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گفت وگو با امیرحسین كاكازاده، معلم كالس قرآن

نواي خوش

قرآن
 اشاره 

آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید كه چه 
كاري می توانیــد انجام دهید تا كالس قرآن براي 

بچه ها جذاب تر شود؟ 
مجموعة »ُسروِدســتان« برای بچه ها و معّلمان 
قرآن نامی آشناســت. این مجموعه که به همت 
تعدادی از دوســتان و فعاالن قرآنی کشــور و با 
هدایــت امیرحســین کاکازاده راه اندازی شــده، 
درواقع کاری کرده  است که معّلم در کالس درس 
بتواند با تأّســی به کتب درســی و با روشی نو و 

متنّوع، فضای کالس را عوض کند.  
در این شماره گفت وگوي كوتاهي با امیرحسین 
كاكازاده، معلم قرآن دورة ابتدایي، انجام داده ایم؛ 
معلمي كه با صداي گرم خود، بچه ها را شــیفتة 

كالس قرآن مي كند.

 امیرحســین کاکازاده هســتم؛ معلــم قرآن 

دبســتان با 12 ســال ســابقة تدریس در مراکز 
آموزشــی و در دورة ابتدایــي.  با توجــه به نیاز 
نونهاالن، همــواره دغدغة آموزش بهتر در عرصة 
قرآنی را داشــته ام. متولد ســال 68 هستم و در 

خانواده ای فرهنگی رشد یافته ام.
قاری قرآن هســتم و از کودکی بــا این کتاب 
آســمانی مأنوس بــوده ام. عضو گــروه هم آوایی 
بین المللی »الغدیر« و مدیر مجموعة ُسرودستان 
نیز هستم. با تأسیس مجموعة ُسرودستان ، فعالیت 
تخصصی خود را آغاز کردم و هدایت این مجموعه 

را بــر عهده گرفتم. عــالوه بر حضور در 
گروه بین المللی هم آوایی الغدیر، 
از کودکان  به کمک تعــدادی 
و نوجوانــان قرآنی کشــور، در 
فرهنگی  و  قرآنــی  زمینه های 
بــرای دانش آمــوزان دوره های 
مختلف تحصیلی به تولید آثاري 

آموزشــی و در دورة ابتدایــي.  با توجــه به نیاز آموزشــی و در دورة ابتدایــي.  با توجــه به نیاز 
نونهاالن، همــواره دغدغة آموزش بهتر در عرصة نونهاالن، همــواره دغدغة آموزش بهتر در عرصة 
قرآنی را داشــته ام. متولد ســال 68 هستم و در  هستم و در 

خانواده ای فرهنگی رشد یافته ام.
قاری قرآن هســتم و از کودکی بــا این کتاب قاری قرآن هســتم و از کودکی بــا این کتاب 
آســمانی مأنوس بــوده ام. عضو گــروه هم آوایی آســمانی مأنوس بــوده ام. عضو گــروه هم آوایی 
بین المللی »الغدیر« و مدیر مجموعة ُسرودستان بین المللی »الغدیر« و مدیر مجموعة ُسرودستان 
نیز هستم. با تأسیس مجموعة ُسرودستان ، فعالیت نیز هستم. با تأسیس مجموعة ُسرودستان ، فعالیت 
تخصصی خود را آغاز کردم و هدایت این مجموعه تخصصی خود را آغاز کردم و هدایت این مجموعه 

را بــر عهده گرفتم. عــالوه بر حضور در 
گروه بین المللی هم آوایی الغدیر، 
از کودکان  به کمک تعــدادی 
و نوجوانــان قرآنی کشــور، در 
فرهنگی  و  قرآنــی  زمینه های 
بــرای دانش آمــوزان دوره های 
مختلف تحصیلی به تولید آثاري 
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معلم در كالس 
درس مي تواند 

با تأسي به كتب 
درسي و با روشي 
نو و متنوع، فضاي 

كالس را عوض 
كند

در این زمینه پرداخته ام.
اّولین گنــدم، دومین گندم و ســومین گندم 
مجموعه هایی هســتند که ُسرودســتان تولید و 
منتشر کرده است. این مجموعه ها حاوی سرودها 
و پیام های قرآنی کتاب قرآن و هدیه های آسمان 
دورة دبستان هستند که در قالب یک لوح فشردة 
صوتی و یک لوح تصویری در هر آلبوم و با صداي 
بنده تولید شده است. در  توضیح این اثر مي توانم 
بگویم كه خواندن قرآن را از کودکی آغاز کرده ام 
و از همان زمان با این کتاب انس و الفت یافته ام. 

