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زماني كه آقاي دكتر محمدیان، رئیس محترم س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، پیشنهاد برگزاري 
دوازدهمین جش��نواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد را با عنوان »جشنوارة كتاب هاي قرآني« ارائه كرد 
گمان نمي رفت این همه ش��ور و اش��تیاق ایجاد كند و با وجود همة كاس��تي ها و نارس��ایي ها، به گردآمدن 
گنجینه  اي از كتاب ها و فعالیت هاي ارزشمند در حوزة قرآن منجر شود. از این رو، خوشبختانه، با اهتمام ویژة 
عزیزان همكار مشتاق قرآني، امروز مجموعه  غني از دانستني هاي مختلف در حوزه قرآني را در اختیار داریم.

گرچه از س��ال هاي آغازین پیروزي انقالب اسالمي تالش هایي براي معرفي ظرفیت هاي عظیم قرآني براي 
هدایت زندگي انسان ها در آموزش وپرورش انجام گرفته و ناشران و مؤلفان عالقه مند نیز آثار بسیاري در این 
حوزه تولید كرده اند، با وجود این به نظر مي رس��د این تالش ها از انس��جام كافي برخوردار نبوده و هماهنگي 
الزم بین آن ها به وجود نیامده و توجه شایسته به برخي از موضوعات مهم قرآني نشده است. از این روست 
كه مي بینیم براي س��نین خاص، به ویژه كودك و نوجوان، آن چنان كه شایسته است مطالب مبتني بر قرآن 
وجود ندارد. اكنون، دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رشد با محوریت كتاب های قرآني 
فرصت ذي قیمتي ایجاد كرده اس��ت تا مجموعة منس��جم كارشناس��ان و مؤلفان قرآني به بازنگري داشته ها 

بپردازند و براي رفع مهجوریت از این مائده آسماني بكوشند.
خوشبختانه با بیانیه هایي كه از سوي هیئت هاي داوري در حوزه هاي مختلف جشنواره از جمله در زمینة 
مفاهیم و معارف قرآن كریم، قرآن و س��بك زندگي، تفس��یر و ترجمه قرآن، داستان هاي قرآني، دانستني ها 
و لطایف قرآني و حفظ و آموزش روخواني قرآن صادر ش��ده، ضعف ها و توانایي هاي نظام آموزش��ي و تربیتي 
كش��ور در این حوزه ها كم وبیش تدوین و شناسایي گردیده است؛ بنابراین اكنون مي توان با برنامه ریزي هاي 
دقیق تر و هدفمند تر و اهتمام و مش��اركت بیش��تر نسبت به تكمیل داش��ته ها و رفع نارسایي ها اقدام كرد و 
روز به روز به س��طح قابل قبولي از حضور مفاهیم و آموزه هاي قرآني در فضاي زندگي و جّو آموزش��ي كشور 

نزدیك شد.
اكنون با این جشنواره زمینه اي فراهم شده كه سازمان  پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، به عنوان اصلي ترین 
بخش نظام آموزش��ي و تدوین برنامه درس��ي و آموزش قرآن، ظرفیت نظام غیررس��مي و غیردولتي را براي 
هماهنگي و همراهي خود به محك آزمون درآورد و مؤلفان و برنامه ریزان در دفتر تألیف و س��ایر واحدهاي 

فرصتي براي بازنگري داشته ها و 
شناسايي نيازهاي قرآني

فريبا کيا
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ذي ربط قرآني با مش��اركت ناش��ران و نویسندگان به آسیب شناس��ي وضعیت موجود بپردازند و برنامه هاي 
بعدي را در این حوزه با دقت بیش��تري طراحي و ترس��یم نمایند. جش��نوارة دوازدهم فرصتي فراهم آورد تا 
ناشران و مؤلفان و تولیدكنندگان كتاب هاي قرآني، به انتظارات، نیازها و مطالبات روبه تزاید نظام آموزشي 
در حوزه قرآن پي ببرند و بتوانند با آگاهي دقیق تر برنامه هاي انتش��اراتي خود را مطابق با نظر كارشناس��ان 
و ذائقه مخاطبان و نیازهاي جامعه تنظیم نمایند. همچنین، جش��نواره كانوني را ایجاد كرد تا دس��تگاه هاي 
مختلف برنامه ریزي و اجرایي در حوزه آموزش عمومي قرآن به انس��جام و هماهنگي قابل قبول تري دس��ت 
یابند و از اجراي كارهاي موازي احتمالي بكاهند و با انباشتگي توانایي ها و داشته هاي خود به تراز رفیع تري 

از تالش هاي هماهنگ دست یابند.
بنابرای��ن امی��د مي رود كه مخاطبان و مش��تاقان اعتال و ارتقاي نظام تربیتي كش��ور و كس��اني كه دل به 
س��رافرازي نظام فرهنگي و آموزش��ي و اجتماعي كشور بر مبناي آموزه هاي وحیاني قرآن بسته اند امیدوارتر 
ش��وند و به این باور برس��ند كه داعیه داران تربیت كش��ور مصمم به استقرار تربیت مبتني بر قرآن هستند و 
خواهان آنند كه مفاهیم قرآني بر اجزا و اركان نظام ایران اسالمي نمود بارز و اثربخشي داشته باشد. آشنایي 
بیشتر خانواده ها، دانش آموزان و معلمان با دستاوردها و ظرفیت هاي عظیم قرآني در كشور از دیگر ثمرات و 

دستاوردهاي این جشنوارة ارزشمند است.
ویژه نامه اي كه تقدیم شما مي شود محملي است براي نقد و بررسي كتاب هاي راه یافته به جشنواره و مجالي 
براي گفت وگو با مؤلفان كتاب هاي قرآني؛ عالوه بر این با شناسایي نقاط قوت و ضعف و ویژگي هاي برجستة 
منابع قرآني، مختصات فرایند تولید و نیازس��نجي پدیدآورندگان را براي تدوین محتواي قرآني مناس��ب به 

تصویر مي كشد.
تقدیر از كتاب هاي شایس��ته و اس��تاندارد كه مراحل مختلف داوري را پشت سر گذاشته اند، ضمن تشویق 
دس��ت اندركاران تولید آن ها، جامعه را نیز از وجودش��ان آگاه مي سازد و مش��تاقان را به سوي آن ها هدایت 

مي كند.
دستاوردهاي معنوي، آموزشي، بین المللي، اجتماعي و حرفه اي این جشنواره نیز مي تواند با دقت و جزئیات 
بیش��تري مورد بررس��ي و مداقه و تحلیل قرار بگیرد تا زمینه فعالیت هاي بهتر و بیشتري را در آینده فراهم 

سازد.
امید اس��ت این جش��نواره حساس��یت هاي الزم، تحرك و تحول آفریني قابل مالحظه اي را در بخش هاي 
مختلف فعالیت هاي قرآني، از برنامه ریزي گرفته تا تألیف، توزیع و حتي مصرف ایجاد كرده و با شناسایي و 
رفع چالش هاي پیش رو توانس��ته باش��د گامي هرچند كوچك در اداي دین به این امانت بزرگ الهي به بشر 
برداش��ته و به اعتالي روزافزون ش��أن و جایگاه قرآن در عرصه و صحنه زندگي مردم كمك كرده باش��د. كه 

حافظ فرمود:
صبح خیزي و سالمت طلبي چون حافظ

هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم
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نصراهلل دادار

مهجوريت زدايي از قرآن
نگاهی به اهداف جشنوارة دوازدهم کتاب های رشد

اشاره
حجت االسالم و المسلمین دكتر محي الدین بهرام محمدیان معاون 
وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
طي گفت وگویي به س��ؤاالت ما پیرامون جشنواره كتاب هاي قرآني 
پاسخ گفت. دكتر محمدیان در این گفت وگو با بیان این نكته كه قرآن 
در بین ما مهجور است و باید از این كتاب الهي مهجوریت زدایي كنیم، 
افزود: اختصاص یافتن دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي آموزش��ي 
به كتاب هاي قرآني در راس��تاي همین هدف بوده اس��ت. متن این 

گفت وگو را در ادامه مي خوانید:

 آق�اي دكت�ر محمديان! لطف�ًا بفرمايي�د چه نياز 
و ضرورتي موجب ش�د ك�ه دورة دوازدهم جش�نواره به 

كتاب هاي قرآني اختصاص دهيد.
ضمن تش��كر از دفتر انتش��ارات و بخش سامان دهي كتاب هاي 
آموزشي آن، كه پیشنهاد مرا مورد توجه قرار دادند و این دوره از 
جشنواره را به كتاب هاي قرآني اختصاص دادند، من معتقد هستم 
كه قرآن هنوز هم در بین ما مهجور است؛ یعني ما قرآن را خوب 
نش��ناخته ایم و نتوانس��ته ایم آن را وارد عرصة زندگي و حیاتمان 
كنیم. قرآن در حاش��یه زندگي ماس��ت. ما با قرآن مأنوس��یم، اما 
بیشتر براي تبرك جستن یا تفأل زدن و استخاره كردن و این ها؛ 
قرآن هنوز به اندازة حقیقت آن در جامعه رواج پیدا نكرده است. 
البت��ه ه��ر آن چه ما امروز از زیس��ت قرآني داری��م و آن مقدار از 
زندگي ما و نظام ما كه صبغة الهي گرفته اس��ت، از همان اندك 
توجهي اس��ت كه به قرآن داریم در واقع »نمي« از »یم« قرآن به 
دامن ما نشسته است؛ ولي كافي نیست. هنوز فضا و جّو ما آن قدر 
قرآني نشده است كه وقتي استنشاق معنوي مي كنیم، بوي قرآن 
به مش��اممان برسد. بنابراین مهجوریت قرآن باقي است و ما باید 
كاري براي آن انجام دهیم. به هرحال اختصاص یافتن جش��نوارة 

دوازدهم به كتاب هاي قرآني، گامي در این جهت است. 

مهجوريت هاي قرآن
 ب�ه نظر ش�ما مهجور ب�ودن قرآن بيش�تر در چه 

اليه هايي است؟
مهجوریت قرآن الیه هاي مختلفي دارد. اولین الیه این است كه 
ما به عنوان مسلمان، نتوانیم با قرآن همان مّس یا تماس ابتدایي 
را داش��ته باش��یم. مّس ابتدایي هم این است كه قرائت یا تالوت 
ق��رآن را بدانیم ولي همین موضوع )تالوت قرآن( براي ما فراگیر 
نیس��ت و این الیة اول مهجوریت است. ما هنوز بي سوادي قرآني 
داریم. هنوز بعضي از بزرگ  س��االن وقتي قرآن را مي بینند، از آن، 
به نوعي، واهمه دارند. چون قرآن را بلد نیس��تند. كسي هم كه از 
قرآن واهمه داشته باشد نمي تواند با آن تماس بگیرد. بنابراین ما 
باید قرآن آموزي را عام و فراگیر كنیم. این عیب بزرگي اس��ت كه 
كس��ي مسلمان باش��د ولي نتواند حداقل قرآن را تالوت و قرائت 
كند. در اینجا تكلیف نظام تعلیم وتربیت و آموزش و پرورش كشور 
این اس��ت كه دانش آموزان را در دورة ابتدایي با آموزش روخواني 

و روان خواني با قرآن مأنوس كند. 
دومی��ن الی��ه از مهجوريت ق��رآن این اس��ت آن هایي هم كه 
مي توانن��د قرآن را بخوانند، نمي توانند ق��رآن را از نظر مفاهیم و 

معاني درك كنند.
درست اس��ت كه خط، لفظ، كتابت و خواندن قرآن نور است و 
تالوتش انسان را نوراني مي كند. اما درك حقیقت قرآن از قرائت 
بدون تدبر حاصل نمي شود. لذا معصوم)ع( مي فرماید: »الخیرفي 
قرائئ لیس فیه تدبر«. یعني در قرائت قرآني كه در آن تدبر نباشد، 
خیر نیست. اولین ورودي تدبر هم فهم معاني قرآن است. ما باید 
بدانیم كه داللت هاي الفاظ قرآن بر چه معاني و مفاهیمي اس��ت. 
باید مفهوم ق��رآن را بدانیم. ما االن قاریاني داریم كه وقتي قرآن 

دکتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي:
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تالوت مي كنند، وقف و ابتدایي كه مي كنند درست نیست؛ لحني 
هم كه به كار مي برند درست نیست؛ نفس گیري هایي كه مي كنند، 
درس��ت نیست. این ها به دلیل آن اس��ت كه معناي آیه اي را كه 
مي خوانند نمي فهمند. معاني و مفهوم قرآن برایش��ان فهم نشده 
است. پس دستگاه تعلیم وتربیت كشور الزم است حداقل در دورة 
اول متوس��طه، بین آموزش زبان عرب��ي و فهم قرآن پل بزند و از 
آم��وزش عربي براي فهمیدن قرآن بهره بگیرد. حداقل انتظار این 
اس��ت كه اگر دانش آموزان واژگان كم بسامد قرآن را بلد نیستند 

واژگان پربسامد آن را بلد باشند.
یك مهجوريت دیگر قرآن این است كه رفتار هاي قرآني براي 
ما ملكه نش��ده اس��ت. ما نمي دانیم قرآن از ما چگونه زیستنی را 
مي خواهد تا همان گونه زندگي كنیم. قرآن اساس��ًا كتاب و قانون 
زندگي اس��ت. ما باید زیس��ت قرآني داشته باشیم. لذا اگر تالوت 
و قرائت قرآن مي كنیم یا داس��تان هاي قرآن را نش��ر مي دهیم و 
مي خواهیم لطایف آن را بدانیم، براي این است كه براساس قرآن 
زندگي كنیم. مثاًل وقتي داستان حضرت یوسف)ع( را مي خوانیم 
یعني این كه اي جوانان! ش��ما اگر یوسف هم باشید برادر بدخواه 
داری��د. تو را مي فریبند و برایت چاه مي كنند. همچنین به پدران 
و مادران ما یاد مي دهد كه هر تعداد فرزند داش��ته باشند متوجه 
باش��ند كه ممكن اس��ت بین آن ه��ا اختالف بیفتد و نس��بت به 
همدیگر حسادت بكنند. باید از داستان حضرت یوسف فهمید كه 
حتي در یك نظام فرعوني اگر كاره اي شدید، باید امانت را رعایت 
كنید و اگر جامعه اي به شما اعتماد كرد، باید این اعتماد را پاس 
داش��ت. نمي توان گفت چون نظام فرعوني است، مي توان دزدي 
ك��رد و دروغ گفت. چون آدم ها هس��تند ك��ه از نظام ها بهره مند 

مي شوند.
ما ش��ك نداریم ك��ه وقتي نظام جمهوري اس��المي آمد، انصافًا 
قرآن را به صحنه آورد. ما در گذشته قاري و حافظ برجستة قرآن 
بسیار كم داشتیم؛ اما امروز تعداد كثیري قاري برجسته و حافظ 
ق��رآن داریم. ولي عقب ماندگي ما در قرآن آن قدر زیاد اس��ت كه 
هنوز به حد نصاب الزم نرسیده ایم. این است كه مي گویم از قرآن 

باید مهجوریت زدایي كنیم.

برنامه ريزي ها مبتني بر قرآن نيست
اضافه بر این ها من معتقدم كه اساسًا در نظام برنامه ریزي كشور 
قرآن مهجور است و این به سران و برنامه ریزان كشور برمي گردد. 
یعن��ي برنامه ریزي ه��اي آن ه��ا مبتني بر قرآن نیس��ت. در نظام 
تعلیم وتربیت ما بعد از سي وچند سال، آن هم در سال هاي اخیر، 
در حد اندكي از قرآن متأثر ش��ده ایم. یعني برنامه ریزي درسي ما 
مبتني بر قرآن نیس��ت. برنامه ریزي اقتصادي و سیاسي ما مبتني 
بر قرآن نیست. بله، در جاهایي از قرآن متأثر شده ایم ولي الصاقي 
عم��ل كرده ایم؛ در صورتي كه در م��ورد قرآن نباید الصاقي عمل 
ش��د. باید درهم  تنیدگي برنامه ها ایجاد ش��ود. یعني وقتي برنامه 
توسعه یا چشم انداز را مي نویسیم، سطربه سطر آن ها مستندهاي 

قرآني داشته باشد یا حداقل مغایر با قرآن نباشد.

 براي مهجوريت زدايي از قرآن چه پيشنهادهايي 
داريد؟

به نظر من مدیر هر دس��تگاهي در حوزة خودش باید براي این 
كار برنامه داش��ته باش��د. ما در حوزة آموزش وپرورش، احساس 
كرده ایم كه یك برنامه هاي رسمي باید طراحي كنیم. برنامه هاي 
رس��مي ما هم همان برنامه هاي آموزش��ي در چارچ��وب برنامة 

درس��ي ملي است. قدم به قدم جلو مي رویم. 
ولي كافي نیس��ت. همچنان ك��ه در برنامة 
درس��ي، در بس��یاري از عناوی��ن دروس و 
یادگی��ري احس��اس مي كنیم  حوزه ه��اي 
نیازمند پشتیباني و حمایت علمي، فرهنگي 
و آموزشي هستیم، در حوزه یادگیري قرآن 

چنین احساسي داریم.
ش��ما مي بینید در ح��وزة دروس تجربي، 
ریاض��ي ی��ا زب��ان خارج��ي چق��در بخش 
خصوصي آمده اس��ت و پشتیباني مي كند؛ 
ولي م��ا در حوزة معارف اس��المي و قرآني 
نتوانس��ته ایم از استعدادهاي عمومي كشور 
استفاده كنیم و این ها را به صورت هم افزا در 

كنار هم قرار دهیم.
همة ما عالقه مند به قرآن هس��تیم ولي از 

برنامه ه��اي همدیگر در این زمین��ه خبر نداریم. پس 
به یك هماهنگي نیاز اس��ت تا هم افزا ش��ویم و 

از كاره��اي تكراري، موازي و یا كم اثر اجتناب 
كنیم و این حاصل نمي شود مگر اینكه افراد را 
دعوت و تشویق به همكاري كنیم. این حوزه 

خیلي نیازمند كار است.
متأسفانه یك كج تابي یا بدفهمي هم وجود 
دارد و آن این اس��ت كه مردم فكر مي كنند 
چون حكومت اس��المي اس��ت، هرچه كه 
رنگ وبوي اسالمي دارد، خود حكومت باید 
متولي آن شود. این برداشت ناصوابي است. 

حاكمیت اس��المي در جاي خودش 
یك وظایفي دارد؛ اما آحاد 

مل��ت ه��م وظیف��ه 
همان طور  دارند. 

ك��ه در نیم��ة 
ش��عبان، 

عيب بزرگي است كه 
كسي مسلمان باشد 
ولي نتواند حداقل قرآن 
را تالوت و قرائت كند. 
در اينجا تكليف نظام 
تعليم وتربيت و آموزش و 
پرورش كشور اين است 
كه دانش آموزان را در 
دورة ابتدايي با آموزش 
روخواني و روان خواني با 
قرآن مأنوس كند
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گو
 و 

فت 
دولت وظیف��ه دارد چراغان كند و پرچم بزند خود مردم هم باید گ

كار خودشان را بكنند و ابراز عالقه به حضرت حجت)عج( بكنند و 
البته این كار را هم مي كنند. در محرم و عاشورا هم مردم خودشان 
به میدان مي آیند. در مورد قرآن هم همین طور است ولي نهادهاي 
دولتي هم براي ترویج فرهنگ قرآن س��رجاي خود وظیفه دارند. 
بر همین اساس بود كه ما به این نتیجه رسیدیم كه مخصوصًا در 
حوزة مسئولیت خودمان كاري بكنیم. این بود كه گفتیم ناشران، 
مؤلفان، نویس��ندگان و اهل قلم براي آموزش بچه هایي كه از سن 
5 تا 18 س��الگي آموزش وپرورش عهده دار آنان اس��ت بیایند كار 
كنند و كمك كنند و این را هم متواضعانه و خاضعانه خواستیم.

ما براي نوجوانان و جوانان در زمینة فرهنگ قرآن، آثار بس��یار 
كمي داریم. پس گام اول این است كه دیگران را تشویق كنیم تا 

به میدان بیایند. 
گام دوم استانداردسازي است. چون همین 
كارهایي هم كه تاكنون انجام ش��ده، هم از 
نصاب الزم برخوردار نیس��ت؛ به عبارت دیگر 
ب��ا آن چ��ه که در برنامة درس��ي، آموزش��ي 
و تربیت��ي اس��ت همس��ویي و همخوان��ي 
الزم را ن��دارد. ب��راي ای��ن كار نیازمند یك 
اس��تانداردهایي بودیم كه خوشبختانه آن ها 

را تهیه كردیم.
البته در ای��ن كار، چون این اولین بار بوده، 
دوستان قطعًا اغماض هایي هم داشته اند تا فعاًل بعضي از كتاب ها 
بیاید و ما آن ها را بررس��ي و احیانًا تشویق كنیم و بگوییم امسال 
این ها بهترین ها بودند؛ ولي براساس استانداردهاي ما باید كارهاي 

بهتري براي آینده تولید شود.
گاهي اوقات كتاب هایي به دس��ت من مي رسد كه نگاه مي كنم 
و ج��اي تعجب دارد. اخی��راً چند كتاب داس��تاني قرآني را نگاه 
مي كردم. دیدم بخش��ي از این ها نه تنها مس��تندات قرآني ندارد، 
بلك��ه ریش��ه در اس��رائیلیات دارد. چی��زي كه م��ا مي گوییم و 
مي خواهیم باید خودش مبتني بر قرآن باش��د و اگر فضاس��ازي 
داس��تاني مي كنیم باید با روایات صحیح داستان سازي كنیم. اما 
این كه فكر كنیم مي توانیم در خیال هاي خودمان جوالن بدهیم 
و چیزهای��ي تهی��ه كنیم كه حاصل آن این اس��رائیلیات باش��د، 
درس��ت نیس��ت و این ها نباید در معارف قرآني و اس��المي وارد 
ش��ود. فكر نباید ضعیف و بچه گانه باشد. فكر باید بزرگ، توانمند 

و قوي باشد ولي براي بچه ها باشد.
ما متأس��فانه در فهم این مسئله در كشور دچار كژتابي هستیم. 
گاهي فكر مي كنیم آن ها كه براي بچه  مي نویس��ند باید تنك مایه 
و س��بك مغز باشند. در حالي كه نویس��ندة كار كودك یا نوجوان 
باید متخصص باشد. این طور نیست كه چون كار براي بچه هاست، 
ه��ر كس��ي مي تواند ای��ن كار را انجام دهد. این فك��ر غلط را در 
آموزش وپرورش هم داریم. فكر مي كنیم هر كس كه دیپلم دارد، 

مي تواند معلم ابتدایي شود.
حد نص��اب قرآني هم همین طور اس��ت. آن كس كه مي خواهد 

كار قرآني براي بچه ها بكند، باید هم دانش قرآني داش��ته باشد و 
ه��م بتواند با بچه ها هم زباني كند و براي آن ها بنویس��د. لذا الزم 
اس��ت این استانداردها را داش��ته باشیم و مشخص كنیم كه مثاًل 
داس��تان قرآني یا تفسیر دانش آموزي، این شاخص ها و ویژگي ها 

و مشخصات را دارد.

 چه پيش�نهادي براي ادامة راه جش�نوارة قرآني 
داريد؟

ش��روع هر كاري خوب است، اما تداوم آن مهم است. این كاري 
كه ش��ما امروز ش��روع كرده اید باید س��ال ها ادامه دهید تا به آن 
مقصود اصلي برس��ید. اگر كار را نیمه تمام رها كنید، س��رمایه ها 
را ه��در داده اید. ما باید به روزي برس��یم كه اگ��ر از ما بخواهند 
صد كت��اب قرآن��ي ب��راي دورة ابتدای��ي معرفي كنیم، داش��ته 
باش��یم. البته باید مواظب ابهت و قداس��ت قرآن هم باشیم. چون 
م��ا بعضي وقت ها با ساده س��ازي كاري مي كنی��م كه در حقیقت 
كم ارزش سازي اتفاق مي افتد. نباید این اتفاق رخ دهد. ساده سازي 
غیر از كم ارزش س��ازي اس��ت. قرآن كتاب مقدس است و باید از 

قداست آن حفاظت شود.
احس��اس من این است كه مي توانیم با آغاز این كار در همان 
مسیري قدم برداریم كه مقام معظم رهبري فرمودند: امیدوارم 
آموزش وپرورش در مهجوریت زدایي قرآن كاري بكند كارستان. 
پس همة برنامه هاي ما باید به س��متي پیش برود كه ان ش��اءا... 
در 10 س��ال آینده در كنار قاریان و حافظان برجس��تة قرآني، 
مدبر در قرآن و مفس��ر در قرآن داش��ته باشیم و در كنار این ها 
گنجین��ة فرهنگي كش��ورمان هم آكن��ده از كتاب ها و كارهاي 

قرآني بشود.

 چه انتظاراتي از ناش�ران، مؤلفان و نويس�ندگان 
كشور در اين مسير داريد؟

احس��اس من به عنوان یك طلبه این اس��ت كه همة ما مدیون 
قرآن هستیم؛ مخصوصًا ناشران و نویسندگاني كه در حوزه معارف 
قرآني و اس��المي كار مي كنند. به ویژه ناش��ران قم و مش��هد باید 
نس��بت به قرآن اهتمام داشته باشند و سعي ش��ان این باشد كه 
آث��ار فخیم و فاخر تولید كنند. من مي خواهم بگویم تولیدات این 
ناشران باید به گونه اي باشد كه قابلیت تنه زدن به ناشران برجستة 
دنیا را داشته باشد. آن ها باید ببینند ناشراني كه در اروپا در رابطه 
انجی��ل براي بچه ها كار مي كنند چه كار مي كنند. الگو گرفتن بد 
نیس��ت. فن و مهارت اس��ت. ببینید آن ها از چه نوع مطالبي، چه 
زباني، چه نقاش��ي هایي، چه خط هایي و چه كاغذهایي اس��تفاده 
مي كنند. ب��راي خانواده ها چه مي كنند. ش��ما مي دانید كه قرآن 
بس��یار جذاب تر از انجیل است. ناش��ران به ویژه ناشران قمي باید 
هم��ت واالي خودش��ان را نش��ان دهند. نبای��د در رابطه با قرآن 
براس��اس عرضه و تقاضا عمل ك��رد كه ببینند س��ود دارد یا نه. 
س��ودهاي قرآني را باید براي آخرتمان بگذاریم. البته ما هم باید 
در معاونت س��امان دهي كتاب هاي آموزش��ي و تربیتی، مش��اورة 

درست است كه خط، 
لفظ، كتابت و خواندن 

قرآن نور است و تالوتش 
انسان را نوراني مي كند. 

اما درك حقيقت قرآن از 
قرائت بدون تدبر حاصل 

نمي شود
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رایگان در اختیار ناش��ران قرآني ق��رار دهیم تا بدانند كتاب هایي 
ك��ه در رابطه با ق��رآن تولید مي كنند حائز چه ن��وع ویژگي ها و 
استانداردهایي باید باشد. واقعًا اگر ما این كار را خوب انجام دهیم، 

یك قدم جهادي برداشته ایم.
با انجام این كار جامعه از گزند آسیب ها و آفت ها بیمه مي شود. 
حضرت رضا)ع( فرمود: »خدا رحمت كند كسي كه امر ما را احیا 
كند.« از حضرت پرس��یدند احیاي امر ش��ما به چه چیز اس��ت؟ 

فرم��ود: »عل��م ما را یاد بگیرن��د و به مردم یاد دهن��د.« بعد هم 
فرمود: »اگر مردم به زیبایي كالم ما پي ببرند، حتمًا از آن پیروي 
مي كنند.« این معلوم مي كن��د كه ما در آموزش كالم اهل بیت و 
معارف اس��المي و قرآني، باید هم زیب��ا بگوییم و هم زیبایي ها را 
نشان بدهیم. اگر ش��ما دیدید در جایي مردم كالم اسالم را پس 
مي زنند، معلوم مي شود كه ما به خوبي نگفته ایم یا زبان شناس و 

مخاطب شناس نبوده ایم یا مطلب را خوب بیان نكرده ایم.
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گو
 و 

فت 
گ

ضرورت تفكيك وظايف نهادهاي قرآني
نصراهلل دادار

حجت االسالم محمدرضا حشتمي، معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

حجت االسالم محمدرضا حشتمي، معاون قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي، در گفت وگو با رشد جوانه، به مناسبت 
برگزاري جش��نوارة كتاب هاي قرآني، با بیان اینكه ش��وراي عالي 
انق��الب فرهنگي باید وظایف نهادهاي 18 گانه قرآني را روش��ن 
و تفكی��ك كند، گف��ت: ما در حوزة دانش قرآني پیش��رفت هایي 
داش��ته ایم، ولي در توس��عة رفتار قرآني در جامعه، كاماًل ناموفق 
بوده ای��م. ما باید در ش��أن قرآن كارهاي بزرگ��ي مي كردیم ولي 
نكردیم. وي افزود: »یكي از راه هاي مهم توسعة فرهنگ قرآني در 
جامعه این است كه نخست مسئوالن و افراد انقالبي رفتار و گفتار 

قرآني داشته باشند.«
مت��ن كامل گفت وگ��و با آقاي محمدرضا حش��متي را در ادامه 

مي خوانید.

 ارزيابي ش�ما از توسعة فرهنگ قرآني در جامعه، 
به خصوص در زندگي مردم چيست؟

ق��رآن ی��ك كتاب منحصر به فرد اس��ت. هم��ه كتاب هاي دنیا 
حاصل قلم بش��ر اس��ت. اما قرآن بیان خداست براي انسان كه از 

طریق وحي بر پیامبرش نازل فرموده است.
وقتي به كارنامه 37 ساله انقالب اسالمي نگاه مي كنیم مي بینیم، 
طي این مدت، ما باید در ش��أن این كت��اب الهي كارهاي بزرگي 

مي كردیم كه متأسفانه نكردیم.
البته فعالیت هاي قرآني زیادي كرده ایم، ولي این كارها با نش��ر 
فرهنگ قرآني در جامعه متفاوت اس��ت. باید دقت داش��ته باشیم 
كه برخي از فعالیت هایي كه انجام مي ش��ود، از بین مي رود و آثار 
آن باقي نمي ماند، اما برخي از فعالیت ها فرهنگ سازند و ما از این 

نوع فعالیت هاي فرهنگ ساز كم داشته ایم.
اكن��ون هم نهاده��اي مختلفي در جمهوري اس��المي ایران در 
حوزة قرآن مسئولیت دارند و كارهاي بسیاري نیز انجام مي دهند 
كه باید از آن ها تش��كر كرد، اما به نظر مي رسد آن ها تنها بخشي 

از منویات قرآن را توانسته اند معرفي كنند، ولي هنوز نتوانسته اند 
همة حقیقت قرآن را معرفي كنند.

 ش�ما در گذش�ته هم گفت�ه بوديد كه بخش�ي از 
فعاليت هاي قرآني فرهنگ س�از نيس�تند. منظورتان چه 
ن�وع فعاليت هايي اس�ت و ك�دام يك از آن ه�ا بايد كنار 

گذاشته شود؟
االن خیلي از مسابقاتي كه در حوزة قرآن برگزار مي شود زیادي 
و تكراري است. هر سازماني فكر مي كند براي ترویج فرهنگ قرآن 
تنها راه این است كه مسابقه برگزار كند. چون این آسان ترین كار 
اس��ت در حالي كه انجام كارهاي دیگر مثل تولید فیلم، داس��تان 
و ... در حوزة قرآن بس��یار س��خت اس��ت. انج��ام كارهایي مانند 
كارهاي اس��تاد فرش��چیان، سخت اس��ت. بنابراین ما فقط سراغ 
كارهاي آس��ان مي رویم. مثاًل جشنواره ها و نمایشگاه هاي متعدد 
و همزم��ان برگزار مي كنیم كه در آخر خروجي ندارد و رس��وب 
نمي دهد و فرهنگ ساز نمي شود. البته یكي از همین نمایشگاه ها 
هم نمایشگاه قرآن در رمضان است و كار خود ماست كه تكراري 

شده است. حتي برخي از آموزش ها هم تكراري است.
این ها نش��ان مي دهد كه فعالیت هاي ما درست نیست. زمانه با 
ظهور انواع رسانه هاي جدید تغییر كرده است. ولي ما در انتخاب 
رسانه دقت زیادي نمي كنیم، تقریبًا 10 سال است كه میزان عمر 
رس��انة خطابه و س��خنراني کم و از تأثیر آن ها كاسته شده است. 
االن رسانه هاي هنري و مجازي بهتر عمل مي كنند و باید آن ها را 
جایگزین كنیم و این كار را هم نمي توان به صورت دستوري انجام 

داد. ما باید نیرو تربیت كنیم.

 وزارت ارش�اد در زمينه اس�تفاده از رس�انه هاي 
جديد چه فعاليت هايي كرده است؟

م��ا تولید نمونة فیلم هاي كوتاه را در حوزه هاي اخالقي و قرآني 
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و بازي هاي رایانه اي، برای نمونه دربارة زندگي حضرت س��لیمان 
نبي)ع( ش��روع كرده ایم. همچنین در حوزة ادبیات داستاني براي 
برخي از مؤسس��ات قرآني فراخوان داده ایم و آن ها هم اس��تقبال 
كرده اند. برگزاري یك جشنواره دربارة زندگي حضرت محمد)ص( 
را هم در دس��تور كار داریم و دنب��ال مي كنیم. البته مي دانید كه 
وزارت ارشاد بیشتر مدل سازي مي كند و نمي  تواند بگوید خودش 

خیلي كاركرده است.
نكته دیگر كه باید به آن اشاره كنم این است كه تعطیل كردن 
كارهاي رایج هم س��خت است از این جهت بهتر است این كارها 
را به مرور زمان كمتر انجام داد و پول ها را خرج حوزه هاي جدید 

كرد.
یكي دیگر از كارهایي كه ما انجام داده ایم، تش��كیل یك شوراي 
كودك و نوجوان اس��ت كه كار اول آن ها آسیب شناسي در زمینه 
آموزش قرآن اس��ت. البته این كار هم به مربي، هم به متن و هم 

به روش نیاز دارد.

 به جز فعاليت هايي كه خودتان در حوزة  برنامه ريزي 
و جهت دادن به مؤسس�ات قرآني و مساعد كردن زمينه 
انجام مي دهيد، چ�ه اقدامات ت�ازه اي مي خواهيد انجام 

دهيد؟
كار اصل��ي ما برنامه ریزي و جهت دادن ب��ه فعالیت هاي قرآني 
اس��ت. ح��دود دوهزار مؤسس��ه قرآني ب��ا م��ا در ارتباطند و كار 
مي كنند. این مؤسس��ات نیروهایي دارند ك��ه فراخوان هاي ما به 
دستشان مي رسد، ولي اول باید روشن شود كه ما چه مي خواهیم 
تولید كنیم وگرنه دوباره دچار روزمر گي مي شویم. ما خودمان به 
آن معنا تولید نداریم بلكه همان طور كه گفتیم بیشتر كارهاي مان 

در حوزة الگوسازي است.

 بع�د از فراخواني كه ما براي جش�نواره منتش�ر 
كردي�م، ناش�ران ح�دود 400 كت�اب قرآن�ي ب�راي م�ا 
فرس�تادندكه 214 عن�وان آن مناس�ب دانش آم�وزان و 
معلمان بود. از اين تعداد بخش كمي س�هم دانش آموزان 
و مختص حوزة كودك و نوجوان بود. آيا تاكنون برنامه اي 
داشته ايد كه مؤسسات قرآني را برای توليد منابع مناسب 

کودکان تشويق كنيد؟
یكي از مش��كالت ج��دي در حوزة قرآن این اس��ت كه رویكرد 
بس��یاري از فع��االن این حوزه، به س��وي ادبیات جدی��د و نوین 
نیس��ت و رغبت كمتري به ادبیات جدید از خود نشان مي دهند. 
فعاالن حوزه قرآني بیش��تر كارهایش��ان را در ح��وزة به اصطالح 
س��نتي دنبال مي كنند و بیشتر با ادبیات دیني گذشته كار تولید 
مي كنند. در صورتي كه این ادبیات جدید است كه مي تواند ما را 
به سوي اهدافي كه شما مدنظر دارید، نزدیك كند. االن كارهاي 
بزرگي در حوزة تفس��یر قرآن انجام مي ش��ود، ولي ادبیات آن ها 
بیش��تر ادبیات حوزه اي است، لذا براي نوجوانان و جوانان مناسب 
نیس��ت. بنابراین الزم است افرادي جلو بیایند و ادبیات این كارها 

را متحول كنند. ما نیازمند كساني هستیم كه بتوانند حرف هاي 
بزرگان را با ادبی��ات نوین ارائه دهند. ما از این نوع افراد حمایت 

مي كنیم و آثارشان را چاپ مي كنیم.
ما از این نوع قراردادها با حوزه هاي مختلف مي بندیم و مواردي 
هم هس��ت كه در دس��تور كار داریم. همچنین تع��دادي از آثار 
كس��اني را كه در این زمینه كار كرده اند مي خریم. توجه داش��ته 
باش��یم كه قرآن تنها براي اش��خاص متدین و مس��لمان نیست، 
خاص همة انسان هاس��ت. ما از همة ناش��راني ك��ه در این زمینه  

فعالیت دارند حمایت مي كنیم.

 آي�ا ش�ما تاكنون بررس�ي يا 
آسيب شناس�ي كرده ايد كه چرا قرآن 
وارد زندگي مردم يا مس�ئوالن كشور 

نشده است؟
ضروري مي دانم ابتدا به دو مقوله اش��اره 
كن��م: یكي مقول��ة دانش و دیگ��ري مقوله 
رفتار. دانش را مي توان با روش هاي موجود 
انتق��ال داد اما رفتار و تربیت قرآني این طور 
نیس��ت. تغییر رفتار روش خاص خودش را 
مي خواهد. ما در زمینة انتقال دانش ضعف 

نداریم و مي توانیم دانش قرآني را به افراد منتقل كنیم ولي دانش 
به تنهایي رفتارس��از نیس��ت. براي تربیت و تغیی��ر رفتار به چند 

شاخص مؤثر باید توجه كرد.
1. باورهاي جامعه نسبت به قرآن و اینكه قرآن كتاب خداست.
2. رفتار و گفتار مس��ئوالن و انقالبي ها كه مي گویند ما قرآن 

را در رفت��ار و گفتارمان پیاده مي كنیم. زیرا به میزاني 
كه رفتار قرآني باشد، فرهنگ قرآن هم در جامعه 

توسعه پیدا مي كند.
3. توس��عه فرهنگ قرآني نیازمند یك نظام 
تربیتي خاص اس��ت. این كاره��ا همه مكمل 
هم هستند و مي توانند رفتار جامعه را اصالح 

كنند.

گفت وگوهايت�ان  از  يك�ي  در   
اشاره كرده بوديد به اين نكته 

كه ب�راي تربي�ت مربي 
برنامه داريد: در اين 

زمينه چه اقداماتي 
كرده ايد؟

برنامه ها  بیش��تر 

فعاليت هاي قرآني زيادي 
كرده ايم، ولي اين كارها 
با نشر فرهنگ قرآني 
در جامعه متفاوت است. 
برخي از فعاليت ها 
فرهنگ سازند و ما از 
اين نوع فعاليت هاي 
فرهنگ ساز كم داشته ايم
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در خ��ود مؤسس��ات قرآني انجام مي ش��ود و ما تنها مدل س��ازي 
مي كنیم. معاونت قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فقط یكي 
از نهاده��اي 18 گان��ه قرآني اس��ت كه گوش��ه اي از كارها به آن 
س��پرده شده است. متأس��فانه در این نهادها اتفاق آراء نیست كه 

بتوان از همة ظرفیت ها تا حداكثر بهره برداري كرد.

 چه پيش�نهادي براي افزايش بهره وري نهادهاي 
18 گانه قرآني داريد؟

تفكیك وظایف نهادهاي 18 گانة قرآني مهم ترین كاري اس��ت 
كه مي توان براي باالرفتن كارایي این نهادها انجام داد و این كار را 
هم باید شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي توسعه قرآن انجام 
دهن��د. االن موازي كاري در نهادهاي قرآني داریم و موازي كاري 

موجب مي شود كه هیچ كس مسئولیت كارها را نپذیرد.
من معتقدم كه با تعارف نمي ت��وان كارهاي قراني را پیش برد. 
خود قرآن ب��ه پیغمبر نهیب مي زند كه با تو تعارف نداریم و باید 
كارت را درس��ت انجام دهي، در حوزة قرآن ه��م باید این كار را 
كرد. تفكیك كارها باعث از دس��ت دادن كار هیچ كس نمي شود. 
االن برخي از مؤسسات قرآني مربوط به حوزه بین الملل هستند، 

ولي براي آن ها هم شرح وظایف تعیین نكرده ایم.

 چه پيامي براي جشنوارة كتاب هاي قرآني داريد؟

جش��نوارة كتاب هاي قرآني از نوع دانش و دانایي اس��ت و باید 
پي گیري كند كه ارتباط بین  مؤلف و مخاطب خوب برقرار شود و 
كتاب ها به دست مخاطبان برسد. همچنین كتاب ها را نقد كند و 

به  آن ها جایزه هم بدهد.

 ناشران قرآني چه وظايفي در اين زمينه دارند؟
اكثر ناش��ران دیني و قرآني االن با مشكل روبه رو هستند. چون 
كتاب ه��اي دیني با ادبیات نوین تألیف نمي ش��ود كه آن ها چاپ 
كنند. مشكل این است كه مؤلفان و نویسندگاني كه در این زمینه 
كار مي كنند، ادبیاتش��ان قدیمي است و ناش��ر نمي تواند از آن ها 
اس��تفاده كند. چرا كتاب هري پاتر به چاپ چندم مي رسد؟ چون 

زبان نسل جدید را خوب فهمیده است.
ما نتوانس��ته ایم در حوزة قرآن كتاب  هایي در س��طوح هري پاتر 
بنویسیم و تولید كنیم. االن كتاب هایي كه در این حوزه مي خریم 
و ب��ه خانه مي آوریم، حت��ي بچه ها به آن ها ن��گاه هم نمي كنند. 
ما اگر توانس��تیم كتابي تولید كنیم كه بچه كتاب درس��ي اش را 
كن��ار بگ��ذارد و آن را بخواند، موفق خواهیم بود. ش��اید یكي از 
مشكالت هم این است كه كتاب هایي در این حوزه تولید مي شود 
كه ارگان ها مي خرند و خرید و توزیع آن ها هم مش��خص نیست. 
بنابرای��ن ما بای��د در حوزه كتاب هاي قرآني س��رمایه گذاري هاي 
جدیدي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر محتوایي داشته باشیم.

