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موسیقی کودک مانند سینمای کودک، 
ش�رایط خوبی را پشت س�ر نمی گذارد، 
حتی آثار س�ینمای کودک از موسیقی 
اس�تفاده  بزرگس�ال  س�نی  گ�روه 
می کنند، این در حالی است که در چند 
دهه پی�ش ارتب�اط قوی بین س�ینمای 
کودک و موس�یقی ک�ودک باعث خلق 
آث�ار مان�دگار س�ینمایی و تلویزیونی 
ش�د ک�ه موس�یقی مت�ن آنه�ا هن�وز 
ه�م در خاطر م�ردم باقی مانده اس�ت.

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، آماری از صدور مجوز های 
آلبوم ها و تک آهنگ را در سال جاری منتشر 
کرده اس��ت، که مرور آن می تواند وضعیت 
موسیقی کودک را در فضای موسیقی کشور 

به نمایش بگذارد.
بر اس��اس آمار وزارت ارش��اد، در شش ماه 
نخست س��ال جاری )از فروردین تا پایان 
ش��هریور ۱۴۰۰( مج��وز ۱۷۷ آلب��وم و ۲ 
هزار و ۲۶۹ تک آهنگ صادر ش��ده است. 
در بخش موسیقی سنتی ۳۲ آلبوم و ۱۰۹ 
تک آهنگ، موسیقی پاپ ۳۷ آلبوم و هزار 
و ۶۶۶ تک آهن��گ، موس��یقی کالس��یک 
۲۳ آلب��وم و ۵۶ تک آهنگ مجوز انتش��ار 
دریافت کرد. همچنین موسیقی نواحی ۳۶ 
آلبوم و ۸۹ تک آهنگ، موس��یقی تلفیقی 
۴۴ آلب��وم و ۳۴۴ تک آهنگ و موس��یقی 
کودک چهار آلبوم و پنج تک آهنگ از دفتر 
موس��یقی مجوز انتش��ار گرفتند. این آمار 
می تواند مبن��ای مقایس��ه ای خوبی برای 
اهمیت موسیقی کودک در مقابل تولیدات 
موسیقی برای گروه سنی بزرگسال باشد به 
طوری که از ۱۷۷ آلبوم موس��یقی منتشر 
شده تنها چهار آلبوم متعلق به گروه سنی 
کودک است به عبارت دیگر ۲/۲۵ درصد از 
آلبوم های منتشر شده برای کودکان است. 
این رقم پایین در مقایسه با جمعیت کودک 
و نوجوان که ۲۴ درصد از جمعیت کش��ور 
را به خود اختصاص داده اند، نش��ان دهنده 
عمق عقب افتادگی موسیقی کودک از نیاز 
بازار است. البته آمار سال ۱۴۰۰ در مقابل 
مدت مش��ابه س��ال ۹۹، یک پیشرفت به 
شمار می رود زیرا در آن دوره از ۱۵۵ آلبوم 
منتشر شده فقط دو آلبوم مختص موسیقی 

کودک بوده است.
 موسیقی کودک سخت است!

مهدی آذرسینا، موس��یقیدان که سال ها 
در زمینه موسیقی کودک کار کرده است، 
می گوی��د: »از وضعیت نش��ر در این حوزه 
چندان مطلع نیس��تم اما به نظر من آثاری 
که اختصاص به کودک دارد باید به درستی 
بررسی و پژوهش شود چه به لحاظ موسیقی 
و چه شعر؛ در واقع دست اندرکاران این ژانر 
از موس��یقی باید با توجه به ش��رایط سنی 
کودک و زمینه رش��د و تعلی��م و تربیت او 
جنبه های تأثیرگذار در شخصیت کودکان 
را در نظر داش��ته باش��ند و ب��ا همین نگاه 
برنامه ریزی های درستی در جهت آموزش 
و تألیف آثار برای ک��ودکان در نظر گرفته 
ش��ود و البته ناگفته نماند در پرداختن به 
هر ک��دام از این عوامل نیاز به کارش��ناس 