 لطفــًا از شــروع فعاليت خــود در 
ُسرودستان بگویيد.

  مــن به حرفة آموزش عالقه منــد بودم و از 
سال ۸۷ وارد عرصة تدریس در دورة ابتدایی شدم. 
چندین سال نیز در همین دورة تحصیلی معاون 
پرورشــی بوده ام. در حال حاضر هم آموزگار پایة 
اول ابتدایی هستم و همچنین دورة ابتدایی قرآن 
تدریس می کنم. در ســال های اخیر تمرکزم روي 
پایة اول و تدریس در این پایه بوده است. در کنار 
شغل معلمی، همواره عالقة زیادی نیز به همخوانی 
و سرود داشــتم، به طوری که در زمان نوجوانی 
گروهی را راه اندازی کردیم و در هر جلسه که دور 
هم جمع می شدیم، آیاتی از قرآن و یا سرودی را 

همخوانی می كردیم.
بــه نظر مــن کتاب هــای ابتدایی بــه مکمل 
آموزشــی نیازمندند. در این میــان، یکی از نقاط 
قــوت کتاب های فعلی دبســتان، وجود 
ســروده های متعــدد در زمینــة 
آمــوزش و ارتباط بهتر اســت. 
توضیــح اینکه نونهاالن کالس 
 اولی تازه وارد فضای آموزشــی 
شــده اند و تا قبــل از این، در 
فضــای پیش دبســتانی بوده اند. 
بنابراین، معلم باید مجموعه ای در 
اختیار داشته باشد که بتواند 
بــا آن فضــای کالس را 
باعث  تلطیــف کنــد و 
به  دانش آمــوز  جــذب 

کالس درس شود.«
از  یکــی  متأســفانه 
ضعف های کالس های 

آموزشــی ما ارائه  نشــدن محتــوای گرافیکی با 
ظاهری مطلوب و نبود ارتباط ســمعی و بصری 

میان کودک و کتاب است.«
کاکازاده با اشاره به مجموعة اّولین گندم اظهار 
داشت: »در تابستان سال ۹۵ فعالیت رسمی خود 
را با عنوان ُسرودستان آغاز کردم. طرح و فعالیت 
در قالب ســرود و همخوانی کودکانه انجام شد و 
محتوایــی را برای کتاب قــرآن کالس اّول تهیه 
و تولیدکردیم و پس از همفکری با دوســتان در 
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی، تصمیم 
برآن شــد که تمرکز بر قسمت هایی باشد که در 
مجموعه های دیگر کار نشــده  است و جای خالی 
آن در آن زمان احســاس می شود. در نتیجه پس 
از یک سال فعالیت ، اولین آلبوم ما با عنوان اّولین 

گندم تولید و منتشر شد.«
وی با اشــاره بــه اینکه کــودک در کالس اول 
تازه وارد فضای آموزشــی شــده اســت و سواد 
ندارد، گفــت: »در این زمان همــه چیز برای او 
ناشــناخته است و به همین خاطر، سخت ارتباط 
برقرار می کند. این تخصص مربی و معلم اســت 
که کودکان را جذب کنــد اما خودش به تنهایی 
نمی تواند این کار را انجام دهد. درواقع، کتاب پایة 
اول با توجه به اینکه کودکان باســواد نیستند و 
در سال تحصیلی باسواد می شوند، هدفش مفاهیم 
قرآن است و پایه های روخوانی را تقویت می كند. 
ما در این مجموعه، ســرودها و پیام های قرآنی را 
مبنای اصلی دانســته ایم. در کتاب  نیز کودکان 
چندین ســورة کوچک را می آموزند و از اواسط تا 

پایان سال می توانند لوحه خوانی را فراگیرند.«
  کاکازاده با اشــاره به اینکه همچنان مشغول 
تولید مجموعه های  جدید هستند و به یاری خدا 
این تولیدات به  زودی منتشــر می شــوند، افزود: 
»سرودســتان دریچة متفاوتی را به روی سرود و 
همخوانی کودکانه باز کرده اســت. ما هم متن و 
هم ســبک را برای معلمان قرار دادیم تا به راحتی 
بتوانند با دانش آموزان تمرین کنند و با آن ارتباط 

