعتمــــدة علــــى مــــستوى العـــــالم 
.اإلسالمي

أن تــــضع اللجنــــة المــــستویات العلمیــــة للتلقــــي والتــــي - 
ســبق اإلشــارة إلیهــا مــع التفــصیل فــي الجوانــب العلمیــة

. المتعلقة بها
أن تراقـــب ســـیر اإلقـــراء فـــي المقـــرأة أو الجهـــة التـــي - 

وأســواء أكانـت جامعــة ، تـشرف علـى عملیــة اإلقـراء
مؤســسة تعلیمیــة أو جمعیـة قرآنیــة، وذلــك أوال وة أكلیـ

ـــــــق الـــــــسماع المـــــــستمر،  ـــــــأول عـــــــن طری والمراقبـــــــة ب
. المتواصلة

أن تطــــور اآللیــــات العلمیــــة والتقنیــــة الالزمــــة لعمــــل - 
. من خالل التجربة والممارسةالتلقي المحوسب

یمكــن تطــویر عملیــة تلقــي القــراءات عبــر التقنیــة عــن - ٩
: حات واآللیات العلمیة، ومنهاطریق حزمة من االقترا
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ــــة . أ ــــر التقنی ــــالقراءة عب ــــراء المهتمــــین ب تــــشكیل رابطــــة للق
تــنظم عمــل اإلقــراء المحوســب، وهــذه التجربــة موجــودة 
فــي موقــع آفــاق القــراءات، ولكــن هــذه الرابطــة محــدودة 
إلى حد مـا لـضرورة وجـود مؤسـسة علمیـة تحظـى بثقـة 

ن كبیـــرة علـــى مـــستوى المتخصـــصین فـــي هـــذین العلمـــی
. في العالم اإلسالمي

للوصـــول لمنهجیـــات اإللكترونیـــةالتكامـــل بـــین المقـــارىء .ب
. أساسیة متفق علیها

تــــشكیل لجنــــة علمیــــة موثوقــــة علــــى مــــستوى العــــالم .ج
اإلســــالمي تتكــــون مــــن شــــرعیین وتقنیــــین وتربــــویین 

، لمناقـشة أهــم موضــوعات التلقـي عــن طریــق التقنیــة
. وتقدیم الدراسات واالستشارات الالزمة

البحــث عــن بــدائل تواصــلیة إلكترونیــة تكــون مأمونــة .د
ومتاحـــة عـــن طریـــق الــــدعم المـــالي العلمـــي الــــوقفي 

. ألعمال اإلقراء المحوسب
الـــسعي نحـــو إنـــشاء مقـــرأة إلكترونیـــة عالمیـــة تـــوطن فـــي .ه

ــــــى قــــــسم  ــــــاالقتراح عل جامعــــــة مرموقــــــة، وقــــــد قمــــــت ب
سة ومؤسـالقراءات بكلیـة القـرآن الكـریم بالمدینـة المنـورة، 

بإنــــــشاء مقــــــرأة إلكترونیــــــة المدینــــــة التعلیمیــــــة الخیریــــــة؛ 
وهمــا فــي طــور - عالمیــة لهــا هیئــة استــشاریة عالمیــة 

تنبثــق منهــا لجنــة علمیــة متخصــصة ، و - اإلنــشاء اآلن 
تــشرف، وتراقــب ســیر اإلقــراء، مــع وجــود تقنیــات عالیــة 
ـــــــة،  ـــــــضمن الدرجـــــــة العالیـــــــة مـــــــن المرون الجـــــــودة، وتت

الــــشیوخ والطـــــالب، ووجـــــود والتواصــــل المتفاعـــــل بـــــین 
مــستویات علمیــة متدرجــة وفــق منهــاج علمــي أكــادیمي 
منــــــضبط یـــــــرتبط بـــــــإقراء طلبـــــــة كلیـــــــة القـــــــرآن الكـــــــریم 
بـــالقراءات العـــشر الـــصغرى باإلجـــارة، واســـتقبال الطلبـــة 
ــــاب  مــــن الجامعــــات والكلیــــات خــــارج المدینــــة، وفــــتح ب
اإلقــراء للــراغبین فــي العــالم أجمــع، مــع جــود آلیــة لمــنح 