متخصص است.« 
آذرسینا با اشاره به اینکه موسیقیدان در کار 
برای کودک و نوجوان باید به »قابل درک 
بودن موسیقی برای کودک« توجه داشته 
باشد، می گوید: »پیچیدگی  هایی که به مرور 
زمان در موسیقی کودک نمود پیدا می کند، 
باید به گونه ای مطرح و آموزش داده شود که 
برای کودکان و نوجوانان قابل درک باشد تا 
آنجا که موجب گرایش و ترغیب و تشویق 
آنها ش��ود و به دنبال هنرهای پیش��رفته و 
سطح باالی موسیقی باشند و قدرت درک 
داشته باشند و از همین پایه تربیت شوند.«

بهرام عرب وند، دیگر موس��یقیدانی که در 
حوزه موس��یقی کودک مش��غول فعالیت 
است، معتقد اس��ت: »در حال حاضر تعداد 
فعاالن موس��یقی ک��ودک و آهنگس��ازان 
شناخته شده در این زمینه انگشت شمارند 
که به طور حتم آسیب جدی به این حوزه 

وارد می شود.«
 قط�ع ش�دن ارتب�اط موس�یقی و 

سینمای کودک
نگاهی به س��ال های نه چندان دور نش��ان 
می دهد رابطه مس��تقیمی میان سینمای 
کودک و موس��یقی کودک وجود داش��ته 
است و اکثر آثار موفق س��ینمای کودک و 
حتی آثار تلویزیونی کودک و نوجوان دارای 
موس��یقی های ماندگاری برای گروه سنی 
کودک بوده اند. »کاله قرمزی«، »گلنار«، 
»مدرس��ه موش ها« )س��ریال عروس��کی 
تلویزیون��ی( و »ش��هر موش ه��ا« )فیل��م 
سینمایی به کارگردانی محمدعلی طالبی(، 

»خواهران غری��ب«، »خونه مادربزرگه « و 
»آقای حکایتی « جزو آثار موفق تلویزیونی 
و س��ینمایی هس��تند که هر کدام در کنار 
داس��تان های خاطره انگیز، موسیقی های 
ماندگاری نیز دارند. اما چرا رابطه موسیقی 
کودک و سینمای کودک اکنون به جدایی 
رس��یده اس��ت؟! بهرام دهقانیار، از جمله 
هنرمندان حوزه موسیقی است که سابقه 
طوالنی در کار تولید موس��یقی کودک در 
تلویزیون دارد. یک��ی از آثاری که دهقانیار 
تولید کرده و اکنون بیش از سه دهه در اوج 
خود قرار دارد، موس��یقی مجموعه »خونه 
مادربزرگه « اس��ت. این موس��یقیدان در 
خصوص چرایی کم شدن کیفیت موسیقی 
ک��ودک در آث��ار تلویزیونی و س��ینمایی 
می گوید: »اثر نمایش��ی که تولید و سپس 
دیده ش��ود، در عین حال که جذابیت های 
تصویری مورد نیاز را دارا باشد و توسط کادر 
حرفه ای ساخته شده باش��د، طبیعتاً برای 
ساخت موسیقی به آهنگس��ازی نیاز دارد 
که به کار خود آگاه باشد. البته کاربلد بودن 
تنها به این معنا نیس��ت که فرد تحصیالت 
خیلی خوبی در حوزه مورد نظر داشته باشد 
بلکه به این معناست که آهنگساز بتواند در 
ساخت اثر، اس��تعداد درونی آهنگسازی و 
ملودی سازی ژانر کودک را به اجرا درآورد. 
البته باید در نظر بگیریم که در دهه های ۶۰ 
و ۷۰ تعداد کانال های تلویزیون، بسیار کمتر 
از امروز بود و تولیدکنندگان و تهیه کنندگان 
از افرادی دعوت می کردند که حقیقتاً کار 
خود را بلد، صاحب نظر و بااستعداد بودند.« 
دهقانی��ار می افزای��د: »زمانی ک��ه تعداد 
کانال های تلویزیون و ساعات پخش افزایش 
یافت، مس��ئوالن ش��بکه های تلویزیونی 
مجبور ش��دند که برنامه های شبکه  ها را به 