برقرار سازند.«
 مدیر مجموعة سرودســتان در تشــریح این 
مجموعــه گفــت: »آلبوم هــای ایــن مجموعه 
حاوی ســرودها و پیام هــای قرآنی، کتاب قرآن 
و هدیه های آســمان هســتند و ما این قطعات 
را با آواها و نغمات دلنشــین بــرای کودکان و 
نونهاالن تولید کرده ایم. همچنین از دیگر 
قطعاتی  مجموعة سرودســتان،  تولیدات 

ســروده های متعــدد در زمینــة 
آمــوزش و ارتباط بهتر اســت. 
توضیــح اینکه نونهاالن کالس 
 اولی تازه وارد فضای آموزشــی 
شــده اند و تا قبــل از این، در 
فضــای پیش دبســتانی بوده اند. 
بنابراین، معلم باید مجموعه ای در 
اختیار داشته باشد که بتواند 
بــا آن فضــای کالس را 
باعث  تلطیــف کنــد و 
به  دانش آمــوز  جــذب 

کالس درس شود.«
از  یکــی  متأســفانه 
ضعف های کالس های 

پایان سال می توانند لوحه خوانی را فراگیرند.«
  کاکازاده با اشــاره به اینکه همچنان مشغول 
تولید مجموعه های  جدید هستند و به یاری خدا 
این تولیدات به  زودی منتشــر می شــوند، افزود: 
»سرودســتان دریچة متفاوتی را به روی سرود و 
همخوانی کودکانه باز کرده اســت. ما هم متن و 
هم ســبک را برای معلمان قرار دادیم تا به راحتی 
بتوانند با دانش آموزان تمرین کنند و با آن ارتباط 

برقرار سازند.«
 مدیر مجموعة سرودســتان در تشــریح این 
مجموعــه گفــت: »آلبوم هــای ایــن مجموعه 
حاوی ســرودها و پیام هــای قرآنی، کتاب قرآن 
و هدیه های آســمان هســتند و ما این قطعات 
را با آواها و نغمات دلنشــین بــرای کودکان و 
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با موضوعات مختلف دینی و آیینی اســت که از 
جملة آن ها می توان قطعة محبوب »چهارده ماه« 
را نام برد که به چهارده معصوم ـ علیهم السالم ـ 
هدیه شده است. این مجموعه با استقبال زیادی 
روبه رو شده و از شبکه های مختلف صدا و سیما 

نیز پخش می شود.
یکــی از پیام های کتاب به عنــوان مثال عبارت 
»و بِالوالَدیِن اِحســانا« است که در کتاب درسی 
مرتبط با این  عبارت قرآنی، ترجمة پیام و تصویری 
کشیده شده است و ما در این مجموعه برای این 
پیام قرآنی، سرود قرآنی ساختیم و قبل از پخش 
پیام قرآنی، این سرود با همان مضمون پیام پخش 
شــده تا ذهن کودک آمادة دریافــت پیام قرآنی 
شود و چون با زبان خودش سرودی می خواند که 
مرتبط با پیام قرآنی است، به شناخت کودک نیز 

کمک شایانی می كند.
  کاکازاده بــا اشــاره بــه اینکــه در تولید این 
تکنیــک »آکاپال«  از  مجموعه هــای کودکانــه 
اســتفاده شــده اســت، افزود: »آکاپــال یکی از 
جدیدتریــن تولیــدات موســیقی  اســت کــه 
بــدون اســتفاده از ســاز و  تنها به کمــک آوا و 
کالم تولیــد می کنیم. ایــن آواها بــرای بچه ها 
 جذاب اند  و باعث جذب بیشــتر آنان می شــوند؛ 
به طوری که کودکان وقتــی آن ها را می خوانند، 
بــا آن ها ارتباط برقرار می کننــد و این همخوانی 

برایشان لذت بخش است.
مجموعــه آلبوم های صوتــی و تصویری گروه 
سرودستان، برای تمامی مؤسســات قرآنی قابل 
اســتفاده  اســت و با همکاری مؤسســة »ندای 
آســمانی« و با نظارت دفتر برنامه ریزی و تألیف 