گو
 و 

فت 
گ
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قصه هاي بيداري
تأملي در قصص قرآن كریم

حبيب يوسف زاده

در قرآن كریم نزدیك به 260 قصه، به معناي قرآني این كلمه، 
وجود دارد. كه در هر یك، به تفصیل یا ایجاز، به ش��رح واقعه اي 
تاریخي پرداخته اس��ت تا حقایقي ضروري را براي ابناي بشر در 
تمام��ي دوران ها بیان نماید. كث��رت قصه هاي قرآني و اختصاص 
یافتن س��وره اي از قرآن به نام »َقَصص« نشان دهندة اهمیت قصه 
در انتقال این حقایق اس��ت. در همین راستا، یكي از ویژگي هاي 
مهم بیان قرآني، روش��ني مضامین و سادگي بیان است؛ به طوري 
كه عالي ترین مفاهیم را با زباني ش��یوا و به دور از پیچیدگي هاي 
كالمي به بش��ر عرضه مي كن��د و در جاهاي مختلفي این ویژگي  

مهم را مورد تأكید قرار مي دهد، از جمله در آیات زیر: 
ِكٍر فهل من مدكر)قمر: 17( رنا الُقرآَن لِلذِّ َو َلَقد َیسِّ

� ما قرآن را براي پندآموزي آسان ساخته ایم، آیا پند آموزنده اي 
هست؟

اْلَحْمُدهلل الَِّذي اَْنَزَل َعَلي َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َیْجَعل لَُّه ِعَوَجا)كهف:1(
� سپاس و ستایش از آن خداوندي است كه این كتاب را بر بندة 

خویش نازل كرده و هیچ كژي در آن ننهاده است.
بي ش��ك این روش��ني و دور بودن از كژي و اعوجاج به س��هم 
چش��مگیر قصه و مثل در این معجزة جاوید برمي گردد؛ به طوري 
كه هر كس��ي با هر درجه از رش��د و كمال مي تواند خوش��ه اي از 
ای��ن م��زرع نورانیت برچیند و ب��ا آن فروغي ب��ر زندگي خویش 
بتابان��د. از عص��ر نزول قرآن ت��ا امروز، حوزة تأثی��ر این قصه ها و 
سرگذشت نامه ها چنان قوي بوده كه مانند یك میدان مغناطیسي 

عظیم براده هاي ذوق و ادب مؤمنان و مس��لمانان را با آس��مان و 
ملكوت هم راستا كرده اس��ت. تا جایي كه اغلب آثار بزرگان ادب 
فارسي را نیز مي توان، در یك نگاه  كلي، ترجمان قرآن به حساب 
آورد؛ ب��راي مث��ال عبدالرحمان جامي در وص��ف مولوي و كتاب 

مثنوي او مي گوید: 
من چه گویم وصف آن عالي جناب؟ 

نیست پیغمبر ولي دارد كتاب
مثنوي معنوي مولوي

هست قرآن در زبان پهلوي
تأثی��ر مثنوي از كالم وح��ي فراتر از دایرة مضم��ون و اقتباس 
معاني رفته بلكه در ساختار و نحوة تدوین و روایت نیز تا حدي به 
آن ش��بیه شده است. همچنین است آثار بسیاري دیگر از مفاخر 
ادب و عرفان ایران زمین از سعدي، حافظ و عّطار گرفته تا نظامي، 
صائ��ب و بیدل. رم��ز ماندگاري و ادامة حیات ای��ن آثار گران قدر 
در ط��ول قرون و اعصار نیز این اس��ت كه همة آن ها چون اطفال 

شیرخوار از امّ الكتاب تغذیه كرده و نشو و نما یافته اند.
مهم تری��ن دلیل ذكر احوال پیش��ینیان در قال��ب قصه و مثل 
همان طور كه گفته ش��د عبرت آم��وزي و اجتناب از، به اصطالح، 
دوباره اختراع كردن چرخ است. موال علي، علیه السالم،  در اهمیت 
این معن��ي، یعني عبرت آموزي، خطاب به فرزندش امام حس��ن، 
علیه الس��الم،  مي فرماید: »فرزن��دم، اگر چ��ه روزگاري به درازي 
عمر پیش��ینیانم بر من نگذش��ته اس��ت اما چندان در كار ایشان 

اله
مق
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نگریس��ته ام و در اخبارشان اندیشیده ام و در آثارشان سیر كرده ام 
كه خود همچون یكي از آنان ش��ده ام، بلكه چندان بر امورش��ان 
آگاهي یافته ام كه گویي با نخستین آن ها تا پسینشان زیسته ام.«
 ب��ه بیان دیگر، قرآن و قصه ها و سرگذش��ت هاي مورد اش��ارة 
آن،  مانند رودي پیوس��ته جاري اس��ت كه فرزندان بشر تا قیامت 
مي توانند روح خود را در آن شست وش��و دهند. اگر چه در قرآن 
كریم معاني بلند »نازل« ش��ده اند و فتیلة پیچیدگي كالم در آن 
حتي المقدور پایین كش��یده شده است تا مناسب فهم بشر شود، 
اما این اشارات رفیع براي ارائه به كودكان و نوجوانان باز هم باید 
ساده تر شوند. اینجاست كه بار سنگین امانت به دوش نویسندگان 
و پدیدآورندگان ادبیات كودكان و نوجوانان مي افتد كه كاري است 

س��هل و ممتنع؛ یعني در نگاه اول ساده به نظر مي آید اما همین 
ك��ه قدم در راه  مي نهي، غوامض آن آش��كار مي ش��ود. آموزه هاي 
ذوبطون قرآني همچون سلسله جبالي هستند كه به محض صعود 
ف��رد به یك قله، چش��م اندازي از قله اي رفیع ت��ر در منظر او رخ 
مي نمای��د؛ و در خصوص قرآن، این ارتف��اع پلكاني معاني تا قاف 
ملكوت امتداد مي یابد. بي گمان بهترین شیوة بازآفریني قصه ها و 
مثل هاي قرآني بهره گیري از ش��یوه هاي خود قرآن در این مقوله 
است. یعني براي بازگویي هنرمندانة قصه هاي قرآني، غیر از توجه 
به ظاهر ماجراها و سرگذش��ت هاي قرآني، باید در ش��یوة روایت 
آن ها نی��ز دقت نماییم. از جمله، پاره اي از مالحظاتي كه باید در 

نظر گرفته شوند، عبارت اند از: 

اله
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� در گزارش ه��ا و قصه ه��اي قرآن��ي همة اج��زاي قصه به طور 
خط��ي و متوالي روایت نش��ده اند، بلكه تنها قس��مت هاي مهم یا 
آنچه به اصطالح »ارزش خبري« داش��ته، به ایجاز روایت ش��ده 
اس��ت. این ایجازگویي مي تواند الگوي مناسبي براي نویسندگان 
و اقتباس كنندگان از آیات قرآن باش��د. مرحوم عالمه طباطبایي 
� صاحب المی��زان � در این باره كه چرا قرآن جزئیات داس��تان ها 
را نقل نمي كند، مي فرمای��د: »قرآن كریم كتاب دعوت و هدایت 
اس��ت و در این رسالت و هدفي كه دارد، یك قدم راه را به طرف 
چیزهاي دیگر از قبیل تاریخ یا رشته هاي دیگر كج نمي نماید زیرا 

هدف قرآن تعلیم تاریخ و مسلكش رمان نویسي نیست.«
� قصه ه��اي قرآني، پیام محورند؛ یعني در آن ها اصالت با پیام یا 
محتوي اس��ت و نه با ظرف یا پیمانه. از این رو پیام قصه ها لزومًا 
در انتهاي آن ها نیست. در بسیاري موارد قرآن ماجرایي را در اوج 
آن ف��رو مي گذارد تا پیامي مهم را به مخاطبان برس��اند. به عنوان 
نمونه در سورة كهف، بعد از شرحي مفصل در مورد اصحاب كهف 
و بعد از اینكه نحوة بیداري آنان و آشكار شدن جایگاهشان را بیان 
مي كند، یك دفعه در آیه هاي 23 و 24 خطاب به پیامبر اكرم)ص( 
مي فرماید: »و هرگز دربارة هیچ كاري مگو كه من فردا آن را انجام 
خواهم داد، مگر آنكه خدا بخواهد...« یعني هرگز انتظار نداش��ته 
باش��ید كه حوادث روزگار طبق انتظارات شما رقم بخورد. چه بسا 
اراده و مشیت الهي طور دیگري اقتضا كند؛ مثل جوانان این قصه 
كه از دست ستمگران زمانة خود به غار گریخته بودند، اما سیصد 
سال بعد در عصري بیدار شدند كه دیگر اثري از آن ستمگران نبود 

و مردم مي خواستند باالي آن غار مسجد بسازند!
� قصه ها و مثل هاي قرآن از نظر بهره گیري از عناصر داس��تاني 
و س��بك روایت نی��ز درخور تأمل اند. گاه��ي در ابتداي یك قصه  
چكی��ده و فش��رده اي از كل آن بدون مقدمه مي آید تا نخس��ت 
حس كنجكاوي و اش��تیاق مخاطب برانگیخته  ش��ود، س��پس به 
ش��رح جزئیات مي پردازد، چنان كه در سورة قصص،  در بیان قصة 
حضرت موس��ي و فرع��ون، در آغاز با جمالتي كوت��اه و موجز به 
عملكرد ظالمانة فرعون از جمله گردنكش��ي او در زمین و كشتن 
فرزندان پسر قوم بني اسرائیل و باقي گذاردن دختران آن ها اشاره 

مي كند و بعد شرح حوادث را پي مي گیرد.
همچنین تأمل در نحوة اس��تفاده از عناصري همچون توصیف، 
 شخصیت پردازي، كشش و جاذبه، تعلیق و غافلگیري در ساختار 
قصه هاي قرآن مي تواند پیام هاي روش��ني براي اهل قلم داش��ته 
باش��د. براي مثال در قصة حضرت ابراهیم، علیه السالم، در سورة 
انبی��اء مي بینیم كه آن حضرت پس از شكس��تن بت ها تبر را به 
گردن بت بزرگ مي اندازد و به بت پرستان مي گوید حقیقت را از او 
بپرسید! بازخواست كنندگان سرافكنده اعتراف مي كنند كه این ها 
قادر به حرف زدن نیستند. در اینجا این توقع در خواننده به وجود 
مي آید كه بت پرس��تان به عجز بت ها واقف ش��ده اند و ابراهیم را 
مجازات نخواهند كرد. اما ناگهان ش��رایط غیرمنتظره اي به وجود 
مي آورن��د و مجازاتي برایش تعیین مي كنند كه ابراهیم فكرش را 
هم نمي كرد. سوزانده ش��دن در آتش! س��پس وقتي ابراهیم را در 

كوهي از آتش مي اندازند، خواننده كار را تمام ش��ده مي داند، اما 
ناگهان نداي »یا نار كوني برداً و سالمًا علي ابراهیم« و سرد شدن 

آتش مخاطب را شگفت زده مي كند.
� نكت��ة دیگري كه نباید از آن غافل ش��د، نحوة بی��ان قرآن در 
صحنه هایي اس��ت كه نش��انه هایي از خش��ونت با خود دارند و یا 
توصیف امیال جنس��ي و ش��یدایي و دلدادگي اند. ب��راي مثال در 
توصیف انداختن حضرت یوس��ف، علیه الس��الم، در چاه به دس��ت 
برادرانش، كه براي او بسیار ناباورانه بود، خبري از به اصطالح »پیاز 
داغ« داستان پردازانه براي تحت تأثیر قرار دادن عواطف و ایجاد رقت 
در مخاطب دیده نمي شود. بلكه تصویري آرام، متین و بدون كشش 
عصبي و بدون تغییر لحظه به لحظة حاالت دو طرف ارائه مي شود. 
در ای��ن تصویر ك��ه تكان دهنده ترین ح��االت و صحنه ها را روایت 
مي كند، برادراني قوي و خش��ن كه حس��ادت، عواطف انساني شان 
را كور كرده و به گرگ درنده تبدیلش��ان س��اخته است، در فضایي 
مخوف بر س��ر چاهي عمیق، ب��رادر كوچك خود را لخت مي كنند 

تا پیراهنش را به خون حیواني آغشته كنند 
و آن را به عن��وان ش��اهدي بر دریده ش��دن 
یوسف توس��ط گرگ براي پدر ببرند. یوسف 
در وحشت و شگفتي،  التماس مي كند، دامن 
برادران را مي چس��بد،  ضجه مي زند، برادران 
را یكایك صدا مي زن��د و... اما قرآن با متانت 
سعي مي كند، در حین روایت به اشاعه شر و 

باطل نپردازد.
نمونه ه��اي دیگ��ر چنی��ن مالحظاتي را 
مي ت��وان در صحنة تمناي وقیحانة زلیخا از 
یوسف مش��اهده كرد یا برعكس در صحنة 
دیدار و آش��نایي نجیبان��ة دختران حضرت 
ش��عیب با حضرت موس��ي، علیه السالم، كه 
ط��ي آن صحنه هایي رمانتیك و عاش��قانه، 
اما ب��ر زمینه اي از عفت و حیا نش��ان داده 

مي شود.
البت��ه كن��كاش در نحوة داس��تان پردازي 

و ابع��اد مختلف قصص قرآن��ي در این مجال ان��دك نمي گنجد. 
آنچه اهمیت دارد این اس��ت كه مترجمان معاني بلند قرآن براي 
كودكان، باید قبل از هر چیز با نگاهي هر چه دقیق تر به تك تك 
قصه ه��اي قرآن و تفكر در ابعاد مختلف آن ها،  تصاویري به دور از 
كژي و اعوجاج ب��راي مخاطبان خود فراهم نمایند. تصاویري كه 
بتواند به جان كودكانمان عمق و معنا ببخش��د و اشتیاق آن ها را 

براي انس با قرآن برانگیزد.
بي س��بب نیست كه بخش قابل توجهی از قرآن در قالب قصه  و 
سرگذشت بیان شده است. بنابر این جا دارد نویسندگان و ناشران 
محترم با دورخیز بیشتري در عرصة قصه هاي قرآني وارد شوند و 
از این قال��ب تأثیرگذار براي انتقال مفاهیم و پایه گذاري ارزش ها 
و مباني عقیدتي و اخالقي ب��ه فرزندانمان حداكثر بهره را ببرند. 

ان شاءا....

بي سبب نيست كه بخش 
قابل توجهی از قرآن در 
قالب قصه  و سرگذشت 
بيان شده است. بنابر 
اين جا دارد نويسندگان 
و ناشران محترم با 
دورخيز بيشتري در 
عرصة قصه هاي قرآني 
وارد شوند و از اين قالب 
تأثيرگذار براي انتقال 
مفاهيم و پايه گذاري 
ارزش ها و مباني عقيدتي 
و اخالقي به فرزندانمان 
حداكثر بهره را ببرند
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گو
 و 

فت 
گ

سهم قرآن در سبد زندگی
محمد دشتي

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين سيدجواد بهشتي؛ مشاور امور قرآني، توسعه فرهنگ اقامه 
نماز و عترت وزير آموزش وپرورش و سرگروه داوري كتاب  هاي تفسير و ترجمه قرآني

 جناب آقاي بهش�تي نگاه  و نظ�ر حضرت عالي از 
منظر جايگاهي كه در س�مت مش�اور امور قرآن، توسعه 
فرهنگ اقامه نماز و عترت وزارت آموزش وپرورش داريد، 
به مس�ئله قرآن و متون آموزش�ي قرآن و مسائل مربوط 

بدان چيست؟
قرآن كتاب زندگي ماست كه از جانب خداوند متعال نازل شده 
اس��ت. مهم ترین نقطه قوت این كتاب آس��ماني این است كه به 
اصطالح امروز، س��ند باالدستي ما مسلمانان است. یعني هر گروه 
و فرقه و دسته اي از مسلمانان با هر اعتقاد خاصي كه ممكن است 
داشته باشد، در مورد قرآن با دیگر گروه ها و فرقه ها اشتراك نظر 
دارد و همه قرآن را قبول دارند. این خودش یك نقطه قوت مهم 
و اساس��ي اس��ت و مي تواند محور وحدت و یكپارچگي مسلمانان 

قرار گیرد.
پیامبر عزیز ما، حضرت ختمي مرتبت، نیز در پایان عمر شریف 
خ��ود مدام جلس��اتي را برگزار مي كرد و به مس��لمانان مي فرمود 
چیزي مي خواهم بگویم كه فقط مخصوص ش��ما نیس��ت و باید 
این موضوع س��ینه به س��ینه و تا قیامت منتقل شود و ادامه پیدا 
كند. آن سخن مهم این بود كه من از خودم دو میراث مهم به جا 
مي گذارم كه یكي قرآن و دیگري اهل بیت من است و اگر به این 

دو تمسك جویید رستگار خواهید شد.

 خب! در همين زمينة تمسك به قرآن، برآورد شما 
چيست؟ ما تا چه اندازه توانسته ايم عماًل به قرآن تمسك 

بجوييم؟
بله این سؤال مهمي است. اتفاقًا در همین ارتباط شهید مطهري 
مي فرمایند: مش��كل ما در این حوزه این است كه تمسك واقعي 
بدین دو گوهر و میراث ارزشمند پیدا نمي كنیم. گاه نیز تمسك را 
به معناي احترام مي گیریم در حالي كه احترام یك چیز و تمسك 

چیز دیگري است. تمسك قرآن را بوسیدن و چاپ كردن با كاغذ 
گالسه و برطاقچه گذاشتن نیست.

تمسك یعني به قرآن مراجعه كنیم و براي زندگي از آن برنامه 
بگیریم. تمس��ك عمل به متن و بیان قرآن است. تمسك به اهل 
بیت هم همین طور اس��ت. اگر قرار باشد فقط در مراسم شادي و 
عزا به این بزرگان توجه كنیم كفایت نخواهد كرد و آن تمس��ك 

واقعي مورد نظر پیامبر)ص( حاصل نمي شود.
آموزش وپ��رورش از همان س��ال هاي اول انقالب ق��رآن را نماد 
تربیت دیني قرار داد و تش��كیالتي را هم براي این كتاب ش��ریف 
ب��ه وجود آورد. البته قرآن قب��ل از انقالب هم در مدارس بود، اما 
بع��د از انقالب با نگاه جدید، متون جدید و اس��لوب تازه اي مورد 

نظر قرار گرفت.
ب��ه هرحال، اكنون كه بیش  از 37 س��ال از انقالب مي گذرد، ما 
ب��ه آن انتظاراتي كه خ��ود قرآن، پیامبر، اس��الم و انقالب درباره 
قرآن از آموزش وپرورش دارند پاس��خ نگفته ایم. درس��ت است که 
درس ق��رآن در هر پای��ه اي وجود دارد، اما ب��ه دلیل محدودیت 
كتاب درس��ي نمي توان همة اهداف را در آن عملي كرد. در حوزه 
پرورش��ي هم مسابقات قرآن هس��ت، ولي همه این ها را كه جمع 
مي كنیم و به قول مقام معظم رهبري، وقتي نظري به خروجي ها 
م��ي اندازیم، آن چیزي كه موردنظر اس��ت در این زمینه حاصل 
نش��ده اس��ت. وقتی که یك دیپلمة ما به س��ربازخانه یا دانشگاه 
مي رود و یا وارد بازار كار مي  شود، داشته هاي او- تازه اگر آنچه را 
گفته ایم خوب فرا گرفته باشد � همان الیه هاي رویي است، یعني 

فقط ممكن است بتواند قرآن را از رو بخواند.

 خوب چه بايد کرد؟
بله عرض مي كنم. ما باید از خودمان بپرسیم كه در هفته چقدر 
روي قرآن و محتواي آن فكر مي كنیم. پاس��خ به این سؤال نشان 
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مي ده��د علي رغم كارهایي كه ما انجام مي دهیم و با اخالص هم 
انج��ام مي دهیم، در عمل به آن انتظاراتي كه در این حوزه وجود 

دارد نمي رسیم.
این نشان مي دهد كه بعد از گذشت 37 سال باید یك كارهایي را 
انجام دهیم كه تا كنون انجام نداده ایم. همین جشنواره كتاب هاي 
آموزشي و تربیتي به خصوص بحث و گفت وگو از كتاب هاي قرآني 
از جمله همین كارهاس��ت كه مي تواند در یك برنامه كلي، جزیي 
از اقداماتي باش��د تا آن  نگاه اساس��ي كه باید به قرآن و آموزش 

قرآن داشته باشیم حاصل شود.

 در گروه داوری تفسير و ترجمه كتاب هاي قرآني، 
كه در دوازدهمين جشنواره کتاب های آموزشی و تربيتی 

رشد مسئوليت آن با شماست، وضع چگونه است؟
در همی��ن حوزه هم خیلي باید كار كنیم. یعني ما باید معلمان 
را در ای��ن زمینه فعال و به گونه اي عم��ل كنیم كه آن ها بتوانند 
در دوران خدمت خود حاصل و برداش��ت مناسبي در این زمینه 
داش��ته باشند. محاس��بة  آن هم كار خیلي سختي نیست و نشان 
مي دهد كه اگر ما برنامه داشته باشیم چنین كاري شدني و عملي 

و اتفاقًا آسان و خوشایند است.

 ب�ا چنين ن�گاه مثب�ت و اميدوارانه اي پيش�نهاد 
عملي شما كه آن را آسان و خوشايند هم مي دانيد، براي 

مشاركت فرهنگيان در اين امر چيست؟
مصداقي عرض مي كنم. ببینید! یك فرهنگي به طور متوسط 30 
س��ال براي آموزش وپرورش خدمت مي كند و قرآن كریم هم 30 
جزء دارد، حاال چه خوب مي ش��د اگر ما این 30 جزء قرآن را كه 
هر جزء آن 20 صفحه است در دستور كار روزانه، هفتگي و ماهانة  
خود ق��رار مي دادیم و آن ها را دقیق و با تفس��یرش می خواندیم 
و فک��ر می کردیم. اگ��ر این 20 صفحه را بر تعداد ماه هاي س��ال 
تقس��یم كنیم، هر ماه کم تر از دو صفحه مي ش��ود كه كار سختي 
نیس��ت و اگر برنامه و اهتمامي وجود داشته باشد این كار شدني 

و آسان است.
پس این اهتمام باید باشد و این گونه هم نباشد كه تا اسم قرآن 
را مي آوریم ذهن همه به س��وي روخواني ق��رآن برود و همه هم 
آمار بدهیم كه مثاًل در س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش��ي 
و معاونت پرورش��ي فالن مقدار آمار و ساعت و برنامه روخواني و 

روان خواني داشته ایم.
باید توجه داش��ته باشیم كه روخواني فقط الیه اول قرآن است 
و این كتاب ش��ریف 10 الیه دارد كه رفت��ن در عمق آن اهتمام 
و برنامه مي خواهد. فهم، اس��تماع، برداشت درست، تأثیرپذیري و 

عمل از جمله این الیه هاي قرآني هستند.
من بحثي تحت عنوان »انتظارات قرآن از ما مس��لمانان« دارم 
كه در آن 10 انتظار را از متن قرآن اس��تخراج كرده ام. متأسفانه 
بای��د بگویم كه ما در هم��ان پلة اول مانده ایم و تازه در همان پلة 
اول هم مش��كل داریم. حال اگر اهتمام كنیم و انشاءا... پلة اول را 

پش��ت سر بگذاریم، در پله هاي بعدي باید سعي و تالش بیشتري 
بكنی��م. چون مث��اًل  در موضوع فهم قرآن، زبان ما عربي نیس��ت 
ولي وظیفه و برنامه ما یادگرفتن و عمل به قرآن اس��ت. در ادامه 
ه��م باید در مورد قرآن بیندیش��یم و ببینیم كه براي زندگي چه 
برنامه اي مي توانیم از آن استخراج كنیم و مبناي عمل قرار دهیم.

ب��راي چنی��ن كار مهم��ي قرآن بای��د وارد دس��تگاه فكري ما 
مس��لمانان ش��ود. و مثاًل اگر مي خواهیم همس��ر انتخاب كنیم، 
شغلي انتخاب كنیم و یا یك موضع سیاسي بگیریم مبنا و مرجع 
ما قرآن باشد و این گونه است كه با پیمودن پله هاي بعدي زمینة 

تمسك به قرآن در زندگي براي ما به عنوان 
مس��لمان و براي آموزش وپرورش به عنوان 
یك س��ازمان مسئول و سیاست گذار فراهم 

خواهد شد.

 ممكن اس�ت بفرمايي�د براي 
چني�ن اقداماتي دليل تأكي�د بزرگان 
و مسئوالن بر توس�عه و ترويج و نشر 
كتاب و كتاب خواني كه شما هم بر آن 

اصرار داريد چيست؟
اگ��ر ما بر كتاب و داش��تن كت��اب تأكید 
مي كنیم دلیلش آن اس��ت كه كتاب خوب 
همیش��ه زمینه كارهاي خ��وب دیگر را هم 
فراهم م��ي آورد. در زمینة كتاب هاي قرآني 

هم این موض��وع مصداق دارد، یعني اگر ما كتاب خوب داش��ته 
باشیم، فیلم خوب هم خواهیم داشت.

دلیل این هم كه رهبران ما و آموزه هاي دیني 
و اس��المي بر كتاب و كتاب  خواني و تولید 

و انتش��ار كتاب هاي خ��وب تأكید دارند، 
همین معناست كه كتاب منبع، مخزن 
و سرچش��مه اي ب��راي دیگ��ر اقدامات 
فرهنگي و س��ازنده اس��ت. این هم كه 

ش��ما و آموزش وپرورش در دوازدهمین 
تربیتي  آموزش��ي  كتاب ه��اي  جش��نواره 

رش��د، كتاب هاي قرآن��ي را به طور ویژه مورد 
توج��ه ق��رار داده اید، كار بس��یار ب��ا اهمیتي 
اس��ت كه مي تواند ب��ا همراهي نویس��ندگان 
و ناش��ران كتاب ه��اي آموزش��ي، به خصوص 

كتاب هاي قرآني، كه با داش��تن دغدغه دین 
و ارزش هاي اسالمي بدین حوزه ارزشمند 

پا گذاش��ته اند، كاري مفی��د و مؤثر 
باشد و در همان سیر و چرخه اي 

كه براي تأثیرگذاري بیش��تر 
ق��رآن بر زندگي مس��لمانان 
بدان اش��اره كردیم، مفید و 

مؤثر واقع شود.

بايد توجه داشته باشيم 
كه روخواني فقط اليه 
اول قرآن است و اين 
كتاب شريف 10 اليه 
دارد كه رفتن در عمق 
آن اهتمام و برنامه 
مي خواهد. فهم، استماع، 
برداشت درست، 
تأثيرپذيري و عمل از 
جمله اين اليه هاي قرآني 
هستند
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 ب�ا توج�ه ب�ه نزديك ش�دن ب�ه زم�ان برگزاري 
دوازدهمين جش�نواره كتاب هاي آموزشي و تربيتي رشد 
ك�ه با تأكي�د و توجه خاص ب�ر كتاب ه�اي قرآني صورت 
خواه�د گرفت، توصيه ش�ما به نويس�ندگان و ناش�ران 

كتاب هاي قرآني چيست؟
من در حوزة ناشران و اقداماتي كه باید انجام دهند در میزگردي 
كه با حضور مسئوالن و دس��ت اندركاران حوزة سامان دهی و نیز 
ناشران كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي در حوزة انتشار كتاب هاي 
قرآني، برگزار ش��د، به بخش��ي از اقداماتي كه ناش��ران این گونه 
كتاب ها باید انجام دهند، اشاراتي داشتم. اینجا هم به برخي موارد 

دیگر اشاره مي كنم.
ما باید متناسب با نیاز دو دسته مخاطب، معلمان و دانش آموزان، 
مطالب��ي را از قرآن اس��تخراج كنیم و در قالب ه��اي گوناگون و 
متنوع بدان ها بپردازیم. به طور مثال در حال 
حاضر بچه هاي ما س��ؤاالت و گاه ش��بهاتي 
دارند كه همین موضوع را مي توان به كمك 
ق��رآن و مراجعه به متن آن در دس��تور كار 
قرار دارد و اگر ناش��ران ما و آموزش وپرورش 
كنار هم بنش��ینند، كه الحمدهلل زمینه هاي 
چنین اقداماتي فراهم است، مي توان صدها و 
هزاران كتاب با استفاده از دستورات و آنچه 

در قرآن بیان شده است، نوشت.
به طور مثال در قرآن 888 جمله پرسش��ي 
وج��ود دارد، 11 س��وره ب��ا س��ؤال ش��روع 
مي ش��ود و 130 مورد با واژه هایي که مفهوم 
پرسشگرانه دارند. كه همین ها بیش از هزار 
موضوع مي ش��ود و خود همین مي تواند یك 
كتاب تفسیري موضوعي با عنوان پرسش و 

پرسشگري در قرآن باشد.
خود همی��ن پرسش��گري هم ب��ا اغراض 
مختلف��ي انج��ام مي ش��ود ك��ه بدان ها هم 
مي شود پرداخت. برخي س��ؤال مي كنند تا 
بدانند، برخي مي پرسند تا شبهه ایجاد كنند، بعضي ها مي خواهند 
موضوعي را به تمس��خر بگیرند و برخ��ي مي خواهند انكار كنند. 
همة این موضوعات در قرآن هست و مي توان به طور مفصل بدان 
پرداخت و دربارة آن ها نوشت. به طور مثال خداوند خودش بدون 
سانس��ور گفته اس��ت كه كفار مي گویند قیامتي در كار نیست و 
دلیل آن را هم بیان فرموده و بدان پاسخ داده است. این موضوعات 
و موضوعات مش��ترك دیگر با محور پرسش��گري مي تواند متن و 
موضوع كتاب هاي زیادي قرار گیرد و حقایق و شنیدني هاي زیاد 
و جذاب��ي را در اختیار معلمان و فرهنگی��ان و دانش آموزان و در 

مجموع آحاد مردم جامعه و عالقه مندان قرار دهد.

 ش�ما در صحبت ه�اي خودت�ان در آن جلس�ه 
اشاره اي هم به لزوم انتشار آثاري براي تقويت مهارت هاي 

دانش آموزان در زندگي و درس و تحصيل داش�تيد، لطفًا 
در اين زمينه بيشتر توضيح دهيد.

بله همین طور است. مثاًل موضوع پرداختن به گفت وگوهاي قرآني 
براي چنین هدفي مفید اس��ت. در حال حاضر ما دانش آموزاني را 
تربیت مي كنیم كه ش��هامت و جرئ��ت صحبت كردن ندارند. این 
درحالي اس��ت كه موضوعات را مي فهمند و بلد هم هس��تند؛ اما 
چون صحبت كردن و گفت وگو را در مدرس��ه و دبیرستان تمرین 
نكرده اند وقتي وارد دانشگاه و یا جامعه و حتي بازار كار مي شوند 
جرئت و جس��ارت صحبت كردن و بیان نظ��رات حتي صحیح و 
درس��ت خ��ود را ندارند. این در حالي اس��ت كه مي ت��وان درباره 
مهارت گفت وگو كردن از قرآن استفاده كرد. ما 200 گفت وگو در 
قرآن داریم كه اگر یك ناشري بیاید و گفت وگوهاي قرآني و فقط 
همین موضوع را در دس��تور كار خود ق��رار دهد، مي تواند صدها 
كتاب در این زمینه بنویسد و تألیف كند و بازار هم داشته باشد. 
گذشته از اصل موضوع گفت وگو، در این بحث ها نكات ارزشمندي 
در خص��وص آداب گفت وگ��و، انواع گفت وگو، اه��داف گفت وگو، 
مهارت گفت وگو و دیگر مسائل مربوط به گفت وگو وجود دارد كه 

خودش مي تواند موضوع كتاب هاي دیگري در این زمینه باشد.

 در م�ورد مس�ائل روز و س�ؤاالت و ابهامات�ي كه 
مخاطبان در اين خصوص دارند، چه تصويري داريد؟

قرآن كتاب زندگي است و قطعًا موضوعاتي در خصوص مسائل 
روز، كه هم مورد توجه و هم مورد نیاز مخاطبان اس��ت، در قرآن 
وجود دارد كه پرداختن به آن ها مي تواند بسیار جذاب و خواندني 

و قابل استفاده باشد.
به ط��ور مثال م��ا در حال حاضر جنگ هاي زیادي در سرتاس��ر 
دنیا داریم كه باید ببینم دید و نگاه اسالم در این زمینه چیست؟ 
مسیحي ها مسلمانان را به جنگ طلبي، ستیزه گري و كشتار متهم 
مي كنند، این در حالي است كه ما 300 آیه در قرآن در خصوص 
جنگ داریم. در این آیات و س��وره ها مسائلي درباره اهداف جنگ 
در اس��الم، گ��زارش جنگ هایي مانند بدر، اح��د، خیبر، جنگ با 
یهودیان و مش��ركین، جنگ با رومي ها� اروپ��اي فعلي � و دیگر 
جوانب جنگ آمده اس��ت كه مي تواند ذهن دانش آموز و معلم ما 
را روشن كند و به او قدرت و تفكر و بینش الزم را بدهد تا بتواند 
مسائل جامعة خود و دنیاي پیرامون را تحلیل و تفسیر كند و در 
مجموع براي نگاه و دیدگاه خود دالیل و استنادات محكم و قابل 

قبولي داشته باشد.
اگر چنین اتفاقي بیفتد در همین یك مورد، مخاطب ما با 300 
آیه قرآن و تفس��یر و تحلیل آن آشنا ش��ده و مهم تر از آن اینكه 
مي توان��د براي خودش در خص��وص طرفداري از جنگ و یا صلح 
موضع بگیرد و اس��تقالل فكر و اندیش��ه داش��ته باشد و با اتكا بر 
باالترین و مهم ترین س��ند باالدستي مس��لمانان نظر و نگاه خود 

را بیان كند.

 برخ�ي موضوعات مانن�د گزارش س�فر و يا بيان 

گو
 و 

فت 
گ

اگر ما بر كتاب و داشتن 
كتاب تأكيد مي كنيم 
دليلش آن است كه 
كتاب خوب هميشه 
زمينه كارهاي خوب 

ديگر را هم فراهم 
مي آورد. در زمينة 

كتاب هاي قرآني هم اين 
موضوع مصداق دارد، 

يعني اگر ما كتاب خوب 
داشته باشيم، فيلم 

خوب هم خواهيم داشت 
كتاب منبع، مخزن و 

سرچشمه اي براي ديگر 
اقدامات فرهنگي و 

سازنده است
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داستان هاي عبرت انگيز، معمواًل در ميان مخاطبان جوان 
مشتري بيشتري دارد. در اين مورد چه زمينه اي در قرآن 
وجود دارد كه مي تواند مورد توجه و استفادة نويسندگان 

و ناشران كتاب هاي قرآني قرار گيرد؟
اتفاق��ًا یك��ي از پرخواننده ترین كتاب هایي كه ما از گذش��ته تا 
امروز داریم، همین سفرنامه هاست كه همیشه براي بشر جذابیت 
داشته و خواندني است. سفرنامه همیشه نو و تازه است و همواره 
مخاطباني دارد كه مشتاق اند آن را بخوانند. جالب است بدانید كه 

ما در قرآن حدود 33 سفرنامه داریم.
گاه��ي مربی��ان از م��ن س��ؤال مي كنند ك��ه در اردوه��ا براي 
دانش آم��وزان چ��ه بگوییم؟ پیش��نهاد من س��فرنامه هاي قرآني 
اس��ت، چون هم معلم و مربي از قرآن س��خن گفته است و هم از 
موضوعاتي براي بچه ها صحبت كرده است كه براي آنان جالب و 
جذاب و شنیدني است به طور مثال سفر حضرت خضر و حضرت 

موسي مي تواند براي بچه ها خیلي جذاب و شنیدني باشد.
یا مثاًل توجه به برخي احادیث خود مي تواند الهام بخش باش��د. 
به طور مثال در حدیث آمده است كه، حضرت موسي نشسته بود 
كه جبرئیل نازل ش��د و گفت: خدا مي فرماید مردم را عاشق من 
كن. حضرت موسي گفت من بلد نیستم. به خدا بگو چه جور این 
كار را انجام دهم؟ جبرئیل رفت و برگشت و گفت: خداوند فرمود 
نعمت هایم را به بندگانم یادآوري كن، عاش��ق من خواهند ش��د. 
من وقتي این حدیث را خواندم نكته اي به نظرم رس��ید و با حاج 
آقاي قرائتي نشس��تیم و كل قرآن را خواندیم تا ببینیم اسم چند 
نعمت در قرآن آمده است. بیش از 1000 نعمت در قرآن نام برده 

ش��ده اس��ت كه این خودش مي تواند محور و موضوع كتاب هاي 
گوناگوني قرار گیرد.

 تصور و پيش بيني و افق نگاه شما براي موفقيت و 
كارآمدي و توجه مخاطبان براي چنين كتاب ها و استقبال 

مخاطبان از آن چيست؟
اج��ازه بدهید جواب این س��ؤال را این گونه بدهم. ش��ما فرض 
كنید سال 1395 است و این كتاب با عنوان »نعمت ها در قرآن« 
البته با ادبیاتي جذاب و هنرمندانه منتشر شده است و پیش بیني 
ما این اس��ت كه وجود كتابي كه در بح��ث گفت وگوهاي قرآني 
منتشر شود دانش آموزان را عاشق تولید آن خواهد كرد و مهارت 
گفت وگ��و در خوانن��دگان كتاب 2 نمره افزای��ش خواهد یافت و 
مجموعه این كارها و توس��عة آن، و ضمنًا عمل بدانچه مي خوانیم 
و درك مي كنیم، همان موضوع تمسك به قرآن را محقق خواهد 

ساخت.
ح��اال اگر كت��اب »س��فرها و س��فرنامه ها  در ق��رآن« تألیف و 
منتشر ش��ود، و با احتساب اینکه س��االنه حدود 10 میلیون نفر 
از دانش آم��وزان به اردوهای نزدیک، میانه و دور می روند � و مثاًل 
دانش آموزی از بندر لنگه به مشهد می آید و گاه با توقف و حرکتی 
که دارند تا 70 س��اعت در راه هستند�  می تواند در داخل ماشین 
و قطار منبع بس��یار ارزشمند و مفید و مؤثری باشد و حتی آنان 
را تش��ویق و ترغیب به نوشتن و نوشتن سفرنامه و خاطرات سفر 
کند که خودش به تنهایی هدف مهم و اثرگذاری اس��ت و ضمنًا 
این کتاب به طور مستقیم وغیرمستقیم قرآن را در روح و ذهن و 
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گو
 و 

فت 
گ

وجود این مسافر و دانش آموز رسوخ  دهد و ماندگار کند. 

 ش�ما در صحبت هايتان اشاره ای هم به کتاب های 
تفسير و به خصوص تفسيرهای موضوعی داشتيد. در اين 
خصوص کمی بيشتر برای خوانندگان عزيز توضيح دهيد. 
منظور من از تفس��یر و به خصوص تفسیر موضوعی نکاتی است 
که موردنیاز دانش آموز است. همان طور که اشاره کردم موضوعاتی 
مانند پرسش ها،  نعمت ها،  سفرها و گفت و گو ها و الگوها خیلی در 

این مورد مهم و شایان توجه هستند. 
مربیان و کارشناس��ان پرورش��ی اعتقاد دارند انس��ان به شدت 
نیازمن��د الگو اس��ت و اتفاقًا قرآن در ه��ر دو زمینة الگوهای بد و 
الگوهای خوب مصادیق فراوانی را معرفی کرده اس��ت. ش��اید تا 
حدود 50 نفر دراین زمینه در قرآن معرفی ش��ده باش��ند که در 
می��ان آنان، زن،  مرد، زمامدار، ثروتمند و بزرگ و کوچک و جوان 
و نوجوان به چش��م می خورد. به طور مثال حضرت یوس��ف خود 
یک الگوست چون 11 یا 13 ساله بود که وارد کوران آن حوادث 

سخت شد. 
یا 120 تا مثل و ضرب المثل در قرآن است که خودش می تواند 
زمینه انتشار کتاب های داستان،  نقاشی،  ساخت انیمیشن و دیگر 
کارهای هنری قرار گیرد و بعد هم در دوره متوسطه دوم موضوع 
تفس��یر و تحلیل های گوناگون قرار گیرد. اساسًا قرآن منبع الهام 
برای نوش��تن کتاب های خوب و ماندگار اس��ت که ما از آن غافل 

هستیم. 
زمین��ة دیگر موضوع علم اس��ت. همان چی��زی که مأموریت 
آموزش وپرورش اس��ت و در قرآن هم بدان پرداخته شده است. 
این موضوع که اساسًا علم از نگاه قرآن چیست و یا در مواردی 
که بحث علم اس��المی و یا ش��یمی اس��المی و مس��ائلی از این 
دست مطرح می ش��وند باید به این سؤاالت که پیرامون مسائل 
علمی هس��تند پاسخ علمی داده شود و بهترین جا برای چنین 
کاری متون مس��تحکم و مس��تند قرآن اس��ت. طب اسالمی و 
طب��ی که ابوعلی س��ینا یاد م��ی داد با طبی ک��ه غرب آموزش 
می ده��د ف��رق دارد. یادگیرنده ای که ب��رای فراگرفتن طب به 
نزد ابوعلی س��ینا می آمد،  نمازخوان بود و نماز شب خوان از نزد 
او می رفت،  اما چگونه می ش��ود که فراگیر ما که وارد دانش��کده 
پزشکی می ش��ود اگر در پایان تحصیالت نماز خوان باقی مانده 
باش��د،  جای ش��کر دارد. این تفاوت در کجاهاست؟ این ها همه 
س��ؤاالتی است که می توان در موضوعات علمی با اتکاء بر قرآن 

بدان ها پاسخ داد.    
یا در موضوعاتی مانند آداب معلمی و شاگردی که مبتنی بر قرآن 
باش��د،  ما کتاب قابل توجهی نداری��م و این خود می تواند موضوع 

دیگری برای انتشار کتاب توسط نویسندگان و ناشران باشد. 
البته منظورم کار محققانه و نفیس��ی است که در آن مثاًل 300 

آیة قرآن مبنای حرف ما باشد. 