طریقی پر کنند؛ به همین دلیل ناخودآگاه 
س��طح کیفی آثار تنزل پیدا کرد. از طرفی 
گاهی به دلیل کمبود بودجه، تهیه کنندگان 
مجبور هستند با هزینه پایین از افرادی که 
تجربه کمتری دارند و یا در جس��ت وجوی 
کار هس��تند، دعوت به همکاری کنند زیرا 
طبیعتاً اف��راد حرفه ای دس��تمزد باالتری 
می گیرند.« وی مس��ائل اقتص��ادی را در 
کاهش کیفیت موس��یقی کودک بی تأثیر 
نمی داند و تصری��ح می کند: »ام��روزه به 
علت ت��ورم اقتص��ادی، آهنگس��ازانی که 
تجرب��ه کمت��ری دارند و دس��تمزد پایین 
دریافت می کنند، باید حداق��ل ۱۰ پروژه 
را به انجام برسانند تا بتوانند زندگی خود را 
در طول یک سال با آن درآمد سپری کنند. 
همچنین برخی از آهنگس��ازان که درآمد 
کمتری طلب می کنند شاید مجبور شوند 
در یک سال ۱۰۰ پروژه انجام دهند تا خرج 
زندگی خود را دربیاورند. در نهایت چنین 
حالتی می تواند در کیفیت کاری آهنگساز 

تأثیرگذار باشد.«
 ر ها سازی موسیقی کودک به بهانه 

سختی ها!
س��اخت موس��یقی کودک س��خت است، 
ساخت موس��یقی کودک نیازمند نیروی 
متخصص است، س��اخت موسیقی کودک 
نیازمند توجه و سرمایه گذاری تهیه کننده 
آثاری سینمایی و تلویزیونی است. تا اینجای 
کار هیچ چیز به نفع موسیقی کودک نیست. 
در این ش��رایط آثاری در سینمای کودک 
تولید می ش��ود که عماًل موسیقی آن برای 
گروه سنی کودک مناسب نیست و محتوای 
آن موسیقی اغلب همان موسیقی بزرگسال 
است که از سوی کاراکترهای فانتزی برای 
کودکان خوانده می شود! با آنکه عمالً کودک 

از محتوای این موسیقی سر درنمی آورد و 
برایش قابل فهم نیست.

 کودکان را از موس�یقی سخیف دور 
کنیم

میالد عرفان پور، مدیر مرکز موسیقی حوزه 
هنری، با هشدار درباره موسیقی های سخیف 
که در دس��ترس کودکان ق��رار می گیرد، 
می گوید: »وقتی ما از موسیقی های سخیف 
و کم مایه صحبت می کنیم منظورمان آن 
گونه از موسیقی هاست که روان کودکان را 
مخدوش می کند. نوع تنظیم ها و استفاده از 
موسیقی آن قدر ناشیانه و به قدری مبتذل 
و سهل انگارانه است که به هیچ عنوان کاری 
با سالمت روانی کودکان و آرامش کودکان 
ندارند . موسیقی هایی که اگر خودمان هم 
گا هاً جایی می شنویم پس از دقایقی کوتاه 
دچار س��ردرد می ش��ویم حال کودکی که 
این آثار را می شنود و سواد موسیقایی هم 
ندارد قطعاً بسیار آس��یب می بیند. نگاه ما 
از این جهت بیش��تر متمرکز به استفاده از 

آهنگسازان و موس��یقیدانانی است که این 
نگاه و ظرافت را در مواجه با موسیقی کودک 
داشته باش��ند و بدانند موس��یقی کودک 
محصولی فقط برای تفن��ن و گذران اوقات 