کتب درسی انجام شده  است.«

 آیا شــما برای هرچــه جذاب تر کردن 
كتاب هــاي قرآني دبســتان از روش هاي 

تدریس خالقانه نيز استفاده مي كنيد؟
 كتاب هــاي قرآنــي جدیــد در مقایســه با 
کتاب هــای قرآني ســال های گذشــته، بهتر و 
کودک پسندتر شده  اند اما نکته ای که وجود دارد 
این است که ما با کودک سروکار داریم و قرآن نیز 
فضای خاصی دارد؛ از این رو اینکه انس با قرآن به 
چه شکل انجام می شود، بسیار حائز اهمیت است. 
در این کتاب ها لوحه های خوبی نیز اضافه شــده 
 است که کودکان با استفاده از آن ها ترکیب   خوانی 
را می آموزند. یکــی از اهداف طرح تدبر در قرآن، 

جذاب ســازی فضای کالس های درس بوده  است. 
ما در این راســتا تألیف سرودها و پیام های قرآنی 
کتاب را با زبان کودکان شروع کردیم. این قطعات 
در استودیو تولید شده اند و معلمی که در کالس 
تدریس می کند، جــدا از دغدغة آموزش قرآن و 
جذب مخاطب، می تواند فضــای کالس را نیز با 
این آثار تغییر دهد. اگر شــما لوح و مجموعه ای 
در دســت نداشته باشــید و بخواهید فقط کتاب 
را تدریس کنید، فضای کالس خشــک و بی روح 
خواهد بود؛ از این رو، معلم باید ابزارهایی داشــته 
باشــد تا بتواند این فضا را برای کودکان تلطیف 

کند.
دورة تحصیلی ابتدایی را به دو دورة اول و دوم 
تقســیم می کنند و پایه های اول تا سوم در دورة 
اول، و پایه های چهارم تا ششم در دورة دوم قرار 
می گیرنــد. در دورة اول انگیزة خواندن کودکان 
به ویژه در قرآن باالســت و از این رو این موضوع 
حائز اهمیت اســت که چه محتوایی برای آن ها 
در نظر گرفته شــود. برای مثــال، در پایه های 
دوم و سوم از رنگ و لعاب کتاب کم شده است؛ 
به این معنــی که در کتاب اول، دوازده ســرود 
وجود دارد و کودک با پیام ها و سرودهای قرآنی 
درگیر شده  است اما در پایه های دوم و سوم این 
موضوع کم رنگ تر شده و بیشتر به اصل خواندن 
و یادگیری قرآن پرداخته شــده اســت و از این 

نظر، قدری جای کار دارد.

 بــا توجه بــه فراهم نبــودن امکان 
معلم  از  مدارس کشــور  برخورداری همة 
قرآن، اگر معلمی غير از معلم قرآن بخواهد 
این کتاب را تدریــس کند، آیا از پس این 

مسئوليت برخواهد آمد ؟
 از اهداف آموزش وپرورش این است که معلم 
اصلی این کتاب را تدریس کند؛ چون معلم کالس 
اول بیشــترین ارتباط را با کودک دارد و کودکان 
بیشــترین وقت را با معلم اصلــی می گذرانند. از 
این رو توصیه شــده  است که قرآن را همین معلم 
تدریس کند، اما ســؤال این اســت که آیا معلم 
اصلی این تخصص را دارد یا خیر. در این راســتا، 
کتاب پایة اول این ویژگی را دارد که معلم اصلی 
نیز می تواند آن را تدریس کند و این کار شــدنی 
است. از ســویی، این معلم اغلب اطالعات خوبی 
دارد و از سوی دیگر با کودکان بکری روبه روست 
که  باید روش های مختلفی را برای آموزش آن ها 

ما در مجموعه 
سرودستان، 
براي هر پيام 
قرآني یك سرود 
ساختيم كه قبل 
از پخش پيام 
قرآني، این سرود 
با همان مضمون، 
ذهن كودك را 
آماده دریافت 
پيام قرآني كند
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به کار گیرد و آنان را جذب کند، اما باز هم موضوع 
تخصص مطرح است.