 به عن�وان س�خن پايان�ی توصيه و س�فارش و يا 
صحبت شما با دست اندرکاران طرح سامان دهی کتاب های 
آموزش�ی و تربيتی و ناش�ران فعال در ح�وزة کتاب های 

قرآنی چيست؟ 
امیدواریم با این حرکتی که آغاز ش��ده است، ناشران کتاب های 
قرآنی هم انگیزه بیش��تری پیدا کنند و از این دریچه ای که بنده 
بدان نگریس��ته ام و بخش��ی از آن را توضیح دادم و تشریح کردم 
ب��ه موض��وع نگاه کنند و ببینن��د که چه بازار ب��زرگ و جمعیت 
کثی��ری می توانند مخاطب و مش��تری آثار آنان باش��ند و با این 
حرکت همراه شوند. البته که آموزش وپرورش هم باید زمینه های 
بیشتری را فراهم کند و با خرید و پشتیبانی های گوناگون از این 
کتاب ها، ناشران را برای انتش��ار چنین کتاب هایی بیش از پیش 

ترغیب و تشویق کند.    
ح��اال با توجه ب��ه همه این موضوع��ات باید گفت که ناش��ران 
آموزش��ی و به خصوص ناش��ران کتاب های قرآنی ب��ا این زمینه و 
توجهی که فراهم آمده اس��ت ب��ازار بزرگی را در اختیار دارند که 
بای��د از آن بهره ببرن��د. الزمة چنین کاری ه��م دعوت و تکریم 
ناش��ران و گفت وگو و حمایت از آنان اس��ت تا با داشتن تصویری 
درس��ت از نیاز مخاطب به کمک آموزش وپرورش بیایند و در این 
زمینه باتوجه به همان ظرفیتی که به خصوص در کتاب آس��مانی 
ما یعنی قرآن وجود دارد، کتاب های موردنظر و نیاز دانش آموزان 

و معلمان و جامعه فرهنگی کشور را تولید کنند. 
از سوی دیگر، ناشران هم که چشمشان به دنبال مشتری است 
باید کاالیی را تولید کنند که بتوانند آن را به مشتری بفروشند و 
رقاب��ت را برای تولید کتاب بهتر و مؤثرتر از یاد نبرند تا اگر صبح 
درب مغازه را به امید کس��ب حالل باز می کنند با بسته شدن آن 
در ش��ب با خیالی آرام و کسب درآمد مشروع و حالل و با خیالی 

راحت و راضی به خانه بروند. 
پ��س ما هم باید کمک کنیم تا ناش��ر بتوان��د از این بازار كه 
مش��تری 10 تا 14 میلیونی دارد س��ود خود را به دست آورد و 
توجه داش��ته باش��یم که اگر قرار  باش��د تنها بر موجودی انبار 
ناشر افزوده شود کار پیش نخواهد رفت. هر دو سوی این قضیه 
باید برای موفقیت بیشتر به هم کمک کنند. ما در ایران ناشران 
بس��یار خوبی داریم ولی به نظر می رسد باید ارتباط خودمان را 
با ناش��ران افزایش دهیم چون ارتباط مقطعی و موسمی در این 
کار ج��واب نمی ده��د و نیاز به ارتباط مس��تمر و مدوام و مؤثر 

داریم.  
درای��ن میان برگ��زاری مراس��می مانند جش��نواره کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد مورد تأکید است،  چون با رسانه ای شدن 
کار و تش��ویق و تجلیل از کس��انی که کارهای برت��ر و مطابق با 
برنامه های درسی انجام داده اند،  زمینه اقبال و حضور دیگر ناشران 
ه��م در چنین اقدامات الزم و ارزش��مندی بی��ش از پیش فراهم 

خواهد شد. ان شاءا...
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گفت وگو با محمد ناصري دبير دوازدهمين جشنواره كتاب هاي آموزشي و 
تربيتي رشد، ويژه كتاب هاي قرآني

آثار قرآني مناسب،  محصول 
زيست قرآني است

بهروز رضايي

 كتاب هاي قرآني، در س�ال هاي گذش�ته هم، مثل 
س�اير كتاب ها، در جشنواره كتاب هاي آموزشي و تربيتي 
رشد مورد بررسي قرار مي گرفت. چه سياستي موجب شد 

كه جشنواره دوازدهم، مختص كتاب هاي قرآني بشود؟
ُس��وُل َیا َربّّ ِإنَّ  من با یك آیه از قرآن ش��روع مي كنم: َو َقاَل الرَّ
َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا الُقْرآَن َمهُجوراً )فرقان/ 30(: پیامبر به پروردگار 
ع��رض كرد كه قوم و ام��ت من قرآن را مهجور ق��رار دادند. این 
متن قرآن است. اگر به وصایاي پیامبر اكرم)ص( هم توجه كنید، 
توصیه به قرآن و عترت مهم ترین توصیه ایش��ان است. این قصة 
پرغصة بي توجهي به قرآن، متأسفانه در طول تاریخ وجود داشته 

است.
م��ا نقش ق��رآن در زندگي، دچ��ار ظاهربیني و ظاهردوس��تي 
هستیم. ما ظاهراً زندگي هایمان را با قرآن شروع مي كنیم  و اول 
ازدواج با آینه و ش��معدان قرآن مي بری��م؛ مرده هایمان را با قرآن 
بدرق��ه مي كنیم؛ وقتي كودكمان به دنیا مي آید در گوش او حمد 
و سوره مي خوانیم؛ اما قرآن در متن زندگي ما جا ندارد. در اصل 

قصه، قرآن مهجور است.
خود ما در یازده دورة گذش��ته جش��نواره كتاب هاي رش��د، به 
كتاب ه��اي قرآن��ي، با همان چش��مي نگاه كرده ایم ك��ه به بقیه 
موضوعات؛ یعني مثل فیزیك و شیمي و دروس دیگر به آن نگاه 

كرده ایم.
البته در شعار ممكن است خیلي از قرآن و مفاهیم قرآني سخن 
بگوییم؛ مثاًل در سند تحول بنیادین یا در برنامه درسي ملي بارها 
به آن تكیه كنیم؛ اما در عالم واقع چه اتفاقي مي افتد؟ این جرقه 
باید زودتر از این در ذهن ما مي زد. اما به حكم اینكه ماهي را هر 
وقت از آب بگیریم تازه است، حاال رسیده ایم به برگزاري مستقل 

جشنواره قرآني.
ما فقط كتاب هاي چهار س��ال را فراخ��وان داده ایم كه برایمان 

بفرس��تند. در دوره هاي عادي، حدود 650 ناش��ر در جش��نواره 
مش��اركت مي كنند و در این جش��نواره فقط 77 ناشر مشاركت 
كرده اند. شما وقتي راجع  به كتاب كمك درسي فراخوان مي دهید، 
اینجا پر از كتاب مي ش��ود؛ اما راجع  به قرآن همة ناش��ران ما كار 

نكرده اند و تولیدشان بسیار كم است.

 خ�ب از نظر ش�ما چرا اين قدر كم اس�ت؟ با 
آنكه به نظر مي رسد استقبال مردم از آثار قرآني 

هم اندك نيست؛ چرا كم توليد مي شود؟
 به نظر من دالی��ل مختلفي وجود دارد. یكي این 
است كه ما در جامعه، به ظاهر امور بیشتر از باطن 
آن ها توجه مي كنیم. ش��ما مي دانید پس از بعثت 
رس��ول خدا)ص(، ب��ه فاصله اندك��ي اقامه نماز بر 
پیامبر واجب ش��د. ما مس��لمان ها راجع به نماز كه 

»ُقرباَن كلَّ تقّي« اس��ت، بیشتر به چه چیزي توجه 
مي كنیم؟ بیشتر حواسمان به مخارج حروف و اداي 
درست حروف است یا حضور قلب در نماز و توجه به 
بعد معنوي نماز و اینكه وسیله اي براي قرب الهي و 

نزدیكي به خداوند است؟
در تولیدات قرآني، م��ا مي توانیم حدس بزنیم 
ك��ه آثار مربوط به خط و تذهیب و قاب و چاپ 
نفیس قرآن احتمااًل به مراتب بیش��تر از آثار 
مربوط به محتواس��ت. كسي با خوش نویسي 
قرآن مخالف نیست؛ اش��كالي ندارد؛ اما آیا 
ن��زول قرآن با این هدف ب��وده كه آن را با 
زیباترین خط ها بنویس��یم و با زیباترین 
ش��كل تذهیب كنیم یا این بوده كه آیات 
و مفاهیم قرآن در زندگي ما مس��لمان ها 
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گو
 و 

فت 
نقش آفریني كند؟گ

ای��ن آیات به فراخ��ور فهم و ذوق و عالئ��ق مخاطبین، باید در 
روزگاران مختلف در دس��ترس مخاطب قرار گیرد. خصوصًا براي 
ما فارس��ي زبان ها، ترجمه و تفسیر قرآن همواره موضوعیت دارد. 
قرآن در س��طوح مختلف و براي مخاطب��ان گوناگون باید تبیین 
ش��ود. پس ما بای��د راجع  به تبیین مفاهیم قرآني تولیداتي داش��ته 
باشیم كه متناسب با مخاطب ما در آموزش وپرورش )دانش آموزان و 

همكاران فرهنگي( باشد.

 ب�ا اي�ن فرمايش، آيا مقصود ش�ما اين اس�ت كه 
نويس�ندگان در نوش�تن و خل�ق آث�ار قرآني ك�م كاري 
مي كنند؟ اگر اين طور باش�د چه كسي بايد نويسندگان را 
به خلق آثار بيشتر و مناسب تر سوق بدهد و تشويق كند؟

یك بخش از اش��كال، همین چیزي است كه شما مي گویید. اما 
باید توجه داشت كه نویسنده ها جدا از جامعه نیستند؛ آن ها قشر 
فرهیخته اي از همین جامعه اند. مش��كل اصلي این اس��ت كه در 
جامعه ما »زیس��ت  قرآني« وجود ندارد تا نویسندگانش تولیدات 
قرآني داش��ته باشند. این فضا، فضایي نیس��ت كه در آن زندگي 
قرآني جریان داش��ته باشد و رشد و بالندگي جدي صورت بگیرد 

تا نویسنده هم از آن اثر بپذیرد و بنویسد.
بل��ه در حوزه قرآن و ص��وت و قرائت ق��رآن، حتمًا تالش هایي 
صورت مي گیرد. از قرآن بهره هاي فراواني مي شود برد. یك بخش 
لذتي است كه از شنیدن قرآن مي بریم. فرموده اند براي هر چیزي 

ی��ك زیبایي وج��ود دارد و زیبایي قرآن هم صوت نیكوس��ت؛ اما 
این صوت نیكو و حس��ن ما را به چه چیزي و چه مفهومي دعوت 
مي كند؟ من مي گویم نویسندگان وقتي رشد مي كنند كه زمینه 

مناسب در جامعه وجود داشته باشد.

 خ�ب، آيا اين طور ب�ه دور نمي افتيم؟ بچه هاي ما 
ب�راي آنكه زيس�ت قرآني پيدا كنند، بايد با قرآن آش�نا 
باش�ند و بنابراين بايد نويس�ندگاني آن ه�ا را با مفاهيم 
قرآن و س�بك زندگي قرآني آشنا كرده باشند. از سويي 
مي فرماييد نويسندگان وقتي تحريك و تشويق به نوشتن 
مي ش�وند و دست به قلم مي برند كه جامعه زيست قرآني 
داشته باشد. باالخره براي وقوع اين آشنايي بايد از جايي 

شروع كرد.
بله بخش��ي از حرفتان درس��ت اس��ت. اما ب��راي آنكه مقصودم 
را بی��ان كن��م، بگذارید از زاویه دیگري موض��وع را طرح كنم. در 
سال هاي پیش از انقالب افرادي كه در زمینه قرائت و حفظ قرآن 
فعالی��ت مي كردند، خیلي كمتر از س��ال هاي بعد از انقالب بودند 
� م��ن هیئت هاي آن زم��ان را یادم هس��ت �. در انقالب، تحول 
و اتف��اق خیلي عجیبي افتاد. مس��ابقات فراواني پیرامون قرائت و 
حفظ ش��كل گرفت. هیئت هاي قرآني و جلس��ات گوناگون شكل 
گرفت؛ نهضتي در این زمینه به وجود آمد كه در این نهضت همه 
به میدان آمدند؛ مدرس��ه كمك كرد، مس��جد كمك كرد و همه 
كم��ك كردن��د و توجه به حفظ، تجوید، لحن و صوت گس��ترش 
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پیدا كرد؛ اما این اتفاق و این نهضت و این توجه هیچ گاه در حوزه 
مفاهیم قرآن اتفاق نیفتاد.

اس��تاد مطهري در جایي مي فرماید آن قدر كه ما � یعني جامعة  
روحانیت � ب��ه فقه اهمیت مي دهیم، به قرآن و تفس��یر اهمیت 
نمي دهیم. خب جامعة روحانیت، در این قضیه نقش كلیدي دارد. 
البته معلمان، مربیان، پدران و مادران و دیگران هركدام س��همي 
در ای��ن میانه دارن��د. وقتي كه بچه ها را براي مس��ابقات حفظ و 
قرائت مي بردند، آموزش وپرورش حمایت مي كرد، مس��جد محل 
حمای��ت مي كرد، افراد خانواده و فامیل حمایت مي كردند، صدا و 
س��یما هم حمایت مي كرد. آیا شما در حوزه درك مفاهیم قرآني 
هم همین حمایت ها را مي توانید مشاهده بكنید؟ ما در این زمینه 
فقط برنام��ة »درس هایي از قرآن« را داش��ته ایم كه در آن آقاي 
قرائتي س��عي كرده اس��ت مفاهیم قرآني را در سطح عامة مردم 
طرح كند. غیر از این هرچه بوده، تخصصي بوده است كه مخاطب 

اندك و خاص دارد.
 

 ما در كش�ور ش�ايد دو هزار مؤسسه قرآني ثبت 
شده و رسمي داشته باشيم كه البته همان طور كه شما هم 
اشاره كرديد، بيشتر در زمينه قرائت و حفظ و آموزش هاي 
حضوري و ش�فاهي فعال اند. اما افرادي هستند كه لزومًا 
از ص�داي خوبي برخوردار نيس�تند يا حافظه خوبي براي 
حفظ قرآن ندارند. خب اين افراد بخت زيادي براي جذب 
توس�ط مؤسس�ات قرآني ندارند. احتمااًل براي آش�نايي 
آن ه�ا با قرآن بايد از مواد و منابع مكتوب اس�تفاده كرد. 
حاال به نظر ش�ما س�هم كدام يك از گروه ه�اي جامعه در 

توليد مواد و منابع مكتوب قرآني بيشتر از بقيه است؟
وقتي قرار اس��ت یك اتفاق فرهنگي بزرگ از این دست بیفتد، 
باید همه به س��هم خودش��ان مش��اركت كنند. برخي از نهادها و 
مراك��ز مانند وزارت ارش��اد و آموزش وپرورش و صدا و س��یما و 
روحانیت كه نقش تربیت كننده را دارند، پیداست كه نقش آشكار 
و بارزي دارند. یك بخشي هم به عهده حوزه نشر و ناشران است 
كه به نظر مي رسد كمتر به نشر امور قرآني بها داده اند. در مراحل 
بعد هم خانواده ها قرار دارند و كم س��هم ترین افراد و گروه در این 
میانه خود بچه ها هس��تند. البته مهم ترین و اصلي ترین گروه هم 

بچه ها هستند.
ما در حوزه عترت هم با این مسئله مواجهیم. ما خیلي چیزها را 
در سطحي ترین شكل خودش به نمایش مي گذاریم. در قدیم، در 
مجالس روضه خواني ما موعظه غالب بود و امروزه غلبه با مداحي 
و ابراز احساسات مذهبي است. در میان این آدم هاي عالقه مند به 
مذهب، حتمًا هستند آدم هایي كه با كتاب انس مي گیرند. گروهي 
از ای��ن جامعه بزرگ كه براي امام حس��ین ع��زاداري مي كنند و 
سینه مي زنند مي خواهند به اطالعات عمیق تري راجع  به اهداف 
امام حس��ین برس��ند. یك بخش از این بر عهده حوزه نشر است. 
حوزه نشر كه مي گویم اعم از نویسنده و ناشر و گرافیست و همه 

عوامل است.
حتمًا برخي از آن ها مي خواهند یك قدم از س��طح احساس��ات 
باالت��ر بیایند. اما مي بینیم در این زمینه ها خألهاي زیادي داریم؛ 
زبان مخاطب را نمي شناسیم، كتاب سازي خیلي جذابي نداریم و 

حمایت هاي الزم هم دیده نمي شود.
وقتي ش��ما مي خواهید به یك نفر كه عالقه مند به خط اس��ت 
یك كتاب نفیس قرآني هدیه دهید، مي توانید در بازار چند كتاب 
مناس��ب در این زمینه پیدا كنید. اما اگر بخواهید به یك كس��ي 
كه عالقه مند به خواندن داس��تان و رمان است، قصة قرآني هدیه 
كنید، چند قصة قرآني خوب س��راغ دارید؟ اگر در جامعه نش��ر، 
آثار متنوع قرآني تولید ش��ده باشد، ما مي توانیم به نیازهاي افراد 

مختلف با ذائقه هاي مختلف جواب بدهیم.
متأسفانه ناش��ران و نویسندگان ما به نظر مي رسد به طور جدي 
به این مقوله فك��ر نمي كنند و به طور جدي براي آن برنامه ریزي 
نمي كنند و اگر گاهي كاري مي كنند، تعدادي هس��تند كه براي 

دل خودشان است.

 ش�ما فرموديد چندين مركز و 
نه�اد در اين كار س�هيم اند. اما اجازه 
بدهيد، ما به سراغ خودمان در معاونت 
س�امان دهي بيابيم. ما در اين س�ال ها 
ت�الش كرده ايم با شناس�ايي و معرفي 
كتاب ه�اي مناس�ب در كتاب نامه هاي 
رشد، در وبگاه سامان كتاب، در مجالت 
رش�د و در انتهاي كتاب هاي درسي و 

معرفي به مؤسس�ه هاي خريد كت�اب، از كتاب ها حمايت 
كنيم. آيا كار ديگري هست كه بتوانيم براي ناشران انجام 

بدهيم تا اين كار رونق بگيرد؟
حتم��ًا بیش از این ها مي توانیم به ناش��ران كم��ك كنیم. ما در 
جش��نواره كتاب رشد، مي رس��یدیم به اینكه مثاًل در حوزه هایي 
مش��كالتي وجود دارد و براي آن ها كارگاه هایي را با هدف تبیین 
برنامه درسي یا تولید كتاب هاي مناسب آموزشي مي گذاشتیم. ما 
مي توانیم آس��یب هاي حوزه تولید كتاب هاي قرآني را شناسایي و 
دسته بندي بكنیم و نتیجه را به ناشران فعال این حوزه، به فراخور 

سهمي كه دارند، انتقال دهیم.
م��ا مي توانی��م كارگاه ه��اي آموزش��ي مختلف بگذاری��م براي 
نویس��ندگان تا محت��واي قرآني را ب��ا تكنیك هاي پیش��رفته تر 
بنویسند. مي توانیم كساني را كه دستي بر قلم دارند، جمع كنیم 
و از كتاب هاي تولید ش��ده در این حوزه حمایت كنیم. مي توانیم 
ب��راي همین هفتاد و چند ناش��ر كارگاه تولی��د كتاب هاي قرآني 
بگذاریم. مي توانیم در وهله اول از ناش��ران آموزش وپرورش شروع 
كنی��م و دور هم جمع ش��ویم و برنامه ری��زي كنیم براي كارهاي 
قرآني. البته جس��ته و گریخته كارهایي ش��ده است؛ اما زمان آن 

است كه با برنامه ریزي حركت كنیم.

مشكل اصلي اين است 
كه در جامعه ما »زيست  
قرآني« وجود ندارد تا 
نويسندگانش توليدات 
قرآني داشته باشند
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گو
 و 

فت 
گ

محمد رضا مسيب زاده، مدير كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش

سادگي، اختصار، جذابيت
سه ويژگي الزم براي آثار قرآني است

سمانه آزاد

 وضعي�ت تولي�دات قرآني ب�راي دانش آموزان را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين منابع با ظرفيت ذهني و 

زباني دانش آموزان تناسب دارند؟ 
هرگونه اقدام هدفمندي كه در راس��تاي نی��ل به تربیت قرآني 
دانش آموزان و فرهنگیان عزیز و آحاد جامعه اسالمي باشد، قطعًا 
مأجور درگاه حق تعالي خواهد بود. برگزاري جشنوارة كتاب هاي 
آموزش��ي و تربیتي رشد كه امسال به كتاب هاي قرآني اختصاص 
داده شده است، یكي از مصادیق ارزشمند نشر قرآن كریم شمرده 

مي شود.
در ح��ال حاضر ض��رورت دارد، مرجع و نه��ادي، كار هدایت و 
راهبردي تولیدات قرآني را به عهده بگیرد تا این تولیدات براساس 
نیازهاي روز جامعه خصوصًا نیازهاي آموزش و پرورش، به سمت و 

سوي صحیح خود هدایت شود. 
همچنین برخي ضعف ها از جمله نبود جامعیت در آثار قرآني و 
توجه بیش از حد به بعضي از موضوعات، عدم اس��تفاده از هنر و 
جذابیت هاي بصري در آثار تولیدي و به روز نبودن محتواي تولید 
شده نیز قابل مشاهده است. ضمن اینكه توجه به فضاهاي مجازي 
و خصوصًا فناوري اطالعات، مي تواند به گسترش موضوعات قرآني 

در جامعه یاري برساند. 

 نقط�ة مطل�وب توليد آث�ار قرآني مناس�ب براي 
دانش آموزان چيست؟ 

توجه به سه ویژگي سادگي، اختصار و جذابيت در تولید آثار 
قرآني مي تواند ما را به نقطة مطلوب برس��اند؛ ضمن اینكه توجه 
ب��ه نیاز مخاطب و ارزیابي مس��تمر و گرفتن بازخورد مي تواند به 
جامعی��ت كار بیفزاید. در مجموع باید با تع��دد آثار و تنوع آن  ها 

زمینه را براي افزایش قدرت انتخاب دانش آموزان آماده ساخت و 
نباید تنها به چند اثِر محدود راضي و خرسند بود. 

 به نظر ش�ما در آثار قرآني كه ب�راي مخاطبان 6 
تا18 س�اله )دانش آموزان( توليد ش�ده چه كاس�تي هايي 

قابل مشاهده است؟ 
عدم شناخت كافي مخاطب توسط بعضي از تولید كنندگان آثار، 
تولید آثار تك��راري و موازي، بي اطالعي تولید كنندگان از ضوابط 
و معیارهاي برنامه آموزش��ي كش��ور یا ناهمخواني محتواي آن ها 
با كتب درس��ي، همچنی��ن توجه صرف به كس��ب درآمد از آثار 
تولی��دي، مي تواند از آفات این امر باش��د. ضمن اینكه انحصاري 
ك��ردن تولید آثار براي یك عده خ��اص نیز مي تواند موجب آفت 

شود. 

 اداره كل قرآن و عترت سازمان آموزش و پرورش، 
ب�راي تش�ويق دانش آموزان ب�ه مطالعه آث�ار قرآني چه 

برنامه هايي دارد؟ 
برگزاري مس��ابقات ق��رآن، عترت و نماز در رش��ته هاي قرائت، 
حف��ظ، مفاهیم، اذان، احكام، انش��اي نماز، مداح��ي، نهج البالغه 
و صحیفه س��جادیه از مهم ترین اقدامات ای��ن اداره كل در حوزه 

مذكور است. 
براي این دوره از مسابقات 12 عنوان كتاب حفظ آیات موضوعي 
قرآن كریم، متناس��ب با س��نین دانش آموزان، و آی��ات پركاربرد 
ب��راي دانش آموزان تح��ت عنوان »نورباران« تهیه و تولید ش��ده 
اس��ت؛ 14 عنوان كتاب نیز با موضوع امام شناس��ي تحت عنوان 
»مصباح اله��دي« از زندگي و س��یره ائمه اطهار س��الم ا... علیهم 

|  رشد جوانه |  شمارۀ 49 |  پاییز 1394 24



اجمعی��ن به  عنوان بهترین الگوهاي س��بك زندگي اس��المي به 
نگارش درآمده اس��ت؛ همچنین متناس��ب با پایه هاي تحصیلي 
گوناگ��ون كتاب هایي با مح��ور و موض��وع نهج البالغه و صحیفة 

سجادیه تدوین شده است. 
اطالع رس��اني و انجام تبلیغات مناسب در سطح مدرسه توسط 
مربی��ان و مدی��ران مدارس و معرفي آثار م��ورد نظر و نیز اهداي 
جوای��ز به برگزیدگان این مس��ابقات از دیگر برنامه هاي این اداره 

كل است. 

 ب�راي يكپارچگي و انس�جام بخش ه�اي مختلف 
آموزش و پرورش در اجرايي ش�دن برنامه هاي حوزة قرآن 

چه سياستي را در پيش گرفته ايد؟
برنامه فعالیت هاي قرآني باید براس��اس اسناد باالدستي تدوین 
و ب��ه حوزه هاي قرآني ابالغ ش��ود. تمامي فعالین باید نس��بت به 
اجراي برنامه ها به عنوان نقش��ه  راه متعهد ش��وند و در این مسیر 
از نگاه بخشي به برنامه و از قشري نگري بپرهیزند و اعتبارات نیز 

متناسب با میزان عمل به مصوبات ابالغ شده تخصیص یابد. 

 اداره كل قرآن و عترت س�ازمان آموزش و پرورش 
منابع و كتاب هاي مورد نياز خود را چگونه تأمين مي كند؟ 

ای��ن كار با كمك گرفت��ن از كارشناس��ان و متخصصان داخل 
و خ��ارج از مجموعه آموزش و پرورش و تش��كیل اتاق هاي فكر و 
همچنین تش��كیل كارگروه هاي كارشناسي و تقسیم استان هاي 
كشور در این كارگروه ها و استفاده از ظرفیت ارزشمند استان هاي 
كش��ور و خصوصًا بهره گیري از ظرفی��ت علمي حوزه هاي علمیه 

كشور میسر است. 

 انتش�ار كتابنام�ة رش�د از جمله اقدام�ات دفتر 
انتشارات و تكنولوژي آموزشي است كه طي آن كتاب هاي 
مناس�ب را به دانش آموزان معرفي مي كنند. تا چه حد از 

كتابنامه  استفاده مي كنيد؟ 
مي توان گفت تهیه و انتش��ار كتابنامه رش��د از اقدامات اساسي 
وزارت آموزش و پرورش و دفتر انتش��ارات و تكنولوژي آموزش��ي 
اس��ت. این یك ضرورت اس��ت كه آثار پرش��مار تولید شده براي 

دانش آم��وزان و معلم��ان، توس��ط كارشناس��ان خب��ره 
تعلیم و تربیت بررسي شوند و آثاري را كه با برنامه درسي 
دانش آموزان همگام هس��تند، معرفي كنند. اطالع رساني 

بیش��تر در ای��ن زمینه، مي تواند به بهره گی��ري از این كار 
شایس��ته و الزم بی��ش از پیش یاري برس��اند. همراهي هر 
چه بیش��تر معاونت ه��ا و ادارات كل براي قوام یافتن این كار 

پسندیده بسیار مؤثر است. 

 نق�ش ط�رح س�امان دهي منابع آموزش�ي و 
تربيتي را در هدايت ناش�ران براي توليد آثار مناسب 
براي دانش آموزان و معلمان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

ترس��یم نقش��ه راه و اعالم نیازهاي واقعي جامعه دانش آموزي 
به ناش��ران، یك اقدام بسیار پسندیده و اثربخش است. این طرح 
دقیق��ًا همان نقش را ایف��ا مي كند و موجب مي ش��ود مؤلفین و 
ناشرین در پرداختن به موضوعات و مفاهیم آموزشي، براي حفظ 
همس��ویي با برنامه درسي، سیاس��ت هاي كالن آموزش و پرورش 

را مورد توجه بیش��تر و دقیق تر قرار دهند. 
باید خاطرنشان كرد كه استفاده از ظرفیت 
مؤسس��ات و اتحادیه ه��اي مردمي مي تواند 
توفیق��ات این امر را مضاع��ف نماید. دولت 
و آموزش و پ��رورش به عنوان سیاس��ت گذار 
مي توانند هدای��ت اصلي را به عهده بگیرند 
و نهاده��اي مردمي ای��ن كار زیبا را به ثمر 

برسانند. 
در پای��ان باید عرض كن��م، من به عنوان 
كسي كه سال هاست در حوزة قرآن و معارف 
اسالمي در جامعه دانش آموزي انجام وظیفه 
مي كنم، مطمئن هس��تم این جشنواره آثار 
پرخیر و بركتي را ب��راي بهره گیري بهتر و 
بیش��تر دانش آموزان و هم��كاران فرهنگي 
از تولیدات ناش��ران محترم خواهد داش��ت. 
امیدوارم با هم��ت همكاران عزیزم در دفتر 
انتش��ارات و تكنولوژي آموزشي این تالش 

مقدس تداوم داشته باشد. اما فكر 
مي كنم به نسبت زحمات 

اطالع رس��اني  عزیزان، 
مناس��بي انجام نشده و 
مناسب تر است كه این 
كار ارزشمند در وسعت 
بیشتري تبلیغ مي شد تا 

زمینة رشد بیش از پیش 
از ای��ن كار فاخ��ر فراه��م 

مي گردید.

تهيه و انتشار كتابنامه 
رشد از اقدامات اساسي 
وزارت آموزش و پرورش 
و دفتر انتشارات و 
تكنولوژي آموزشي 
است. اين يك ضرورت 
است كه آثار پرشمار 
توليد شده براي 
دانش آموزان و معلمان، 
توسط كارشناسان 
خبره تعليم و تربيت 
بررسي شوند و آثاري 
را كه با برنامه درسي 
دانش آموزان همگام 
هستند، معرفي كنند
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نگاه تربيتي قرآن مغفول مانده است!
گزارشگر: سمانه آزاد

در نشست انتظارات و نيازهاي آموزش وپرورش از ناشران كتاب هاي قرآني مطرح شد:

اشاره
دوازدهمین دورة جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد به كتاب هاي 
قرآني اختصاص دارد. در حاش��یه برگزاري این جشنواره، نشست 
انتظارات و نیازهاي آموزش وپرورش از ناش��ران كتاب هاي قرآني 
برگزار شد. در این نشست حجت االسالم سید جواد بهشتي،  مشاور 
امور قرآن وزیر آموزش وپرورش، مس��عود وكیل كارش��ناس قرآن 
دفتر تألیف كتاب هاي درسي، ناصر نادری، نویسنده و صاحب نظر 
ادبی��ات کودک و نوجوان و جمعي از ناش��ران دولتي و خصوصي 
ح��وزه دین��ي و قرآني حضور داش��تند و به تحلیل آثار رس��یده 
پرداختند. عدم تنوع در تولید آثار تفس��یري براي دانش آموزان و 
ضعف در پرداخت موضوعات قرآن��ي از جمله موضوعاتي بود كه 

این داوران به آن ها اشاره كردند.
در ابتداي این نشست محمد ناصري، مدیر كل دفتر انتشارات 
و تكنولوژي آموزشي اختصاص این دوره از جشنواره به كتاب هاي 
قرآن��ي را نش��ان دهنده اهمیت این حوزه ب��راي آموزش وپرورش 
توصیف كرد و گفت: »سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي امسال 
به طور ویژه به كتاب هاي قرآني اختصاص دارد. این موضوع معناي 
روش��ني دارد و نشان دهنده عزمي است كه آموزش وپرورش براي 

حمایت بیشتر از كتاب هاي این حوزه جزم كرده است.«
وي افزود: »در این دوره از جش��نواره، كتاب هاي قرآني منتش��ر 
ش��ده طي چهار س��ال گذشته توسط داوران ش��ش گروه بررسي 
ش��دند. نتیجه این بررس��ي ها نش��ان دهندة خالءهاي فراواني در 
حوزه كتاب هاي قرآني اس��ت كه دوس��تان ما در بیانیه هاي خود 
به آن ها اشاره خواهند كرد. این موضوع نشان از آن دارد كه نواي 
خوش آهنگ و متنوعي كه در صوت و قرائت قرآن در جامعه وجود 
دارد در دنی��ای كتاب هاي قرآني نیس��ت. بعد از انقالب اس��المي 

قاریان بزرگ كش��ور در گس��ترش و پاس��خ گویي به س��لیقه هاي 
مختلف جامعه تالش ارزش��مندي كرده اند اما این كافي نیس��ت. 
به نظر مي رس��د در دنیای نش��ر كتاب هاي قرآني دچار خالء هاي 
اساسي هستیم. از این رو آموزش وپرورش تصمیم گرفته با برگزاري 
این جشنواره برای حمایت از كتاب هاي این حوزه قدمي بردارد.«

حوزة تفسير، سخت اما مبارك
در ادامه نشست حجت االسالم 
س�يد جواد بهش�تي، مش��اور 
امور قرآن��ي وزیر آموزش وپرورش 
گفت: »پیامبر)ص( در رهنمودي 
ب��ه معاذبن جب��ل كارگ��زار یمن 
مي فرماید: اگر مي خواهید زندگي 
س��عادتمند، مرگ��ي مانند مرگ 
ش��هیدان، نجات روز حس��رت و 

س��ایه باني در آن روز داغ داشته باشید به فراگیري قرآن بپردازید 
كه باالترین سخن و سّدي در برابر شیطان است و باعث سنگیني 

میزان خواهد شد.«
سرگروه داوران »حوزة تفس��یر،  ترجمه و موضوعات قرآني« به 
تشریح موضوع »تفسیر قرآن« هم پرداخت و ادامه داد: »در قرآن 
كریم بارها آمده است كه این كتاب »بیان«، یعني روشن است. از 
سوي دیگر خداوند بارها به پیامبر)ص( فرموده است كه باید قرآن 
را تبیین كرد. این بدان معناس��ت كه ق��رآن كتابي فطري، روان ، 
ساده، معقول و در عین حال نیازمند توضیح بیشتر است. ارائه این 
توضیحات برعهده پیامبر)ص( و پس از وي به امامان معصوم)ع( 
و در زمان غیبت بر عهدة عالمان دین اس��ت. ما این توضیحات را 
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تفسیر مي نامیم.«
حجت االس��الم بهش��تي در ادامه به مرور تفسیرهاي قرآن طي 
چهار دهة گذش��ته پرداخ��ت و گفت: »در دهه 40 شمس��ي به 
تدریج »تفسير الميزان« منتشر شد كه فرهنگیان، فرهیختگان 
و دانشگاهیان زیادي را به خود جذب كرد. در همین دوران تفسیر 
»پرتوي از قرآن« نوش��ته آيت ا... طالقاني و »تفسير نوين« 
اثر مرحوم محمد تقي ش�ريعتي هم با اس��تقبال روبه رو ش��د. 
در دو دهه 50 و 60 شمس��ي هم »تفس�ير نمونه« اثر آيت ا... 
م�كارم ش�يرازي درخش��ید. همچنین »تفس�ير الحديث« 
آيت ا... قرشي در این دوره منتشر شد. در دهة 70 دو تفسیر با 
سبك و رویكردي جدید منتشر شدند، چون پیام قرآن براي مردم 
و زندگ��ي ام��روز را در نظر گرفته بودند. این دو، یكي »تفس�ير 
نور« اثر حجت االس�الم قرائتي و دیگري »تفس�ير راهنما« 
اثر آيت ا... هاش�مي رفسنجاني هس��تند. »تفسير تسنيم« 
اثر آيت ا... جوادي آملي هم در دهة 80 منتش��ر شد. این آثار 
را مي توان مهم ترین تفس��یرهایي دانس��ت كه منتشر شده و در 
دس��ترس قرار گرفتند. اما مفس��ران باید ب��راي جمعیت فراوان 

دانش  آموزي و فرهنگیان هم  آثاري را در نظر بگیرند.«
وي به تحلیل كتاب هاي رس��یده به این گروه پرداخت و گفت: 
» در ای��ن بخش ح��دود 33 عنوان كتاب به دس��ت ما رس��یده 
بود. ب��ه نظر مي رس��د در خوش بینانه ترین حال��ت 20 درصد از 
كتاب هاي این حوزه به جشنواره رسیده است. این در حالي است 
كه دس��ت اندركاران برگزاري جش��نواره به روش هاي گوناگون با 
ناش��ران ارتباط برق��رار كردند. از برخي ناش��ران انتظار نمي رفت 
به این جش��نواره به س��ردي پاس��خ دهند. بنابراین داوري ما در 
این گروه نس��بت به همه كتاب هاي منتشر شده طي چهار سال 
گذشته نیست، بلكه نسبت به تعداد كتاب هایي است كه به دست 

ما رسیده است.« 
حجت االس��الم بهش��تي افزود: »مخاط��ب اكثر ای��ن كتاب ها 
دانش��جویان كارشناس��ي یا حتي كارشناسي ارش��د رشته هایي 
مانن��د الهی��ات یا عل��وم  قرآني هس��تند. یعني محتوا، س��اختار 
و ادبیات كتاب ها متناس��ب با این قش��ر اس��ت. ب��راي مخاطب 
آموزش وپرورش كه ش��امل نزدیك به یك میلیون معلم و حدود 
13 میلیون دانش آموز مي ش��ود، در حوزة تفسیر، كتاب زیادي به 
چشم نمي خورد. جمعیت فرهنگي و دانش آموزي ما، بیشترین و 
مؤثرترین مخاطب را تش��كیل مي دهند؛ بیشترین كتاب خوان ها 
در میان این قش��ر هستند. كساني كه آینده سازان كشورند از این 
گروه ان��د ولي م��ا در این حوزه براي آن ها ارمغان��ي نداریم یا اگر 

داریم به دست ما نرسیده است.«
مش��اور ام��ور قرآني وزی��ر آموزش وپرورش با اش��اره به اهداف 
دوره ه��اي مختلف تحصیل��ي در ح��وزه  یادگیري ق��رآن افزود: 
»آموزش وپ��رورش براي دوره هاي تحصیلي اهدافي را مش��خص 
كرده اس��ت. در دورة ابتدای��ي »روخواني و روان خواني«؛ در دوره 
متوس��طه اول»آش��نایي با مقرارت و كلمات پرتك��رار و در دورة 
متوس��طه دوم »تدبر« به عنوان اهداف شده اند. این ها موضوعاتي 

اس��ت كه زیاد تكرار ش��ده اما مابه ازاي خارجي چنداني ندارد در 
حالي كه مخاطب این زمینه میلیوني است. به نظر مي رسد خیزش 
و جنبشي الزم است تا كتاب هاي حوزه تفسیر براي دانش آموزان 
متنوع ش��وند به طوري كه مخاطب قدرت انتخاب داش��ته باشد. 
ناش��ران باید فعالیت خود را در زمینه تفس��یر براي دانش آموزان 

آغاز كنند و وارد این دنیاي سخت اما مبارك شوند.«

ضعف در پرداخت موضوعات قرآني
داوران  مسعود وكيل سرگروه 
»حوزه  مفاهی��م و معارف قرآني« 
در  رس��یده  كتاب ه��اي  درب��اره 
ای��ن حوزه توضی��ح داد: »به نظر 
مي رس��د گروه مفاهی��م و معارف 
قرآني بیشترین كتاب هاي رسیده 
را در میان گروه هاي دیگر داشت 
چ��ون موضوع عمومي ت��ري بود. 

برخ��ي از كتاب ها براي معلمان مناس��ب بودند اما اغلب كتاب ها 
براي  استفاده دانش آموزان دوره متوسطه دوم مناسب تر بودند.«

كارشناس قرآن دفتر تألیف كتاب هاي درسي افزود: » در تولید 
كتاب، انتخاب مسئله موضوع مهمي است. یعني باید دقت كنیم 
ب��راي عموم دانش آموزان و دبیران ب��ه چه موضوعي در ارتباط با 
ق��رآن مي پردازی��م. آثاري كه ما در گروه بررس��ي كردیم، به این 
موضوع دقت كرده بودند و در انتخاب موضوع خالقیت و نوآوري 
داش��تند. موضوعات و معارف قرآن موضوعات نام  آشنایي هستند 

اما عناویني كه ما به این موضوعات مي دهیم 
اهمیت زیادي دارند.«

وكی��ل با تأكید ب��ر نحوه ارائ��ه و پرداخت 
موضوع��ات قرآني گف��ت: »با وج��ود اینكه 
بسیاري از معارف و موضوعات قرآني نام آشنا 
هس��تند اما به نظر مي رس��د ما در پرداخت 
آن ها در كتاب ها دچار ضعف هس��تیم. زبان،  
ادبی��ات و فرهنگ ارائه مطالب در كتاب هاي 
قرآني نباید همان باشد كه از رسانه هاي دیگر 
گوش و چشم ما را پر كرده است. ناشران باید 

نویسندگان توانایي را شناسایي كنند كه با زبان و فرهنگ جاري 
زمانه آشنایي داشته و با این درك موضوعات را با ادبیات روز ارائه 
دهند. در واقع نویسنده باید درك نزدیك و مستقیمي از دریافت 
جوانان،  معلمان و مخاطبان در ارتباط با موضوعات قرآني داشته 
باش��د. اگر مي خواهیم كتاب مناسب و جذابي در ارتباط با قرآن 
تولید كنیم، سابقه و آگاهي در امور دیني گرچه مهم و الزم است 
اما كافي نیس��ت. نویس��نده باید با ادبیات مخاطب امروز آشنایي 

داشته باشد.«

شيرين سازي دين
پیوند نیازهاي دانش آموزان و معلمان با موضوعات قرآني موضوع 

وكيل: زبان و ادبيات 
و فرهنگ ارائه مطالب 
در كتاب هاي قرآني 
نبايد همان باشد كه از 
رسانه هاي ديگر گوش 
و چشم ما را پر كرده 
است
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دیگري بود كه حجت  االس��الم بهش��تي به آن اشاره كرد. وي در 
این باره گفت: »نخستین حرف آموزش وپرورش علم است و قرآن 
هم سرشار از آیاتي در این حوزه است. اگر نگاه تخصصي تر داشته 
باش��یم، مي بینیم كه در قرآن 700 آیه درباره طبیعت وجود دارد 
كه با معلمان این حوزه ارتباط دارد. از »سبك زندگي قرآني« هم 
كه چند سالي است مطرح شده از قرآن به عنوان »حیات طیبه« 
نام مي برد. براي رسیدن به حیات طیبه،  قرآن دستورالعمل هایي 
را صادر كرده كه ش��امل 1400 امر و 400 نهي اس��ت. مجموعه 
این امر و نهي ها مي تواند موضوع خوبي براي پرداخت ناش��ران و 

نویسندگان باشد.«
س��رگروه داوران حوزة تفس��یر، ترجمه و 
موضوع��ات قرآني، دربارة زمینه هاي فعالیت 
ناش��ران افزود: »یكي دیگر از زمینه هایي كه 
ناش��ران مي توانند در آن فعالیت كنند توجه 
به آیاتي است كه دانش آموزان طي سال هاي 
تحصیل��ي مي خوانند. تفس��یر این آیات هم 
ب��راي معلمان و هم براي دانش آموزان مفید 
است. البته باید به لحاظ ساختاري، قالبي و 
ادبی��ات آنقدر جذاب باش��د كه مخاطبان را 

جذب كند.«
وي تأكید كرد »ما باید براي شیرین س��ازي دین، آثاري را تولید 
كنیم كه س��یل دانش آموزان را به دنبال خود بكش��اند. احادیث و 
دعاهاي بس��یاري داریم كه در آن ها شخص از خداوند مي خواهد 
آنچه خدا به آن راضي اس��ت در نظرش )مش��خص( ش��ود. البته 
كه محتواي قرآن ش��یرین اس��ت و ما باید در انتقال این مفاهیم 
فعالیت هایي داش��ته باش��یم. وقتي از تفسیر ش��یرین هم حرف 
مي زنیم منظور تفسیري نیست كه از حوصلة مخاطب به دور باشد. 