کودکان نیست.«
عرفان پور ادامه می دهد: »متأسفانه خیلی 
از مه��د کودک  ها و مدارس برای س��رگرم 
کردن بچه  ها از موس��یقی های نامناس��ب 
و فقط ب��رای تفریح بچه  ها ب��دون در نظر 
گرفتن تأثیرات مخرب این گونه موسیقی ها 
اس��تفاده می کنند در صورتی که موسیقی 
حتی موس��یقی در گونه بی کالم خودش 
حامل معنا هایی اس��ت که اگر س��نجیده 
نباشد و اس��تفاده از نت ها استفاده دقیقی 
نباشد و ظرافتی پشت هر نت نهفته نباشد 
مانند این است ما شیء یا داستانی را تحویل 
مخاطب دهیم که پر از آشفتگی و بی نظمی 
و پر از ضع��ف هنری و فنی اس��ت و باعث 
آسیب رساندن به کودک می شود و آرامش 
او را برهم می زند و به طور یقین بعد از چند 

سال تأثیر بد خودش را نشان می دهد.«
مدیر مرکز موس��یقی حوزه هن��ری تأکید 
می کند: »همیشه یک جنبه ای از موسیقی 
کودک تفنن و سرگرمی کودک و یک جنبه 
هم تعلیم بوده؛ در اکثر آلبوم های موسیقی 
کودک بحث آموزش جدی است ما هم در 
این آثار ه��م نگاهی به موس��یقی تعلیمی 
داریم و هم نداری��م. از این جهت نداریم که 
سعی کردیم نگاه مان به موسیقی تعلیمی، 
کلیشه ای نباشد و مستقیم گویی های بسیار 
درکار ها نباش��د و از آموزش های س��طحی 
فاصله داش��ته باش��د چراکه بس��یاری از 
آموزش ها امروزه برای کودکان هفت ساله 
را بچه های پنج ساله هم می فهمند و یا شاید 
نیازی به آموزش آن مس��ائل دیگر نداشته 
باشند. به نظرم این مطلب خیلی جدی است 
که ما هم سعی کردیم در کل مسیر، کودک 
را ج��دی بگیریم و او را صغی��ر، کم دانش و 

نیازمند آموزش های ابتدایی نبینیم.«
 چرا سرود مغفول مانده است؟!

آمار ه��ا نش��ان می ده��د تولید کنندگان 
موس��یقی عالقه ای به تولید آلب��وم ویژه 
کودکان ندارند و حتی سخت بودن تولید 
اثر برای گروه س��نی کودک باعث ش��ده 
تا موس��یقیدان ها کمتر س��راغ کار برای 
کودکان بروند ولی از آن س��و موس��یقی 
کودک دارای ویژگی هایی است که می توان 
به راحتی به آن پرداخ��ت. یکی از راه های 
پرداخت به موسیقی کودک، ترویج سرود 
اس��ت. دکتر سیما فردوس��ی روانشناس، 
می گوید: »وقتی ما راجع به سرود صحبت 
می کنیم، درباره اشعاری صحبت می کنیم 
که در فرم، محت��وا، قافی��ه و معنا حاوی 
ارزش هس��تند. طبیعتاً س��رودی که این 
مؤلفه  ها را داش��ته باش��د، معنادار است و 
تأثیر فراوانی روی شناخت و رشد کودک 
دارد. موسیقی مبتذل و اشعار بی معنا تأثیر 
بس��یار مخربی روی ذهن کودکان دارد؛ 
بنابراین شعرخوانی و سرودخوانی می تواند 
تأثیر بسیار مهمی هم در کوتاه مدت و هم 

درازمدت داشته باشد.«
این روانشناس می افزاید: »بچه  ها خیلی از 
مفاهیم را به وسیله سرود، به شکل بهتری 
یاد می گیرند؛ آنها روانخوانی را به وس��یله 
شعرخوانی می آموزند. خیلی از درک معانی 
ادبی را به وسیله شعرخوانی و سرودخوانی 
می توانیم برای بچه  ه��ا ایجاد کنیم. خزانه 
لغات کودکان با ش��عرخوانی افزایش پیدا 
می کند. شعرخوانی در تقویت حافظه تأثیر 
ش��گفت انگیزی دارد. اگر حافظه کودکان 
و نوجوان��ان تقویت ش��ود، آنه��ا در حوزه 
یادگیری نیز تقویت می ش��وند. موسیقی 
دسته جمعی یا سرود در حافظه کوتاه مدت 