 در برخی مدارس، معلم ورزش یا ناظم 
به کودکان قرآن تدریس می کند. آیا واقعًا 
تخصص در این حــوزه اهميتی ندارد؟ آیا 
اشــکالی بر کتاب وارد اســت که برخي 
دانش آموزان نمی توانند با آن ارتباط برقرار 

کنند؟
 در گذشــته کتاب هــای گویــا یــا چنین 
مجموعه هایــی نبود و تخصــص اهمیت ویژه ای 
داشت اما در حال حاضر با وجود چنین ابزارهایی، 
اگر معلم تخصص کافی نیز نداشته باشد، می تواند 

با بهره گیری از آن ها آموزش را پیش ببرد. 
معلم در كالس درس، زمان خوبی برای آموزش 
در اختیار دارد اما حجم ســایر دروس نیز در پایة 
اول زیــاد اســت و از این رو، کمتــر معلمی پیدا 
می شود که اگر بخواهد به آموزش قرآن بپردازد، 
کارش خیلی ایــده آل پیش برود؛ چون هم و غم 
معلم، باسوادشــدن کودک اســت و در آخر سال 
والدیــن انتظــار دارند که کودکشــان خواندن و 
نوشتن یاد گرفته باشد. فقط مدارسی که رویکرد 

قرآنی دارند، بیشتر به آموزش قرآن می پردازند.
اهدافــی کــه مــا در مجموعة سرودســتان 
داشته ایم، در راستای آموزش قرآن با بهره گیری 
از سرود بوده  اســت. برای تولید این مجموعه ها 
زمان زیادی را صــرف کرده ایم. من اغلب روزها 
پس از تدریس در مدرســه به استودیو می رفتم 
و تا نیمه   های شــب، این کار را با همكاران آماده 
می کردیم. نکات مهمــی را در رابطه با آموزش 
قرآن کودکان مــورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که 
به دلیل قرآنی بودن کار، ذره بین ها و چارچوب ها 
دقیق تــر می شــوند. با توجه به وجــود  مناطق 
محروم در کشــور، که امکانــات کمتری دارند، 
گســترة توزیع ایــن مجموعه بیشــتر در همان 
مناطق بوده اســت. از این مجموعه بازخوردهای 
خوبــی دریافــت کرده ایم. یکــی از بازخوردها، 
ویدیویی اســت که معلمی از کالسش در جنوب 
کشــور برای ما ارســال کرده که نشان می دهد 
این مجموعه به آن منطقه رسیده است و فضای 
کالس بــا این مجموعه تغییــر یافته و کودکان 

توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند. 

 لطفًا از همراهانتان در مســير به ثمر 

رسيدن این مجموعه بگویيد.
 خدا را شــاکرم که توفیــق دارم در این راه 
قــدم بر دارم و بــرای کــودکان و دانش آموزان 
کشور ســربلندم ایران، کاری انجام دهم.در این 
راه دوستان زیادی با بنده همراهی داشته اند که 
به رســم ادب و تشکر از این عزیزان یاد مي كنم؛ 
آقایان: محّمد مهترانی، هادی نصیری، احســان 
جاودان، امیر کاشی، علی افسری، حسن صفری، 
مهدی شــکارچی، وحید احمدی، محمدمهدی 
کاکازاده، حسین رضوانفر، محّمدهادی عظیمی، 

و محّمدحسین رفیعي. 
همچنین، این کودکان و نوجــوان قرآنی عزیز 
همخوان آلبوم ها بوده انــد: محّمدمیثم عظیمی، 
علی مهترانی، ســیدمحمدصادق خادمی، مهدی 

سلیمانی، و محّمدحسین بیگي.

اهدافي كه ما 
در مجموعة 
سرودستان 
داشته ایم، 
در راستاي 

آموزش قرآن 
با بهره گيري 

از سرود بوده 
است

به دلیل قرآنی بودن کار، ذره بین ها و چارچوب ها 
دقیق تــر می شــوند. با توجه به وجــود  مناطق 
محروم در کشــور، که امکانــات کمتری دارند، 
گســترة توزیع ایــن مجموعه بیشــتر در همان 
مناطق بوده اســت. از این مجموعه بازخوردهای 
خوبــی دریافــت کرده ایم. یکــی از بازخوردها، 
ویدیویی اســت که معلمی از کالسش در جنوب 
کشــور برای ما ارســال کرده که نشان می دهد 
این مجموعه به آن منطقه رسیده است و فضای 
کالس بــا این مجموعه تغییــر یافته و کودکان 

 لطفًا از همراهانتان در مســير به ثمر 
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