. ادات واإلجازات العلمیةالشه

:
والـــــصالة والـــــسالم علـــــى ، الحمـــــد هللا رب العـــــالمین

،،، وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعین، أشرف المرسلین

:فقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة
:هـــيفـــي القـــراءات والتجویـــد نظریـــة التعلـــیم المحوســـب)١
لـــــة مــــن الطرائـــــق وجم، مجموعــــة مــــن المبـــــادئ النظریــــة"

والوســـائل التقنیـــة التـــي تـــستخدم فـــي تـــسهیل تعلـــیم علمـــي 
علــــى نحــــو یحقــــق االســــتفادة المثلــــى ؛القــــراءات والتجویــــد

وتخزینهـــا ، وحفظهـــا، للتقنیـــة فـــي عـــرض المـــواد التعلیمیـــة
لتطــویر ، ونتــائج مرضــیة، وتقویمهــا بكفــاءة عالیــة، ونقلهــا

ألكبــر عــدد وتعمیمــا لهمــا ؛وســائل التعلــیم لهــذین العلمــین
ممكــن مــن المــسلمین ســواء أكــان التعلــیم أكادیمیــا أم كــان 

. "تعلیما شخصیا ذاتیا
تطبیقیـــة الســـتخدام التقنیـــة فـــي واللمجـــاالت النظریـــة ا) ٢

اعتمـــاد القـــراءات والتجویـــد تـــشتمل علـــى ، هـــذین العلمـــین
تحقیــق المحاكـــاة و علــى الجانــب األدائــي المهـــاري الــصوتي، 

للــــتالوة فــــي القــــراءات والتجویــــد، الــــصوتیة والتــــصویر الحــــي
والعلـــوم المتـــصلة معالجــة أمهـــات كتــب التجویـــد والقــراءات و 

، والتطبیـــــق، بهـــــا كالرســـــم والـــــضبط وعـــــد اآلي والتوجیـــــه
ومـــات فـــي علمـــي ظمعالجـــة أهـــم المنو ، وغیرهـــا إلكترونیـــا

توثیــــق ومعالجــــة القــــراءات ، التجویــــد والقــــراءات إلكترونیــــا
ونیــــــــا، اســـــــــتخدام تقنیـــــــــة العــــــــشر الـــــــــصغرى والكبـــــــــرى إلكتر 

العثمـــــاني، التـــــدریب علـــــى اســـــتخدام الرســـــم يالمعلومــــات فـــــ
ـــا إلكترونیـــا و وتعلیمـــه،  ـــات العـــشرین رســـما عثمانی رســـم الروای

عـــداد و عـــن طریـــق النـــشر المكتبـــي،  ٕ صحف تعلـــیم الرســـم مـــ"ا
الـــورقي ثـــم الرقمـــي، ویتـــضمن تعلـــیم قواعـــد الرســـم " العثمـــاني

،التعلیم المحوســبوالــضبط عــن طریــق خدمــة جدیــدة تتــصل بــ
علـى األداء وبـین الطـالب أنفـسهم تدریب العملي للطالـب، وال

، وتــدریبهم علــى إنتــاج وســائل خــارج المحاضــرة قبلهــا وبعــدها
. التعلیم المحوسب

مجـــاالت اســـتخدام التقنیـــة مـــن حیـــث نوعیتهـــا تنقـــسم ) ٣
: ثالثة أقسامإلى 

.استخدام الشبكة العنكبوتیة: القسم األول
البــــرامج الحاســــوبیة والبرمجیــــات المعــــدة :لثــــانيلقــــسم اا

.لغایات التعلیم خصیصا
. المختبرات المتخصصة للتعلیم المحوسب:القسم الثالث
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تنقــسم مجــاالت اســتخدام التقنیــة مــن حیــث نوعیــة المــادة ) ٤
، والتجویـــدالمـــستخدمة إلـــى النـــصوص فـــي علمـــي القـــراءات 