تأثیر غیر قابل انکاری دارد.«
وزیر ارش��اد، به تازگی از توجه به س��رود و 
راه اندازی مرکز سرود و آهنگ های انقالبی 
س��خن گفته اس��ت. اکنون می ت��وان این 
درخواس��ت را از وزارت ارش��اد داشت که 
در کنار توجه به سرود بزرگسال در زمینه 
ترویج سرود برای گروه س��نی کودک نیز 
همت داشته باش��د. اگرچه مراکز فرهنگی 
غیردولتی چند سالی است که در این زمینه 
فعال شده اند. از سوی دیگر بنیاد سینمایی 
فارابی که متولی برگزاری جش��نواره فیلم 
کودک و نوجوان به شمار می رود و وظیفه 
حمای��ت از تولید فیل��م را برعه��ده دارد، 
می تواند در ضمن حمایت از تولید آثار فاخر 
در سینمای کودک، به استفاده از موسیقی 
مناسب در آثار کودک توجه بیشتری داشته 
باشد. تقویت رابطه سینما و موسیقی کودک 
می تواند به نفع هر دو گروه باش��د و ضمن 
رونق س��ینمای کودک، زمینه ش��کوفایی 

مجدد موسیقی کودک را فراهم کند. 

ساخت موسیقی کودک نیازمند 
نیروی متخصص است، ساخت 
موسیقی کودک نیازمند توجه 
و س�رمایه گذاری تهیه کنن�ده 
آثاری س�ینمایی و تلویزیونی 
اس�ت. تا اینجای کار هیچ چیز 
به نفع موس�یقی کودک نیست

نگاهی به سال های نه چندان دور 
نشان می دهد رابطه مستقیمی 
میان سینمای کودک و موسیقی 
کودک وجود داشته است و اکثر 
آثار موفق سینمای کودک و حتی 
آثار تلویزیونی کودک و نوجوان 
دارای موسیقی های ماندگاری 
برای گروه سنی کودک بوده اند

دود جدایی موسیقی و سینمای کودک 
به چشم بچه ها می رود

از مجموع آلبوم های موسیقی تولید شده در شش ماه نخست امسال فقط 2/5 درصد مختص کودکان است

محمدصادق عابدینی
   گزارش

قان�ون اعط�ای م�درک ب�ه حافظ�ان ق�رآن، 
موجب�ات برانگیخت�ن آن�ان ب�رای تحصیل و 
متمرک�ز ش�دن در مباح�ث مرتب�ط ب�ا قرآن 
و همچنی�ن انتف�اع بیش�تر ایش�ان از بح�ر 
عمیق کلم�ات خداون�د را فراهم کرده اس�ت. 
از امتی��ازات قابل توجهی که ب��رای حافظان قرآن 
کریم در نظر گرفته شده، امکان شرکت در کنکور 
ارش��د علوم قرآن و حدیث، ب��دون گذراندن دوره 

کارشناسی این رشته در دانشگاه است. 
طب��ق قانون مص��ّوب، حافظان قرآن پ��س از اخذ 
مدرک درجه ۳ سازمان تبلیغات اسالمی از طریق 
آزمون حفظ کّل )در دو مرحله ش��فاهی و کتبی(، 
مجاز به شرکت در کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث 

خواهند بود. 
این داوطلبان پس از ش��رکت در کنکور ارشد، در 
صورت کس��ب امتیازی معادل یک س��وم نفر اول، 
از س��وی وزارت علوم، مدرک » کارشناس��ی علوم 
قرآن و حدی��ث « را دریافت ک��رده و چنانچه قصد 
ادامه تحصیل و ورود به دوره ارش��د رشته مذکور 
را داشته باشند، الزم اس��ت مجدد در کنکور ارشد 
شرکت نموده و با توجه به رتبه حاصل آمده، نسبت 