بلكه باید جذابیت هاي تفسیري را ارائه كنیم.«

مهارت هاي اساسي آموزش قرآن
در ادامه این نشست، مسعود وكیل به زمینه هاي فعالیت  ناشران 
در راس��تاي توس��عه برنامه درس��ي قرآن اش��اره كرد. وي گفت: 
»آم��وزش قرآن جزئي از آموزش دیني اس��ت كه به خاطر میزان 

اهمیتش از آن جدا شده تا بتوانیم حق آموزش قرآن را ادا كنیم. 
زمان��ي كه از آموزش ق��رآن حرف مي زنیم ذهن تنها به س��مت 
روخوان��ي و روان خواني مي رود كه این ظلم به قرآن اس��ت. البته 
قرائت اهمیت بسیار زیادي دارد به طوري كه خواننده قرآن باید با 
آداب خاص��ي و در اوقات خاصي قرآن را بخواند. نفس خواندن و 
قرائت قرآن موضوعیت دارد و چه بسا اهمیت قرائت منجر به آماده 
شدن اذهان براي آموزش عمومي قرآن شده است. اما در آموزش 
ق��ران باید به مهارت ها و س��ایر امور ضروري ه��م پرداخت. این 
مهارت ها شامل 5 مهارت و عبارت اند از : 1. قرائت و خواندن قرآن 
2. فهمی��دن و درك قرآن: در نگاه دقیق تر خواندن و فهمیدن دو 
روي یك سكه اند. یعني هیچ قرائت و خواندني از درك معنا خالي 
نیست. به ویژه درباره قرآن درك معنا باید با قرائت همراه باشد. 3. 
تدبر در قرآن: در این حوزه باید به این نكته توجه داش��ت كه آیا 
تدبر در قرآن تنها مختص دانش آموزان دوره هاي باالتر تحصیلي 
اس��ت؟ آیا تدبر و اندیش��ه در كالم خداوند را نمي ت��وان از دوره 
ابتدایي ش��روع كرد؟ ما اكنون در دورة ابتدایي بخش��ي با عنوان 
»پيام هاي قرآن�ي« را پیش بیني كرده ایم. این پیام ها زمینه اي 
است كه شما ناشران مي توانید ذیل هر كدام آثاري را تولید كنید. 
ما به خاطر محدودیت هاي كتاب و كالس درس گاهي مس��ائل را 
به كوتاهي بیان مي كنیم اما شما مي توانید همان مسائل را بسط 
دهی��د. 4. حفظ كردن: ما در گذش��ته برنامه اي براي حفظ آیات 
قرآن � حداقل آیات مش��هور � نداشته ایم تا به عنوان استشهادات 
گفت وگو بر زبان مان جاري شود. شما مي توانید در این زمینه هم 
فعالیت هاي خود را توس��عه دهی��د. 5. انس با قرآن: انس با قرآن 
از اهداف و مهارت هاي پایه است. اعتراف مي كنم كه ما در تولید 
برنامه براي انس مخاطبان با قرآن ناموفق و ضعیف عمل كردیم. 

بنابراین در این حوزه هنرمندان و 
نویسندگان مي توانند در راستاي 
اهداف برنامه درسي عمل كنند.«
»س�رگروه  ن�ادري  ناص�ر 
قصه هاي قرآني« نیز به برخي 
نكات��ي ك��ه ناش��ران در تولی��د 
آث��ار خود بای��د به آن ه��ا توجه 

گرد
میز

حجت االسالم بهشتي: 
به نظر مي رسد خيزش 

و جنبشي الزم است تا 
كتاب هاي حوزة تفسير 

براي دانش آموزان 
متنوع شوند به طوري كه 

مخاطب قدرت انتخاب 
داشته باشد
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كنند اش��اره كرد. وي گفت: »ناش��ران، هم به صورت حضوري و 
هم مراجعه به س��ایت دفتر تألیف كتاب هاي درس��ي، مي توانند 
چارچوب ه��اي نظري در طراحي برنامه درس��ي را دریافت كنند 
و در تولی��د آث��ار خود آن ها را مدنظر داش��ته باش��ند. در تولید 
كتاب، به جز دغدغة محتوایي، ویرایش هم موضوع مهمي است. 
ویرای��ش تنها ناظر بر قصه نیس��ت بلك��ه بركتاب هایي كه جنبة 
محتوایي آن ها پررنگ تر از ش��كل روایت اس��ت نیز ناظر اس��ت. 
ویرای��ش علمي در حوزة آثار قرآني باید در میان ناش��ران جدي 

گرفته شود.«
ن��ادري بر كتاب س��ازي آثار ه��م تأكید كرد و اف��زود: »به نظر 
مي رس��د فرم ارائة آثار به لحاظ چاپ، كتاب سازي و تصویرسازي 
قابل نقد اس��ت. ناش��ران باید، در انتخاب تصویرگر،  مدیر هنري، 

ویراستار و حتي ناظر چاپ دقت داشته باشند.«

اولويت نگاه تربيتي قرآن
در ادام��ه این نشس��ت،  برخي 
ناشران نیز به ارائه تجربه و نظرات 
خود پرداختند. زهرا يزدي نژاد 
مدیر انتش��ارات خورشيد باران 
یك��ي از علت هاي ك��م  بودن آثار 
رسیده به جشنواره را محدودیت 
زمان��ي كتاب ها دانس��ت و گفت: 
براي  ك��ه  زمان��ي  »محدودی��ت 
كتاب هاي ارس��الي در نظر گرفته شده است یكي از دالیلي است 
كه باعث شده تعداد كتاب ها كم باشد. به نظر من مفاهیم و معارف 
 قرآني موضوعي نیست كه شامل محدودیت زماني باشد. با توجه 
به اینكه فقط كتاب هاي منتش��ر شده در چهار سال اخیر در این 

جشنواره بررسي مي شوند بسیاري از آثار حذف شدند.« 
این ناشر آموزش مسائل كاربردي قرآن را اولویت قلمداد كرد و 
گفت: »نه تنها دانش آموزان بلكه ما معلمان هم اطالعات چنداني 
راج��ع  به مفاهیم كاربردي قرآن��ي در زندگي مانند صبر، توكل و 
قناعت نداریم. بنابراین باید طرحي را اجرا كنیم كه براس��اس آن 
ابت��دا مفاهیم و آیات��ي را كه در زندگي كارب��رد دارند و ملموس 
هس��تند به دانش آموزان ارائه دهیم و سپس به سمت تفسیرهاي 

عمیق تر حركت كنیم.«
حجت االس��الم دكت��ر عليرضا 
س�بحاني نس�ب مدیر مسئول 
انتشارات جمال نیز در سخناني 
به ویژگي هاي كتاب قرآني موفق 
اش��اره كرد. وي گف��ت: »مطلبي 
ك��ه در كتاب ه��اي قرآني عرضه 
مي ش��وند ناظ��ر ب��ر س��ه بخش 
آگاهي بخش��ي، احساس برانگیزي 
و ایمان افزایي هس��تند. كتاب هایي كه این سه جنبه یعني تأمین 
اندیش��ه، ب��اور و عاطفه را همراه هم داش��ته باش��ند آثار موفقي 

هس��تند. اگر ما قرآن را معج��زه اي خالد و جاوی��د مي دانیم كه 
دس��تورالعمل همه دوره هاي زندگي ما را پوش��ش مي دهد. باید 

نقش آموزش وپرورش در آموزش آن را بررسي كنیم.«
ای��ن ناش��ر با بیان اینكه آم��وزش قرآن در دو بخش آموزش��ي 
و تربیت��ي قاب��ل پي گیري اس��ت افزود: »بخش آموزش��ي همان 
مهارت هایي اس��ت كه قباًل به آن اشاره شد از جمله حفظ،  قرائت 
و تدبر در قرآن. اما بخش تربیتي و زندگي س��از قرآن گاهي مورد 
غفل��ت قرار مي گیرد. اگ��ر ما قرآن را به عنوان منبع زندگي س��از 
براي همة عمر مي دانیم، باید ابتدا ش��یریني هاي آن و آنچه را كه 
به زندگي خردسال مربوط اس��ت ارائه دهیم و سپس به آموزش 
مهارت هایي مانند قرائت و حفظ برسیم. ما مأموریت قاري سازي 
را بر انسان سازي و محبوب سازي قرآن مقدم كرده ایم. در حالي كه 
م��ا مأموریت داریم ابتدا ق��رآن را به گونه اي ارائه دهیم كه بچه ها 
عاشق قرآن ش��وند. در واقع باید به گونه اي عمل كنیم كه قبل از 
اینكه بچه ها گرفتار ش��بهات در مورد خدا ش��وند، آن ها را عاشق 
خدا كنیم. قرآن كتاب تربیت انسان است بنابراین هدف در نظام 
آموزش��ي باید اولویت بخش هاي تربیتي و ساختن انسان باشد نه 

قاري.«
حس�يني  احم�د  س�يد 
مدرسه  انتش�ارات  مدیرعامل 
نیز با تعریف كتاب كمك آموزشي 
گفت: »ما كتابي را كمك آموزشي 
مي دانی��م ك��ه پش��تیبان برنامه 
درس��ي باش��د، به عب��ارت دیگر 
موتور یادگیري دانش آموز را فعال 
كند نه آنكه مفاهیم را در حافظه 

دانش آموز جاي دهد. اگر تولیدات ناشران پشتیبان برنامه درسي 
باشد،  فروش خوبي خواهد داشت.«
كار گروه��ي میان ناش��ران نیز 
موضوع��ي بود ك��ه اعظم فعال، 
مدیر نشر فعال به آن اشاره كرد: 
»اگر قرار است خیزش و جهشي 
در حوزه انتشار كتاب هاي قرآني 
داشته باش��یم، باید میان ناشران 
كار تیمي صورت بگیرد و ناشران 
از تجربه هاي هم اس��تفاده كنند. 

ضم��ن اینكه باید به این نكته توجه كنیم كه آموزش هاي ما باید 
زمینه محور باشند.«

در انتهاي نشس��ت، ناصر نادري با تأكی��د بر روابط حرفه اي در 
داوري آثار جش��نواره گفت: »ما سعي داریم نگاه علمي، عدالت و 
روابط حرفه اي را در بررسي آثار رسیده به جشنواره رعایت كنیم. 
امیدواریم در سال هاي بعد شاهد تولید آثار بهتر هم از لحاظ متن 
و محتوا و هم از لحاظ كتاب سازي باشیم. آموزش وپرورش و دفتر 
انتش��ارات و تكنولوژي آموزشي نیز با آنچه در توان دارد به عنوان 

پشتیبان در خدمت ناشران خواهد بود.«
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گفت وگو با دكتر سيد محمد دلبري

مؤلفان كتاب هاي ديني فضاي 
تفكر و تعقل را در مخاطب ايجاد كنند

سید محمد دلبري، داراي مدرك دكتراي الهیات در رشتة علوم 
ق��رآن و حدیث، رئیس گروه قرآن و مع��ارف دفتر برنامه ریزي و 
تألیف كتاب هاي درس��ي و همچنی��ن از مؤلفین كتاب هاي دین 
و زندگي اس��ت. به بهانة قرار گرفتن كتاب ایشان »تحلیل دعوت 
حضرت ابراهی��م)ع( در قرآن كریم، با رویكردي تربیتي« در بین 
نامزده��اي گ��روه داوري مفاهیم و معارف قرآن كریم جش��نواره 

دوازدهم گفت و گویي با وی داریم كه مي خوانید.

 ب�ا تش�كر از اينكه وق�ت خ�ود را در اختيار ما 
گذاش�تيد لطفًا بفرمايي�د اگر كتاب خودت�ان را ارز يابي 

كنيد چه امتيازي به آن مي دهيد؟ 
من هرگز نمي توانم كتاب خودم را بي طرفانه ارزیابي كنم چون 
حدود یك  سال و نیم روي آن پژوهش كرده ام و به خاطر همین 
یك احس��اس عاطفي با كتابم دارم؛ با این حال، فكر كنم از نظر 
ارتباط با برنامه درسي امتیاز زیادي نتوان به آن داد. چون ارتباط 
دقیقي با برنامه درسي ندارد؛ ولي در مورد خالقه بودن كتاب، من 
تاكنون هیچ اثري ندیده ام كه در آن به داس��تان حضرت ابراهیم 
از بعد تربیتي نگاه شده باشد؛ پس به این شاخص مي توانم امتیاز 
كامل بدهم. البته كتاب فاقد تصویر است و به نظرم به تصویر هم 

نیاز ندارد، اما امتیاز به روز بودن مطالب را كسب مي كند. 

 ب�ه چه دليل ش�ما دعوت حض�رت ابراهيم را به 
عنوان الگوي تربيتي انتخاب كرديد؟

ق��رآن كریم به هن��گام معرفي الگوهاي تربیت��ي صراحتًا از دو 
ش��خصیت بزرگ��وار به عنوان اس��وه نام مي برد، حضرت رس��ول 
اكرم)ص( و حضرت ابراهیم)ع(، حاال این پرس��ش مطرح مي شود 
كه چرا این دو پیامبر برگزیده شده اند؟ در كتاب نیز ذكر كرده ام 
ن��ام حضرت ابراهیم)ع( 69 بار در قرآن آمده اس��ت، كه در آن ها 
خداوند 18 صفت ایش��ان را برمي شمارد كه بعضي از این اوصاف 
فقط اختص��اص به خود حضرت ابراهیم دارد مانند حنیف بودن، 

خلیل بودن و صاحب قلب سلیم بودن.
ممكن اس��ت بپرس��ید چرا در قرآن این قدر از این ش��خصیت 
صحبت مي شود؟ باید گفت در جامعه اي كه قرآن نازل شد چهار 
گروه زندگي مي كردند مس��یحي، یهودي، مشرك و حنیف. همه 
این مذاهب حضرت ابراهیم را از آن خود مي دانس��تند، ولي قرآن 
مي فرماید: »ما كان ابراهیم یهودیا و ال نصرانیا و لكن كان حنیفا 

مسلما و ما كان من المشركین« 

 ش�ما در كتابتان، داس�تان حضرت ابراهيم را به 
جز قرآن از دو كتاب مقدس تورات و انجيل نيز گرفته ايد. 

چه تفاوتي در اين نقل قول ها ديديد؟ 
بله من فقط تكیه بر قرآن نكرده ام بلكه جایگاه حضرت ابراهیم را 
در دو كتاب مقدس دیگر هم بررسي كرده ام. مي خواستم بدانم آیا 
نگاه تورات و انجیل هم به ابراهیم همین گونه است؟ كه دیدم یكي 
از تفاوت هاي قرآن با دو كتاب مقدس دیگر نوع نگاهشان در بیان 
داس��تان اس��ت. به نظر من نگاه قرآن فقط تربیتي است اما در آن 
دو كتاب نگاه صرفًا تاریخي اس��ت، نه نگاه پیامبرانه و هدایتگرانه. 
این دو كتاب حتي در داستان لوط فقط به بیان رابطة نسبي لوط 
ب��ا ابراهیم مي پردازند و بحث ایم��ان در آن جایگاهي ندارد. حتي 

حضرت ابراهیم به عنوان پیامبر صاحب دعوت مطرح نمي شود. 
به طور مثال نتیجة داستان كشتن پرندگان به امر خداوند توسط 
حضرت ابراهیم و دوباره زنده  ش��دن آن ها، در قرآن، معاد اس��ت، 
ول��ي در تورات، خداوند به ابراهیم وعدة س��رزمیني را مي دهد و 
براي اطمین��ان پیدا كردن او موضوع كش��تن پرندگان را مطرح 

مي سازد. 

 نظر شخص ش�ما راجع به فرايند تربيتي چگونه 
است؟ 

فرایند تربیت با مربي است ولي در نهایت این اراده متربي است 

اکرم سادات موسوی
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كه باید فعال شود. خداوند هم مي فرماید: اي پیامبر تو نمي  تواني 
هر كسي را كه دوس��ت داري هدایت كني )56-قصص( یعني تا 
فرد خودش نخواه��د، فرایند هدایت اتفاق نمي افتد. البته ما باید 
تالش كنیم این فرایند ایجاد ش��ود. تربیت محصول فرد نیس��ت. 
آنچه كه در جامعه مي بینیم به عنوان افرادي كه تربیت ش��ده اند 
تنها نه محصول پدر اس��ت نه مادر نه رس��انه، بلكه محصول تمام 
بخش هاي جامعه اس��ت. هر بخش��ي باید وظایف��ش را به خوبي 
انج��ام دهد، وگرنه فردي كاریكاتوري یا چند ش��خصیتي تربیت 
خواهیم كرد كه در محیط هاي مختلف رفتارهاي متفاوت از خود 
نش��ان مي دهد. یا اینكه به بعضي مس��ائل دیني حساس مي شود 
و ب��ه بعضي نه. البته در تربیت كودك ما چیزي ایجاد نمي كنیم، 
چ��ون بحث خ��دا و رفتارهاي نی��ك جزو فطرت اس��ت. ما فقط 
تثبیت مي كنیم یا حداقل س��عي مي كنیم این سرش��ت نیك در 

مجموعه اي از حجاب ها قرار نگیرد. 

 شما جزو ارزيابان دقيق و تقريبًا سخت گير ما در 
حوزة کتاب های دينی هستيد. اين حساسيت شما به چه 

دليل است؟
نگاه سازماني من به كتاب هایي كه مورد ارزیابي قرار مي دهم به 
این صورت است كه معتقدم باید كتابي معرفي شود كه دانش آموز 
حداقل از نظر صحیح بودن مطالب به آن اطمینان كند. براي نمونه 
مدتي قبل كتابي براي ارزیابي به من سپرده شد كه داستان بسیار 
خوبي داش��ت ولي از امام حسین)ع( شخصیتي شكسته، عاجز و 
خرد ش��ده س��اخته بود. خب ما نمي توانیم ای��ن كتاب ها را تأیید 
كنیم، اگرچه داس��تان پردازي خیلي خوبي داشته باشد. كتابي كه 

به ائمة ما شخصیتي افسانه اي یا خیالي مي دهد مورد تأیید نیست، 
تخیل قابل قبول است ولي نباید هدف را خراب كنند. 

 چ�ه ش�د كتابت�ان را براي چ�اپ به انتش�ارات 
دانشگاه امام صادق)ع( سپرديد؟ 

این كتاب، پایان نامة من در دانش��گاه امام صادق)ع( بود. ساالنه 
ده ه��ا پایان نامه به این دانش��گاه تحویل داده مي ش��ود كه فقط 
تعداد اندكي از آن ها منتش��ر مي ش��ود كه این جزو همان هاست. 
تصمیم گیري براي چاپ به عهده شوراي بررسي پایان نامه هاست 

و این شورا رأسًا تصمیم به چاپ این كتاب گرفت.

 به نظر ش�ما انتقال ارجاعات 
)حتي آيه ها(ب�ه آخر كتاب و همچنين 
ري�ز بودن ان�دازه قلم  ضع�ف اين اثر 

نيست؟ 
در دانش��گاه امام صادق)ع( تصمیم گیري 
دربارة س��اختار كتاب ها توسط همین شورا 
تعیی��ن مي  ش��ود و در م��ورد ارجاعات هم 
استداللش��ان این اس��ت كه این كار موجب 
مي ش��ود بین مطالب كت��اب فاصله نیفتد و 

مضمون به طور منسجم باقي بماند. 

 ب�راي بهت�ر ش�دن كيفي�ت 
كتاب ه�اي ديني چه اق�دام  راهبردي 

انجام داده ايد؟ 
با بعضي از ناشران به گفت و گو نشسته ایم، 
و برنامة درس��ي را برایشان تبیین و به آن ها 
نیازهاي خود را هم اعالم كرده ایم. آن ها باید 
در حین تألیف با ما تعامل داش��ته باشند تا 
بتوانند كتاب كمك درسي و كمك آموزشي 
م��ورد نیاز ما را تولید كنند. البته تا به حال 
اندكي از ناش��ران برنامه درس��ي  را در نظر 
گرفته اند، ولي ما امیدواریم با این تعامالت، 

خأل هاي موجود رفع شود. 

 به عن�وان س�خن آخر، توصيه ش�ما ب�ه مؤلفان 
كتاب هاي ديني چيست؟ 

مهم ترین نكته این است كه مؤلفان مخاطب را از حیث توجه به 
نیازه��ا، زبان و ادبیات و ویژگي هاي او در نظر بگیرند،  و همچنین 
برنامة درسي را مدنظر قرار دهند، دیگر اینكه فضاي تفكر و تعقل 
را در مخاطب ایجاد كنند. همچنین از منابع معتبر استفاده كنند 
و در نهایت اینكه اگر براي كودك مي نویسند دائمًا با یك یا چند 
كودك تعامل داشته باشند. براي كودك بخوانند، تصویرها را به او 

نشان دهند و از خودش نظر خواهي كنند. 

هر بخشي بايد وظايفش 
را به خوبي انجام دهد، 
وگرنه فردي كاريكاتوري 
يا چند شخصيتي 
تربيت خواهيم كرد كه 
در محيط هاي مختلف 
رفتارهاي متفاوت از 
خود نشان مي دهد. يا 
اينكه به بعضي مسائل 
ديني حساس مي شود 
و به بعضي نه. البته در 
تربيت كودك ما چيزي 
ايجاد نمي كنيم، چون 
بحث خدا و رفتارهاي 
نيك جزو فطرت است. 
ما فقط تثبيت مي كنيم 
يا حداقل سعي مي كنيم 
اين سرشت نيك در 
مجموعه اي از حجاب ها 
قرار نگيرد
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گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين حسن راستگو

قصه مهم ترين روش براي آموزش
مفاهيم قرآني و ديني به كودكان و نوجوانان است

حجت االس��الم والمس��لمین حسن راس��تگو، چهره اي آشنا در 
ح��وزه كودك و نوجوان اس��ت. ولي در دو ده��ة اخیر در زمینة 
آموزش مفاهیم قرآني و دیني به كودكان و نوجوانان گام برداشته 
و ع��الوه بر انج��ام كارهاي پژوهش��ي در این ح��وزه، برنامه هاي 
آموزشي متعددي را نیز درصدا و سیما به اجرا درآورده است تا از 
این طریق ك��ودكان و نوجوانان را بیش از پیش با مفاهیم قرآني 
و دیني آش��نا كند. در این قسمت به بهانه انتخاب كتاب »بچه ها 
سالم« به عنوان نامزد كسب عنوان برتر در دوازدهمین جشنواره 
كتاب هاي رشد، با این كارشناس به گفت وگو پرداخته ایم كه متن 

آن را در زیر مي خوانید:
كت��اب »بچه ها س��الم« كه نام ش��ما ه��م در آن به عنوان یكي 
از هم��كاران آورده ش��ده اس��ت، به تازگي در یك��ي از گروه هاي 
داوري دوازدهمین جش��نواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي- ویژة 
كتاب هاي قرآني نامزد كسب عنوان برتر شده است. نقش شما در 

تولید این كتاب دقیقًا چه بود؟
این كتاب یك كتاب صوتي اس��ت و بنده به عنوان پژوهشگر در 

تألیف و آماده سازي این كتاب همكاري داشته ام.

 آيا مجموعه جديدي براي كودكان و نوجوانان در 
دست تأليف يا انتشار داريد؟

حدود دو س��ال اس��ت كه ت��الش داریم كل ج��زء 30 قرآن و 
س��وره هاي كوچك را در قالب كتاب صوت��ي براي كودكان آماده 
كنی��م تا عالقه من��دان بتوانن��د از این مجموعه ب��راي یادگیري 
استفاده كنند. بخشي از پژوهش هاي مربوط به این مجموعه تمام 
ش��ده و بخش دیگري مانده است كه امیدواریم به زودي پژوهش  
تمام��ي بخش هاي مربوطه به پایان برس��د و این مجموعه آماده 

بهره برداري شود.
آماده سازي این مجموعه خیلي زحمت دارد. ما باید بعد از اتمام 
كار پژوهش، تازه كارهاي الكترونیكي و تنظیم و در نهایت انتشار 
را شروع كنیم. به هر حال سعي مي كنیم كل جزء 30 قرآن را به 

صورت كتاب هاي كوچك صوتي آماده كنیم.

 آثاري كه در حوزه دين براي كودكان و نوجوانان 
تأليف و منتشر مي شود بايد داراي چه ويژگي هايي باشد 
تا مخاطبان بهره برداري بيشتري از اين آثار داشته باشند.

در قرآن كریم قصه هاي فراواني از انبیا و اولیاي الهي آمده است، 
چ��را كه قصه مهم ترین روش براي آموزش مفاهیم قرآني و دیني 
ب��ه كودكان و نوجوانان اس��ت. مي توان قصه ه��اي انبیا و بزرگان 
دین و مردان و زنان نمونه اسالم را به زباني ساده و شیرین براي 
بچه ها نقل كرد تا آن ها با زنان و مردان نمونه اس��الم آشنا شوند 
و با مفاهیم دیني انس بیش��تري بگیرند. قرآن مثل ها و قصه هاي 
خوب��ي در زمینه هاي اجتماعي، اخالق��ي و ... دارد كه اگر با زبان 
شیرین براي بچه ها نقل شود و یا به صورت كتاب هاي رنگي همراه 
با عكس ها و تصاویر جذاب به چاپ برسد بسیار مؤثر خواهد بود.

 كتاب هاي قرآني و ديني منتش�ر ش�ده در حوزه 
كودك و نوجوان را چطور ارزيابي مي كنيد؟ به نظر شما با 

نقطه مطلوب چقدر فاصله داريم؟
در ح��وزه كودك و نوجوان كتاب ه��اي قرآني و دیني فراواني به 
چاپ رس��یده اس��ت؛ اما به هر حال نباید به این تعداد آثار اكتفا 
كنیم؛ چرا كه هر زماني، ادبیات خاص و ش��رایط و نیازهاي زمان 
خ��ود را مي طلب��د. مرحوم »مصطفي زماني« یك��ي از فضالي پر 
تالش قم بودند كه انتش��ارات هم داش��تند؛ ایشان قبل از انقالب 
اسالمي، در یك دوره اي داستان هاي انبیا را به همراه تصاویر رنگي 
براي كودكان به چاپ رس��اندند كه بس��یار مورد توجه و استقبال 
قرار گرفت. از آن زمان تاكنون حدود 40 س��ال گذشته است و در 
این 40 سال با توجه به اینكه واژه هاي زیادي وارد ادبیات كودكان 
و نوجوانان ش��ده و نگرش ها و بینش ها تغییر كرده است آثار قابل 
توجهي در این حوزه به چاپ نرسیده است. اگر ما بتوانیم هر ده یا 
بیست سال این برنامه ها را به روز و ارائه كنیم خیلي خوب مي شود.

 در ح�وزة معرفي انبي�اي الهي ب�راي كودكان و 
نوجوانان  چقدر كار شده است؟
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به نظر مي رسد امروز جاي سلسله داستان هاي انبیا براي كودكان 
خالي اس��ت؛ به ی��اد دارم زماني كه در رادیو ب��ودم هر روز صبح 
برنامه اي براي كودكان داش��تیم كه در یك دوره كامل قصه هاي 
انبی��ا را از حضرت آدم)ع( تا پیامبر اكرم)ص( براي كودكان بیان 
می كردم. همچنین درتلویزیون نیز بیش از 15 سال برنامه داشتم 
كه در این سلس��له برنامه ها نیز قصه هاي انبیا را به صورت اجراي 
زنده با الهام از اس��ناد و مدارك معتبر ب��راي مخاطبان كودك و 

نوجوان نقل مي كردم.
با توجه به ضرورت آش��نایي كودكان و نوجوانان با داستان هاي 
قرآن��ي، مي توانی��م با س��بك جدید و م��درن و ب��ا بهره گیري از 
نرم افزارهاي رس��انه اي این داستان ها را براي بچه ها نقل كنیم كه 
در این صورت ك��ودكان مي توانند از هر كجاي قصه كه بخواهند 
یك چیز تازه اي پیدا كنند و كش��ف كنن��د. همچنین مي توانند 
برخي موضوعات را به صورت پازل با هم تركیب كنند و از این آثار 
و محصوالت  به��ره  ببرند. اگر ما از ابزار مدرن براي بیان مفاهیم 
قرآني و دیني به كودكان استفاده كنیم بچه ها با شادابي و نشاط 
بیشتري به دنبال مسائل دیني مي روند و درك بهتري نیز از این 

مسائل خواهند داشت.

 دليل پايين آمدن ميزان تأليف و انتشار كتاب هاي 
قرآني و ديني براي كودكان و نوجوانان را چه مي دانيد؟ 

متأس��فانه وضعیت كتاب در جامعه ما به هیچ عنوان مناس��ب 
نیس��ت. به نظر مي رسد كتاب در جامعه ما به سمت یك بیماري 
مزمن و مرگ پیش مي رود. زماني بود كه كتاب ها در ش��مارگان 
صده��زار نس��خه به چاپ مي رس��یدند ام��ا االن در نهایت در دو 
هزار نس��خه به چاپ مي رسند كه هزار نسخه آن نیز به چاپخانه 
بازمي گ��ردد. ط��ي س��ال  هاي متم��ادي فرهن��گ مطالعه عوض 
ش��ده اس��ت و به جاي مطالعه كتاب، همه به دنبال نرم افزارها و 

سایت هاي اینترنتي مي روند.

 ع�الوه ب�ر تغيي�ر فرهن�گ مطالعه بي�ن مردم، 
مهم ترين مش�كل  پيش روي انتشار كتاب هاي ديني براي 

كودكان و نوجوانان را چه مي دانيد؟
گاهي مشاهده مي كنیم كه امكانات كمي در اختیار ناشران قرار 
دارد و به ویژه ناش��ران كتاب هاي قرآني و دیني با مش��كالتي در 
زمینه چاپ روبه رو هس��تند. این مس��ئله باعث مي شود كمتر در 
این حوزه وارد ش��وند. همان طور كه ع��ده اي خیرخواه براي امام 
حس��ین)ع( و عاش��ورا و تاسوعاي حس��یني)ع( خرج مي كنند و 
نذري مي دهند، مي توانند نذر چاپ كتاب براي امام حس��ین)ع( 
هم داش��ته باش��ند و این كتاب ها را به صورت رای��گان یا نیم بها 
توزیع كنند؛ در این صورت تیراژ كتاب ها باال مي رود و خواننده ها 

نیز به طور طبیعي بیشتر مي شوند.

 چرا از تعداد مخاطبان كتاب ها به ويژه كتاب هاي 
ديني و معارفي كاسته شده است؟

ب��ا توجه به پیش��رفت جامعه و انتش��ار نرم افزاره��ا و همچنین 
گس��ترش فعالیت اف��راد در فض��اي مجازي، مخاطب��ان ترجیح 
مي دهند به جاي اینك��ه هزینه گزافي براي تهیه كتاب ها بدهند 
این كتاب ها را در فضاي مجازي دانلود كرده و یا نرم افزار آن ها را 
تهیه كنند؛ زماني كه كس��ي به صورت رایگان و از طریق اینترنت 
مي تواند به كتاب هاي مورد نظر خود دس��ت پیدا كند چه دلیلي 

دارد كه پول گزافي را براي خرید كتاب بدهد؟

 راه�كار ش�ما ب�راي گراي�ش يافتن ك�ودكان و 
نوجوان�ان براي خريد و مطالع�ه كتاب هاي ديني و قرآني 

چيست؟
اگ��ر كتاب هایي ك��ه به ویژه براي ك��ودكان و نوجوانان به چاپ 
مي رسد زیبا و همراه با تصاویر رنگي و جذاب باشد و همچنین این 
كتاب ها در دسترس باشد كودكان و نوجوانان هم این كتاب ها را 
مي خرند؛ چرا جایزه اي كه به  بچه ها مي دهند توپ، كفش، لباس 
ورزش��ي و... است؟ هر چند كه این جوایز خوب است اما در كنار 
ای��ن جوایز مي توانند كتاب هم به بچه ها هدیه بدهند تا بچه ها با 
كتاب و كتابخواني انس بیش��تري بگیرند. متأسفانه امروز متولي 
كتاب كودك نداریم و كتاب در غربت قرار گرفته است و به سوي 
مرگ پیش مي رود؛ به نظر بنده ممكن است روزي برسد كه دیگر 
كس��ي كتاب چاپ نكند و دیگر كسي نخواهد از كتاب به صورت 

مكتوب استفاده كند.

 ب�ا توجه به تجرب�ه چندين ده�ه اي خودتان در 
ح�وزه ك�ودك و نوجوان، چ�ه توصيه هايي ب�ه مؤلفان و 
ناشران كتاب هاي قرآني و ديني كودك و نوجوان داريد؟

نخس��تین محور كه مؤلفان چنی��ن كتاب هایي باید مورد توجه 
ق��رار دهند، محتوا و دومین محور ظاهر كتاب ها اس��ت. محتواي 
كتاب ها باید متناس��ب با فرهنگ، سطح معلومات و هوش بچه ها 
باش��د چرا كه نه كتاب هاي س��نگین به درد بچه ها مي خورد و نه 
كتاب هاي خیلي س��بك. همچنین ش��كل ظاهري كتاب اهمیت 
بس��یاري دارد. باید در ش��كل ظاهري كتاب ه��ا و صفحه آرایي از 
بهترین تصاویر و فونت ها استفاده شود و در كنار یك چاپ خوب، 

كتابي ارائه شود كه مورد پسند كودكان و نوجوانان باشد.

 با توجه به اينكه امسال جشنواره كتاب هاي رشد 
ب�ه كتاب هاي قرآن�ي و ديني اختصاص پيدا كرده اس�ت 
برگ�زاري چنين جش�نواره هايي را تا چه ميزان در تأليف 
و انتش�ار هر چه بهتر و بيش�تر كتاب هاي قرآني و ديني 

مؤثر مي دانيد؟
تنها یك توصیه دارم كه اگر چنین جش��نواره   اي برگزار مي شود 
فق��ط منحصر به ته��ران و براي قش��ر خاصي نباش��د بلكه بهتر 
اس��ت این جشنواره با حجم كوچك تر در مدارس و حتي مناطق 
آموزش  وپرورش نیز برگزار شود و آثار ارسال شده به این جشنواره 

در قالب نمایشگاه هایي به نمایش گذاشته شود.
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گفت وگو با محمود كريمي مؤلف كتاب »قرآن دانش آموز«

آموزش وقتي جذاب مي شود
 كـه بــا فهـم همــراه شــود

صديقه رضانژاد

محمود كریمي كارشناس ارشد علوم و قرآن و سطح یك حوزه 
و حافظ كل قرآن كریم اس��ت. ایش��ان در پست معاون آموزشي 
مؤسسه مهد قرآن كریم، كه یك مؤسسه كشوري است،  مشغول 
به كار اس��ت. وي یكي از س��ه مؤلف كتاب »ق��رآن دانش آموز« 
اس��ت كه از سوي گروه داوري »حفظ و آموزش قرآن« جشنواره 
دوازدهم نامزد دریافت جایزه اعالم شده است؛ گرچه مرحوم آقاي 
س��یدهادي محدث را  كه در سال گذش��ته به رحمت خدا رفته  
است، محور اصلي تألیف این كتاب مي داند.  دیگر همكاران ایشان 
در تألیف این كتاب  س��ید محمود چاوش��ي و وحید نیك دهقان 
بوده ان��د. آقاي علي محمدي، براي كت��اب تصویرگري كرده اند و 

ناشر آن نشر دانش آموز است.

 ه�دف ش�ما از تأليف اي�ن كتاب ب�راي پايه اول 
ابتدايي چه بوده است؟ 

موضوع آموزش قرآن براي كودكان س��ال ها دغدغة ذهن مرحوم 
آق��اي محدث، من و همكارانم ب��ود؛ چون در این زمینه خأل جدي 
وجود داشت و همین موجب شد دست به این كار بزنیم. مي دانید كه 
بهترین سن شروع آموزش قرآن كریم همان سال اول ابتدایي است. 

 كت�اب قرآن دانش آموز چه ويژگي دارد كه آن را 
براي دانش آموزان سال اول ابتدايي جذاب مي كند؟ 

اول نقاش��ي و گرافیك كتاب است كه براي دانش آموز سال اول 
جذاب اس��ت كه ُبعد ظاهري این كتاب است و ُبعد پنهان آن هم 
بخش زبان آموزي فارس��ي است كه دس��ت معلم را براي آموزش 
باز مي گذارد، مثل تركی��ب ن و الف كه دانش آموز مي تواند »نا« 
را بخواند. ویژگي هاي دیگر كت��اب توانایي خواندن، درك معنا و 

تصویرهاي مناسب است. 

 روش آم�وزش اين كتاب و اصول يادگيري آن را 
اجمااًل توضيح بفرماييد؟ 

 روش آموزش اص�ول يادگيري: ما گاهي حجم كتاب را زیاد 

مي كنیم ولي غافل هس��تیم از اینكه خأل اصلي در شیوه آموزش 
اس��ت. دانش آم��وز درس عل��وم و ریاضي را مي فهم��د اما درس 
آم��وزش قرآن كریم را نمي فهمد. ما باید فهم را با آموزش همراه 
كنیم تا براي دانش آموز جذاب باشد و با تمرین كم هم یاد بگیرد. 
 اصل تناسب: آموزش باید مثل درس هاي دیگر ملموس باشد. 
نباید دنبال تفس��یر ق��رآن براي كودكان باش��یم. باید دانش آموز 

روش را یاد بگیرد تا بفهمد و بخواند. 
 اص�ل تدري�ج: معلم مي تواند كالس را با درس قرآن ش��روع 
كن��د و هر روز فق��ط 20 دقیقه به كودكان آم��وزش دهد. با این 
روش آموزش تدریجي و زمان كم، در زمینة قرآن كریم، آموزش 

عمیق تر مي شود. 
 اصل تداوم و استمرار: در تابستان نیز آموزش رها نشود. 

 اصل تشويق و تثبيت: تشویق ظاهري مثل دادن هدیه باعث 
پیشرفت دانش آموز مي گردد. تشویق در فهم آموزش قرآن سبب 

مي شود دانش آموز عالقه مند شود بیشتر آموزش ببیند. 

 چ�را در اين كتاب همكاري مادران را در آموزش 
مؤثر دانسته  ايد؟ 

وقت��ي دانش آموز از مدرس��ه به خانه مي آی��د اگر از روي كتاب 
براي م��ادرش بخواند و براي او تعریف كن��د كه امروز در كالس 
چه درس��ي گفته شده است سبب بازآموزي مي شود كه در درك 
بهتر قرآن كریم مؤثر اس��ت. مانند مباحث��ه در آموزش حوزوي، 
یا تدریس دانش آم��وز قوي به دانش آموز ضعیف تر. در درس هاي 
دیگر همراهي مادر و خانواده را داریم اما در درس قرآن همراهي 
خانواده ها را نداریم. یا اینكه براي این درس كاربرگ هاي مختلف، 
مثل درس هاي دیگ��ر نداریم به همین علت ضعیف و قوي بودن 

دانش آموز مشخص نمي شود.

 با توج�ه به اينكه اين كتاب ب�راي دانش آموزان 
س�ال اول ابتدايي است كه هنوز با حروف آشنا نيستند، 

آيا ضرورت كتاب راهنماي معلم احساس نمي شود؟ 
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خیر؛ راهنماي معلم خیلي نیاز نیست. البته اگر راهنماي معلم 
در كنار این كتاب باشد بهتر است. ولي فعاًل با برگزاري دوره هاي 
توجیهي و آموزشي فشرده این نیاز برطرف مي شود. محور كلمات 
قرآن اس��ت. تصویر براي آموزش زبان اس��تفاده مي ش��ود، اما در 
زمینه قرآن خیلي استفاده نمي شود كه باید این كار انجام شود. 

 روش آم�وزش در مدارس قرآني چگونه اس�ت و 
شما چه پيشنهادي براي اين مدارس داريد؟ 

آموزش ها به صورت پراكنده و جزیره اي است. كالس هاي تجوید 
و روخواني هم در این مدارس آموزش داده مي ش��ود. سطح بندي 
در مدارس قرآني انجام بشود بهتر است و در عمل بازخورد بهتري 

براي دانش آموزان دارد. 
باید آموزش همراه با فهم كلمات باش��د. اگ��ر دانش آموز متن 
را بخوان��د و نفهمد عالقه من��دي او را كم مي كند. از س��ال اول 
ابتدای��ي به بعد، هرچه دانش آم��وز از درس عربي و قرآن فاصله 
مي گیرد عالقه مندي اش كم تر مي ش��ود مگر آنكه ریشه مذهبي 
داشته باشد. به طور عمومي در همه دانش آموزها یادگیري اتفاق 
نمي افت��د و این به خاطر یادگیري متن بدون فهم كلمات اس��ت. 
در آموزش رس��مي قرآن كریم كمتر به دو مقولة معنا و همراهي 
تصویر توجه ش��ده اس��ت كه اگر این امر انجام ش��ود آموزش را 

شیرین تر مي كند. 

 هدف اصلي اين كت�اب براي آموزش قرآن كريم 
چيست؟ 

هدف این كتاب معرفي روش اس��ت. اگر دانش آموزان آش��نایي 
نس��بي با آموزش قرآن داشته باشند، روش را مي گیرند. مهم این 
است كه روش كار صحیح پایه گذاري شود تا حجم آموزش را كم 

كند و كیفیت آموزش را باال ببرد. 

 ش�ما داور گ�روه تفس�ير و ترجم�ه دوازدهمين 

جش�نواره كتاب هاي آموزش�ي و تربيتي رشد هم بوديد. 
كيفي�ت كتاب ه�اي جش�نواره قرآني را چگون�ه ارزيابي 

مي كنيد؟
كتاب ه��ا خیل��ي متن��وع ب��ود؛ از كتاب ه��اي س��طح پایین تا 
متوسط و خوب وجود داش��ت. مخاطبان بیشتر معلمان بودند تا 
دانش آموزان. سطح علمي كتاب ها خیلي باال بود؛ براي مخاطبان 
خاص، مثل دانش��جویان مناس��ب بود. كتابي كه براي دانش آموز 
تألیف مي ش��ود باید جذاب و به روز باشد و سطحي نباشد. به نظر 

مي رسد نیازسنجي صحیح انجام نشده بود. 

 نيازسنجي در حوزة كتاب هاي 
آموزش ق�رآن كريم چگونه بايد انجام 

شود؟ 
بكن��د. دو  نیازس��نجي  بای��د  دبیرخان��ه 
مخاطب اصلي این جشنواره دانش آموزان و 
معلمان اند. نیاز دانش آموز با نیاز معلم فرق 
مي كند. یك كتاب ممكن است سطح علمي 
خوبي داشته باشد اما براي معلم و دانش آموز 
مفید نباشد. ما باید كتابي را به معلم بدهیم 
كه وقتي مي خواند ب��ا فهم خودش مطالب 
كتاب را دریافت كند تا بتواند به دانش آموز 

هم آموزش دهد. 

 نيازسنجي را با چه روش هايي انجام بدهيم؟ 
با دادن پرسش نامه هاي میداني به دانش آموزان و معلمان. مثاًل 
بپرس��یم در حوزة خ��اص قرآن چه مس��ائلي را در آموزش قرآن 
طلب مي كنند.  س��ؤاالت دانش آموزان در مورد مس��ائل آموزش 
قرآن چیس��ت. از معلمان پایه ابتدایي و معلمان قرآن هم در این 
نظرسنجي ها سؤال شود كه چه كتابي تهیه بشود كه در كارشان 

براي آموزش به درد بخورد و بازخورد خوبي داشته باشد.

معلم مي تواند كالس را 
با درس قرآن شروع كند 
و هر روز فقط 20 دقيقه 
به كودكان آموزش دهد. 
با اين روش آموزش 
تدريجي و زمان كم، 
در زمينة قرآن كريم، 
آموزش عميق تر مي شود
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گفت وگو با احمدرضا اخوت، مؤلف کتاب های 
روش های تدبر در قرآن

آموزش تفکر در قرآن
اشرف حميدي

اشاره
پیامب��ر اكرم )صل��ي ا... علیه و آله و س��لم(، ق��رآن و عترت را 
به عنوان دو امانت گران بها در بین امت اسالمي به ودیعه گذاشت 
و جدایي ناپذی��ر بودن آن ها از هم را، در پرتو تمس��ك به آن دو، 
گواهي داد و اعالم كرد كه این تمسك مانع از گمراه شدن مردم 

از مسیر سعادت و سالمت خواهد شد.
تدبر در قرآن و س��ایر آیات الهي در سوره هاي مختلف سفارش 
ش��ده اس��ت. به همان نس��بت در س��یره و احادیث نبوي و ائمة 

اطهار)علیهم السالم( نیز شاهد همین توصیه هستیم.
احمدرضا اخوت متولد 1347، محقق و مدرس دانشگاه تهران، 
از نویس��ندگان حوزة آموزش هاي قرآني، به ویژه موضوع »تدبر در 

قرآن« است.
مت��ن پی��ش رو حاصل گفت وگو با ایش��ان پیرام��ون دو جلد از 

مجموعه كتاب هاي »آموزش روش هاي تدبر در قرآن« است.