والـــــصورة الـــــصوتتـــــشتمل علـــــى التـــــي ، و الوســـــائط المتعـــــددة
، الرقمیــةومقــاطع الفیــدیو، والفالشــات التوضــیحیة، والمكتبــات 

. والمعالجات الخاصة
ـــیم القـــراءات ) ٥ اســـتخدام التقنیـــة عامـــل مـــساعد فـــي تعل

؛والتجویــد بعــد مرحلــة البنــاء والتأســیس فــي هــذین العلمــین
. ألنهما یقومان على التلقي والمشافهة

، یكــــون بهــــدفینتلقــــي القــــراءات عــــن طریــــق التقنیــــة) ٦
. اإلجازة العلمیة:الثاني، التعلم الشخصي:األول

أن یتواصـــل الـــشیخ والطالـــب : اإلجـــازة عبـــر التقنیـــة تعنـــي) ٧
، أو بــــرامج اإللكترونیـــةلتلقـــي القـــراءات عــــن طریـــق المقــــارىء 

المحادثة صـوتیة، مـن أول القـرآن إلـى آخـره بروایـة أو أكثـر أو 
ـــا أو بـــالقراءات العـــشر الـــصغرى أو الك بـــرى، أو أن یتلقـــى كتاب

منظوما في القراءات والتجوید، ویمنحـه الـشیخ بعـد ذلـك شـهادة 
بأنـه قـد أتقـن مـا قـرأ، ویـسمح مع السند المتـصل إلـى النبـي 

. باإلقراء
اإلجازة عن طریق التقنیـة جـائزة مـن حیـث المبـدأ إذا ) ٨

تـــــوفرت لهـــــا الـــــشروط الــــــشرعیة المعروفـــــة لإلجـــــازة فــــــي 
. القراءات

ـــق ) ٩ تـــشترط شـــروط خاصـــة لتلقـــي القـــراءات عـــن طری
ـــرة شـــرعا لتلقـــي القـــراءات ، التقنیـــة ـــشروط المعتب إضـــافة لل

بعـــــضها یتعلـــــق بنوعیـــــة التقنیـــــة ، عـــــن طریـــــق المـــــشافهة
، وبعــــضها یتعلـــق بالــــشیخ المقـــرىء المجیــــز، المـــستخدمة

وبعـــضها یتعلــق بهمـــا ، وبعــضها یتعلــق بالطالـــب المتلقــي
ـــق بالمـــ، معـــا ـــاةوبعـــضها یتعل ـــك وفـــق ، ادة المتلق وكـــل ذل

. مستویات علمیة محددة
منهجیــة العلمیــة الضوابط اقتــرح البحــث جملــة مــن الــ)١٠

للقــراءات عبــرمتعلقــة بعمــل اللجنــة المــشرفة علــى التلقــي ال
. التقنیة تضمن سالمة التلقي

تطــــویر اقتــــرح البحــــث جملــــة مــــن اآللیــــات العلمیــــة ل)١١
. عملیة تلقي القراءات عبر التقنیة

:

. com.arwikipedia.www: وانظر) ١(
: وانظــــر مــــصادر طــــرق تــــدریس التربیــــة اإلســــالمیة مــــثال)٢(

، ویحیـــى عیــــد، طرائــــق تــــدریس هلــــدواالـــدكتور ناصــــر الخ
ـــــة، دار  التربیـــــة اإلســـــالمیة، وأســـــالیبها وتطبیقاتهـــــا العملی

ــــین، األردن، ومكتبــــة الفــــالح، الكویــــت، ط ٢٠٠١، ١حن
. ها، وما بعد٢١١:م، ص

ن كـــان یطلـــق علیـــه التربویـــون التعلـــیم التقلیـــدي، ولكنـــي )٣( ٕ وا
؛ "بـــالتعلیم االعتیـــادي أو الحـــضوري : " آثـــرت أن أســـمیه