به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام کنند. 
اما پس از ورود به دانشگاه، چه چالش   ها و مسائلی 
پیش روی این افراد قرار می گیرد؟ چه محاس��ن و 
فرصت   هایی در این مسیر برای این دسته از حافظان 
وحی، وجود دارد؟ آیا این دانشجویان فرصت برابر 
رشد تحصیلی نسبت به دیگر دانشجویان را خواهند 

داشت؟
سپیده مرادیان، حافظ قرآن و دانشجوی کارشناسی 
ارشد علوم حدیث دانشگاه تهران، در مطلب پیش 
رو درصدد بررسی پرسش های فوق و دستیابی به 
پاس��خ های مناس��ب، از رهگذر تجربیات شخصی 
خودش بوده که در کنار ارزیابی برخی نظرسنجی   ها 

و بررسی های انجام شده، صورت پذیرفته است. 
به طور معمول حافظانی که از مسیر حفظ قرآن وارد 
دانشگاه می شوند، دوره کارشناس��ی را به صورت 
آکادمیک نگذرانده و ورود به مقطع ارش��د، اولین 
تجربه تحصیالت دانشگاهی آنها به شمار می رود، 
همچنان که بسیاری از این دانشجویان، در سنین 
پایین تری نس��بت به همکالس��ی های خ��ود قرار 
داشته و از اثرات طبیعی این موضوع، وجود تجربه 
کمتر ایشان نسبت به سایر دانش��جویان هم دوره 
است. ضمن این که مقطع ارشد، ویژگی های خاصی 
دارد و دانشجو را با چالش   هایی همچون تحقیقات 
و پژوهش های گسترده، نگارش مقاله و در آخر نیز 
با پایان نامه نویس��ی روبه رو می کن��د و ورود بدون 
پیشینه آکادمیک حافظان به این فضا، کار آنان را با 

دشواری های بیشتری همراه می سازد. 
عالوه بر آن، این دس��ته از دانش��جویان معموالً به 
جهت عدم برخورداری از سابقه علمی و پژوهشی، 
نگرانی های بیشتری در مقایسه با دیگر دانشجویان 

هنگام تحصیل دارند. 
عدم تس��لط کافی به ادبیات عرب، مشکل دیگری 
است که آنها را در این دوره با دشواری ترجمه کتب 
و متون مورد نیاز مواجه می س��ازد چراکه پیش از 
این فرصت کافی ب��رای فراگیری این دانش مهم را 
نداشته، در نتیجه توجه خویش را معطوف به سایر 
دروس کرده ان��د؛ پس از ورود به مقطع ارش��د نیز 
به دروس مرتبط با ادبیات ع��رب )از جمله صرف، 
نحو و...( به طور تخصصی پرداخته نمی ش��ود؛ زیرا 
پیش فرض آن است که دانشجو در دوره کارشناسی 

این دانش را به خوبی فراگرفته است. 
گذشته از موارد یاد شده، کوتاهی بازه زمانی دوره 
کارشناسی ارشد نیز معضل دیگری به شمار می رود 
که با توجه به ع��دم تجربه دانش��جویان حافظ در 
تحصیالت دانشگاهی، این زماِن کوتاه فرصت کافی 
برای کسب تجربه علمی و پژوهشی را برای ایشان 
فراهم نمی آورد؛ لذا ایش��ان ناگزیرند به سرعت با 
اقتضائات و محیط دانش��گاه و دوره ارشد، آشنایی 
پیدا کرده و همگام با س��ایر دانش��جویان حرکت 

کنند. 
  فرصت   ها و محاسن

گذشته از همه آسیب   ها و مش��کالت، نمی توان از 
فرصت های خوب این ش��یوه تحصیل��ی و مزایای 
منحصر به فرد آن چشم پوش��ی کرد ضمن این که 
می ت��وان گفت با کم��ک عوامل مهم��ی همچون 
خودب��اوری، انگیزه و ت��الش مضاع��ف، می توان 
آس��یب های موج��ود و پیش گفته را جب��ران و به 

فرصت تبدیل کرد. 
این نکت��ه را نیز باید متذکر ش��د که کاس��تی   ها و 
ضعف های احتمال��ی حافظان به واس��طه دروس 
پیش نیازی که دانشگاه برای آنها در نظر می گیرد، تا 