 جناب آقاي اخوت، ابتدا به جهت اينكه جلدهاي 
اول و دوم مجموعه كتاب هاي »آموزش روش هاي تدبر در 
قرآن« در دوازدهمين دورة جشنواره كتاب هاي آموزشي 
و تربيتي رش�د، در بخش كتب قرآني، مورد توجه داوران 
قرار گرفته است تبريك ما را پذيرا باشيد. در آغاز سخن 
به منظور آش�نايي هرچه بيشتر مخاطبان ارجمند جوانه 
شرحي اجمالي از مطالعات، پژوهش ها و آثار خود به ويژه 

در حوزة »آموزش قرآن« ارائه فرماييد.
من طلبه و كارشناس ارشد علوم گیاهي دانشگاه تهران هستم. 
ول��ي با توفیق الهي، در حوزه مباح��ث قرآني هم تاكنون 80 اثر 
داشته ام. هم اكنون در دانش��گاه تهران، دانشكدة زیست شناسي، 
واحد درس��ي آزمایشگاه زیس��ت گیاهي را تدریس مي كنم و در 
زمین��ة گیاهان داروی��ي در هرباریوم مركزي دانش��گاه تهران به 
تحقیق و پژوهش اشتغال دارم. همچنین مسئولیت ادارة مجتمع 
مدارس دانش��جویي قرآن و عترت دانش��گاه ته��ران برعهدة من 

است.

 دو جلد كتاب شما كه مورد بحث ماست، در زمرة 
كتاب هاي آموزش�ي به حساب مي آيد و از حيث قالب در 
گ�روه كتاب هاي مهارت�ي طبقه بندي مي ش�ود و افزايش 
توانمندي علمي مخاطبان را در موضوع »تدبر در قرآن«، 
به عنوان اساسي ترين هدف دنبال مي كند. لطفًا بفرماييد 
كه ايدة اولية تأليف به خودتان باز مي گردد يا اينكه تأليف 

به شما سفارش داده شده است؟
این دو اثر محتوایي در طي ده سال آموزش عملي موضوع »تدبر 
در قرآن« تولید ش��ده است و بي شك دانشجویان و قرآن پژوهاني 
كه در این كالس ها شركت كرده اند در شكل گیري این اثر بسیار 
نقش داش��ته اند. پس باید بگویم كه این اثر سفارش��ي نبوده و از 

متن دانشگاه و كالس درس جوشیده است.

 به نظر مي رس�د اين مجموعه به دو جلد محدود 
نيس�ت. لطفًا در اين ارتباط و همچني�ن عناوين هر جلد 

توضيح فرماييد.

بله، برداش��ت درستي داشته اید. این مجموعه در ده جلد تولید 
و چاپ ش��ده اس��ت. در ضمن دو جلد از محت��واي مرتبط هنوز 
چاپ نش��ده است. هر یك از این ده جلد به مهارت هاي مختلفي 
از تدب��ر مي پردازد. عناوین این ده جلد به ترتیب عبارتند از: جلد 
اول مقدم�ات تدبر در قرآن، جل��د دوم نقش تفكر در تدبر، 
جلد س��وم تدبر در كلمات قرآن، جلد چهارم تدبر در سوره، 
جلد پنجم تدبر قرآن به قرآن، جلد ششم تدبر در سوره هاي 
مكي، جلد هفتم تدبر در سوره هاي مدني، جلد هشتم و نهم 
تدب�ر ادبي، جلد دهم تدبر رواي�ي. همچنین یك اثر در مورد 
تعریف تدبر و چگونگي آن تألیف شده است، زیرا به نظر مي رسید 

كه ابتدا باید خود تدبر را معنا كرد.

 در ارتباط با س�اختار كلي، ش�يوة ارائة بخش ها 
و فصل هاي كت�اب، توضيحات ضروري را به اختصار بيان 
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فرماييد.
در كتاب مقدمات تدبر س��عي بر این بوده اس��ت تا فرد به یك 
برنامه ریزي مش��خصي ب��راي خواندن ق��رآن همراه ب��ا تعمق و 
ژرف نگري دس��ت یابد و بتواند در راس��تاي مفاهیم متعالي قرآن 
زندگي خود را تنظیم نماید. در جلد دوم هم س��عي شده است تا 

فرد به مهم ترین ابزارهاي تفكر مجهز شود.

 آيا اين مجموعه در مكاني مش�خص و در فرآيند 
آموزش�ي معيني، به عنوان منبع و مرجع، مورد استفاده 
قرار گرفته يا در آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟
بله، این دو كتاب به طور مشخص در دانشگاه تهران، در مدرسه 
دانش��جویي قرآن و عترت وابس��ته به دانشگاه تهران و نیز برخي 
از دانش��گاه هاي دیگ��ر و حوزه ه��اي علمیه شهرس��تان ها مانند 
برازجان و... تدریس مي ش��ود و به صورت مجازي هم در سیستم 
آموزش هاي الكترونیك )مجازي( دانشگاه تهران تدریس مي شود.

 آي�ا در ارتباط با تحقق اهداف آموزش�ي متصور 
در تأليف اين كتاب ها، ارزش�يابي قابل اس�تنادي صورت 

پذيرفته است؟
در جواب این س��ؤال عرض مي كنم كه ای��ن كتاب مورد تأیید 

ادارة فوق برنامه دانشگاه تهران است.

 همان ط�ور ك�ه فرمودي�د، عنوان جل�د دوم اين 
مجموع�ه »روش هاي تفكر در قرآن« اس�ت. با عنايت به 

اهميت انديش�ه و تفكر در آموزه هاي 
اس�المي، لطف�ًا درب�اره مي�زان توجه 
آموزش وپ�رورش ب�ه تفك�ر و پرورش 
مهارت هاي فكركردن در دانش آموزان، 
نقطه نظرات و نيز پيشنهادهاي خود را 

بيان فرماييد.
این جلد از كتاب براي پایه هاي آخر در دورة 
متوس��طة دوم مناسب اس��ت. براي آموزش 
تفكر در پایه ه��ا و دوره هاي دیگر تحصیلي 
هم كتاب هاي مناس��ب دیگري در دس��ت 
طراح��ي و تولید داریم. ما براي مش��اركت 
و هم��كاري ب��ا آموزش وپ��رورش در تولید 
محتوا در این حوزه اعالم آمادگي مي كنیم. 
تالش ها و تولیدات آموزش وپرورش در حوزة 
تفكر و آموزش مهارت هاي فكر كردن قابل 

تقدیر است.
دادي�د  گفت وگ�و  فرص�ت  م�ا  ب�ه  اين ك�ه  از   

سپاسگزاريم.
من هم مجدداً از شما تشكر مي كنم.

در كتاب مقدمات تدبر 
سعي بر اين بوده است 
تا فرد به يك برنامه ريزي 
مشخصي براي خواندن 
قرآن همراه با تعمق و 
ژرف نگري دست يابد و 
بتواند در راستاي مفاهيم 
متعالي قرآن زندگي 
خود را تنظيم نمايد. در 
جلد دوم هم سعي شده 
است تا فرد به مهم ترين 
ابزارهاي تفكر مجهز 
شود
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گفت وگو با عليرضا شاهسوني مؤلف كتاب »حفظ آسان قرآن«

روش هاي آسان و كاربردي
 بـــراي حفـــظ قــــرآن

سودابه درخشنده

حجت االسالم علی رضا شاهس��ونی در سال 1354 در روستای 
محمدآباد، که امروزه به قرآن آباد ایران معروف شده است، از توابع 
استهبان فارس متولد ش��د. وی با ورود به حوزة علمیه، همزمان 
حفظ قرآن کریم را آغاز كرد و پس از ده سال موفق به حفظ کّل 
قرآن کریم شد. راه اندازی مؤسسه بیت االحزان حضرت زهرا)س(
� که هم اکنون بیش از 147 شعبه در 12 استان کشور و7 مدرسة 
ش��بانه روزی حفظ و تفسیر یک س��الة کل قرآن کریم و 2 حوزه 
علمی��ه با محور قرآن کریم دارد � تربیت 1197 حافظ کل قرآن 
کریم و بیش از 20 هزار حافظ اجزاء و کارآفرینی فرهنگی قرآنی 
ب��رای بیش از 1000 حافظ و فع��ال قرآنی و تربیت 7 حافظ کل 

قرآن در خانواده، از دستاوردهاي حجئ االسالم شاهسوني است.
گفت وگوي ما را با ایشان مي خوانید.

 لطف�ًا كتاب »حفظ آس�ان« را به ص�ورت مختصر 
براي ما معرفي بفرماييد.

کتاب حفظ آس��ان قرآن کری��م دارای 5 فصل اس��ت و داراي 
پیش��نهاد ها و رهنمودهایی جهت حفظ قرآن کریم و مشتمل بر 
مباحثی ازجمله: ه��دف و انگیزه، روش حفظ، روش کالس داری 
و مانند این اس��ت. این كتاب ماحصل تجارب 19 س��الة حقیر و 
كمك ه��اي فكري برخي از دوس��تان در مدارس حفظ تخصصي 
قرآن كریم و شعب مؤسسه بیت االحزان حضرت زهرا)س( است و 

مي توان آن را كتابي مرجع جهت حفظ قرآن برشمرد.

 كتاب حفظ آس�ان ب�راي چ�ه مخاطباني تدوين 
 شده است؟

براي دو گروه فراگیران و مربیان است.

 كت�اب ش�ما در م�دت كوتاه�ي به چ�اپ مجدد 
رسيده؛ علت توفيق اين كتاب را در چه مي دانيد؟

در روش آس��ان و کارب��ردی آن جهت حفظ ق��رآن کریم براي 

عالقه مندان به حفظ.

 روش حفظ معرفی شده توس�ط جنابعالي در اين 
نوش�تار چه امتيازي ب�ه روش های ديگر اس�تادان حفظ 

دارد؟ 
ایجاد مؤسس��ة قرآنی � فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا)س( 
با توجه به س��ابقة طوالنی که در برگزاری کالس های تخصصی و 
عمومی حفظ قرآن کریم دارد، خودش حاصل س��ال ها تجربه در 
زمینه کالس داری و مدیریت در کالس های حفظ به صورت عملی 
و کاربردی اس��ت. ل��ذا در این كتاب روش هایی ک��ه آزمون های 
عملی و علمی را با موفقیت پشت سر گمارده اند و تجربه شده اند، 

در این کتاب جمع آوری شده است.

 با روش های معرفی ش�ده در اين كتاب، فراگيران 
و قرآن آموزان در چه مدت می توانند نسبت به حفظ يك 

جزء يا حتي تمام قرآن موفق شوند؟
با روش های معرفی  ش��ده در این کت��اب عالقه مندان می توانند 
طی دوره های تخصصی یك ساله و یا نیمه تخصصی دو ساله کل 

قرآن کریم را حفظ كنند.

 چه تأليفات ديگري داشته ايد؟
روخوان��ی قرآن کریم ویژه بزرگ س��االن، چند کتاب براي مهد 
و پیش دبس��تانی )ش��امل روخوانی قرآن جلد 1 و 2( با همکاری 

هیئت مؤلفین مؤسسه بیت االحزان حضرت زهرا)س(.

 موض�وع كتاب ش�ما حفظ قرآن كريم اس�ت. با 
توجه ب�ه فعاليت هايي كه در مدرس�ة حفظ ق�رآن كريم 
بيت االح�زان حض�رت زه�را)س( داري�د فك�ر مي كنيد 
فرمايش رهبر معظم انقالب براي تربيت ده ميليون حافظ 

قرآن چه وقت تحقق مي پذيرد؟
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ان ش��اء ا... ما تا 15 سال آینده با ادامه روند طرح حفظ یک ساله 
و ط��رح رحله )حفظ 4 جزء از قرآن کریم در 2 ماه تابس��تان( به 
این مهم جامه عمل خواهیم پوش��اند. با توجه به اینکه تربیت ده 
میلیون حافظ در ایران اسالمی یک راهبرد تأثیرگذار فرهنگی در 
کشور است، به نظر حقیر می بایست ستادی با فعالیت های جهادی 
و حضور خودجوش مردم جهت پیگیری این مهم راه اندازی شود.

 درب�اره مش�كالت و تنگناهاي تألي�ف در حوزه 
قرآني نظرتان را بفرماييد. به عبارت  ديگر به نظر شما نشر 
معارف قرآني و ترويج فرهنگ قرآني چقدر در رسانه ها و 

مكتوبات ما موفق بوده است؟
متأس��فانه عملکرد در این زمینه خیلی ضعیف بوده اس��ت. در 
زمینه چاپ و نشر عمدتًا با مشکل مالی روبه رو هستیم، همچنین 
نهاد، رسانه و یا س��ایتی به صورت ویژه در زمینه معرفی تألیفات 
قرآن��ی وجود ندارد. ما در قالب مؤسس��ة بیت االحزان با نیروهای 
کارآم��د و متخصص، توانای��ی تولید محتوا در س��ایر بخش های 
آموزش��ی قرآن کریم را داریم اما متأسفانه مشکالت مالی مانع از 

فعالیت این کارگروه شده است.

 به نظر ش�ما فعاليت هاي در ح�ال انجام در حوزه 
دين و نش�ر معارف ديني، چقدر می تواند پاسخ گوي نياز 

نسل پرسشگر امروز باشد؟
متأسفانه در این زمینه کم کاری شده است. جهت نیل به تمدن 
درخشان اسالمی مطلوب قرآن کریم که از فرمان هاي رهبر معظم 
انقالب اس��ت، مسئولین مربوطه باید با قدرت و قوای بیشتری در 

این کارزار وارد شوند.

 فعاليت ه�ای قرآن�ي حوزه ه�ای مختلف از طرف 
وزارت ارش�اد و مؤسسات قرآني و ... را چگونه ارزشيابي 

می کنيد؟
بحمدا... طی چند سال اخیر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی روند برنامه های قرآنی بهتر ش��ده اس��ت؛ ولی هنوز تا 

رسیدن به هدف، راه درازی در پیش است.

 به نظر ش�ما جشنوارة كتاب رش�د چه تأثيری بر 
روي فعاليت های قرآن�ي، خصوصًا توليد کتاب های قرآني 

دارد؟
نفس این عمل که دوازدهمین جش��نوارة 
رش��د،  تربیت��ی  و  آموزش��ی  کتاب ه��ای 
به ط��ور کامل ب��ه رقابت کتاب ه��ای قرآنی 
اختصاص یافته اس��ت خود تأثی��ر مطلوبی 
مق��دس  س��احت  از  مهجوریت زدای��ی  در 
ق��رآن کریم خواهد داش��ت. قطع��ًا معرفی 
کت��ب برتر در زمینه ه��ای مختلف قرآنی و 
دعوت از ناش��ران، پدیدآورندگان کتاب های 
قرآن��ی، مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران امر 
نش��ان از اهمی��ت موضوع برای مس��ئوالن 
این جش��نواره دارد و از تک تک مسئوالن و 
مساعدت  کنندگان در برگزاری این جشنواره 

تشکر می نمایم.

نفس اين عمل که 
دوازدهمين جشنوارة 
کتاب های آموزشی 
و تربيتی رشد،  به 
رقابت کتاب های قرآنی 
اختصاص يافته است 
خود تأثير مطلوبی در 
مهجوريت زدايی از 
ساحت مقدس قرآن 
کريم خواهد داشت
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گفت وگو با عليرضا افشاري، مؤلف كتاب 
»قرآن، كودك و سرگرمي«

دين را در قالب هاي شاد
به كودك يـــاد بـدهيـم

نجوا اسيوند

اشاره
علیرضا افشاري مقدم متولد 1355، مؤلف اثر سه جلدي »قرآن، 
كودك و س��رگرمي« از طالب حوزه علمیه قم اس��ت.  این كتاب 
در گروه دانس��تنی ها و لطایف قرآني نامزد دریافت جایزه ش��ده 
اس��ت. علیرضا افشاري 3 سال به صورت تخصصي در تفسیر قرآن 
در محضر آیت ا... مكارم شیرازي فعالیت داشته و 8 سال است در 
زمینة كار كودك و نوجوان فعالیت  دارد. وي در س��ال 1386 كار 
كودك را با حجئ االسالم راستگو آغاز كرد. در سال 90 نیز مجري 
یكي از برنامه هاي تلویزیوني كودكان در شبكه قرآن بود. او مؤلف 
كتاب »سرگرمي هاي مهدویت« و داس��تاني تفكرمحور با عنوان 
»زنبور عجیب« در س��ال 93 اس��ت. وي در سال جاري مشغول 
تكمیل كتاب »مسابقات دیني كودكان و نوجوانان« در قالب 30 
نوع مسابقه براي مربیان است و همچنان به تحقیق در كار كودك 

و نوجوان ادامه مي دهد.

 چ�ه چيز باعث ش�د ش�ما ب�ه فكر اس�تفاده از 
قالب هاي سرگرم كننده براي مفاهيم و 

موضوعات قرآني بيفتيد؟
كاًل رویة من به گونه اي اس��ت كه مفاهیم 
دین��ي را ب��ا روش هاي ش��اد و مف��رح ارائه 
مي دهم و همین امر سبب شده كه به سمت 
روش ه��اي س��رگرم كننده و ج��ذاب بروم. 
كتاب هایي هم كه در حال تألیف داریم همه 
براساس این اصل اس��ت كه باید دین را در 

قالب شاد به بچه ها آموزش داد.

 مفاهيم قرآني در قالب س�رگرمي چقدر مي تواند 
براي كودكان نقش آموزشي داشته باشد؟

هم��ه كتاب هاي من جنبه آموزش��ي دارن��د. در تحقیقاتي كه 
داش��تم پي بردم كه آموزش مفاهیم دین��ي باید تفكرمحور و در 
قالب هاي شاد،  سرگرم كننده و جذاب باشد تا بتوان ابعاد مختلف 

دین را به كودكان آموزش داد.

 آي�ا فكر مي كنيد مخاطبان ش�ما به خوبي با اين 
كتاب ها ارتباط برقرار مي كنند؟

از نظر آماري اطالع ندارم. هدف ما این بود كه كتاب در ساعات 
پرورشي معرفي و استفاده شود. فعاًل  آموزش وپرورش قم از ورود 

كتاب كمك آموزشي به مدارس ممانعت مي كند.

 اميدواريم با نامزد شدن كتاب شما در جشنواره 
كه به معناي تأييد كتاب و مناس�ب بودن آن اس�ت، اين 
مش�كل حل شود و كتاب اجازه پيدا كند به مدرسه برود. 
ام�ا فرموده ايد اين كتاب براس�اس مباني روان شناس�ي 
كودكان تدوين شده است. مقصودتان كدام مباني است؟

همه كتاب هاي چاپ ش��دة من مبتني بر مباني روان شناس��ي 
اس��ت. براي تألیف یك كتاب ابتدا كتاب هاي روان شناسي و علوم 
تربیتي را مطالعه مي كنم. سپس طرح ها و روش هاي گوناگون ارائة 
مطلب را همراه با مطالع��ة منابع مرتبط در نظر مي گیرم، آن گاه 
محتوا را براس��اس ای��ن موارد به اضافه نظرات خ��ود در تألیفات 
ارائه مي ده��م. در كتاب هاي جدید التألیف از منابعي كه در مورد 
آموزش رفتارهاي اجتماعي كودكان نوش��ته ش��ده  است استفاده 
مي كن��م. در این منابع 7 اصل حاكم بر تغییر رفتار كودكان بیان 
مي شود. اگر كتاب براساس مباني روان شناسي نباشد اثري مفید 
و ق��وي نخواهد بود؛ زیرا هدف ما خدمت به جامعه اس��ت. مؤلف 
باید مطالعات متعددي در این زمینه داش��ته باشد تا بتواند كتاب 

مناسبي تألیف كند.

اكثر كتاب هايي كه در 
حوزه هاي قرآن و ديني 

توليد مي شود، منجر 
به رفتار ديني نمي شود 
و صرفًا جنبة خواندني 

دارد
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 به نظر ش�ما كاًل چه خألهايي در حوزه كتاب هاي 
قرآني كودكان وجود دارد؟

اكثر كتاب ها در این زمینه رفتارس��از نیس��ت و تغییر رفتار در 
كودكان ایجاد نمي كند و صرفًا جنبة خواندني دارد. در كتاب هاي 
قرآني ذكر بعضي مسائل دیني جایز نیست؛ مثاًل  از آوردن آیاتي 
در م��ورد جهنم كه موجب دین گریزي در كودكان مي ش��ود باید 
اجتناب ش��ود. آموزش وپرورش درخصوص مسائل دیني كودكان 

الي ماشاءا... جا براي كار و پیشرفت دارد.

 هم اكنون روي چه طرحي كار مي كنيد؟

مشغول كار بر روي طرحي به روش نوین با عنوان نقاشي آسان 
و آموزش مفاهیم در قالب داس��تان هاي اهل بیت)ع( هستم كه با 

5 شكل هندسي ساده به كودكان آموزش داده مي شود.

 چه پيشنهادي براي كساني داريد كه مي خواهند 
در تأليف آموزش مفاهيم قرآني براي كودكان وارد شوند؟
قبل از تألیف هر كتاب مطالعه كافي در آن زمینه داشته باشند 
و مس��ائل علوم تربیتي را در كتاب خ��ود لحاظ كنند و این نكته 
را هم در نظر داش��ته باش��ند كه براي چه گروه سني دارند كتاب 

مي نویسند.
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حجت االسالم عليرضا سبحانی نسب مدير انتشارات جمال:

مهارت قرآني زيستن
مهم تر از مهارت قرائت قرآن است

اشاره
 در نشست »انتظارات آموزش وپرورش از ناشران قرآنی« که در 
حاشیة جشنوارة کتاب های قرآنی برگزار شد، چند تن از  ناشران 
این حوزه حضور داش��تند. یکی از ناشران، حجت االسالم علیرضا 
سبحانی نسب مدیر مسئول انتشارات جمال بود. این ناشر از سال 
1379 فعالی��ت خود را در زمینه نش��ر کتاب های دینی و قرآنی 
آغاز کرده است. گرچه تعداد آثاری که این ناشر برای بزرگ ساالن 
منتش��ر کرده كم نیس��ت اما به دلیل موفقیت هایی که در حوزه 
کتاب کودک و نوجوان داش��ته، بیش��تر به عنوان ناشر کودک  و 
نوجوان ش��ناخته می ش��ود. خألهایي که در زمینه انتشار و تولید 
کتاب دینی و قرآنی برای این مخاطبان وجود دارد سبحانی نسب 
را بر آن داشته تا به طور جدی وضعیت انتشار این آثار را نه تنها 
در ایران بلکه در نمایشگاه های بین المللی رصد کند. برای آشنایی 
با فعالیت ها و تجربه های این ناش��ر با ایشان به گفت وگو نشستیم 

که حاصل آن را می خوانید.

 آق�ای سبحانی نس�ب! گرچه ش�ما آث�اری برای 
بزرگ س�االن هم توليد کرده ايد اما بيشتر به عنوان ناشر 
آثار کودکان و نوجوانان شناخته می شويد. آيا اين انتخاب 

خودتان بوده است؟
تقریبًا عمده آثار و تولیدات ما برای کودکان و نوجوانان اس��ت، 
چرا که خأل حوزه کودک و نوجوان در عرصه معارف دینی بیشتر 
اس��ت. البته آثاری هم برای مخاطبان بزرگ س��ال تولید کرده ایم 
اما حجم تولیداتمان در بخش كودك و نوجوان بیشتر و متنوع تر 
اس��ت. افتخاراتی هم که در جش��نواره ها کس��ب کرده ایم بیشتر 
متعلق به کتاب های این حوزه است. در واقع ما در گذشته غفلت 
کردیم و پرس��ش های ک��ودکان را جدی نگرفتیم و پاس��خ های 
درخور و مناس��ب به آن ها ندادیم. به همین دلیل چه بس��ا امروز 
افراد بزرگ سالی باشند که سؤاالت کودکی شان هنوز همراهشان 
است و این باعث شده در زمینه معارف دینی کودک باقی بمانند. 

یعن��ی نه خودش��ان در بخش مع��ارف دینی از دان��ش چندانی 
برخوردارند و نه برای پرس��ش های فرزندان خود پاس��خی دارند. 
ش��اید به آنچه می گویند ایمان داش��ته باشند اما آنچه را كه باید 
بگویند نمی دانند. لذا اگر پدر یا مادری برخی از آثار ما را بخوانند 

ممکن است به پاسخ پرسش های خود هم برسند.
 

 حضورتان در نمايش�گاه های بين المللی به عنوان 
ناشر چگونه بوده است؟

چند ب��ار در نمایش��گاه های بین المللی به عن��وان عرضه کننده 
کتاب ش��رکت کرده ام، اما عمدة حضورم به عن��وان بازدیدکننده 
بوده اس��ت. در حقیقت نمایشگاه بین المللی تعریفی دارد؛ به این 
ترتیب که ناشر باید360 روز سال را در دفتر خود کار بین المللی 
کن��د و در پنج روز وضعی��ت و حاصل كار خود را در نمایش��گاه 
رصد کند. در ایران هنوز این تعریف پذیرفته ش��ده نیس��ت و گاه 
ناش��ران می خواهند طی پنج روز کار همه سال را انجام دهند که 
شدنی نیست. با توجه به اینکه ما در انتشارات جمال واحد رسمی 
بین المللی نداش��تیم توفیق��ات زیادی هم در این زمینه کس��ب 
نکردیم. از حضورم در نمایشگاه های بین المللی بیش از آنکه برای 
فروش حق امتیاز کتاب ها اس��تفاده کرده باشم، بیننده ای هستم 
که آثار تولید شده را رصد می کند و درواقع از فواید جانبی صنعت 
نشر بهره می برم و به دنبال کتاب های خوب در این زمینه هستم. 
از نمایشگاه هایی مانند بولونیا آثار زیادی را در زمینة معارف دینی 
جمع آوری کرده ام. در کتابخانة مونیخ هم از کتاب های بس��یاری 
تصویربرداری کرده  و در اختیار نویس��ندگان و تصویرگران ایراني 
قرار داده ام تا با روش های گوناگون ارائه معارف آش��نا شوند. البته 
هنوز هم دنبال کتاب های مناسب در عرصه بین المللی در زمینه 

معارف خصوصًا آشنایی با خدا هستم. 

 در انتشارات جمال نيازسنجی برای انتشار کتاب 
چگونه صورت می گيرد؟
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سمانه آزاد
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ب��ا توج��ه به اینکه من طلب��ه ام و ربع قرن طلبگ��ی کرده ام در 
موضوع��ات دینی فعالیت می کنم، در زمینه نش��ر ه��م لزومًا در 
حوزه ای کار می کنم که با دین پیوند خورده باشد. البته موضوعات 
درون دینی بسیارند لذا ما باید بر چند موضوع تمرکز کنیم. از این 
رو طی س��ال های گذش��ته چند زمینه را انتخ��اب و درباره آن با 
مخاطب��ان و مربیان گفت وگو کرده ای��م و از رصد بازار کتاب هم 
غافل نیس��تیم. اگر احس��اس کنیم کتابی برای تولید در نشر ما 
مفید اس��ت آن را جزء لیس��ت نیازها قرار می دهیم، درباره آن با 
پدیدآورن��دگان گفت وگو می کنیم تا در نهایت به محصول نهایی 

تبدیل شود.

 آيا ب�رای توانمند کردن اوليا در پاس�خ گويی به 
س�ؤاالت فرزندان خود در زمينه مع�ارف دينی برنامه ای 

داريد؟
نیازهای انس��ان ها از خردس��الی تا بزرگ س��الی در بخش فهم 
معارف دینی یکس��ان است اما عمق شان متفاوت است. ما باید به 
م��رور به دانش و ایمان مخاطب بیفزایی��م و عاطفه اش را در این 
زمینه تقویت کنیم. ما هم در انتشارات جمال سعی کرده ایم این 
روند را پی بگیریم. حتی گاهی اتفاق افتاده کتابی را برای کودکان 
و نوجوانان منتش��ر کرده ایم اما بیشتر مورد استقبال بزرگ ساالن 
و اولیا هم قرار گرفته است. لذا در بسیاری زمینه ها مانند صحیفة 

سجادیه هم برای کودکان و هم اولیا آثاری را منتشر کرده ایم. 
آرزو و دغدغه ما آن اس��ت که همه دوره های زندگی انس��ان را 
نس��بت به این موضوعات پوش��ش دهیم. ولیکن با دو محدودیت 
روبه رو هس��تیم. نخس��ت منابع مالی و دیگری محدودیت نیروی 
انس��انی و نویسندگان. از این رو به نظر می رسد در راه رسیدن به 
اهداف م��ان نمی توانیم به میزان عالق��ه و نیاز و دغدغه مان پیش 
بروی��م. در واقع با توجه ب��ه محدودیت های موجود باید به تدریج 

حرکت کنیم. 

 در انتش�ار آث�ار دين�ی و قرآن�ی به وي�ژه برای 
کودکان و نوجوانان که کتاب با تصوير همراه اس�ت با چه 

دشواری ها يا محدوديت هايی روبه رو هستيد؟
یکی از مش��کالتی که در این حوزه دیده می ش��ود ساده انگاری 
موض��وع در بخش نگارش و تألیف اس��ت. برخی گمان می کنند 
چون مطال��ب کتاب کودک باید کودکانه باش��ند نوش��تن براي 
كودك ساده است و هر فردی می تواند در این زمینه فعالیت کند. 
در حالی که اطالعات عمومی نباید به کتاب کودک تبدیل شود؛ 

بلکه باید اطالعات تخصصی بس��یار عمیق، با ادبیات کودکانه 
ب��ه مخاطب ارائه ش��ود. آنچ��ه اکنون به عن��وان اطالعات 
عمومي � که همه والدین آن را می دانند- به کتاب کودک 
تبدیل می شود بخش زرد کتاب کودک است. ما در بخش 
نویس��ندگی به افرادی متخصص نیازمندیم که با ادبیات 
کودک آشنایی دارند تا آثاری عمیق به زبان کودک تولید 
کنند. در بخش تصویرگری کتاب دینی کودک و نوجوان 

هم بیش از آنکه سخن از محدودیت ها و مشکالت باشد، سخن از 
نیاز به خالقیت است. ما محدودیت هایی در تصویرگری این حوزه 
داریم که قابل انکار نیس��ت، اما این محدودیت  ها تهدید نیستند 
بلکه فرصتی هس��تند براي تصویرگر كه قابلیت های خود را ارتقا 
دهد و به خالقیت برسد. به عنوان مثال ما نمی توانیم تصویر چهره 
معصومین)ع( را نشان دهیم. سال ها از نور به جای چهره استفاده 
می شد که اکنون چندان مورد اقبال و حتی فهم مخاطبان نیست. 
به خصوص با آنچه در رس��انه های دیگر می بینند دیگر استفاده از 
این تکنیک مضر اس��ت و باید از تکنیک های جدید استفاده کرد. 
یا باید از اس��تعاره هایی اس��تفاده کنیم که مجبور نباشیم صورت 
معصومین)ع( را نش��ان دهیم. البته این ها قابلیت هایی نیست که 

بی انتها باشد ولی در عین حال باید خالقیت 
ب��ه خرج دهیم و محدودیت ها را به فرصتی 

برای نوآوری تبدیل کنیم.

 با توجه به اينکه سال هاس�ت 
در حوزه نشر آثار دينی و قرآنی برای 
کودکان و نوجوان�ان فعاليت می کنيد، 
فک�ر می کنيد برای ج�ذاب کردن اين 

کتاب ها چه عناصري مهم هستند؟ شما به عنوان ناشر به 
چه عناصری توجه داريد؟

ش��اید با توجه ب��ه محدودیت هایی که داریم ب��ه همة آنچه که 
می خواستیم نرسیده باشیم؛ اما آرزوی 

ما این است که همه کتاب های 
این حوزه بیش از آنکه جنبه 
باشند،  داشته  دانش افزایی 
ایمان افزایی کنند به طوری 
که مخاطب قب��ل از آنکه 

نکت��ه اي راجع به خدا بداند 
عاشق خداوند ش��ود و بیش 

از آنکه شناس��نامة 
اه��ل بیت را 

ما غفلت کرده ايم و 
پرسش های کودکان 
را جدی نگرفته و 
پاسخ های درخور و 
مناسب به آن ها نداده ايم
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بداند عاش��ق آن ها شود. همچنین پیش از آش��نایی با قرآن این 
ب��اور را در مخاط��ب ایجاد کنی��م که قرآن کتابی زندگی س��از و 
نقش��ة راه زندگی ماست. این ها از جمله موضوعات و فاکتورهایی 
است که ما با نویس��ندگان مان مطرح کرده ایم تا آثارمان بیش از 
آگاهی بخش  بودن، بارورکنندة ایمان باش��ند. ما انتظار داریم در 
عرصه کتاب های دینی و قرآنی انسان س��ازی قرآن بر قاری سازی 
و حافظ س��ازی قرآن مقدم ش��ود. اولویت تربیتی قرآن تشخیص 
داده و اعمال شود. به نظر من در این زمینه بایدکاری کنیم تا اگر 
فردی به هر دلیلی در طول مسیر آموزش ما نتوانست قاری خوبی 
شود، بتواند با قرآن انس داشته باشد و به آن عمل کند. ما متربِی 
به آداب قرآن داش��ته باش��یم خیلی بهتر از آن اس��ت که تعداد 
قاریان ما بیشتر باشد. اگر به گونه ای عمل کنیم که در مدرسه ای 
همه دانش آموزان عاشق راستگویی شده باشند خیلی بهتر از آن 
اس��ت که قاریانی داشته باش��یم که عامل به قرآن نباشند. از این 
رو یکی از مهم ترین رویکردهایی که س��عی کردیم در انتش��ارات 
جم��ال پیگیری کنیم آن اس��ت که »ابعاد تربیتِی ق��رآن« را به 
عن��وان خط مقدم آم��وزش مطرح کنیم. به 
نظر می رس��د این موضوع سیاستی است که 
حتی بخش های��ی مانند آموزش و پرورش که 
به طریقی هدایت این جریان را بر عهده دارد 
می تواند از طریق کتابنامه پیگیری کند. در 
کتاب های درس��ی هم بای��د قرآن آموزی را 
بعد از ش��یرین ک��ردن کام کودکان به قرآن 
بیاموزی��م. از طری��ق داس��تان ها، معارفی را 
که دانش آم��وزان به آن ها نیاز دارند –مانند راس��تگویی، احترام 
به والدین و....- به آن ها آموزش دهیم تا به عنوان دس��تورالعمل 
قرآنی در زندگی اجرا کنند. وقتی این شیرینی ها به کام شان آمد 
مس��ائلی مانند قرائت، فهم و تدبر را ب��ه عنوان مهارت های دیگر 
بیاموزیم. لذا بزرگ ترین مهارتی که انس��ان بای��د بیاموزد قرآنی 
زیستن اس��ت نه قرائت قرآن. ما قرآن محبوب الزم داریم. قرآنی 
که خوانده ش��ود ولی به آن عمل نش��ود قرآِن در دس��ت خوارج 
است. بنابراین این موضوع باید به صورت جدی در نظام آموزشی 
از یک سو و در سیستم تولید کتاب های قرآنی از سوی دیگر مورد 
توجه قرار بگیرد. حال اینکه ما چقدر در این زمینه موفق بوده ایم 

را باید بررسی کرد. 

 به عنوان ناش�ر آثار قرآنی و دينی وضعيت نش�ر 
اين گروه از کتاب ها را چگونه ارزيابی می کنيد؟

نخس��تین نکته ای که به نظر می رس��د آن اس��ت که تعداد آثار 
موجود زیاد و قابل توجه است اما بسیاری از آن ها دیده نشده اند. 
ما در انجمن ناش��ران کودک و نوجوان اس��تان قم بیش از س��ه 
ه��زار کتاب موجود را شناس��ایی کرده ایم ک��ه بخش عمده ای از 
آن ها کتاب های دینی خوبی هستند. موضوع بعدی در حوزه نشر 
کتاب های دینی و قرآنی کودکان و نوجوانان نیازس��نجی اس��ت. 
بای��د مجموعه یا نهادی نیازس��نجی  انجام ده��د و به درخت واره 

نیازس��نجی رسیده باشد و آن را در دسترس ناشران، نویسندگان 
و پدیدآورن��دگان قرار دهد. این یکی از خألهایی اس��ت که دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی و طرح سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی با توجه به کارشناس��ان متع��ددی که دارد می تواند آن 
را انجام و در دس��ترس ناش��ران قرار دهد. ام��ا از آنجا که چنین 
نیازسنجی صورت نگرفته به معضلی رسیده ایم که همان تراکم و 
تورم در بخش هایی از نشر است. تورم به معنای کتاب های تکراری، 
هم شکل و همسان که ارزش جدیدی نمی افزایند. بنابراین به نظر 
می رس��د یک��ی از آفت های این حوزه، عدم نیازس��نجی در میان 
ناشران و گروه هایی است که می توانند در این زمینه کمک کنند. 
عالوه بر این ها، ضعف در ادبیات مناس��ب، ضعف در تصویرگری، 
عدم تناسب با نیازهای جامعه، عدم تطابق ادبیات با سن مخاطب 
و نیز عمومی نویسی به جای تخصصی نویسی در بخش نویسندگی 
از دیگر موضوعاتی است که حوزه نشر آثار دینی برای کودکان و 

نوجوانان دچار آن هاست. 

 طی س�ال های فعاليت تان، تعامالت شما با بخش 
سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی چگونه بوده است؟ 

هر زمان که فراخوانی اعالم ش��ده و تعاملی الزم بوده اس��ت ما 
دریغ نکرده ایم. ما به سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی هم ارج 
نهاده ایم و آثارمان را برای بررس��ی به دبیرخانه می فرس��تیم. در 
سایت انتش��ارات هم بخش ویژه ای را برای کتاب های تأیید شده 
در کتاب نامه اختصاص داده ایم. در آینده هم اگر نیاز به همفکری 
و همکاری باش��د م��ا آمادگی داریم چرا ک��ه در نهایت همه این 
فعالیت ها به س��رمایه های ملی تبدیل می ش��وند که به رشد نشر 

کشور کمک می کنند. 

 ش�ما نقش جش�نواره کتاب  رش�د را در هدايت 
ناش�ران برای توليد کتاب  در راستای برنامه های درسی و 

نيازهای مخاطبان، چگونه ارزيابی می کنيد؟
ببینید! بزرگ ترین مش��کل چنین جش��نواره هایی پش��ت پرده 
ب��ودن زحماتی اس��ت که هم��کاران به عن��وان کار کارشناس��ی 
می کشند. ش��ما باید تا حدودی برای رشد دادن ناشران جسارت 
به خرج دهید و نتایج کارشناسی را چه به صورت خصوصی و چه 
عمومی منتشر کنید. حق ناشران است که بدانند کتاب هایشان بر 
چه اساس��ی رد شده است. حتی در این صورت ناشران به اهداف 
جش��نواره نزدیک تر می شوند. وقتی ناش��ر بداند در چه زمینه ای 
امتیاز الزم را کس��ب نکرده س��عی می کند در چاپ های بعدی یا 

کتاب های دیگرش این موضوعات را رعایت کند. 
اطالعات ش��فاف باید در اختیار ناش��ران قرار بگیرد که بتوانند 
خود را ارتقا دهند و همه بتوانند در این رقابت سهیم باشند. ما در 
جش��نواره هایی جایزه گرفته ایم اما نمی دانیم كتابمان بر پایه چه 
معیارهایی داوري شده اس��ت. همچنین در جشنواره هایی موفق 
نبوده ایم و باز هم نمی دانیم بر اس��اس چه معیاری بوده است. در 
واقع معیارها مشخص نیستند و به همین دلیل احساس می شود 

ما انتظار داريم در عرصه 
کتاب های دينی و قرآنی 

انسان سازی قرآن بر 
قاری سازی و حافظ سازی 

قرآن مقدم شود
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در داوری ها س��لیقه دخالت دارد. ح��ال آنکه حتمًا بدون معیار و 
سنجه نبوده اس��ت. در هر حال اگر بخواهیم جشنواره را کارساز 
بدانیم در وهله نخست باید معیارها و امتیازها را در اختیار ناشران 
قرار دهیم و در پایان هم داوری ها و امتیازات هر ناش��ر به اطالع 
او رس��انده شود، به طوری که ناشر بداند نقاط قوت و ضعفش در 
چه بخش هایی بوده اس��ت. اگر این بخش ها ش��فاف باشند هدف 
جشنواره که همان ارتقای سطح کیفی کتاب هاست تأمین خواهد 

شد.

 فکر می کنيد سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی 
باي�د چه راه�ی را در پيش بگي�رد تا همگام با ناش�ران 
خألهای موجود در بازار کتاب های دينی و قرآنی کودکان 

و نوجوانان را پر کند؟
به نظر می رس��د بای��د در دو بخش تولی��د و توزیع فعالیت هایی 
صورت گیرد. در بخش تولید باید خألهایی که بخش سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی شناسایی می کند به همراه استانداردهای 
جشنواره به طور شفاف و یکسان در اختیار همه ناشران قرارگیرد. 

در این صورت ناش��ران می توانند طبق نقش��ه راه چند س��اله ای، 
هم��راه با جش��نواره قدم بردارن��د. حتی اگر الزم باش��د می توان 
ناش��ران مستعد را شناس��ایی و از آن ها حمایت کرد تا در تأمین 
کتاب های مورد نیاز فعالیت کنند. از س��وی دیگر توزیع کنندگان 
کتاب هم باید با اطالعات فنی و کارشناس��ی س��امان دهی آشنا 
ش��وند. به طوری که توزیع کنندگان و مصرف کنن��دگان کتاب به 
یافته های سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی اعتماد و در خرید 
کتاب ها از آن بهره ببرند. در حال حاضر متأس��فانه نه در تولید و 
نه در توزیع به اندازه کافی از این اطالعات استفاده نمی شود. البته 
در تبلیغات، ناشران از این اطالعات استفاده می کنند که فی نفسه 
موضوع بدی نیست ولی به نظر می رسد برای ترویج کم کاری شده 
است. سیستم سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی باید تدابیری را 
اتخ��اذ کند که مخاطبان به ویژه والدین و دانش آموزان به صورت 

جدی با کتاب های مورد اعتماد و تأیید این بخش آشنا شوند. 
در نهایت آنکه در عالم کارهای درس��تی هس��تند که درش��ت 
نیس��تند اما نتایج درس��تی دارند. به نظرم کار درست را هر چند 

خرد باید جدی گرفت تا به نتیجة درست و درشت رسید.
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خانم دكتر اعظم فعال، مدير نشر فعال:

ادب اسالمي را براي بچه ها
از قرآن استخراج كردم

دكتر اعظم فعال داراي كارشناس��ي ارشد در رشته برنامه ریزي 
درسي و دكترا در رش��تة فلسفه تعلیم وتربیت است و در كارنامه 
خود 28 سال سابقة خدمت در آموزش و پرورش دارد. وي در همة 
دوره هاي تحصیلي تدریس كرده و از سال 1376 مدرس روش هاي 
نوین تدریس و ارزیابي طرح هاي جدید كش��وري خدمت معلمان 
بوده است. دو بار به عنوان معلم نمونه استاني و یك بار به عنوان 
معلم نمونه كشوري انتخاب شده است. در سال هاي قبل همراه با 
مؤلفان روش تدریس علوم و فارسي ابتدایي جدید التألیف، با دفتر 
تألیف همكاري كرده اس��ت. اكنون ضمن آنكه مدیر »انتش��ارات 
فعال« اس��ت، كارش��ناس دارالقرآن مركزي كش��ور و كارشناس 
خالقیت صدا و سیماست. از تألیفات او مي توان به مجموعه كتاب 
13 جلدي مفاهیم پیش دبس��تان از انتش��ارات مهاجر، و كتاب 6 

جلدي طرح قرآني شمیم بهشت اشاره كرد. 