ألن إطالق لفظ التعلیم التقلیدي، یوهم وسم التعلـیم القـائم 
علـــــى المـــــشافهة بـــــین األســـــتاذ والطالـــــب بأنـــــه منقـــــوص، 
ومعیـــــب، وهـــــذا غیـــــر صـــــحیح؛ فـــــإن أصـــــل التعلـــــیم هـــــو 

واصـــــل المباشـــــر بـــــین األســـــتاذ والطالـــــب دون وســـــائل الت
مــــــساعدة والقــــــائم علــــــى المــــــشافهة والتواصــــــل اإلنــــــساني 
المجــرد، ولكــن التطــور فــي وســائل التــدریس یفــرض علــى 
المـــدرس مواكبـــة كـــل مـــا هـــو جدیـــد فـــي مجـــال الوســـائل 

. غیرهاوالتعلیمیة سواء أكانت إلكترونیة أ
ن علمــــي القــــراءات وانظــــر أوجــــه االتفــــاق واالخــــتالف بــــی)٤(

والتجوید، الدكتور محمد خالـد منـصور، الوسـیط فـي علـم 
. ٥٢-٥١: التجوید، ص

التقنیـة مـن المبـرمج مــروان اإللكترونیــةتـم أخـذ المعطیـات )٥(
حــــداد لبنــــاء مكونــــات المختبــــر اإللكترونــــي، ثــــم صــــاغها 

. الباحث بأسلوبه وترتیبه
.ttp://wwwومــصادر التـــدرب، مركــز التــدرب المحوســـب)٦(

elearning. edu. sa/training/elearning. html
: رجـــوع للموســـوعة فهـــي موجـــودة فـــي مـــوقعینللمـــن أراد ا)٧(

: ، وأمــا الموقــع الثــاني فهــوal-waset.org: الموقــع األول
quran1.net .

ـــــى )٨( ـــــیم التعلـــــیم عل ـــــة بعمـــــل اســـــتبانة لتقی قـــــام موقـــــع الحقیق
أن النظــام علــى وكانــت مؤشــرات االســتبانة تــدلالموقــع، 

المتبـع فـي مركــز العنایـة بـالقرآن وفــر علـى الكثیـر الوقــت 
والجهـــــد، وأثبـــــت جـــــدواه وفعالیتـــــه وذلـــــك بنجـــــاح العملیـــــة 

. التعلیمیة من خالله في أفضل صورة
أعد تقریرا علمیا مفصال األخ المبرمج یاسـر عبـد المـنعم، )٩(

تــصورا تقنیــا فقــد تواصــل مــع موقــع فالشــكمز، واســتخلص 
للقراءات،اء بیئة إلكترونیة للتلقي المباشرلبن
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:وذلك ضمن الرابط التالي
http://www.flashcoms.com/products/comm
unity_video_chat/full_features_list/
وقـــد قمـــت بتجربـــة هـــذا البرنـــامج فـــي بیئـــة تفاعلیـــة فـــي 
مقـــرأة مؤســـسة المدینـــة التعلیمیـــة الخیریـــة، حینمـــا كنـــت 

، ه١٤٢٩عــــام ن التعلــــیم المحوســــبمستـــشارا شــــرعیا لــــشؤو 
وقد تم تأسیس مقرأة إلكترونیة عالمیة، وتـم العمـل علـى 
ــــامج ضــــمن هــــذه المقــــرأة، وقــــد أثبــــت  ــــة هــــذا البرن تجرب

. البرنامج فاعلیة وتفاعال مناسبا لتلقي القراءات
للجمعیــــة العلمیـــــة النــــدوة األولـــــى للملتقــــى األول:انظــــر)١٠(

/ ٢٢/١٠مــــــــه بتــــــــاریخ الــــــــسعودیة للقــــــــرآن الكــــــــریم وعلو 
الكبــرى بكلیــة أصــول الــدین، جامعــة ، القاعــةه١٤٢٤
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