حد زیادی مرتفع خواهد شد. 
قان��ون اعط��ای م��درک ب��ه حافظ��ان، موجبات 
برانگیختن آنان برای تحصیل و متمرکز ش��دن در 
مباحث مرتبط با قرآن و همچنین انتفاع بیش��تر 
ایشان از بحر عمیق کلمات خداوند را فراهم کرده 

است. 
نکته حائز اهمیت دیگ��ر در رابطه با این بحث، این 
اس��ت که حافظ قرآن کریم ب��ودن می تواند عامل 
بس��یار مهمی در فهم بهتر و دقیق تر مطالب حوزه 
الهیات )که ارتباط تنگاتنگی با قرآن دارند( باش��د 
به این علت که داش��تن آش��نایی و نگرشی جامع 
به تمامی آیات ق��رآن، در درک مفاهیم علوم قرآن 
و حتی علوم حدیث بس��یار راه گشا است و چنانچه 

احاطه و تس��لط به ترجمه و مفاهیم ق��رآن نیز به 
همراه آن باشد، ایشان به کمک این عامل می توانند 

به خوبی رشد و ترقی کنند. 
البته شاید بتوان گفت مهم  ترین ابزار مؤثر در رشد و 
پیشرفت این گروه، انگیزه و هدف ایشان از انتخاب 
این مسیر است؛ بی شک حافظانی که به سبب عالقه 
و اش��تیاق خود و نیز احس��اس نیاز به مباحث این 
رشته، وارد دانشگاه   ها می ش��وند، امکان پیشرفت 
بسیار بیشتری خواهند داش��ت و با تالش و همت 
و مطالعات اف��زون خود می توانن��د در مدت زمان 
کمتری به رشد چشمگیری برس��ند؛ نیز می توان 
اذعان داشت این جهش تحصیلی و صرفه جویی در 
زمان به نوعی می تواند زمینه ورود ایشان را پس از 
فارغ التحصیلی به سایر رشته های تحصیلی ایجاد 
کند و یا آنکه سریع تر در مش��اغل مدنظر خویش، 

مشغول به کار شوند. 
از طرف��ی ورود حافظ��ان از این طری��ق به عرصه 
دانش��گاه، اثرات مثبتی را نیز بر اف��رادی که با آنها 
در تعاملند می گذارد و به عنوان کنشگران فرهنگی 
می توانند محرک و مش��وق دیگران ب��رای حفظ 

قرآن باشند. 
  باید  ها و نبایدها

انتخاب این مسیر از سوی حافظان باید با دیدی باز 
و سنجش تمام جوانب، صورت گیرد به این خاطر 
که عدم شرایط مذکور، آسیب   هایی را در پی خواهد 
داشت. برای مثال برخی حافظان نوجوان به منظور 
برخ��ورداری از امتی��از جهش تحصیل��ی، دروس 
مدرسه را ر  ها کرده تا در مسیر آمادگی برای آزمون 
ارش��د قرار گیرند اما چنانچه موفق ب��ه قبولی در 
مراحل ورود به دانشگاه از طریق حفظ نشوند، برای 
بازگشت به مدرسه و ادامه تحصیل از گذر طبیعی، 
ممکن است انگیزه خود را از دست بدهند چراکه با 
ترک مدرسه، از همساالن خود عقب افتاده اند و یا 
آن دس��ته از دانش آموزانی که پس از حافظ شدن 
با نادیده گرفت��ن توانایی   ها و اس��تعداد های خود، 
به صرف تأثیرپذیری از محیط و موقعیت ش��ان، به 
این ش��یوه تحصیلی رو آورده و اس��باب ورود آنها 
به رش��ته   هایی ک��ه در آن از توانمندی بیش��تری 
برخوردارند و چه بسا در آن زمینه   ها موفق تر عمل 