 چه طور ش�د ش�ما در زمين�ة تألي�ف كتاب هاي 
آموزش قرآن به كودكان، احساس ضرورت كرديد؟ 

من به دنبال بررسي علت بداخالقي بچه ها بودم. حس مي كردم 
اش��تباهات جوانان و نوجوانان زیاد شده و ریشة بسیاري از آن ها 
هم ب��ه دوران كودكي برمي گ��ردد. پس اگر بتوانی��م جلوي این 
اشتباه ها را از كودكي بگیریم، خیلي بهتر است. مي دانیم كه قرآن 
كریم یك منبع خوب براي آداب مورد نیاز بچه هاست. اسالم تنها 
دیني است كه حتي براي جزئي ترین امور از جمله شستن دست 
هم برنامه دارد. این باعث ش��د كه من به بررس��ي آداب اسالمي 
در ق��رآن بپردازم و چون خودم معلم پیش دبس��تان و كالس اول 
ب��وده ام، به نظرم آمد ك��ه آموزش مفاهیم كارب��ردي قرآن را در 
پیش دبستان ش��روع كنم. این اتفاق، 25 سال پیش، یعني اوایل 
خدمت من رخ داد و اولین كارهایم مربوط به مفاهیم كاربردي و 

آموزه هاي كاربردي قرآن كریم بود. 

 ب�راي ج�ذاب بودن كتاب ه�اي قرآن�ي در دورة 
پيش دبس�تان و ابتدايي چه ويژگي هايي در كتاب ها بايد 

لحاظ شود؟
اعتقاد ما این اس��ت كه انسان نمایندة خدا بر روي زمین است؛ 
بنابرای��ن آن صفاتي را كه خدا دارد، من هم باید داش��ته باش��م. 
مثاًل یكي از ویژگي هاي خداوند مهربان بودن اس��ت؛ پس من هم 
مي توانم مهربان باشم. من هم مي توانم بخشنده، سازنده یا خالق 
باشم. فقط یك فرق با هم داریم؛ آنچه را كه ما مي سازیم مبتني 
بر س��ابقه اس��ت و نمونه هایي از آن یا مشابه آن را قباًل دیده ایم و 
یا حداقل مواد آن قباًل وجود داشته است؛ اما خداوند آنچه را كه 
خلق مي كند قباًل نبوده است. او »بدیع السموات و االرض« است؛ 
ول��ي ما تكرار مي كنیم خلق خداون��د را؛ در هر حال ما مي توانیم 

خودمان را به خداوند نزدیك كنیم. 
اولین كار قرآني من براي بچه ها قرآني بود با سورة حمد و آیاتي 
منتخب از دیگر سوره ها. آیات همه از آیات رحمت بود و نقاشي  هاي 
آن هم مبتني بر تفاسیر معتبر بود. آن قرآن یك ویژگي دیگر هم 
داشت كه قابل شست و شو بود. یعني بچه ها حتي اگر بستني خود 
را روي كتاب مي ریختند، مي توانس��تند كتاب را شست و شو دهند 
و تمیز كنند. س��لفوني هم روي مقوا كش��یده شده بود، در نتیجه 
خط خطي یا به س��ادگي پاره نمي شد. خط كشیدن، كثیف كردن 
و پاره كردن جزء طبیعت بچه هاست. با این خالقیت كاري كردیم 
كه هم بچه قرآن بخواند و لذت ببرد و هم حرمت قرآن حفظ شود. 

 به نظر ش�ما، آيا آموزش قرآن ب�راي كودكي كه 
هنوز حروف را به طور كامل ياد نگرفته مفيد است؟ 

ب��ه اعتقاد من، قرآن را باید در چند س��طح آموزش داد كه اول 
از همه س��واد قرآني اس��ت؛ یعني برخورداري از قدرت خواندن. 
پس از آن است كه بعضي مي خواهند قرآن را حفظ كنند، بعضي 
مي گویند از داس��تان هاي ق��رآن آغاز كنیم و آن ه��ا را به بچه ها 
ی��اد بدهیم، بعضي مي گویند روي مفاهیم و آموزه هاي قرآني كار 
كنی��م و ... همه این موارد براي آموزش قرآن خوب اس��ت اما آیا 
ضرورت همه آن ها یكس��ان اس��ت؟  نه. هیچ كس مخالف خواندن 
قرآن نیس��ت. قرائت و حفظ قرآن كار ارزشمندي است؛ اما عمل 

صديقه رضانژاد
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ب��ه قرآن و فهم آن، ش��اید ارزش آن را چند برابر بكند. پس باید 
بكوشیم قرآن را براي كودكان قابل فهم كنیم. 

 مخاطبان خود را چگونه نيازسنجي مي كنيد؟ 
من یك معلم هس��تم و باید به شاگردانم ادب بیاموزم. وقتي به 
زمان گذشته نگاه مي كنم، احساس مي كنم در زمان كودكي من، 
جامع��ه به م��ا آدابي را مي آموخت كه ام��روزه به كودك آموخته 
نمي ش��ود. ما در زمان حاضر ثروتمند تریم و از امكانات آموزش��ي 
بهتر و رسانه هاي آموزشي جدیدتري برخورداریم، اما نسل جدید 

چیزي كم دارد و آن ادب است. 
به باور من ریش��ه این تفاوت، دور ش��دن از اسالم و آداب دیني 
و اخالقي منبعث از آن اس��ت. كتاب خدا برنامه زندگي اس��المي 
اس��ت. من چیزهایي را كه یك كودك براي برخورداري از زندگي 
اسالمي الزم دارد، از قرآن استخراج كردم و همان را براي بچه ها 

به تصویر كشیدم. 

 دقيق�ًا نفرموديد نيازهاي مخاطبان خود را از چه 
منابعي به دست مي آوريد. 

اولین منبع براي نیازس��نجي، جامعه است. هم خانواده ها و هم 
معلمان بر این باورند كه بچه ها گستاخ تر شده اند. دومین منبع خود 
بچه ها هستند. وقتي كه دقیق تر نگاه كنیم، آن ها از فقري معنوي 
رن��ج مي برند. بچه ها تكیه گاهي ندارند و نباید آن ها را این طور رها 
كرد. من گاهي از آرزوها و خواسته هاي بچه ها مي پرسم و به آن ها 

مي گویم آن را از چه كسي مي خواهي، مي گویند از مامانم. 

 كت�اب قرآني براي كودك چ�ه ويژگي هايي بايد 
داشته باشد؟

خواندنش ساده باشد؛ داراي تصاویر جذاب و واقعًا كودكانه باشد؛ 
سبك و كم ورق باشد؛ در عین حال از كاغذ محكم برخوردار باشد 
و به آساني پاره نش��ود و با كشیدن الیه هاي شفاف روي خطوط 
آن در هنگام چاپ، نداش��تن وضو مشكلي براي بچه هاي كوچك 

ایجاد نكند. 
همچنین قطع كتاب بهتر است كوچك و خود كتاب به سادگي 
قابل حمل باشد. به خاطر حفظ حرمت قرآن، بهتر است از تولید 

آن ها در قطع هاي بزرگ و دسته دار خودداري كرد. 
تصوی��ر جلد این كتاب ها هم خیلي مهم اس��ت. تصویر جلد در 
مواقعي كه نمي توان چهره را ترسیم كرد، باید به گونه اي طراحي 

شود كه اصاًل نیاز به كشیدن چهره نباشد. 

 ش�ما ب�راي جذاب ت�ر ك�ردن كتاب هايت�ان چه 
مي كنيد؟ 

اگر مشكل مالي در میان نباشد، تقریبًا همه كارهایي را كه گفتم، 
انجام مي دهم. یكي از پیش��نهادهاي من در نشس��ت هم اندیشي 
انتظارات و نیازهاي آموزش و پرورش این بود كه ناشران در تولید 
كتاب هاي قرآني با هم مش��اركت كنن��د. از این طریق مي توانند 

سرمایه بیش��تري را به میدان بیاورند، از مش��ورت یكدیگر بهره 
گیرند و كتاب هاي بهتري تألیف كنند. 

 ب�ه نظ�ر ش�ما فعاليت ه�اي س�امان دهي منابع 
آموزشي و تربيتي چه تأثيري در توليد كتاب هاي مناسب 

قرآني توسط ناشران داشته است؟ 
فعالیت این بخش باعث مي شود ناشران و مؤلفان، از كتاب هاي 
دیگر ناش��ران ه��م اطالع پیدا كنن��د. این رقابت ك��ه در بخش 
سامان دهي اتفاق مي افتد به ما كمك مي كند تا تولیدات دیگران 
را هم ببینیم. اگر عقب هس��تیم خودمان را تقویت كنیم و رشد 

بدهیم و اگر جلو هستیم، جلوتر برویم.  

 جشنوارة كتاب هاي رشد چه 
تأثيرات مطلوب�ي را بر پديدآورندگان 
و ناش�ران كتاب ها و معرفي كتاب هاي 

مناسب مي تواند بگذارد؟ 
موضوع دیگر حمایت از ناش��ران كوچك 
اس��ت. ناش��ران بزرگ و قوي باید با ناشران 
نوپ��ا كتاب هاي مش��ترك تولی��د كنند تا 
ناش��ران كوچك هم رش��د كنند. جشنواره 
موقعي خوب است كه به این همكاري هاي 
مش��ترك بینجامد؛ و اال اگ��ر صرفًا رقابت و 
تك روي باشد به نظرم خیلي مفید نیست. 

 چه پيشنهادي براي بخش  سامان دهي 
كتاب هاي آموزشي داريد؟

ارزیاب كتاب قرآني در درجه اول باید خودش 
متخص��ص ق��رآن و در درج��ه دوم متخصص 
كودك باش��د. تك��رار و تمری��ن طبیعت بچه 
اس��ت؛ این ویژگي ها قب��ل از تولید كتاب باید 

براي ناشران و مؤلفان بیان شود. ضمنًا مالك 
انتخ��اب یك كتاب خوب، ظاهر زیبا و 

شمارگان باالي آن نباشد. اگر یك 
انتشاراتي كتاب خوبي منتشر 

ك��رده اس��ت، دالی��ل خوب 
بودن آن به اطالع ناش��ران 
و مؤلفان دیگر هم برس��د. 
همچنین ما نباید به این 
بس��نده كنیم كه فقط 
ی��ك كتاب مناس��ب 
ما  باش��یم؛  داش��ته 
مسئول فهم مطالب 
كتاب به كودك هم 

هستیم.

اين رقابت كه در بخش 
سامان دهي اتفاق 
مي افتد به ما كمك 
مي كند تا توليدات 
ديگران را هم ببينيم. 
اگر عقب هستيم 
خودمان را تقويت كنيم 
و رشد بدهيم و اگر جلو 
هستيم، جلوتر برويم
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گفت وگو با عبدالعظيم فريدون، مديرعامل انتشارات محراب قلم

وقتی جاده باريک می شود
نگاهی به چند و چون آثار قرآنی

اشاره
عبدالعظیم فری��دون، مدیرعامل انتش��ارات محراب قلم معتقد 
اس��ت در حوزه آثار دیني و قرآني نباید از روش آموزش مستقیم 
اس��تفاده كرد؛ چرا كه تأثیرگذاري كمتري ب��ر مخاطب دارد. به 
جاي آن،  باید با رعایت خطوط قرمز و ایجاد جاذبه هاي تصویري، 
فرایند انتقال پیام را سریع تر و دلنشین تر كرد. این ناشر توجه عام 
به برنامه هاي درس��ي هر حوزه را یكي از راه هاي تعمیق مفاهیم 

دروس در تولید كتاب هاي كمك آموزشي مي داند.

 اي�ده  توليد كتاب ه�ا در انتش�ارات محراب قلم 
چگونه شكل مي گيرد؟

بخش��ي از تولیدات م��ا مبتني بر تجربیات سي س��اله در حوزه 
نش��ر آموزش وپرورش است. بخش دیگر در برخورد چهره به چهره 
با مخاطبان در نمایش��گاه بین المللي كتاب 
اس��تاني ش��كل  نمایش��گاه هاي  و  ته��ران 
مي گیرد و بخشي هم از طریق مشتریاني كه 
به فروشگاه هاي ما مراجعه مي كنند. در واقع 
هم ارتباطات چهره به چهره با مخاطبان و هم 
تجربه معلمي موجب مي شود كه نه تنها در 
تولید آث��ار قرآني بلكه در بقی��ه آثار هم به 
موضوعاتي بپردازیم كه مورد نیاز مخاطبان 

است.

 به نظر ش�ما توليد آثار قرآني 
به وي�ژه ب�راي ك�ودكان و نوجوان�ان با چه دش�واري ها و 

محدوديت هايي روبه روست؟
معم��واًل ام��ور دین��ي با برخ��ي محدودیت ه��ا در تألی��ف، در 
تصویرگري و در نوع ارائه رو به روس��ت كه اگر آن ها را نشناس��یم 

تولی��د كتاب نتیجه خوبي نخواهد داش��ت. در تولید این گروه از 
آثار قصد بر این نیس��ت كه آموزش هاي دیني مس��تقیم داش��ته 
باش��یم؛ چون تأثیرگذاري خود را از دست مي دهد. از سوي دیگر 
نمي توان مانند كتاب هاي داس��تان و رمان وارد حوزة تخیل شد. 
همین محدودیت ها باعث مي شود ناشران و نویسندگان با احتیاط 
وارد این حوزه ش��وند. ما هم جدا از این گروه نیس��تیم. لذا تولید 
كتاب ه��اي دیني و قرآني،  در انتش��ارات مح��راب قلم، كه تعداد 
كمي هم نیستند همیشه با احتیاط همراه بوده و تالش كرده ایم 

به آثار قرآني نگاه آموزشي صرف نداشته باشیم 
و از طرفي خطوط قرمز امور مقدس را هم 

رعایت كنیم.

 آقاي فريدون به نظر شما 
اثر مطلوب قرآني براي كودكان و 

نوجوانان چه ويژگي هايي دارد؟
را  مح���دودیت ه��ا  ب�ای����د 
رع���ای��ت كنی��م. یعن��ي آم��وزش 

مس��تقیم دین��ي مدنظرمان نباش��د و 
بهره گی��ري از تخی��الت ب��ه مغای��رت با 

واقعیات تاریخ��ي و دیني منجر 
نشود. ویژگي هاي دیگر 

در كتاب ه��اي حوزه 
مش��ترك اند.  دیگر 
منسجم،   س��اختار 
زیبا،  تصویر  و  نثر 
چاپ مناسب و... 
ه��م باید رعایت 
ش��ود. تالش ما 

به نظر مي رسد طرح 
سامان دهي، در مسير 

قرار گرفته است و 
ناشران براي توليد 

منابع آموزشي و تربيتي 
به معيارهاي آن توجه 

دارند اما براي رسيدن به 
اهداف، به زمان نياز دارد

سمانه آزاد
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بر این است كه این ویژگي ها را در كتاب هاي این حوزه بیشتر از 
حوزه هاي دیگر رعایت كنیم تا جذاب تر بنمایند. از سوي دیگر با 
رعایت این نكات، انتقال پیام ها به مخاطب س��ریع تر،  مطلوب تر و 

دلنشین تر مي شود.

 ب�ا توجه ب�ه تجربه هايي كه داريد وضعيت نش�ر 
كتاب ه�اي كودك و نوج�وان را در ح�وزة قرآني چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
اگر با بخش بزرگ سال مقایسه كنیم مي بینیم كه محدودیت هاي 
بیشتري در حوزه كودك و نوجوان هست. عمده این محدودیت ها 
به دلی��ل نوع مخاطب اس��ت. در آثار مربوط به بزرگ س��االن این 
محدودیت ها كمتر است، چون قوه تشخیص باالتر است. از این رو 
ناشر كودك و نوجوان با احتیاط بیشتري فعالیت مي كند كه خود 
باعث كند ش��دن حركت ناش��ران این حوزه است. از سوي دیگر 
ناشران اصواًل به سمت انجام كارهایي مي روند كه سهل الوصول تر 
باشد؛ و تولید آثار قرآني از این دست نیست. لذا نسبت كتاب هاي 
مناس��ب و خوب دیني در مقایس��ه با حوزه هاي دیگر خیلي كم 

است.

 يك�ي از مهم تري�ن معيارهاي جش�نواره تطابق 
كتاب هاي قرآني با برنامه درس�ي اس�ت. آيا ش�ما هم در 

توليدات خود به برنامه توجه داريد؟
بله؛ البته ما نگاه عام به برنامه درسي و كتاب هاي درسي داریم. 
چون تولید كتاب با نگاه خاص به كتاب درس��ي، آن را تبدیل به 
كتاب كمك درس��ي مي كند؛ اما به معناي عام به پیام هاي برنامه  
درس��ي، موضوعات و مفاهیم آن دقت داریم. كتاب هاي درس��ي 
به دلیل محدودیت هایي كه دارند به س��طوحي خاص از مفاهیم 
مي پردازند. ما سعي داریم به طور عمیق به این مفاهیم بپردازیم. 

لذا حتمًا با نگاه تعمیق به مفاهیم درسي حركت مي كنیم.
 يكي از مهم ترين اهداف جش�نواره، سامان دهي 
منابع آموزش�ي و تربيتي اس�ت كه به م�دارس راه پيدا 
مي كنند. فكر مي كنيد جش�نواره تا چه حد به هدف خود 

رسيده است؟
به نظر مي رس��د در مس��یر قرار گرفته اس��ت. به هر حال برخي 
ناش��ران براي تولید برخي كتاب ها نگاهي به س��امان دهي منابع 
آموزش��ي و تربیتي و معیارهاي آن دارند. اما به نظر مي رسد براي 

رسیدن به اهداف به زمان نیاز دارد. 
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چه چيزي آموزش قرآن نيست؟
باورهاي غلط در حوزه آموزش و فعالیت هاي قرآني

رضا نباتي
كارشناس آموزش قرآن دفتر برنامه ریزي و تألیف

اشاره
برگزاري دوازدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد 
با موضوع كتاب هاي قرآني، بهانة خوبي اس��ت تا در این ویژه نامه 
مؤلف��ان كتاب هاي آموزش��ي و كمك آموزش��ي و تولیدكنندگان 
محص��والت قرآني در جری��ان برخي تغییر و تح��والت در حوزه 
آموزش و فعالیت هاي قرآني قرار گیرند. ش��اید این نوشته بتواند 
افكار و دغدغه هاي برنامه ریزان، ناش��ران و نویسندگان این عرصه 

را به هم نزدیك كند.
آن چه مي خوانی��د دغدغه هاي رضا نباتي از كارشناس��ان گروه 
ق��رآن و مع��ارف و كتاب هاي درس��ي ق��رآن اس��ت. وي معتقد 
اس��ت اگر این تعامل، در مراحل اولیه بین برنامه ریزان درس��ي و 
تولید كنندگان كتب و ابزارهاي آموزش��ي و كمك آموزشي انجام 
گی��رد، محصوالت و تولیدات قرآن��ي در جهت تقویت برنامه هاي 

درسي قابلیت استفاده بیشتري خواهند داشت. 

مقدمه
بح��ث را از ی��ک باور غلط قدیمی ش��روع مي كنی��م که البته 
امروزی ه��ا چیزی دربارة آن نمی دانند و احتمااًل از ش��نیدن آن 
تعجب مي كنند و شاید هم بخندند. تا چند دهه قبل، در برخی 
از نقاط کش��ور رس��م بود افرادی که قاری ق��رآن بودند پس از 
قرائت هر س��وره کوچک یا یک رکوع از س��وره، نفس��ي عمیق 
می کش��یدند و سپس داخل َمشک خالی فوت می کردند و درش 
را فوری می بس��تند و باز س��وره دیگری را... تا اینکه مش��ک پر 
از ه��وا می ش��د. آن گاه به قبرس��تان می رفتند و ق��رآن فوتی را 
ب��ه صاحبان مرده می فروختند. صاحبان مرده هم س��ر مش��ک 
را روی س��نگ قب��ر قرار می دادن��د و باز مي كردن��د و باد آن را 
نث��ار مرده می کردند! به این قضیه »قرآن فوتی« می گفتند. این 
قضی��ه در عین خنده دار بودن، عبرت آموز اس��ت و این س��ؤال 
را مط��رح می  کند: آیا آیندگان هم درب��اره برخی از باورهای ما 
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چنین قضاوتی خواهند داشت؟

به كجا چنين شتابان؟!
آیه 5 سوره جمعه در مذمت قوم یهود كه حقیقت دعوت پیامبر 
اكرم صلي ا... علیه و آله را مي دانس��تند، اما از پذیرش آن س��رباز 
مي زدن��د، آن ها را به چارپایاني كه كتاب حمل مي كنند، تش��بیه 
مي كند؛ این س��زاي قومي است كه كتاب آسماني خود را مقدس 

مي شمارند، ولي به آن عمل نمي كنند!
ُلوا التَّوراَئ، ُثمَّ َلم َیحِملوها، َمَثُل الَّذیَن ُحمِّ

َكَمَثِل الِحماِر، َیحِمُل َاسفاًرا
بوا بِآیاِت ا...ِ،  بِئَس َمَثُل الَقوِم الَّذیَن َكذَّ

َو ا...ُ الیهِدي الَقوَم الّظالِمیَن
مثل كسانی كه تورات بر آنان بار شد )و به آن مكلف گردیدند( 

آن گاه آن را به كار نبستند، 
هم چون خری است كه كتاب هایی را برپشت می كشد؛

]وه[ چه زش��ت است، وصف آن قومی كه آیات خدا را به دروغ 
گرفتند.

و خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمي كند.

هم��واره باید از چنین آیاتي درس گرفت و با خود حدیث نفس 
كرد كه »ما با كتاب خدا چه مي كنیم؟  این همه تالش و شتاب 

براي چیست و دیگران را با خود به كجا مي بریم؟!« 

ک���ری َتن�َف�ُع  ��ر، َف�ِانَّ ال�ذِّ آنچ��ه بیان می ش��ود از باب »َو َذکِّ
ال�ُمؤِم�نی�َن« )ذاریات/ 55( است؛ لذا امیدوارم سروران و دوستان 
محترم این نوشته را دقیق بخوانند و البته نقد منصفانه هم داشته 
باش��ند. این هم که از بعد س��لبی به موضوع نگاه ش��ده، از باب 
»ُتعَرُف االَش�یاَء بِ�َاض�داِدها«ست تا بدانیم که »همیشه تربیت و 
آموزش، اضافه کردن نیس��ت؛ بلک��ه گاهي کاهش موانع و خلوت 
کردن حواشی و اصالح وضعیت موجود نیز مسیر رشد و بالندگي 

آموزش و تربیت را هموار مي كند.« 
با وجود هزینه های فراوانی که در حوزه آموزش و فعالیت های 
قرآنی کش��ور در طول س��ال های متمادی ش��ده و می شود )كه 
البت��ه کافی نیس��ت(، این ام��ر در ایران با وقف��ه علمی و رکود 
فکری نس��بتًا ش��دیدي روبه رو بوده است. دالیل بسیاری بر این 
مس��ئله مترتب اس��ت. از جمله وجود باورهای غلط فرهنگی به 
ارث مانده از گذش��ته هاي نه چندان دور. بس��یاري از روش هاي 
كنوني ما در آموزش قرآن اگر در گذشته، به دالیل فرهنگي آن 
روزگار تا ح��دودی نیازهای جامعه دینی را اقناع می کرد، امروز 
دیگر پاسخ گوی نیاز و ذائقه  جامعه و به ویژه كودكان و نوجوانان 
نیس��ت. از این رو نگاهي دوباره ب��ه آموزش قرآن و فعالیت هاي 
قرآني ضرورت دارد. به ویژه كه در س��ال هاي اخیر شاهد تولید، 
تصویب و ابالغ اس��ناد تحولي گوناگوني در این حوزه بوده ایم و 
دیگر نمي توانیم با نگاه صرفًا س��لیقه اي دست به تألیف و تولید 

اثر بزنیم. 

اولي�ن قدم؛ پذيرش اش�تباه ها و اعت�راف به وجود 
نواقص

بهتر است مهم ترین چالش در حوزه آموزش قرآن و فعالیت هاي 
قرآني كشور را از زبان بنیان گذار نظام جمهوري اسالمي  بخوانیم. 
اله « چنین می نویس��د:  ام��ام خمین��ی)ره( در کتاب » آداب الصَّ
»یک��ی دیگر از ُحُجب که مانع اس��تفاده از ای��ن صحیفة نورانّیه 
است اعتقاد به آن است که جز آنکه مفسرین نوشته یا فهمیده اند 
کس��ی را حق اس��تفاده از قرآن شریف نیس��ت و تفکر و تدّبر در 
آیات شریفه را با تفسیر به رأی که ممنوع است، اشتباه نموده اند 
و به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطل، قرآن شریف را از جمیع 
فنون استفاده عاری و آن را به کلی مهجور کرده اند. در صورتی که 
استفادات اخالقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر 
نیست تا تفسیر به رأی باشد. مثاًل اگر کسی از قول خدای تعالی 

»الحمدهلل رب العالمین« � که حصر جمیع 
محامد و اختصاص تمامی آن اس��ت به حق 
تعالي � استفادة توحید افعالی کند و بگوید 
از این آیه ش��ریفه اس��تفاده مي شود که هر 
کم��ال و جم��ال و ه��ر ع��زت و جاللی که 
در عالم اس��ت، از حق تعالی اس��ت و هیچ 
موجودی را از خود چیزی نیس��ت. این چه 
مربوط به تفسیر است؟! تا اسمش تفسیر به 

رأی باشد یا نباشد. ...«
ام��ام راح��ل و در همی��ن کت��اب در باب 
مهجورّیت قرآن در بالد اسالمی در رد تفکر 
اخباری گری چند س��دة گذشته خاطرنشان 
می کنند: »آی��ا اگر غالب عمر خود را صرف 
در تجوید و جه��ات ُلغوّیه و بیانّیه و بدیعّیة 

آن کردی��م، این کتاب ش��ریف را از مهجورّیت بیرون آوردیم؟ آیا 
اگ��ر قرائات مختلف��ه و امثال آن را فرا گرفتی��م، از ننگ هجران 
از ق��رآن خالصی پیدا کردیم؟ آیا اگر وج��وه اعجاز قرآن و فنون 
محسنات آن را تعّلم کردیم، از شکایت رسول خدا)ص( مستخلص 
ش��دیم؟ هیهات! که هیچ یک از این امور مورد نظر قرآن و ُمنِزل 

عظیم الشأن آن نیست.«

امروز که 37 سال از پیروزی شکوهمند نظام جمهوری اسالمی 
ایران می گذرد، مي توان این سؤال را مطرح كرد كه چرا هنوز هم 
تفکر ناب شیعی، از آن دست كه امام راحل مي فرماید، بر آموزش 

و فعالیت های قرآنی این كشور حاکم نیست؟
براس��اس آیة دوم س��وره جمعه، مبنای تفکر م��ا باید در حوزه 
آم��وزش و فعالیت های قرآن��ی، خود قرآن باش��د؛ یعنی از قرآن 
درآمده باشد. این آیه به خوبی سیر تعالی آموزش ها و فعالیت های 
قرآنی کشور را ترسیم می کند: »ُهَو الَّذی َبَعَث ِفی ااُلّمییَن َرسواًل 
ِمنُه��م، َیت�لوا َعَلی�ِهم آیاِتِه َو یَزّکی�ِه��م َو ُی�َعلُِّم�ُه�ُم ال�ِک�تاَب َو 

ال�ِحک�َم�َئ، ...«
ب��ا عنایت به این آیه ش��ریفه آیا تالوت ق��رآن نباید اثربخش و 

بسياري از روش هاي 
كنوني ما در آموزش 
قرآن اگر در گذشته، 
به داليل فرهنگي آن 
روزگار تا حدودی 
نيازهای جامعه دينی 
را اقناع می کرد، امروز 
ديگر پاسخ گوی نياز و 
ذائقه  جامعه و به ويژه 
كودكان و نوجوانان 
نيست
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معنادار باشد )تزکیه( ؟ آیا حکمت - که به تعبیر امیرالمؤمنین)ع(، 
»گمش��ده مؤمن« و میوه درخت تعلیم وتربیت است - نباید مورد 
توجه جدي در رویكرد برنامه ها و فعالیت هاي قرآني كش��ور قرار 

گیرد؟

نخ تسبيح 
نادیده گرفتن هدف »هدایت« به عنوان نخ تسبیح همه برنامه ها 
و فعالیت ه��ای قرآنی، یك خطای راهب��ردي در حوزه آموزش و 
فعالیت های قرآنی اس��ت. البته اگر ع��ده ای بگویند: این هدف، از 
پیامده��ای آموزش و فعالیت های قرآنی اس��ت، ضمن تأیید کلی 
این مطلب، سؤالی مطرح می شود و آن این است که آیا این کار � 
یعنی واگذاردن هدف »هدایت« به خود ش��خص و پیامد آموزش 
� کافی اس��ت و یا باید از ابتدا برای آن برنامة مش��خص و مدّون 

داشته باشیم؟

ت�الوت يا قرائت قرآن، يعن�ي خواندن همراه با فهم 
و تفکر

در محاف��ل و مجالس و همایش ها، قاری��ان و حافظان، قرآن را 
به ص��ورت ترتیل و تحقیق می خوانند و دیگ��ران هم فقط گوش 
می دهن��د و اغل��ب چی��زی از آیات خوان��ده ش��ده نمی فهمند.  
درحالی که اگر به مفهوم واژه »تالوت« در تفاس��یر معتبر – چون 
المیزان - نگاه کنیم خواهیم دید تالوت یعني خواندن و فهمیدن 

و عمل كردن. )المیزان � در تفسیر آیه 2 سوره جمعه(
همین تفکر � یعنی جدایي آموزش مهارت های قرآنی از هدایت 
و مع��ارف قرآنی � موجب ش��ده که موضوع انس مس��تمر فرد با 
قرآن كریم در اغلب افراد اتفاق نیفتد و از عواقب آن، این اس��ت 
که آموزش روخوانی قرآن از پیش دبستانی تا دانشگاه ادامه یافته 

است.
امام خمینی)ره( در معرفی قرآن، تعبیر زیبایی دارند که می تواند 
مبنای تعلیم کتاب ا... باش��د: »قرآن كریم، کتاب الهی است و در 
آن ش��ئون الهّیت اس��ت؛ قرآن حبل متصل بین خالق و مخلوق 
اس��ت و به وس��یله تعلیمات آن باید رابطة معنوّیه و ارتباط غیبی 
بین بندگان خدا و مربی آن ها پیدا شود. از قرآن باید علوم الهّیه و 
معارف َلُدنّیه حاصل شود. رسول خدا)ص( به حسب روایت کافی 
ش��ریف فرموده: »اِنَّ�َم�ا ال�ِعل�ُم َث�الَث�ئ: آَی�ة ُمحَکَمٌئ َو َفرَی�َض�ٌئ 

عادلِ�ًئ َو ُسنَّ�ٌئ قائِ�َمٌئ«

آموزش اگر پيش برنده نباشد، واژگون کننده است
آموزش مکرر قواعد روخو اني )حروف، حرکات، عالئم و نمادهای 
خ��ط قرآن( در مقاطع مختلف از دیگر روش های غلط در آموزش 
قرآن اس��ت؛ چرا که مس��یر تکراری، حس پیشرفت را می گیرد و 
ای��ن نوع یادگیری، محکوم به فنا اس��ت؛ مگر آنکه بین آن ها پل 
زده ش��ود. به عنوان مثال، بچه ها دس��ت کم یک ب��ار روخوانی و 
روان خوانی را در مدرس��ه یاد گرفته اند، پ��س نباید مطالب برای 
آن ها تکرار ش��ود و حت��ی به غیر از آموزش وپ��رورش که متولي 

آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن به تمامی دانش آموزان کشور 
اس��ت، نباید هیچ ارگان و مؤسس��ه قرآنی دیگری به این موضوع 
به صورت رسمی بپردازد. پس هر دستگاهی باید به مأموریت ذاتی 

و وظیفة اصلي خود عمل کند.
معلمان قرآن در امر تدریس به »صالحیت های حرفه  ای« فراوانی 
نیاز دارند که عالوه بر دانش مفهومی، دانش روش��ی آن ها را هم 
تأمین کند. اس��تفاده از فناوری های روز نیازمند دقت کافی است 
تا در کنار اس��تفادة صحیح، آسیب های آن را به حداقل برسانند؛ 
زیرا سیس��تم ها اگر قابلیت تطابق با یادگیرنده را نداشته باشند، 
مخرب فرایند آموزش معلم و نیز یادگیری دانش آموز خواهند بود.

چالش مزمن روخوانی
دلیل طوالنی شدن آموزش روخوانی از پیش دبستانی تا دانشگاه، 
غیرعلمی بودن اغلب آموزش هاي روخواني قرآن در كشور است؛ 
زیرا آموزش روخوانی که یک »تجربة دیداری« اس��ت، با استفاده 
از »روش های ش��نیداری« نه تنها محقق نمی ش��ود، بلکه فرد را 
دچار ناتوانی مزمن کلی خوانی می کند که اغلب تا آخر عمر همراه 
اوس��ت و گذشت زمان هم سن یادگیری مهارت دیداری خواندن 
را از فرد س��لب می کند و از این رو ناتوانی روخوانی به عنوان یک 

چالش جدی در کشور الینحل می ماند. 

تفکر، پشتوانه عمل
تبدیل افراد به رایانه اي داراي پوس��ت و گوش��ت، به نام حافظ 
ق��رآن، بدون توجه به ابعاد تربیتی و هدایتی، نگاهی نیس��ت که 
اس��الم عزیز به دنبال آن اس��ت. تربیت 10 میلیون حافظ قرآن 
بدون پش��توانة تفک��ر، کاری نافرجام اس��ت. از باورهای غلط این 
اس��ت که اگر یک »طرح ملی قرآنی« و پول باشد، می توان همه 
کش��ور را حافظ قرآن کرد؛ مانند کش��ور لیبی که به لقب كشور 

حافظان قرآن معروف است.
هر س��اله ده ها طرح ملی جدید متول��د و به همین اندازه، ده ها 
ط��رح ملی قبل��ی تعطیل می ش��ود؛ غافل از اینکه اص��ل باید بر 
سیاست تمرکززدایی باشد؛ زیرا طرح های ملی بودجه های کالن را 
می بلعند و در عوض رقبای ضعیف را از بین می برند و چیزی جز 
کشتن استعدادها و انگیزه ها و ایجاد انتظارات بی پاسخ هرچیزي 

به ارمغان نمي آورند.
در واقع این هم از باورهای غلط اس��ت که همیش��ه خواسته ایم 
یک ش��به به همه اه��داف آرمانی برس��یم و در عی��ن حال برای 
برنامه ریزی و مشاوره هزینه نکنیم، زیرساخت ها را آماده نسازیم 
و فرهنگ جامعه را در پذیرش و مشارکت در آن در نظر نگیریم. 
نتیجه اینکه، پس از گذش��ت چندین دهه، در بس��یاری از موارد 
هن��وز در آغاز راه هس��تیم و نتای��ج جالب و قابل لمس��ي دیده 
نمی شود. در کشور فرصت های عظیمی وجود دارد که بدون توجه 
و اس��تفاده رها ش��ده اس��ت؛ در حالی که با مطالعه دقیق و کمی 
حمایت و توجه می توان جهش��ی عظیم و ماندگار در فعالیت های 

قرآنی کشور ایجاد کرد.

اله
مق
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راهکار اساسی
باید عقالی تعلیم وتربیت دینی و علمای یادگیری و کارشناسان 
قرآنی در مجامع علمی مشترک بنشینند و آیات و فرازهای شریف 
قرآن کریم را »براساس نیاز گروه هاي سنی« دسته بندی کنند و 
فرازهایی را که برای مخاطبان خاص، »معنادار« )یعنی مبتنی بر 
نیازهای امروزی( اس��ت، احصا و اولویت بندی کنند و آن گاه برای 
آموزش این فرازها، آیات و سور، ظرفیت مورد نظر را هم از حیث 
طراحی محتوا و هم روش آموزش، تولید و تدوین کنند. در حال 
حاضر برخالف چنین رویه ای عمل می ش��ود و طبیعی اس��ت که 

نتیجه اي عاید نخواهد شد.

پرهيز از نگاه تک ساحتی به قرآن
عدم موفقیت برخی از برنامه ها و آموزش ها كه ناشي از پافشاری 
در حفظ این باورها از یک سوس��ت، و وجود نگاه تک بعدی )فارغ 
از فهم و تدبر و هدایت( از س��وی دیگر، از دیگر باورهای غلط در 
آموزش قرآن اس��ت. با توجه به ضرورت اصالح رویه های موجود 
امید است در اسرع وقت در این باره تجدید نظر الزم صورت گیرد، 
چرا که اگر قرآن کری��م را صرفًا یک کتاب مقدس بدانیم و فقط 
برای کس��ب ث��واب آن را بخوانیم، در واقع این كت��اب الهي را از 
جایگاه اصلی آن یعنی هدایت، به کس��ب ثواب تقلیل داده ایم؛ و 

این ظلم به قرآن کریم است.

قرآن، کتابی برای همه فصول
بخ��ش مهمی از کارکرد قرآن کریم در جامعة امروز، نس��بت به 
صدر اس��الم و زمان اهل بیت)ع( تغییر کرده اس��ت. شواهد نشان 
می ده��د ک��ه در برنامه هاي فعلي م��ا، از همان ابت��دای آموزش 
خواندن، سوگیري  ما به جای پرداختن به آموزش عمومی قرآن و 
اس��تفاده از قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی، پرداختن به تربیت 
ق��اری و حافظ قرآن کری��م، یعنی قهرمان پروری اس��ت. در واقع 
قرائ��ت و حفظی که باید ه��دف آلی )ابزاری( ما باش��د، به هدف 
غایی و آرمانی  ما تبدیل ش��ده اس��ت و این از باورهای غلط است. 
نظریه »هوش ه��ای یادگیری« )هوارد گاردن��ر( ثابت می کند که 
هدف قهرمان پروری در حد خود می تواند موفق باش��د، اما قابلیت 
تعمیم پذی��ری ندارد؛ ب��ه عبارت دیگر قهرمانان همیش��ه در فکر 
شکس��ت دیگران هستند. تجربه جمهوری اسالمی نشان می دهد 
نگاه تک ساحتی به فعالیت های قرآنی، مدال های رنگارنگ قهرمانی 
جهانی را برای متس��ابقین قرآنی به ارمغان آورده است؛ اما آیا در 

کنار این رویش ها هرگز به ریزش ها و علل آن توجه کرده ایم؟

توجه به مطالبات قرآن دربارة خودش
آیات متعددی در قرآن وجود دارد که به انتظار قرآن از مسلمانان 
درباره قرآن کریم اش��اره دارد. این انتظارات و مطالبات باید مورد 
نظر برنامه ریزان و معلمان قرآن باشد؛ مانند تالوت و قرائت، تفکر 
و تدبر، عمل، آموزش، رعایت آداب تالوت، حفظ، تأثیرپذیری و... 
در مورد این مطالبات ک��ه در قالب اهداف آموزش عمومی قرآن 

کشور هم به تصویب رسیده و ارائه شده، اواًل باید از نگاه تک بعدی 
پرهیز کرد و ثانیًا باید مبانی و مبادی این اهداف را مشخص نمود.

پرهيز از نگاه تربيتی غربي به فعاليت های قرآنی
با توجه به هجمه فرهنگی و رسانه ای غرب و تعبیر مقام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر اینکه »م��ا در حال گذر از ی��ک پیچ تاریخی 
هستیم«، ما نیاز داریم این پیچ تاریخی را با بصیرت و به سالمت 
طی کنیم. متأس��فانه در چند دهه اخیر در آموزش و فعالیت های 
قرآنی كشور، به صورت خواسته یا ناخواسته دچار یک عقب ماندگی 
تاریخی ش��ده ایم. علت این عقب ماندگی را نیز می توان در تقلید 
از سیستم های نادرس��ت آموزشی و تربیتی غرب و بی توجهی به 
موضوعات��ی چون »فطرت«، »حکم��ت«، »معرفت« و ارزش های 
واالي الهي - انسانی که همه منبعث از قرآن كریم است، دانست.

در واقع ما به جای آنکه با مطالعه دقیق دستاوردهای علمی، از 
این دس��تاوردها استفادة سنجیده ای داشته 
باش��یم و به تعبی��ر صحیح ت��ر آن را بومی 
کنی��م، اغلب مغلوب فرهنگ غرب ش��ده و 
چش��م و گوش بسته آن را پذیرفته ایم و در 
فعالیت های قرآنی هم از چنین دیدگاه هایی 
بهره می جوییم. حاصل چنین رویه ای، بروز 
تضاده��ای تربیتی در جامعه، به خصوص در 

میان قشر جوان و تحصیل کرده است.
طب��ق فرمای��ش پیامب��ر اعظ��م)ص( که 
می فرماین��د، »َف�ِاَذا ال�َت�َب�َس��ت َع�َلی�ُك�ُم 
ال�ِف�َت���ن َك�ِق�َط���ِع الَل�ی���ِل ال�ُمظ�ِل��م، 
َف�َع�َلی�ُكم بِال�ُقرآِن« )هنگامی که فتنه های 

زمانه، مانند پاره های ش��ب تار، شما را در برگرفت، به قرآن کریم 
چنگ زنید و از آن کمک بگیرید.( باید از قرآن استعانت بجوییم؛ 
اما »به راستي آیا امروز آموزش ها و فعالیت های قرآنی کشور، توان 

چنین کمکی را به دین خدا دارد؟!«

ثواب محرک است نه پاسخ
طب��ق نظریه »محرک و پاس��خ« ک��ه در حوزة روان شناس��ی 
یادگی��ری، از آن به عن��وان شرطی س��ازی در ح��وزة آموزش یاد 
می کنند. )مانند اسکینر و پاولف( اگر بخواهیم عالقه و انگیزه فرد 
را نس��بت به یادگیری تقویت کنیم، الزم است از محرك استفاده 
كنی��م. پس مي توان جایزه را به عن��وان »محرك« و نتیجه عمل 
را ب��ه عنوان »پاس��خ« در نظر گرفت. این نظری��ه که کاربردهای 
فراوان��ی در آموزش و یادگیری دارد، در واق��ع اولین بار در ادیان 
الهی مانند اس��الم مطرح شده است، یعني »ثواب« همان محرک 
اس��ت و عمل صالح همان پاس��خ. اما متأس��فانه به دلیل استحالة 
فرهنگی در جوامع اسالمی به این قاعده برعکس عمل می شود و 

به یک باور غلط تبدیل شده است.
برای روش��ن ش��دن موضوع مثالی می زنم. ش��ما ب��رای اینکه 
فرزندتان نماز )پاس��خ( بخواند ب��ه او جایزه )محرک( می دهید تا 

اگر قرآن کريم را صرفًا 
يک کتاب مقدس بدانيم 
و فقط برای کسب ثواب 
آن را بخوانيم، در واقع 
اين كتاب الهي را از 
جايگاه اصلی آن يعنی 
هدايت، به کسب ثواب 
تقليل داده ايم؛ و اين 
ظلم به قرآن کريم است
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تشویق شود. این خیلی عالی است؛ اما اگر این کار را آن قدر تکرار 
کنید تا جایزه به هدف تبدیل ش��ود، آن گاه فرزند ش��ما شرطی 
می شود؛ یعنی او نماز می خواند تا جایزه بگیرد و این یعنی نوعی 
انحراف و خطر برای بروز انحطاط در عرصه تربیت دینی جامعه.