کنند، فراهم نمی شود. 
موضوع درخور توجه دیگر در رابط��ه با این گروه، 
دیدگاه برخی مردم جامع��ه و حتی نگرش برخی 
اساتید و دانشجویان است که غالباً اعتبار چندانی 
برای مدرک این گروه قائل نب��وده و با تصور اینکه 
حافظان بدون شرکت در کنکور یا با واسطه سهمیه 
و بدون سواد کافی، مدرک خود را دریافت کرده اند، 
تمام تالش و زحمات آن��ان را نادیده می گیرند در 
حالی  که، این دس��ته از حافظ��ان، در کنکور هیچ 
سهمیه ای نداشته و تنها امتیاز آنها امکان شرکت 
در کنکور بدون مدرک کارشناسی است. ضمن آنکه 
این دانشجویان به جهت قبولی در کنکور، الزم است 
تمام منابع آزمون ارشد را مطالعه کرده و در شرایط 
یکسانی با دیگر داوطلبان رقابت کنند. افزون بر آن 
مطالعه منابع ارشد در طی دومرتبه ای که حافظان 
در کنکور شرکت می کنند، باعث تثبیت و پختگی 

بیشتر مطالب برای ایشان خواهد شد. 
گفتنی است مراحل ورود به دانشگاه از این طریق 
نیز، چندان که به نظر می رسد سهل و هموار نیست 
و تعداد مح��دودی از حافظان موفق ب��ه قبولی در 
آزمون های مربوطه و ورود به دانش��گاه از این گذر 
می ش��وند که این مطلب، خود گواهی بر مدعایی 

است که بیان شد. 
افزون ب��ر آنچه گفته ش��د، باید توجه داش��ت هر 
س��اله تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته های 
غیرمرتبط نیز وارد مقطع ارش��د رشته علوم قرآن 
و حدیث می ش��وند که در یک مقایس��ه کلی بین 
حافظان و دانش��جویان غیرمرتبط می توان گفت 
دانشجویان غیرمرتبط گرچه دارای مدرک لیسانس 
از طریق تحصیالت دانشگاهی هستند، اما چهار سال 

در رشته   هایی متمایز از الهیات درس خوانده اند. 
در مقاب��ل، حافظان ب��ا دروس حوزه عل��وم قرآن 
و حدیث، آش��نایی و مؤانس��ت بیش��تری دارند، 
بدان جهت که به منظور آمادگی برای ش��رکت در 
کنکور ارش��د، زمانی را برای فراگیری دروس دوره 

کارشناسی رشته فوق الذکر گذرانده اند. 
در برابر گروهی که گفته شد چندان با اعطای مدرک 
به حافظان موافق نیس��تند، گروه قابل توجهی نیز 
دیدگاهی مثبت و مشوقانه نسبت به این دانشجویان 
دارند که پشتیبانی و تشویق ایشان در ایجاد اعتماد 
به نفس و حفظ روحیه تالشگرانه دانشجویان حافظ 

بسی تأثیرگذار است. 
با گذر از آنچه تا به اینجا بیان ش��د می توان نتیجه 
گرفت که این قانون )اعطای مدرک کارشناس��ی 
علوم قرآن و حدیث به حافظان( با تمام آسیب   ها و 
چالش   هایی که دارد، نمی تواند مانع اثربخشی مثبت 
آن شود، در حالی  که فرصت های سودبخشی بر پایه 
آن فراهم می آید و این دانشجویان نیز عالوه بر آنکه 
تا حدود زیادی برای ورود به مقطع ارش��د آمادگی 
پیدا کرده  و در سطح نسبتاً خوبی از سواد و آگاهی 
هستند، می توانند با پش��تکار و تالش افزون- که 
برای کسانی که ش��یوه جهش تحصیلی را انتخاب 
می کنند، امری بایسته و ضروری است- در کسب 
اطالعات و دانش و تجربه بیشتر، فرصت برابر رشد 
تحصیلی را برای خود ایجاد کرده و در مسیر موفقیت 

تحصیلی و کسب مدارج عالی قدم بگذارند. 

نکته

اعطای مدرک » کارشناسی علوم قرآن و حدیث « 
به حافظان قرآن؛ آسیب   ها و فرصت ها