یک��ی دیگر از باورهای غلط جامع��ه دینی ما نگاه کّمی به جای 
نگاه کیفی به مس��ائل اعتقادی است، یعنی فقط برای کسب ثواب 
بیش��تر؛ و این یعنی محدود ک��ردن دین به عنوان یک امر اخروی. 
از شما خواننده محترم می پرسم آیا کیفیت خواندن و بهره مندی 
شما از قرآن نسبت به مثاًل 10 سال قبل بهتر شده یا ثابت مانده 
است؟ اگر جامعة ما نس��بت به سال های قبل پیشرفت محسوس 
و قابل قبولی را نش��ان  دهد، معلوم است که ما در سیر کمال طی 
طریق كرده ای��م و ااّل خیر. تقلیل ارزش ه��ای دینی مانند انس با 
قرآن کریم و ائمه معصومین)ع(، نماز و روزه و... در حد فقط ثواب، 
نمی تواند نقش مؤثری در اصالح الگوی زیس��تی ما داش��ته باشد. 
در مقابل این ب��اور غلط، نگاه حکیمانه مقام 
معظم رهبری در طرح الگوی س��بک زندگی 
اس��المی مطرح می شود؛ یقینًا تحقق چنین 
ام��ری در بازگش��ت دوباره به ق��رآن کریم و 

معارف اهل بیت)ع( است.

اصالح در رويکردهای آموزشی
امام خمیني فرمودند: »تربیت، باید قرآني 
باشد و بچه هاي ما باید تربیت قرآني بشوند.« 
با عنایت ب��ه این گونه تعابیر، كه در اس��ناد 
تحول��ي به ك��ّرات مورد تأكید ق��رار گرفته، 
رویکردهای آموزشی کنونی باید اصالح شود؛ 
»رویکرد« چتر حاکم بر برنامه های درسی و 
آموزشی اعم از اهداف، محتوا، روش آموزش، 
ارزش یابی و... است. یکی از باورهای غلط در 
حوزه آموزش قرآن، اتخ��اذ رویکرد آموزش 
روخوانی و روان خوان��ی کل قرآن در )مثاًل( 
20 جلسه اس��ت. این رویکرد که در تمامی 
آموزش های قرآن کش��ور مطرح می ش��ود، از نظر منطق برنامه و 
هدف نویسی »نه ضرورت« دارد و »نه امکان« اما به دلیل موروثی 

بودنش همیشه مطرح است.
و نی��ز از آنج��ا که »خواندن« و »فهمیدن« دو روی یک س��که 
هستند، ولي ما به اشتباه این دو را از هم جدا می دانیم، مهم ترین 
کاری که در زمینه آموزش قرآن باید صورت پذیرد این اس��ت که 
در برنامه ریزی ها در کنار توج��ه به آموزش مهارت های خواندن، 
مانن��د قرائ��ت و حف��ظ، موضوع »تربی��ت« هم به عن��وان محور 

برنامه ریزی و هدف نویسی مورد توجه قرار گیرد.

نگاه فرهنگی به آموزش و فعاليت های قرآنی
ما ناتوانی مردم در خواندن قرآن کریم را همواره ناش��ي از نحوة 

آموزش و روش ه��ای یاددهی � یادگی��ری آن مي دانیم، غافل از 
اینکه اغلب مردم ما در دوران مدرسه با روخوانی قرآن آشنا شده 
و دوره دیده اند. پس لزوم��ی به تکرار آموزش ندارند. در حقیقت 
هزینه كردن حتی یک ریال برای آموزش روخوانی قرآن اس��راف 
بیت المال محس��وب مي شود؛ زیرا مش��کل اصاًل در اینجا نیست، 
بلکه این مشکل یک مشکل فرهنگی است؛ یعنی نخواندن قرآن و 
عدم انس با قرآن كریم؛ و این مشکل با آموزش حل نمی شود. این 
مشکل ریش��ه در کم توجهی معلمان و متولیان قرآني به موضوع 
فرهنگ��ی انس دائمی با ق��رآن كریم دارد. در ای��ن زمینه چقدر 
کار کرده ایم؟ ش��اید تنها برنامه مؤثر در این زمینه »طرح تالوت 
نور مساجد« باش��د و نیز تالوت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک 
رمضان؛ که البته با توجه به مسائلی که گفته شد به دلیل موردي، 
یا محدود و تک ساحتی بودن هریک از آن ها، توفیق آن ها نیز در 

سایر زمان ها چندان مشهود نیست.

آموزش با پيوست پژوهش
ه��ر عملي باید مبتني بر پژوهش و كاربس��ت نتایج آن باش��د. 
اما این اصل مس��لم عمومًا در آموزش ه��ا و فعالیت هاي قرآني به 
درستي مورد توجه قرار نمي گیرد. همین مسئله است كه موجب 
تحمی��ل هزینه هاي س��نگین و در عوض نتایج ضعیف مي ش��ود. 
این مش��كل در اثر وضعیت فرهنگي حاكم بر جامعه كه بر حفظ 
داشته هاي غلط گذش��ته تأكید دارد، خواسته یا ناخواسته زمینة 

بروز مقاومت فرهنگي را به وجود مي آورد. 
از این رو »استحاله« خطری است در کمین طرح ها و برنامه های 
فرهنگي و قرآنی و نیز اس��ناد تحولي كشور. راه برون رفت از این 
وضعیت توجه ب��ه همة ابعاد برنامه آموزش��ي یعني برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی است که جز با مراقب و حمایت به نتیجه نمی رسد.

خانواده، مسئول اصلی آموزش قرآن
ی��اور  خان��واده  متقاب��اًل  و  خان��واده  ی��اور  آموزش وپ��رورش 
آموزش وپ��رورش در تحق��ق تعلیم وتربی��ت اسالمي اس��ت. پس 
فعالیت ه��ای قرآنی نباید تنها بر دوش معلمان و آموزش وپرورش 
س��نگیني کند؛ بلكه خانواده ه��ا نیز باید وظیفة خ��ود را در این 
خصوص انجام دهند. بی تردید یکی از مهم ترین آسیب هاي فعلي 
در آموزش قرآن، عدم مشاركت عملي از سوی والدین است که در 
این زمینه به بازی گرفته نمی ش��وند. باید این باور غلط خانواده ها 
اصالح ش��ود که تربیت اخالقي و اسالمي  فرزندانشان تنها وظیفة 
مدرسه و جامعه اسالمي است. از این رو در وهله اول نهاد خانواده 
باید هم پای معلم در فعالیت ها مش��ارکت کند و در وهله دوم این 

امر نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است.
س��خن پایانی این که اگر این نوشته توانسته باشد فقط تلنگری 
در ذهن و فکر خوانندگان بزند همه ما نزد خدا مأجوریم. امید که 
صاحبان اندیش��ه این مطالب را بدون هیچ مالحظه ای نقد کنند؛ 

البته نقد عالمانه و منصفانه.

از آنجا که »خواندن« 
و »فهميدن« دو روی 

يک سکه هستند، ولي 
ما به اشتباه اين دو را 

از هم جدا می دانيم، 
مهم ترين کاری که در 

زمينه آموزش قرآن بايد 
صورت پذيرد اين است 
که در برنامه ريزی ها در 

کنار توجه به آموزش 
مهارت های خواندن، 

»تربيت« هم به عنوان 
محور برنامه ريزی و 

هدف نويسی مورد توجه 
قرار گيرد

اله
مق
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قلب اين كتاب ها تند تر مي تپد
رقابت 31 عنوان كتاب براي تصاحب عنوان برگزیده و تقدیري

دبيرخانه سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي

كوتاه تا به امروز
دوازدهمی��ن جش��نوارة كتاب  ه��اي آموزش��ي و تربیت��ي، ب��ه 
جش��نواره اي ویژة كتاب هاي قرآني تبدیل ش��د تا بدین وسیله، 
اهتمام ویژه ناش��ران و مس��ئوالن مربوط بیش از پیش به مسئله 
تولید و انتشار كتاب هاي قرآني، خصوصًا براي مخاطب دانش آموز، 

جلب شود. 
به این منظور تقریبًا با تمام ناش��راني كه در فاصله چهار س��اله 
93-1390 كتابي در حوزة قرآن منتشر كرده بودند، تماس گرفته 

و خبر برگزاري جشنواره تلفني به آن ها اطالع داده شد. 
از می��ان كتاب هاي قرآني رس��یده، در نهایت 214 عنوان آن ها 
براي مخاطب دانش آموز و معلم مناس��ب و مفید تش��خیص داده 
شد و با این تعداد كتاب رقابت هاي جشنوارة دوازدهم كلید خورد. 
كتاب هاي مناسب به شش گروه تقسیم و براي داوري هر گروه، 
س��ه داور دعوت ش��دند. هر گروه داوري، در وهلة نخست بخشي 
از كتاب ها را از غربال  گذراند. سپس براي تك تك كتاب هایي كه 
باقي مانده بود، فرم ارزیابي تكمیل ش��د و هر كتاب كه براس��اس 
میانگین نمرات س��ه داور، باالتر از بقیه قرار گرفت، براساس نظر 

گروه به عنوان نامزد دریافت عنوان برگزیده تعیین شد.

اینك، در این گزارش كوتاه اجمااًل به معرفي نامزدهاي هر گروه 
مي پردازی��م. در مرحلة بعد، چالش داوران محترم این خواهد بود 
كه معلوم كنند كدام یكي از این نامزدها، استحقاق كسب عنوان 

برگزیده یا تقدیري جشنوارة دوازدهم را دارند. 

در آينه آمار
214 كتاب مناس��ب راه یافته به جش��نوارة دوازدهم، متعلق به 
77 ناش��ر اس��ت. از این تعداد 34 ناشر )44 درصد( شهرستاني و 
بقی��ه تهراني اند. از نظر تعداد كتاب ها نیز 88 عنوان )41 درصد( 
در شهرس��تان ها چاپ و منتشر ش��ده كه به  نظر مي رسد نسبت 

قابل توجهي است. 
 در شش گروه جشنواره، مجموعًا 31 عنوان كتاب نامزد دریافت 
جایزه ش��ده اند. این عنوان ها، به 26 ناش��ر تعلق دارند كه 11 ناشر 
آن شهرس��تاني هستند. به این ترتیب مي توان گفت سهم ناشران 
شهرستاني از كتاب هاي نامزد شده، اندكي بیش از 42 درصد است. 
در صورتي كه موارد تكرار ش��ده را هم در نظر بگیریم، این رقم 
ب��ه 35 درصد كاهش پیدا مي كند، زیرا از برخي ناش��ران تهراني 
بیش از یك مورد نامزد معرفي شده است. انتشارات مدرسه با سه 
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عنوان، بیش��ترین تعداد نامزدهاي معرفي ش��ده را دارد و پس از 
آن امیركبیر، خانه كتاب، طالیي، قدیاني و كانون اندیش��ه جوان 
هر كدام دو عنوان از كتاب هاي معرفي شده را به خود اختصاص 

داده اند.
در ادامه به معرفي هر گروه و كتاب هاي نامزد شده از سوي آن 

مي پردازیم. 

1. گروه تفسير و ترجمه قرآن

در این گروه آقایان حجت االسالم سيد جواد بهشتي، محمود 
كريمي و س�يد محمد حسين ميرباقري، در مرحلة غربالگري 
به 14 عنوان از 32 عنوان كتاب رسیده اجازة عبور دادند. سپس 
6 عن��وان از كتاب ه��ا را براي دریافت كس��ب عن��وان برگزیده و 

تقدیري نامزد كردند. عناوین نامزدهاي این گروه از این قرارند: 
é تفسير قرآن و روش هاي آن، عزت ا... مرتضایي/ انتشارات 

خانه كتاب 
é تفسير معين: راهنماي مفاهيم قرآن كريم، تألیف محمد 

هویدي، ترجمه احمدبرادري و دیگران/ انتشارات مدرسه
é دايرئ المع�ارف موضوعي قرآن مجيد، اس��ماعیل لطفي/

انتشارات اروند 
é علوم قرآني، كریم دولتي/ انتشارات خانه كتاب

é فرهنگ نامة س�وره هاي قرآن به زبان س�اده، غالمرضا 
حیدري ابهري/ انتشارات قدیاني

é قرآن ش�ناخت، محمد علي اسدي نس��ب/ انتشارات كانون 
اندیشه جوان

2. گروه حفظ و آموزش روخواني

در گ��روه حفظ و آموزش روخوان��ي، آقایان علي اصغر اميني، 
س�يدمهدي س�يف و احمد ش�اه علي با بررس��ي 34 عنوان 
كتاب به فهرس��ت نهایي، ش��امل 5 كتاب، دس��ت یافتند. شایان 
ذكر اس��ت كه در این گروه دو عنوان از كتاب هاي منتخب چون 
در جش��نواره هاي پیش��ین )دهم و یازدهم( نیز حضور داشتند و 
جایزه هم كسب كرده  بودند از فهرست نامزده هاي دریافت جایزه 

كنار گذاش��ته شدند: اولي كتابي بود از انتشارات طالیي با عنوان 
»سرود آس��ماني: آموزش قرآن و زبان وحي« و دیگري كتابي از 

انتشارات مدرسه با عنوان رنگین كمان. 
در هر حال پنج عنوان كتابي كه در نهایت براي كس��ب عنوان 

برگزیده در این گروه نامزد شدند از این قرار بودند: 
 

é ادبس�تان ق�رآن، غالم  عباس سرش��ور خراس��اني/ محمد 
قدوس��ي/ محمدجعفر محبي/ س��یدهادي مح��دث/ رضا نباتي/ 

مسعود وكیل/ انتشارات محراب قلم
é حفظ آسان قرآن، علي رضا شاهسوني/ انتشارات فجر قرآن
é قرآن دانش آموز )س��ال اول(، س��یدهادي محدث، محمود 

كریمي، سیدمحمود چاوشي/ انتشارات دانش آموز
 é كتاب كار آموزش قرآن  پايه هش�تم )و هفتم(، علیرضا 

لك زایي/ انتشارات بخشایش 
é معل�م يار دين و زندگي 2/ تألیف مریم حجت و فرش��تة 

قاسم زاده / انتشارات ضریح آفتاب و نیز 
معلم يار دين و زندگي3/ از همین مؤلفان / انتشارات كتابدار 

توس. 

3. گروه دانستني ها و لطايف قرآني

در ای��ن گ��روه داوري كه ياس�ين ش�كراني، سيدس�جاد 
طباطبايي ن�ژاد و رض�ا نبات�ي كار قض��اوت را در آن بر عهده 
داش��تند از 21 عنوان كتاب راه یافته به جشنواره دوازدهم، چهار 
عنوان براي برگزاري دور نهایي رقابت ها معرفي ش��دند. این گروه 
در بین گروه هاي ش��ش گانه جش��نواره كمترین تعداد كتاب هاي 

رسیده را داشت.

چهار كتاب برگزیده عبارت بودند از: 
é مجموع��ه س��ه جلدي آش��نایي با مع��ارف قرآني به ش��یوه 
س��رگرمي: قرآن، كودك، س�رگرمي، علیرضا افش��اري مقدم/ 

انتشارات جمال
é مجموع�ة پنج جلدي پنجره اي به روش�ني: گامي نو در 
جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، محمد سهیلي پور/ 
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انتشارات نوشته
é بچه ها س�الم: آش�نايي با آداب س�الم، حجت االس��الم 
والمس��لمین راس��تگو، معاونت پژوهش مؤسسة فرهنگي یاسین/ 

انتشارات مؤسسة فرهنگي هنري یاسین امین 
é قرآن خودموني: دعاهاي قرآني، حس��ین زماني/ انتشارات 

احسان

4. گروه قرآن و سبك زندگي

از 41 عنوان كتابي كه در گروه قرآن و سبك زندگي به داوري 
گذاشته شد، 14 عنوان از مرحلة غربالگري عبور كردند كه پس از 
بحث و بررسي  آقایان محمد مهدي اعتصامي، احمد برادري 
و محمد رضا عاقل زاده، هفت  عنوان به جمع نامزدهاي كس��ب 
عنوان برگزیده راه یافتند. گروه قرآن و س��بك زندگي را مي توان 
دس��ت و دل بازترین گروه جش��نواره دوازدهم در معرفي نامزدها 

دانست. 

é آداب معاش�رت در اس�الم، ناصر مكارم شیرازي، تهیه و 
تنظیم: ابوالقاس��م علیان نژاد دامغاني/ انتش��ارات امام علي بن ابي  

طالب)ع(
é مجموع�ه دو جلدي آموزش روش ه�اي تدبر در قرآن 
)ج1: مقدم��ات تدب��ر در ق��رآن/ ج2: روش هاي تفك��ر در قرآن( 
احمد رضا اخوت/ انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع( و همشهري 
é امر به معروف و نهي از منكر در آينه قرآن كريم، محمد 

عابدي میانجي/ انتشارات معروف
é فرهنگ نام�ه س�بك زندگ�ي: آموزه های��ي از ق��رآن و 

اهل بیت)ع(، غالمرضا حیدري ابهري/ انتشارات قدیاني
é مجموعه ده جلدي سبك زندگي با عناوین ازدواج، خانواده، 
مس��ائل تربیتي كودك، احترام به والدی��ن، كودكان یتیم، كمك 
به بیمار، هدیه در اس��الم، انفاق و بخش��ش، مشاركت اجتماعي 
و اش��تغال و كارآفرین��ي. ای��ن مجموعه حاصل قل��م آقاي میثم 
طاهرآبادي )با مشاركت مهرناز رس��ول زاده و علیرضا احمدي( و 
آقایان علي روایي و س��ید علي موس��وي است و از سوي مؤسسه 

نداي قرآن منتشر شده است. 
é نگرش�ي ديگر به قرآن )همراه با كارگاه آموزشي نگرشي 
دیگ��ر به ق��رآن(، مهدي نخاولي/ انتش��ارات مؤسس��ه مطالعات 

راهبردي علوم و معارف اسالمي
é همه را دوست بداريم، علیرضا برازش/ انتشارات امیركبیر

5. گروه قصه هاي قرآني

داوران گروه قصه هاي قرآني، متش��كل از آقایان پرويز آزادي، 

ناصر ن�ادري و حبيب يوس�ف زاده از بی��ن 33 عنوان كتاب 
داس��تان، به چهار عنوان اجازه دادن��د دور آخر رقابت ها را برگزار 
كنند. نیمي از این چهار عنوان س��هم انتش��ارات مدرسه و نیمي 
س��هم انتشارات طالیي است. گروه قصه هاي قرآني را نیز مي توان 
س��ریع ترین گروه جشنواره در داوري دانست. چهار نامزد گروه از 

این قرار بودند: 
é راه و چاه: قصه هاي قرآني، شهرام شفیعي/ انتشارات طالیي

é قصه هاي بهش�تي: زندگ�ي حضرت نوح)ع(، سوس��ن 
طاقدیس/ انتشارات مدرسه 

é مجموع��ه 12 جلدي قصه هاي خ�دا، بهروز رضایي كهریز/ 
انتشارات طالیي

é مجموعه پنج جلدي قصه هاي ش�يرين قرآن )مجموعه(، 
مهري ماهوتي/ انتشارات مدرسه 

6. گروه مفاهيم و معارف قرآن كريم

در این گروه خانم فاطمه فاخر و آقایان علي فرخي و مسعود 
وكيل با بررسي 44 عنوان كتاب، ابتدا به 14 عنوان، مجوز عبور 
از مرحله غربالگري را دادند. سپس پنج عنوان از كتاب ها را براي 
رقابت بر س��ر عنوان برگزیده به دور نهایي فرس��تادند. پنج نامزد 

گروه داوري مفاهیم و معارف نیز از این قرارند: 
é ارتباط نهج البالغه با قرآن، مجید معارف، حامد شریعتي 

نیاسر/ انتشارات بنیاد نهج البالغه 
é تحلي�ل دعوت حضرت ابراهيم عليه الس�الم در قرآن 
كريم با رويكرد تربيتي، سید محمد دلبري/ انتشارات دانشگاه 

امام صادق)ع(
é فرجام فرخنده: پژوهش�ي در اصالت خاتميت، مهدي 

حبیبي/ انتشارات گوي
é نقش تاريخي زن از ديدگاه قرآن، س��یدابراهیم حسیني/ 

انتشارات كانون اندیشه جوان 
é هم�ه به جهن�م مي روند، حتي... بازخوان��ي داغ ترین آیه 

قرآن، علیرضا برازش/ انتشارات امیركبیر 

گفتني اس��ت در البه الي صفحات این شماره از جوانه، شماري 
از كتاب هاي نامزد ش��ده، به منظور آشنایي بیشتر و بهتر شما با 
آن ها، به نقد و بررسي گذاشته شده اند؛ همچنین با پدیدآورندگان 
برخي از این آثار گفت و گوهایي ترتیب داده شده كه خواندن آن ها 

خالي از لطف نیست.
براي دانس��تن نتیج��ة نهایي داوري ها، تا عص��ر روز 29 آذرماه 
1394 بای��د صبوري به خرج داد. خوانن��دگان محترم جوانه نیز 
براي ش��ناختن برگزیدگان، باید تا انتش��ار ش��ماره  بعدي جوانه، 

دندان بر جگر بگذارند و در انتظار بمانند.
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تطبيق با متن قرآن

دکتر پرويز آزادي

چند نکته قابل توجه دربارة كتاب قصه هاي قرآني راه و چاه

کتاب »راه و چاه« نگاشته آقای شهرام شفیعی اثری قابل توجه 
در حیطة داستان های قرآنی است. زحمات زیادی از سوی مؤلف 
و ناش��ر محترم )نشر طالیي( جهت ارائه این اثر به جامعه صورت 
گرفته است. از مزیت های قابل تقدیر آن قلم خاص و کتاب سازی 

ویژه آن است که جای تحسین دارد.
اما از آنجا که این اثر در حیطة داستان های قرآنی نوشته شده و 
این عنوان بر پیشانی کتاب نیز حک شده است جا دارد از جهت 
میزان س��ازگاری آن با قرآن کریم مورد بررس��ی قرار گیرد، چرا 
ک��ه مخاطب، بیان این کتاب را هم��ان بیان قرآن و واقعیت هایی 
می داند که قرآن کریم بیان کرده اس��ت.  در این نوشتار، اثر فوق 
صرفًا از یک جهت و آن »تطبیق با متن قرآن« مورد بررسی قرار 
می گیرد و شایسته است از جهات دیگر و از سوی متخصصان امر 
مورد نقد واقع ش��ود تا در تولیدهای بعدی مؤلف و س��ایر مؤلفان 

این حیطه، آثار فاخرتری تولید گردد.
 

تفسير نادرست آيات قرآنی
الف. در صفحات 8 و 9 به اين صورت به آفرينش اش�اره 

شده است:
»و خداوند انسان را از يک تن آفريد و آن يک تن را که 
آدم نام داش�ت از خاک آفريد. و از آن يک تن همسرش 

را آفريد.«
این عبارت اشاره به آیه آغازین سوره نساء دارد که می فرماید: 

»يا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك�مُ الَّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍئ َو َخَلَق  
ِمْنه�ا َزْوَجه�ا َو َبثَّ ِمْنُهم�ا ِرجااًل َكثيرًا َو ِنس�اًء َو اتَُّق�وا اهللََّ الَّذي 

َتسائَُلوَن ِبِه َو اْلَْرحاَم ِإنَّ اهللََّ كاَن َعَلْيُكْم َرقيبًا«
در اینجا منظور از »َخَلَق منها« خلق همسر آدم از آدم نیست بلکه 
منظور این است که خدا انسان و همسرش را از »نفس نوع« آفرید 
نه اینکه »حّوا« را از »آدم« آفرید. این بیان بیشتر با تعالیم توراتی و 
اسرائیلیات سازگار است نه با تعالیم اسالمی. همین موضوع بار دیگر 

در صفحة 13 تأیید شده است. جایی که مؤلف می نویسد:
»آدم تنه�ا بود. خ�دا حّوا را از هم�ان گل آفريد و او را 

همسر آدم کرد.« 
از این عبارت چنین برداش��ت مي ش��ود که خدا حّوا را از باقی 
مانده همان »ِگل آدم« آفریده است نه از جنس همان ِگل که باز 

اشکال فوق بر آن وارد است.

ب. در صفحة 12 آمده است:
»ش�يطان گفت امروز روز جان گرفتن خاک اس�ت. اما 
انس�ان ها بار ديگ�ر به خ�اک خاموش ب�از می گردند. در 
قيام�ت، تو دوباره به خاکيان ج�ان خواهی داد. من تا آن 

اب
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روز از ت�و مهل�ت می خواه�م. و خدا ت�ا روز قيامت به او 
مهلت داد. تا لحظه ای معلوم که کسی جز خدا نمی داند.«

خداوند به شیطان تا »روز قیامت« مهلت نداده است بلکه تا روز 
»وقت معلوم« به او مهلت داده است که مؤید آن آیات 36 تا 39 

سوره حجر و نیز 79 تا 85 سوره ص است: 
ق�اَل َربِّ َفَأْنِظْرني  ِإلى  َيْوِم ُيْبَعُثوَن ق�اَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظريَن ِإلي  
ِتَك َلُْغِوَينَُّه�مْ َأْجَمعيَن ِإالَّ ِعباَدَك  َي�ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ق�اَل َفِبِعزَّ
َم ِمْنَك َو  نَّ َجَهنَّ َ ِمْنُه�ُم اْلُمْخَلصي�َن قاَل َفاْلَحقُّ َو اْلَحقَّ َأُقوُل َلَْم�ألَ

ْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمعيَن )ص/ 85-79( ِممَّ
مؤلف به اش��تباه تا لحظه مش��خص را تعریف روز قیامت گرفته 

است در صورتی که این ها دو وقت جدای از هم هستند.

ج. در صفحه 16 آمده است:
»پس به س�وی درخت بزرگ دويدند و ميوة ممنوع را به 
دهان گذاش�تند. آن گاه، زن به مرد گفت: ای آدم، من از 
اين ميوه خوردم و به خدا قسم که تا امروز چيزی به اين 
خوبی نخورده بودم. اين طعم گناه بود. همان که ش�يطان 

برای گناه کاران، مانند عسل، شيرين می کند.«
خداوند می فرمايد:

َئ َفُكال ِمْن َحْيُث ِش�ْئُتما َو ال  َو يا آَدُم اْس�ُكْن َأْنَت َو َزْوُجَك اْلَجنَّ
�ْيطاُن  اِلميَن َفَوْس�َوَس َلُهَما الشَّ َرَئ َفَتُكونا ِمَن الظَّ �جَ َتْقَربا هِذِه الشَّ
ِلُيْبِدَي َلُهما ما ُووِرَي َعْنُهما ِمْن َسْوآِتِهما َو قاَل ما َنهاُكما َربُُّكما َعْن 
َجَرَئ ِإالَّ َأْن َتُكونا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونا ِمَن اْلخاِلديَن َو قاَسَمُهما  هِذِه الشَّ
َجَرَئ َبَدْت َلُهما  ا ذاَقا الشَّ ِإنِّي َلُكما َلِمَن النَّاِصحيَن َفَدالَُّهما ِبُغُروٍر َفَلمَّ
ِئ َو ناداُهما َربُُّهما  َس�ْوآُتُهما َو َطِفقا َيْخِصفاِن َعَلْيِهما ِم�ْن َوَرِق الَجنَّ
�ْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ  َرِئ َو َأُقْل َلُكما ِإنَّ الشَّ �جَ َأ َلْم َأْنَهُكما َعْن ِتْلُكَما الشَّ
ُمبيٌن قاال َربَّنا َظَلْمنا َأْنُفَس�نا َو ِإْن َلْم َتْغِفْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنُكوَننَّ ِمَن 

اْلخاِسريَن )اعراف/ 23-19(
بنابراین آیات و آیات دیگر، اول حّوا میوه را نخورده اس��ت؛ بلکه 
آدم و ح��ّوا باهم میوه را خوردن��د. اینکه بپذیریم اول حوا میوه را 
خورد و بعد برای همس��رش تعریف کرده اس��ت، مؤید این آموزة 
توراتی اس��ت که زن موجب فریب انس��ان اس��ت و عامل ابتالی 
اوس��ت؛ بنابراین زن همواره شر اس��ت. در صورتی که خداوند به 
زن هی��چ گاه این گونه نگاه نکرده اس��ت و او را موجودی هم رتبه 

مرد می داند.
همچنین در عبارت مؤلف آورده ش��ده است: »اين طعم گناه 
بود. هم�ان که ش�يطان برای گن�اه کاران، مانند عس�ل، 
ش�يرين می کند.« عبارت تداعی گر این اس��ت که آدم و حوا از 
اینکه این کار را کردند خوش��حال بودند و یا گناه بس��یار شیرین 
است و خداوند انسان را از دست یافتن به شیرینی بازداشته است. 
در صورتی ک��ه آی��ه مي گوید آدم و حوا بالفاصل��ه بعد از خوردن 
پش��یمان شدند و دیدند که فریب ش��یطان را خورده اند و لذا به 

هیچ وجه از شیرینی یا طعم میوه تعریف نکردند.
ای��ن اش��تباه در تصویرگري صفحات 14 و 15 نیز تكرار ش��ده 

اس��ت. در این تصویر آدم و حوا به صورت لخت کش��یده شده اند 
که با تعالیم قرآن سازگار نیست؛ چون بر اساس آیات قرآن آن ها 
لباس بر تن داشتند و بعد از خوردن میوه بود كه لباس از تنشان 
ریخت؛ ولی در تورات گفته شده است که تازه متوجه شدند لخت 
هس��تند؛ یعنی از اول لباسی نداش��تند و لذا در تصویرگری های 
مبتن��ي بر تورات هم مکرر همین را تصویر كرده اند. همچنین در 
ای��ن تصویر حوا به آدم میوه را تعارف می کند؛ میوة س��یب را که 

نماد طغیان انسان در برابر خداوند است!

د. در صفحه 17 آمده است:
»پس، پشيمان از گمراهی خود، نشستند تا خداوند عاقبت 
کار را چه سازد. اما خدا توبه آن دو را پذيرفت. زيرا که توبه 
دری اس�ت باز ش�دنی. و خدا اين در را از مهربانی ساخته 
است. پس مرد و زن پيمانشان را با خدا محکم کردند. مانند 
گرهی که سخت تر از قبل بسته شود. آن گاه خدا کلماتی به 

آدم و ح�وا آموخت. و آن دو را به زمين 
فرستاد.«

خداوند می فرماید:
ا كانا  �ْيطاُن َعْنها َفَأْخَرَجُهما ِممَّ َفَأَزلَُّهَما الشَّ
فيِه َو ُقْلَن�ا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َو َلُكْم 
ِفي اْلَْرِض ُمْس�َتَقرٌّ َو َمتاٌع ِإل�ي  حيٍن َفَتَلقَّي 
اُب  آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّ
ُكْم  ا َيْأِتَينَّ حيُم ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها َجميعًا َفِإمَّ الرَّ
ِمنِّي ُهدًي َفَمْن َتِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو 

الُهْم َيْحَزُنوَن )بقره/ 38-36(
براس��اس آیات فوق خداوند برای اینک��ه آدم و حوا بتوانند توبه 
کنند کلماتی را به آنان آموخت نه اینکه برای زندگی در زمین به 

آنان کلماتی بیاموزد. مؤلف این مورد را جابه جا کرده است.

ه� . در صفحه 114 از زبان ُعزير پيامبر نقل می شود
»آيا پس از مرگ حياتی ديگر هست؟«

در صورتی که قرآن کریم از زبان عزیر این گونه نقل می کند:
»... َأنَّي ُيْحيي  هِذهِ  ا...ُ َبْعَد َمْوِتها َفَأماَتُه ا..ُ. ِماَئَئ عاٍم...« )بقره/ 

)259
عزیر پیامبر در معاد ش��ک نداش��ت؛ فقط می خواست بداند که 
خداون��د چگونه م��ردگان را مبعوث خواهد ک��رد. عبارت مؤلف 
نش��انگر تردید این پیامبر در اصل معاد است که حرف صحیحی 

نیست.

و. در صفح�ه 115 بعد از نقل ماجرای زنده ش�دن عزير 
آمده است:

آن گاه ب�ه فرمان خداوند رهگذری از عزير پرس�يد: ای 
مرد، چه مدت در کنار اين درخت خفته بودی؟ گفت: يک 
روز يا قس�متی از يک روز. خداوند ب�ا دل عزير گفت: به 

آيه مي گويد آدم و حوا 
بالفاصله بعد از خوردن 
پشيمان شدند و ديدند 
که فريب شيطان را 
خورده اند و لذا به 
هيچ وجه از شيرينی يا 
طعم ميوه تعريف نکردند
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راستی تو صد سال در اينجا خفته بودی.«
متن فوق به نحوی نقل ش��ده اس��ت که گویا بار اول رهگذر با 
عزیر صحبت می کند و در وهله دوم با خداوند؛ در صورتی که در 
نقل قرآنی در هر دو بار خداوند با عزیر سخن می گوید، همان طور 

که می فرماید:
َأْو َكالَّذي َمرَّ َعلي  َقْرَيٍئ َو ِهَي خاِوَيٌئ َعلي  ُعُروِشها قاَل أَنَّي ُيْحيي  
هِذهِ  ا...ُ َبْعَد َمْوِتها َفَأماَتُه اهللَُّ ِماَئَئ عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه قاَل َكْم َلِبْثَت قاَل 

َلِبْثُت َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم قاَل َبْل َلِبْثَت ِماَئَئ عاٍم )بقره/ 259(
شاید گفته ش��ود که مؤلف خواسته است سخن گفتن خداوند 
با عزیر را به نحوی توجیه کند که در مرحله اول رهگذر را آورده 
و در مرحل��ه دوم با دل س��خن گفت��ن را، در صورتی که تصریح 
آیه فوق س��خن گفتن خداوند با عزیر است حال به هر شکلی که 
بوده باش��د از طریق دل یا شنیدن صدا و یا به نحوی که خداوند 

خواسته باشد؛ مهم نقل صحیح مطلب است.

ز. در صفحه 127 در داستان يونس آمده است:
»اکنون به شهر خود باز می گردم و...«

اشاره شده اس��ت که حضرت یونس بعد از اینکه از شکم ماهی 
بیرون آمد به میان قوم خود بازگش��ت در صورتی که قرآن کریم 

می فرماید:
»َو َأْنَبْتنا َعَلْيِه َشَجَرًئ ِمْن َيْقطيٍن )146( َو َأْرَسْلناُه ِإلي  ِماَئِئ َأْلٍف 

ْعناُهْم ِإلي حيٍن )148(« )صافات( َأْو َيزيُدوَن )147( َفآَمُنوا َفَمتَّ
خداوند درباره اینکه یونس به میان قوم خود بازگش��ت س��اکت 
اس��ت و حتی ظاهر آیه بر این داللت دارد که خداوند یونس را به 
پیامبری قوم دیگری برانگیخت که صد هزار نفر یا بیشتر جمعیت 
داشت. اگر این قوم دیگر، قوم خود یونس بود صرفًا با عبارت ساده 

»و ارسلناه الی قومه« می توانست مطلب را بیان کند.

ترجمه غيرفنی و صحيح
الف. در صفحه 106 آمده است:

»گفتن�د هده�د از غائب ش�دگان اس�ت ... و هيچ کس 
نمی داند که اکنون در کدام آسمان  است.«

بخ��ش اول عبارت، برگرفت��ه از بخش آخر آیه ذیل اس��ت که 
می فرماید:

ْيَر َفقاَل ما ِلَي ال َأَري اْلُهْدُهَد َأْم كاَن ِمَن اْلغاِئبيَن«   َد الطَّ »َو َتَفقَّ
)نمل/20(

ترجمه درس��ت عب��ارت »كاَن ِم��َن اْلغائِبیَن«  »غائب اس��ت« 
می باش��د نه عبارت نامأنوس »از غائب شدگان است«. شاید گفته 
ش��ود این کتاب زبان خاص دارد؛ ولی زبان خاص نیز باید حدود 
زب��ان اصلی را رعایت کند و به خاطر خاص ش��دن نباید از زبان 
دیگر به ش��یوه نامأنوس گرته ب��رداری کند که البته یک عرب نیز 

عبارت قرآنی را این گونه درک نمی کند. 

ب. در صفحه 102 آمده است:

»و خداوند ريزبين و آگاه است«
همان طور که مش��خص اس��ت ریزبین توصیف مثبتي نیست و 
خصوصًا امروزه به معنای منفی به کار می رود. مترجمان قرآن نیز 
این گونه معنی نکرده اند. با جست وجویی که در سوره لقمان صورت 
گرفت این ترجم��ه می تواند به احتمال قوی معادل عبارت »علیم 
خبیر« )لقمان/ 48( باشد که در هر صورت ترجمه صحیحي نیست.

افزودن مطالب غيرقرآنی به داستان
الف. در صفحه 10 آمده است:

»خدا خواست تا آدم را خلق کند. پس به فرشتگان گفت: 
به زودی موجود تازه ای می آفرينم. او در زمين جانش�ين 
من خواهد بود. فرشتگان گفتند: ما می هراسيم... از آنکه 
او ظالم باش�د. و آس�تينش با خون ديگران سرخ شود. و 
چش�مه های آب را از س�نگ پر کند. و تاريکی را به جای 

نور دوست بدارد.«
اشاره به خلقت انسان است. 

خداوند می فرماید: 
»َو ِإْذ ق�اَل َربُّ�َك ِلْلَمالِئَكِئ ِإنِّي جاِعلٌ  ِف�ي  اْلَْرِض َخليَفًئ قاُلوا 
ماَء َو َنْحُن ُنَس�بُِّح  َأ َتْجَع�ُل فيها َمْن ُيْفِس�ُد فيها َو َيْس�ِفُك الدِّ

ُس َلَك قاَل ِإنِّي َأْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن« )بقره/ 30( ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ
طبق این آیه خداوند می خواهد آدم را خلیفة خود در زمین قرار 
دهد نه اینکه می خواهد او را بیافریند. این دو موضوع جداس��ت، 
زی��را خداوند قبل از این بحث، آدم را آفریده اس��ت. عالوه بر این 
فرش��تگان نگفتند كه ما می ترس��یم؛ حرفی از ترس نیست، چرا 
که اصاًل اینجا مقام ترس  نیس��ت؛ بلکه گفتند او در زمین فس��اد 
می کند و می خواستند بدانند خداوند چرا با علم به اینکه آدم در 
زمین فس��اد خواهد کرد او را به خالفت برمي گزیند؛ که خداوند 
فرمود: من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. همچنین مطالبی 
به فرش��تگان نس��بت داده ش��ده اس��ت که در آیه به هیچ وجه 
اشاره ای به آن نیس��ت؛ همانند »و چشمه های آب را از سنگ پر 
کند. و تاریکی را به جای نور دوست بدارد.« به نظر می رسد مؤلف 
محترم یا از منبع دیگری به غیر از قرآن اس��تفاده کرده اس��ت و 
یا صرفًا خواس��ته است عبارت پردازی کند. در هر صورت در اینجا 

مطلبی به نادرست به فرشتگان نسبت داده می شود.

ب. در صفحه 38 آمده است:
»و چ�ون جمعی از مردم از صالح نش�انه ای خواس�تند، 
خداوند او را نش�انه ای داد. اکنون تيش�ه ات را بردار و بر 
آن صخره ماده شتری بتراش. پس صالح چنين کرد و آن 
شتر س�نگی به فرمان خداوند عطس�ه ای کرد و دست و 
پايی زد تا قدم هايش به خاک رسيد. آن گاه از دل سنگ 

بيرون شد و رفت تا از آن چشمة زالل سيراب شود.«
خداوند می فرمايد:

»َو ي�ا َقْوِم هِذِه ناَقُئ ا...ِ َلُكْم آَيًئ َفَذُروها َتْأُكْل في  َأْرِض ا...ِ َو ال 

اب
کت

ی 
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قد 

ن
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وها ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعذاٌب َقريٌب« )هود/64( َتَمسُّ
وها  »قاَل هِذِه ناَقٌئ َلها ِش�ْرٌب َو َلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُلوٍم َو الَتَمسُّ

ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعذاُب َيْوٍم َعظيٍم« )شعراء 156-155(
ُب�وُه َفَعَقُروها  »َفق�اَل َلُهْم َرُس�وُل اهللَِّ ناَقَئ اهللَِّ َو ُس�ْقياها َفَكذَّ

اها« )شمس/ 14-13( َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّ
در کالم خداون��د س��خنی از نحوه اعطای ناقه ب��ه صالح وجود 
ن��دارد؛ در صورتی که مؤلف محترم نحوه تراش��یدن ناقه بر روی 
صخره را بیان کرده است. آن چیزی هم که در روایات وجود دارد 
شکافته شدن دل کوه و بیرون آمدن ناقه از آن است نه نقشی که 

بر روی صخره کشیده شود و بعد تجسم بیابد و زنده شود.
ج. در صفحه 55 آمده است:

»با خداوند دوستی کردی. و هر زمان در پی پروردگارت 
رفتی. مانند انگش�تر که با انگشت می رود. اکنون تيغ از 
گل�وی اس�ماعيل دور کن. و بر جای آن گوس�فندی را از 
پهلو بر زمين بخوابان. و اين برای تو و آيندگان آزمايشی 
آشکار بود. پس باشد که نام تو و فرزندت تا هميشه نيک 

بماند.«
مطالب فوق به خداوند نس��بت داده ش��ده است در صورتی که 

خداوند می فرماید:
ْعَي قاَل يا ُبَنيَّ ِإنِّي َأري  ِفي اْلَمناِم أَنِّي َأْذَبُحَك  ا بََلَغ َمَعُه السَّ »َفَلمَّ
َفاْنُظْر ما ذا َتري  قاَل يا أََبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َس�َتِجُدني  ِإْن ش�اَء ا..ُ. 
ا َأْسَلما َو َتلَُّه ِلْلَجبيِن )103( َو ناَدْيناُه َأْن  اِبريَن )102( َفَلمَّ ِمَن الصَّ
ْؤيا ِإنَّا َكذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِس�نيَن  ْقَت الرُّ يا ِإْبراهيُم )104( َقْد َصدَّ
)105( ِإنَّ هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمبيُن )106( َو َفَدْيناُه ِبِذْبٍح َعظيٍم )107( 
َو َتَرْكنا َعَلْيِه ِفي اْلِخريَن )108( َسالٌم َعلي  ِإْبراهيَم )109( َكذِلَك 
َنْجِزي اْلُمْحِسنيَن )110( ِإنَُّه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْؤِمنيَن )111(« )صافات( 
ش��اید گفته شود این از باب داستان سرایی و اقتضای کار داستان 
اس��ت در صورتی که بیان به نحوی است که مخاطب آن را کاماًل از 
کالم خداوند می داند. ما در آیات قرآنی نظیری برای عبارات »از پهلو 
بر زمین بخوابان«، »و این برای تو و آیندگان آزمایشی آشکار بود.« و 
»پس باشد که نام تو و فرزندت تا همیشه نیک بماند« نداریم که در 

بهترین حالت باید گفت سوء برداشت از عبارات قرآنی است.

د. در صفحات132 و 133
 در بیان داس��تان اصحاب کهف گفته ش��ده است كه آن ها، به 
عل��ت آزار و اذیت مردم، از دو جنبه، هم اس��تقبال ش��دید و هم 
اظه��ار تنفر از اصحاب که��ف، آرزوی مرگ کردند؛ در صورتی که 
قرآن کریم در این مس��ئله کاماًل س��اکت اس��ت و در روایات نیز 

چنین مطلبی وجود ندارد؛ قرآن کریم می فرماید:
َفقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنيانًا َربُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم قاَل الَّذيَن َغَلُبوا َعلي  

َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجد« )کهف/21(
با توجه به ش��أن اصح��اب کهف می توان گفت آنان ش��وق دیدار 
خداوند را داشتند و از زیستن در زمانه اي که قباًل در آن زیسته بودند، 
اکراه داشتند همان طور که تفاسیر نیز این موضوع را تأیید می کنند.

ه�� . در صفح�ه 140 در داس�تان زکريا آمده اس�ت که 
خداوند به او فرمود: 

»نشانه تو اين است که زبانت سه روز در سکوت می رود. 
و در آن س�ه روز، در دل با خدای خود سخن می گويی. و 
با مردم جز با اشاره چشم و ابرو، سخن نتوانی گفت. و در 
اين سه روز، هيچ آسيبی به تو نرسد و در دکان نجاری ات، 

ميخی جابه جا نشود. و تو از هر گزندی در امانی.«
عبارات فوق می تواند ترجمه ش��ده عبارات قرآنی زیر باش��د که 

می فرماید:
»ق�اَل َربِّ اْجَعْل لي  آَيًئ قاَل آَيُت�َك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثَئ َأيَّاٍم 
ْح ِباْلَعِش�يِّ َو اْلِْبكاِر« )آل  ِإالَّ َرْم�زًا َو اْذُك�ْر َربَّ�كَ َكثيرًا َو َس�بِّ

عمران/41(
همان طور که مالحظه می ش��ود در عبارت 
قرآنی حرفی از جابه جا ش��دن میخ در دکان 
نجاری یا نرس��یدن آس��یب به زکریا نیست. 
نقل مطلب به این نحو شاید از جنبه پرداخت 
داستاني باشد؛ ولی باید توجه داشت مطلبی 
ك��ه به خداوند نس��بت داده می ش��ود برای 
مخاط��ب این س��ؤال را ایج��اد می کند كه 
خداون��د به چه علت از جابه جا نش��دن میخ 
سخن گفته اس��ت؟ اگر مطلب از غیر قرآن 
باش��د و یا از کس��ی غیر خداوند و پیامبران 
نقل شود راحت می توان به آن پر و بال داد؛ 

ولی حساس بودن نقل از قرآن می طلبد در به کار بردن این روش 
مق��داری احتیاط کرد. از این موارد در کتاب فراوان وجود دارد که 

نشدن مطلب پرهیز شد. از نقل آن ها جهت طوالنی تر

جابه جا کردن گويندة سخن
الف.  در صفحه 12 آمده است:

»ش�يطان گفت امروز روز جان گرفتن خاک اس�ت. اما 
انس�ان ها بار ديگ�ر به خ�اک خاموش ب�از می گردند. در 
قيامت،ت�و دوباره به خاکي�ان، جان خواهی داد. من تا آن 
روز، از ت�و مهلت می خواه�م. و خدا ت�ا روز قيامت به او 
مهلت داد. تا لحظه ای معلوم که کسی جز خدا نمی داند.«

عبارات »شيطان گفت امروز روز جان گرفتن خاک است. 
اما انس�ان ها بار ديگر به خ�اک خاموش باز می گردند. در 
قيام�ت، تو دوب�اره به خاکي�ان، جان خواه�ی داد« کالم 
ش��یطان نیس��ت؛ بلکه مضمون کالم الهی اس��ت ک��ه در موارد 
متعددی در قرآن آمده و در اینجا به نادرس��ت به شیطان نسبت 

داده شده است.
خداوند می فرماید:

�وِر َفِإذا ُهْم ِم�َن اْلَْجداِث  ِإلي  َربِِّهْم َيْنِس�ُلوَن  َو ُنِف�َخ ِفي الصُّ
)يس/51(

عزير پيامبر در معاد 
شک نداشت؛ فقط 
می خواست بداند که 
خداوند چگونه مردگان 
را مبعوث خواهد کرد. 
عبارت مؤلف نشانگر 
ترديد اين پيامبر در 
اصل معاد است که حرف 
صحيحی نيست
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�عًا َأْبصاُرُه�ْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْلَْجداِث  َكَأنَُّهْم َجراٌد ُمْنَتِش�ٌر  ُخشَّ
)قمر/7(

َي�ْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اْلَْجداِث  ِس�راعًا َكَأنَُّهْم ِإلي  ُنُصٍب ُيوِفُضوَن 
)معارج/43(

تحريف داستان قرآنی
الف. در صفحه 54 آمده است:

»تا اس�ماعيل به سن نوجوانی رسيد و دل ابراهيم برای 
فرزند بسيارتنگ بود. پس شبی خداوند به ابراهيم گفت: 
ای مرد برگزيده به دوستی خداوند، اکنون به آن صحرای 
گرم بازگرد. و کارد تيز بر گلوی اسماعيل بگذار و او را در 

راه خدايت قربانی کن.«
این مطلب بعد از این بیان شده است که ابراهیم سال ها  همسر 
و فرزندش را ندیده بود و حال، بعد از اینکه فرزند را در طفولیت، 
در بیاب��ان رها کرده ب��ود، می رود تا پس��رش را قربانی کند. این 
تصویر فردی بی رحم و دور از عطوفت است 
ک��ه برای فرزن��دش جز بدبختی و س��ختی 
نم��ی آورد؛ در صورتی که طب��ق آیه قرآنی، 
ابراهیم مدتی بعد از نوجوانی اس��ماعیل با او 
زندگی کرد و بعد از آن بود که این دس��تور 

خداوند آمد. همچنان که می فرماید:
ْعَي قاَل يا ُبَنيَّ ِإنِّي َأري   ا بََلَغ َمَعُه السَّ »َفَلمَّ
ِفي اْلَمناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر ما ذا َتري  قاَل 
يا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني  ِإنْ شاَءا...ُ ِمَن 

اِبريَن« )صافات/ 102( الصَّ
این موض��وع از عبارت ش��ریفه »بلغ معه 

السعی« به خوبی روشن است.
این نکته صرف نظر از این است که بپرسیم 
آیا آوردن داستان ذبح اسماعیل برای این سن واقعًا مناسب است 
یا نه. آیا ضرورت دارد تمامی  محتوای قصص قرآنی برای نوجوانان 
گفته شود به گونه اي كه احتمااًل منجر به نفی انبیا و منفور شدن 
آنان در ذهن نوجوان می شود. تمام مطالب قرآن برای تمامی  افراد 
نیست و هر کسی در هر شرایطی در سطحی از قرآن قرار دارد که 

با آن رشد می کند و به مراتب باالتر می رود.

ب. در صفحه 86 آمده است:
»آن گاه جادوگران هرچه از جادو داشتند، آشکار کردند. 
آن گاه موسی عصايش را بر زمين انداخت. و آن عصا ماری 
ش�د. بعد از آن دستش را در گريبان کرد و چون دست را 
بيرون آورد، مانند آفتاب می درخش�يد. آن گاه جادوگران 

فرعون به سجده افتادند.«
در عبارت فوق اش��اره ش��ده كه بعد از اینکه عصای موسی مار 
ش��د او دس��ت خود را در گریبان کرد، در صورتی که در داستان 
قرآن��ی این معجزه موس��ی به هیچ وجه در مقابل س��احران ارائه 
نش��د و ساحران صرفًا در قضیه مار شدن عصا به مبارزه با موسی 

آمده بودند و نه چیز دیگر، و به خاطر معجزة عصای موسی ایمان 
آوردند و نه دس��ت نورانی او؛ در صورتی که مطلب فوق القاگر این 
مطلب اس��ت که ساحران هر دو معجزه را یک جا دیدند و ایمان 

آوردند. همان طور که قرآن کریم می فرماید:
ُهْم  »قاَل َلُهْم ُموسي  أَْلُقوا ما أَْنُتْم ُمْلُقوَن )43( َفَأْلَقْوا ِحباَلُهْم َو ِعِصيَّ
ِئ ِفْرَعْوَن إِنَّا َلَنْحُن اْلغاِلُبوَن )44( َفَأْلقي  ُموسي  َعصاُه َفِإذا  َو قاُلوا ِبِعزَّ
ا  َحَرُئ ساِجديَن )46( قاُلوا آَمنَّ ِهَي َتْلَقُف ما َيْأِفُكوَن )45( َفُأْلِقَي السَّ

ِبَربِّ اْلعاَلميَن )47( َربِّ ُموسي  وَ هاُروَن« )48( )شعراء(

ج. در صفحه 96 چنين آمده است:
»پس داود با آنان گفت که دعوايش�ان را بگويند. اما در 
آن س�اعت، خواب مانند پرده نازکی پيش چش�مان داود 
آمد و داوران را خواب س�زاوار نيس�ت .... )ت�ا اينکه در 
صفح�ه 97 ادامه می دهد( ... و م�ن در پرده نازک خواب 

بودم پس با شتاب داوری کردم.«
در اینجا علت داوری اشتباه داود به خواب نسبت داده شده، در 
صورتی که در آیات قرآنی مطلب به نحو دیگری بیان شده است. 

آن گونه که می فرماید:
اٌب  »اْصِب�ْر َعلي  ما َيُقوُل�وَن َو اْذُكْر َعْبَدن�ا داُوَد َذا اْلَْيِد ِإنَُّه َأوَّ
ْحَن ِباْلَعِشيِّ َو اْلِْشراِق )18( َو  ْرَنا اْلِجباَل َمَعُه ُيَسبِّ )17( ِإنَّا َس�خَّ
اٌب )19( َو َشَدْدنا ُمْلَكُه َو آَتْيناُه اْلِحْكَمَئ  ْيَر َمْحُشوَرًئ ُكلٌّ َلُه َأوَّ الطَّ
ُروا اْلِمْحراَب  َو َفْصَل اْلِخطاِب )20( َو َهْل َأتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ
)21( ِإْذ َدَخُلوا َعلي  داُوَد َفَفِزَع ِمْنُهْم قاُلوا ال َتَخْف َخْصماِن َبغي  
َبْعُضن�ا َعلي  َبْع�ٍض َفاْحُكْم َبْيَننا ِباْلَحقِّ َو ال ُتْش�ِطْط َو اْهِدنا ِإلي  
راِط )22( ِإنَّ هذا َأخي  َلُه ِتْس�عٌ َو ِتْسُعوَن َنْعَجًئ َو ِلَي  َس�واِء الصِّ
ني  ِفي اْلِخطاِب )23( قاَل َلَقْد  َنْعَجٌئ واِحَدٌئ َفق�اَل َأْكِفْلنيها َو َعزَّ
َظَلَمَك ِبُسؤاِل َنْعَجِتَك ِإلي  ِنعاِجِه َو ِإنَّ َكثيرًا ِمَن اْلُخَلطاِء َلَيْبغي  
اِلحاِت َو َقليٌل ما  َبْعُضُه�ْم َعلى  َبْعٍض ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
اُه َفاْس�َتْغَفَر َربَُّه َو َخرَّ راِكعًا َو َأناَب )24(  ُهْم َو َظنَّ داُوُد َأنَّما َفَتنَّ

َفَغَفْرنا َلُه ذِلَك َو ِإنَّ َلُه ِعْنَدنا َلُزْلفي  َو ُحْسَن َمآٍب« )25()ص(
بنابراین خواب عامل داوری نادرست نبود؛ بلکه خداوند او را در 
حالت هوش��یاری مبتال کرده بود و داود به اش��تباه خود پی برد و 
استغفار کرد. در واقع داود پذیرفت که از سر آگاهی ولی با عجله 

داوری کرده است.

د. در صفحه 118 در بيان داستان اصحاب باغ که عنوان 
»سه باغ« برای آن انتخاب شده آمده است:

پس پدر پيرشان، با آنان گفت: پيش از آن که نور چراغ 
بميرد، با شما سخنی دارم. ای پسران من ...«

در این داس��تان به پدر پیر اش��اره شده اس��ت که فرزندانش را 
نصیح��ت می کند، در صورتی که در مضمون قرآنی چنین مطلبی 

وجود ندارد؛ همان طور  که می فرماید:
ِإنَّ�ا بََلْوناُهْم َكما بََلْون�ا َأْصحاَب اْلَجنَّ�ِئ ِإْذ َأْقَس�ُموا َلَيْصِرُمنَّها 
ُمْصِبحيَن )17( َو ال َيْسَتْثُنوَن )18( َفطاَف َعَلْيها طاِئٌف ِمْن َربَِّكَ  

اب
کت

ی 
رس

و بر
قد 

ن

در اين سير داستانی 
بالفاصله بعد از غلبه 

موسی بر ساحران گفته 
شده است که موسی با 
پيروانش از مصر خارج 

شدند در صورتی که ميان 
اين دو اتفاق، ساليان 
درازی فاصله بوده و 
در اين ميان اتفاقات 

فراوانی رخ داده است
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ريِم )20( َفَتناَدْوا ُمْصِبحيَن )21(  ُهْم ناِئُموَن )19( َفَأْصَبَحْت َكالصَّ
َأِن اْغ�ُدوا َعل�ي  َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِرمي�َن )22( َفاْنَطَلُقوا َو ُهْم 
َيَتخاَفُت�وَن )23( َأْن ال َيْدُخَلنََّه�ا اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْس�كيٌن )24( َو 
ا َرَأْوها قاُلوا ِإنَّا َلَضالُّوَن )26( َبْل  َغَدْوا َعلي  َحْرٍد قاِدريَن )25( َفَلمَّ
َنْحُن َمْحُروُموَن )27( قاَل َأْوَس�ُطُهْم َأَلْم َأُقْل َلُكْم َلْو ال ُتَس�بُِّحوَن 
)28( قاُلوا ُس�ْبحاَن َربِّنا ِإنَّا ُكنَّا ظاِلميَن )29( َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعلي  
َبْعٍض َيَتالَوُموَن )30( قاُلوا يا َوْيَلنا ِإنَّا ُكنَّا طاغيَن )31( َعسي  َربُّنا 
َأْن ُيْبِدَلنا َخْي�رًا ِمْنها ِإنَّا ِإلي  َربِّنا راِغُبوَن )32( َكذِلَك اْلَعذاُب َو 

َلَعذاُب اْلِخَرِئ َأْكَبُر َلْو كاُنوا َيْعَلُموَن )33( )قلم(
در جوامع روایی ما نیز مطلب عکس آن چیزی اس��ت که مؤلف 
بیان کرده است و آن اینکه بعد از آنکه پدرشان از دنیا رفت فرزندان 
تصمیم گرفتند دیگر از میوه های باغش��ان به فقرا ندهند نه اینکه 
پدر زنده بود و آنان چنین کردند. عالوه بر این بخش داستان، در 

صفحات بعد نیز از پدر این سه برادر سخن به میان آمده است.

ه� . در صفحه 138 در داستان زکريا آمده است:
»پس روزی در دکان نجاری اش نشست و با خداوند خود 

چنين گفت: ای پروردگار مهربان...«
محل دعا دکان نجاری بیان ش��ده است در صورتی که در آیات، 
محراب ذکر ش��ده است؛ البته می توان گفت در دکان نجاری هم 
محراب وجود داش��ته است؛ ولی اصطالح محراب بر مکان خاصی 
در دین یهود اش��اره دارد که در کنیس��ه است و مخصوص افراد 

خاص و بزرگان است همان طور که قرآن کریم می فرماید:
َبًئ  يًَّئ َطيِّ »ُهناِل�َك َدعا َزَكِريَّا َربَُّه قاَل َربِّ َهْب لي  ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ
عاِء )38( َفناَدْتُه اْلَمالِئَك�ُئ َو ُهَو قاِئٌم ُيَصلِّي ِفي  ِإنََّك َس�ميُع الدُّ
قًا ِبَكِلَمٍئ ِمَن ا...ِ َو َسيِّدًا َو  �ُرَك ِبَيْحيي  ُمَصدِّ اْلِمْحراِب َأنَّ ا...َ ُيَبشِّ
اِلحيَن )39( ق�اَل َربِّ َأنَّي َيُكوُن لي  ُغالٌم  ا ِمَن الصَّ َحُص�ورًا َو َنِبيًّ
َو َق�ْد بََلَغِنَي اْلِكَبُر َو اْمَرَأتي  عاِقٌر قاَل َكذِلَك ا...ُ َيْفَعُل ما َيش�اُء 

)40(« )آل عمران(

حذف مضامين قرآنی از درون داستان
الف. در صفحه 84 آمده است:

»ای موس�ی من خ�دای يکتا، همان پ�روردگار جهانم... 
اکنون عصايت را بر زمين بينداز. موسی عصا را انداخت. 
و آن عص�ا ماری ش�د و به پيچ و تاب افتاد. پس موس�ي 
گريخت و هيچ به پش�ت س�ر نگاه نکرد. ای موسی دست 
در پيراهن�ت فرو بر و باز بيرون آور. موس�ی چنين کرد و 

دستش مانند خورشيد می تابيد.«
در عبارت فوق گفته می ش��ود هنگامی که عصای موس��ی اژدها 
می ش��ود او فرار می کند ولی باز نمی گ��ردد؛ در صورتی که در آیه 
قرآنی خداوند از موسی می خواهد بازگرد و نترسد چرا که پیامبران 

نزد خداوند نمی ترسند. همان طور که قرآن کریم می فرماید:
ْب  ا َرآها َتْهَتزُّ َكَأنَّها َجانٌّ َولَّي ُمْدِبرًا َو َلْم ُيَعقِّ َو َأْل�ِق َعصاَك َفَلمَّ

يا ُموس�ي  ال َتَخْف ِإنِّي ال َيخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن)10( ِإالَّ َمْن َظَلَم 
َل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر َرحيٌم )11( َو َأْدِخْل َيَدَك في   ُثمَّ َبدَّ
َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيضاَء ِمْن َغْيِرُس�وٍء في  ِتْس�ِع آياٍت ِإلي  ِفْرَعْوَن َو 

َقْوِمِه ِإنَُّهْم كاُنوا َقْومًا فاِسقيَن )12( )نمل(
بنابرای��ن در اینجا افتادگی وج��ود دارد که موجب ابهام مطلب 
می ش��ود و توالی منطقی مطلب را از بین می برد. اگر موسی فرار 
کرد و دیگر بازنگش��ت خداوند چگونه او را مأمور رس��الت کرد و 

چگونه معجزة دیگری به او داد؟

ب. در صفحه 86 آمده است:
» فرعون گفت: ... آفتاب صحرا تو را ديوانه کرده اس�ت. 
جادوگران گفتند: اگر بر موس�ی پيروز شويم ما را پاداش 
دهی؟ گفت پاداش های نيکو .. و شما به پايه های تخت من 

نزديک تر خواهيد نشست.«
در اینجا میان گفته های فرعون و گفته س��احران ابهام به وجود 
آمده اس��ت و این ناشی از جاافتادن بخش��ی از داستان است که 

قرآن کریم این گونه می فرماید:

»ق�اَل اْلَمأَلُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ هذا َلس�اِحٌر َعليٌم )109( 

ُيريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِم�ْن َأْرِضُكْم َفما ذا َتْأُمُروَن )110( قاُلوا 

َأْرِجْه َو َأخاُه َو َأْرِس�ْل ِفي اْلَمداِئِن حاِش�ريَن )111( َيْأُتوَك 

َرُة ِفْرَع�ْوَن قاُلوا ِإنَّ  �حَ ِبُكلِّ س�اِحٍر َعليٍم )112( َو جاَء السَّ

ا َنْح�نُ ْلغاِلبيَن )113( قاَل َنَعْم َو ِإنَُّكْم َلِمَن  َلنا َلَْجرًا ِإْن ُكنَّ

بيَن« )114( )اعراف( اْلُمَقرَّ
که در آیه قرآنی اش��اره به دستگیری موس��ی و برادرش و بعد 
جمع کردن س��احران و بعد از آن سخن ساحران به میان می آید 
که از فرعون می پرس��ند آیا ما پاداشی خواهیم داشت. در صورتی 

که با افتادگی این مطلب در داستان ابهام ایجاد می شود.

ج. در صفحه 86 آمده است:
».. و ش�ما ای جادوگران! دس�ت راست و پای چپتان را 
خواهم بريد. پس موس�ی عصايش را در دس�ت گرفت. و 
پيروانش س�وار بر خران الغر، ب�ه صحرا رفته اند. پس در 

پی آنان می رويم و صحرا را از خونشان سرخ می کنيم.«
در این س��یر داس��تانی بالفاصله بعد از غلبه موسی بر ساحران 
گفته ش��ده است که موس��ی با پیروانش از مصر خارج شدند در 
صورتی که میان این دو اتفاق، سالیان درازی فاصله بوده و در این 
میان اتفاقات فراوانی رخ داده اس��ت که در آیات 80 تا 89 سوره 

یونس به آن ها اشاره دارد. همان طور که می فرماید:
اگر قرار بر خالصه کردن بود می بایس��ت به نحوی خالصه شود 
که مخاطب به اش��تباه نیفتد و توضیح ه��ر چند مختصری داده 
می شد. ولی سیر داستانی فوق، القا کننده داستان اشتباه است و 

خواننده داستان را طور دیگری مي آموزد.
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حساسيت هاي زباني و تصويري در 
قصه هاي قرآن

نگاهي به مجموعة »قصه هاي خدا« از انتشارات طالیي
ناصر نادري

در دوره اي كه زندگي مي كنیم كه به »عصر دیجیتال« ش��هرت 
یافته است. با وجود این، گاهي در حوزة نشر كاغذي، آثاري خلق 
مي شود كه بیانگر ظرفیت هاي متني و تصویري این حوزه است.

مجموعه 12 جلدي »قصه هاي خدا« نوشتة بهروز رضایي كهریز 
و با تصویرس��ازي نیلوفر برومند و طراحي گرافیك كاظم طالیي 
كه در س��ال 1393 توسط نشر طالیي براي گروه ب منتشر شده 

است، یكي از این نمونه هاست.
ای��ن مجموعه، به نوعي، بازآفریني دوازده قصة قرآن كریم براي 
كودكان اس��ت. مؤل��ف در عین وفاداري ب��ه چارچوب قصه ها، به 
تناس��ب ذهن و زبان كودكان از حجم قصه ها كاس��ته و در شرح 
حوادث و توصیف ش��خصیت ها و...، دخل و تصرفاتي صورت داده 
است. به عبارت دیگر، در این اثر سعي شده به تناسب ظرفیت هاي 
ذهني و دایرة واژگاني مخاطب، اطالعات دس��ت چین ش��ود و در 
عین رعایت اس��لوب زبان فارس��ي، به اصل »ساده نویسي« كاماًل 

وفادار بماند.
به طور كلي باید دانس��ت، این دس��ت آثار كه در حوزة »ادبیات 
تعلیمي- تذهیبي« مي گنجند و براي تبیین و تش��ریح ارزش ها و 
تلقي هاي دیني تولید مي ش��وند، اگر داراي زبان سالم و جذاب و 

كیفیت هنري باش��ند و در ضمن با اصول ذوقي و زیبایي شناسي 
مخاطب تلفیق ش��وند، اثرگذار و در غیر این صورت، تولید آن ها 
بي فایده و حتي موجب اتالف سرمایه ها و زیان بخش خواهد بود. 
در آثار مكتوبي كه براي كودكان نوش��ته مي شود، استفاده از دو 
عنص��ر »زبان« و »تصوی��ر« تعیین كننده اس��ت و رعایت آن در 
حوزة آثار قرآني، به ویژه قصه هاي قرآن، از حساس��یت بیش��تري 
برخوردار است. نكتة مهم این است كه در بازنویسي یا بازآفریني 
قصه هاي قرآن، در اس��تفاده از تخی��ل، »محدودیت« وجود دارد. 
بنابراین باید با وس��واس بیشتر، ضمن رعایت فضاي ُقدسي متن، 
با رعایت اصول درست نویسي به جذابیت و آهنگیني متن افزوده 
شود. انتخاب واژگان مناسب و ساده و تركیب بندي و نحو صحیح 
جمله ه��ا، ضم��ن ایجاد كش��ش و تعلیق، از دش��واري فهم متن 
خواهد كاس��ت. تقریبًا همین وس��واس، البته به ش��كل دیگر، در 
ح��وزة تصویرگري قصه هاي قرآن نیز وجود دارد. به همین دلیل،  
نوشتن و تصویرگري براي موضوع هاي دیني و مذهبي و از جمله 
قصه ه��اي قرآن كریم، كار حس��اس و پیچیده و ظریفي اس��ت و 

دانش و تجربه و درایت خاصي را مي طلبد.
٭٭٭
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در مورد مجموعة حاضر، ب��دون اغراق، اولین نكته اي كه جلب 
نظ��ر مي كند توانایي ناش��ر در ح��وزة گرافیك اس��ت. بنابراین، 
مجموعة »قصه هاي خدا« را مي توان نمونة بارزي از تصویرگري و 

صفحه آرایي حرفه اي و مطلوب قلمداد كرد.
متن اثر نیز داراي زبان و نثر س��اده و روان اس��ت. با این حال ، 
نویس��نده ارزندة اثر، بهروز رضایي كهریز، ناگزیر از بازنویس��ي و 
بازآفریني برخي از رخدادها و حوادث مهم قصه هاي قرآن كریم، 
به خاط��ر محدودیت ذهني و زباني مخاطبان ش��ده، كه این امر، 
در كل مجموع��ه،  منجر به ارائه محدود و ناقص اطالعات تاریخي 
ش��ده است. ش��اید اگر، در بدو تألیف، مخاطبان اثر را براي گروه 
س��ني ب و ج در نظر مي گرفتن��د، ضمن افزودن دامنة مخاطبان 
كتاب، امكان پردازش اطالعات تاریخي بیشتر و كامل تري فراهم 
مي ش��د تا خواننده تصویري روشن تر از حوادث در ذهنش شكل 
گیرد. افزودن كادرهاي توضیحي كوچك در كنار برخي مدخل ها 
در حین روایت قصه،  روش پیش��نهادي مناسب براي رفع كمبود 

اطالعات اس��ت. همچنین، حضور تصویرگ��ر واحد در عین ایجاد 
یكدس��تي و هماهنگي در مجموعه، منجر به احساس یكنواختي 
در بیننده شده اس��ت. در برخي موارد، شخصیت ها در دوره هاي 
گوناگون تاریخ، داراي چهره پردازي و طراحي پوشش هاي واحدند. 
عدم تنوع در چهره پردازي ها و به ویژه یكنواختي در پوشش ها در 

مجموعه، به راحتي احساس مي شود.
٭٭٭

واقعیت این است كه مجموعة »قصه هاي خدا« داراي ویژگي هاي 
ارزش��مند متني و گرافیكي و به لحاظ اصول كتاب سازي و چاپ، 

مجموع��ه اي درخور توجه اس��ت. هر چند 
مي ت��وان گفت ب��راي مخاطب��ان گریزپاي 

امروز، به شكل جامع پاسخ گو نیست.
جا داشت با اس��تفاده از برخي شگردهاي 
فني و هنري، به جذابیت هاي ضمیمه اي آن 
)ش��نیداري � دیداري( افزوده مي شد. براي 

مثال: 
� ایجاد فضاي سه بعدي در تصویرسازي و 

گرافیك برخي صفحات؛
� اس��تفاده از قابلیت ه��اي صداگذاري در 
برخ��ي صفحات براي پخ��ش گفت وگو هاي 
شخصیت هاي داستان و یا افكت هاي خاص 
طبیعي در فضاس��ازي داس��تان ب��ا افزودن 

امكانات الكترونیكي؛
� ساختن عروس��ك برخي شخصیت هاي 

مؤثر قصه هاي قرآن یا حیوانات مرتبط با حوادث و ضمیمه كردن 
آن به مجموعه.

و البت��ه گرچه مي دانیم كه این موارد، هزینه و حوصله فراوان و 
محاس��به گري بازار فروش و تخصص هاي گوناگون فني و هنري 

بسیاري را مي طلبد، ولي تعلیق به محال نیست!

واقعيت اين است كه 
مجموعة »قصه هاي 
خدا« داراي ويژگي هاي 
ارزشمند متني و 
گرافيكي و به لحاظ 
اصول كتاب سازي و 
چاپ، مجموعه اي درخور 
توجه است. هر چند 
مي توان گفت براي 
مخاطبان گريزپاي امروز، 
به شكل جامع پاسخ گو 
نيست
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كوششي براي تفسير مختصر قرآن
نگاهي به كتاب تفسیر معین، نوشته محمد هویدي

بهروز رضايي

»تفسیر معین: راهنماي مفاهیم قرآن كریم« یكي از پنج نامزد 
دریاف��ت جایزه از گروه تفس��یر و ترجمة دوازدهمین جش��نواره 
كتاب های آموزش��ي و تربیتي رش��د اس��ت. این كت��اب زیر نظر 
حجت االس��الم دكتر محي الدین محمدیان، توس��ط آقایان احمد 
ب��رادري )جزءها 4-10(، حمیدرضا حی��دري )جزءهاي 20-16 
و 26-30(، فض��ل ا... خالقی��ان )جزءه��اي 15-11 و 21-25( و 
مختار محمدیان )جزءهاي 1-3( ترجمه و در سال 1391 توسط 
انتشارات مدرسه منتش��ر و تا به امروز چهار بار چاپ شده است. 

در این نوشته، به این كتاب پرداخته ایم.

ويژگي هاي تفسير معين
تفسیر معین، یك كتاب تفسیر، به معنایي كه اغلب ما در ذهن 
داریم نیس��ت. در سایه آفرینش تفاس��یر با شكوهي چون تفسیر 
گران س��نگ المیزان، در 20 جلد، از عالمه س��ید محمدحس��ین 
طباطبایي، تفس��یر راهنم��ا در 21 جلد از آیت ا... اكبر هاش��مي 
رفس��نجاني، تفس��یر نمونه در 27 جل��د از آی��ت ا... ناصر مكارم 
ش��یرازي، تفس��یر نور در 10 جلد از حجت االس��الم والمسلمین 
محسن قرائتي و از همه جدیدتر، تفسیر ارزشمندتسنیم از آیت ا... 
عبدا... جوادي آملي كه تا كنون 34 جلد آن منتش��ر ش��ده است 
و بر اس��اس ش��نیده ها قرار اس��ت به 80 جلد بالغ شود )و عنوان 
مفصل ترین تفس��یر قرآن كریم در طول تاریخ اس��الم را به خود 
اختصاص دهد(، سخن گفتن از تفسیر یك جلدي، طبیعي است 

قدري دور از ذهن به نظر آید.
تفسیر معین از زمرة تفاسیر موجز و بسیار مختصر است. محمد 
هویدي، مؤلف كتاب، چنان كه در مقدمه كتاب تأكید مي كند این 
تفسیر را براي خوانندة عادي نگاشته است، نه براي پژوهشگران. 
از نظر او تفسیرهاي مفصل گاه سبب مي شوند خوانندگان عادي 
عطاي تفسیر را به لقاي آن ببخشند و اساسًا به خواندن قرآن هایي 
رو بیاورند كه فاقد تفس��یرند. از همین روس��ت كه وي، در بیان 
نكات تفسیري دربارة آیات، به حاشیة صفحات قرآن بسنده كرده 
اس��ت. حاشیه اي كه تقریبًا یك س��وم از صفحة این تفسیر را به 
خ��ود اختصاص مي دهد و البته در اغلب موارد حتي همین مقدار 
هم به صورت كامل پر نمي شود. روش مؤلف چنین است كه براي 
توضیح مطلب، ابتدا ش��مارة آیه، س��پس عبارت قرآني و باالخره 
نكتة تفسیري خود را بیان مي كند. شمارة آیات درون كروشه قرار 

گرفته و عبارات قرآني، با قلم ضخیم تر، از متن متمایز شده اند.
تفسیر معین ویژگي مهم دیگري هم دارد كه آن را از كتاب هاي 
مشابه خود متمایز مي كند. نویسنده با همان رویكرد اختصارگراي 
خود، از هر صفحه از صفحات قرآن كریم، موضوعي را برمي گزیند 
و بدون توضیح اضافي، احادیثي را پیرامون موضوع مذكور، با قید 
مأخ��ذ ذكر مي كند. این موضوعات كه ش��مار آن ها در نهایت به 
بیش از 500 فقره مي رس��د، گاه مانن��د صالئ، حج، رزق، جهاد و 
علم همان كلمات قرآني هستند و گاه مانند حقد یا كینه، تاریخ، 

فرصت، تجربه و غیرت از مفهوم آیات برگرفته شده اند.
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احادی��ث منق��ول نیز كه به طور متوس��ط در ه��ر موضوع، بالغ 
ب��ر 10 مورد مي ش��وند، مي توان گفت تقریب��ًا از ترتیبي تاریخي 
برخوردارن��د؛ یعنی هر موضوع با حدیثي از پیامبر اكرم)ص( آغاز 
و سپس سخنان پیشوایان معصوم شیعه، علیهم السالم، به ترتیب 

تولدشان آورده مي شود.
با این وصف مي توان گفت این كتاب به لحاظ س��بك تفسیري، 

در شمار تفسیرهاي میتنی بر روایت و حدیث قرار مي گیرد.

دليل انتخاب كتاب براي ترجمه
ترجمة تفسیر معین، در اوایل دهه 80 با این هدف آغاز شد كه 
مورد مطالعه معلم��ان و دانش پژوهان جوان قرار گیرد: »هرچند 
اس��تاد هویدي این تفسیر را بیشتر براي وعاظ، خطبا و مخاطبان 
ع��ام  � ك��ه در مجالس وعظ حضور پیدا مي كنن��د  � تألیف كرده 
است، اما با نگاهي اجمالي مي توان دریافت كه این تفسیر مي تواند 

راهنماي معلمان و دانش پژوهان جوان نیز قرار گیرد.«
)مقدمه ناظر علمي، ص1(

مترجمان بر این باورند كه شیوه به كار گرفته شده در كتاب، از 
آنجا که فاقد ترجمه و شرح كامل آیات است، مخاطب را وادار به 
فعالیت مي كند و در نتیج��ه موجب ماندگاري و پایداري مطالب 
آموخته شده در ذهن او مي شود؛ همان چیزي كه مي توان آن را 
»روش یادگیري فع��ال« خواند. با توجه به مؤثر بودن این روش، 

ترجمة آن به فارسي پیشنهاد شده است )همان جا(.

مشخصات ترجمه فارسي
در تفسیر معین، از آنجا كه كتاب براي مخاطب عرب زبان تدوین 
ش��ده است، مؤلف بنا را بر وضعیت جامعة عربي گذاشته است. از 
این رو به واژه هاي رایج در زبان عربي امروز، كه اغلب عرب زبان ها 
با آن آش��نا هستند، اشاره اي نكرده و دربارة آن ها توضیحي نداده 
اس��ت. بنابراین دور از ذهن نیس��ت كه براي یك فارسي زبان كه 
معناي واژه هاي عربي را نمي داند، درك معناي آیات قدري دشوار 
باشد. البته مؤلف نیز ترجیح داده است، تا حد امكان، توجه خود 
را مص��روف آی��ات و عباراتي كند كه ساختش��ان ب��ا زبان رایج و 
عادي تفاوت هایي دارد؛ یا واژه هایي را شرح دهد كه امروزه كمتر 

به كار مي روند و یا واجد چند معنا هس��تند 
و احیان��ًا معناي آن ه��ا در زمان نزول قرآن 
قدري متفاوت از امروز بوده اس��ت. از همه 
مهم تر، این توجه شامل آیاتي شده است كه 
از نظر مؤلف نكته اي براي تفس��یر و جایي 

براي چند و چون درباره آن ها وجود دارد.
ش��اید اگر یك مؤلف ایراني به تدوین این 
كتاب همت مي گماشت و معناي كلمات را 
بر اساس نیاز خواننده ایراني توضیح مي داد،  
خواس��تة مترجم��ان اثر به نح��و كامل تري 
حاصل مي شد. بي گمان از همین روست كه 
مترجمان محترم گاه واژه ها یا عباراتي را كه 
در اصل كتاب وجود نداش��ته، به تشخیص 
خود و به فراخور نیاز خواننده فارسي زبان، 

به ترجمه كتاب افزوده اند.
با ای��ن توضیحات، روش��ن مي ش��ود كه 

خوانندة فارس��ي زبان براي اس��تفاده از كتاب، دست كم، نیازمند 
حداقلي از آش��نایي با زبان عربي اس��ت یا آنكه باید در كنار آن، 

یكي از ترجمه هاي فارسي قرآن را نیز در دسترس داشته باشد.
گفتني اس��ت كه در ترجمه احادیث نی��ز، مترجمان به ترجمة 
فارس��ي بس��نده و از آوردن متن آن خودداري كرده اند. شاید اگر 
نگرانی ناش��ر از حجیم ش��دن كتاب نبود مي شد اصل احادیث را 
نیز در كتاب نقل ك��رد، كه در این صورت به ارزش كتاب افزوده 

مي شد.
نس��خه عربي تفسیر معین، بارها، از س��وي ناشران گوناگون در 
كشور ما منتش��ر شده و مورد استقبال شایان و استفاده طالب و 
آشنایان به زبان عربي قرار گرفته است؛ اما انتشار چندین و چند 
بارة ترجمه آن را نیز مي توان نش��انه خوبي از اس��تقبال خواننده 
فارسي زبان دانست، گرچه تعداد چهار چاپ، گواه محكمي براي 
این ادعا به شمار نمي آید؛ به هرحال، همین حد از استقبال را نیز 
مي توان دلیلي ش��مرد براي آنكه كتاب براي برخي از خوانندگان 

فارسي زبان خالي از فایده نبوده است.

مترجمان بر اين باورند 
كه شيوه به كار گرفته 
شده در كتاب، از آنجا که 
فاقد ترجمه و شرح كامل 
آيات است، مخاطب را 
وادار به فعاليت مي كند 
و در نتيجه موجب 
ماندگاري و پايداري 
مطالب آموخته شده در 
ذهن او مي شود؛ همان 
چيزي كه مي توان آن را 
»روش يادگيري فعال« 
خواند

 صفحه ای از کتاب تفسیر معین
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با خدا و خلقت، خلق خدا و خويشتن
بررسي فرهنگ نامه سبك زندگي نوشته غالمرضا حیدری ابهری
فريده نورمحمدي

اشاره
در جهاني كه زر و زور و تزویر بر آن است تا انسان را از خود تهي 
كند و به بیراهة بي هویتي بكشاند، كوشش براي دعوت انسان به 
سبكي از زندگي كه بر اساس وحي و آموزه هاي دیني مدون شده 
است نوري است در تاریكي. به خصوص كه این دعوت فارغ از هر 
گونه هیاهوي بي اساس و صرفًا با هدف هدایت و راهنمایي باشد. 
این نكته بي تردید فطرت انسان را نشانه مي گیرد، تا به پیماني كه 
بش��ر در روز خلقت به هنگام نوشیدن جام الست با خداي خویش 

بسته است وفا كند.
کتاب نخس��تین بار در سال 1393 توسط نشر قدیاني در 176 

صفحه منتشر شده است.
این كتاب مرجع، براي كودكان و نوجوانان نوش��ته ش��ده است 
گرچه براي تمام افراد جامعه نیز قابل اس��تفاده اس��ت. این كتاب 
در چهار بخش با عنوان هاي: با خدا. با خلق خدا. با خویشتن و با 
خلقت نوشته شده اس��ت. ادبیات بسیار ساده و با طراحي لطیف 
و هنرمندان��ه داخل متن و فونت كلمات و كوتاه بودن پاراگراف ها 
و عنوان بن��دي مطالب با تیترهایي با كادر رنگي مالیم آن را براي 
خواننده جذاب و دوس��ت داشتني كرده است. هنگام خواندن آن 
حس قش��نگي به خواننده القا مي شود و بوي آرامش و رضایت از 

س��بك زندگي ارائه ش��ده در این كتاب به مشام مي رسد.در این 
كتاب در وس��ط هر مبحث سفره حدیث را مي گشاید تا با استناد 
به آن ها مباحث مطرح ش��ده را قوام بخشد و آموزه هاي اهل بیت 
را ی��ادآوري كند كه هر ك��دام دایرئ المعارفي از حكمت و اخالق 
و نوع دوس��تي و اصول انسان س��از تربیتي است و همه ارزش هاي 
گمش��ده هاي بش��ر امروز را ب��ه او معرفي مي كند. ب��ه نمونه ها و 
مصادیق روزمره هر بحث اخالقي نیز اشاره شده است، براي مثال 
در بح��ث رعایت حق م��ردم صدمه نزدن به ام��وال عمومي را با 
نمونه هاي بس��یار عنوان كرده است كه قابل توجه و از نقاط قوت 

این فرهنگ نامه است.

بخش اول
فارغ از دنیاي پرهیاهو ش��لوغ سود و س��ودگراي و خودبیني و 
تكب��ر و نخ��وت با یاد یگان��ه بي همتا، هر آنچه غیر اوس��ت را به 
فراموش��ي مي سپاریم و در رود پر بركت نماز و روح وروان خود را 
شست وشو مي دهیم و زنگارهاي غفلت را مي زداییم و هر روز براي 
تكرار شكوه و عظمت و یگانگي اش به نماز مي ایستیم و همچنین 
براي كسب سكینه و آرامش قلب و براي دریافت نور معنویت در 
دریاي پر تالطم زندگي و ورود به دنیاي كسب وكار و تالش خود 
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را به س��الح آرامش و ایمان كه گمشده دنیاي امروز است مجهز 
مي كنیم. در این بخش با سه عنوان از نماز سخن به میان مي آورد. 
از نمازگزار واقعي مي گوید و او كسي است كه بدقولي نكند، امانت 
مردم را پس بدهد و به فقیران و نیازمندان یاري رساند. همچنین 
به اتاق نماز اش��اره و بیان مي كن��د كه اتاق نماز حضرت علي)ع( 
خیلي خلوت و س��اده بود. سپس در این بخش به فراگیري قرآن 
و خواندن آن اش��اره مي كند و در ب��اب آداب تالوت قرآن از قول 
پیامبر اس��الم)ص( نقل مي نماید كه فرمود: »اي مردم! در قرآن 
تدبر كنید و آیه هاي آن را بفهمید« و با دندان هاي مس��واك زده 
ق��رآن بخوانید در ای��ن بخش نیز به گوهر دع��ا و راه هاي اجابت 
آن اش��اره و بیان مي نماید كه نباید به بهانة دعا دس��ت از تالش 
و كوش��ش برداریم و اشاره مي كند دعا ایمان ما را باالتر مي برد و  
امید ما را بیشتر مي كند و روح ما را صفا مي دهد. از امام صادق)ع( 
نیز نقل مي كند كه فرمود: »دعا كنید؛ زیرا با هیچ چیز مانند دعا 
به خدا نزدیك نمي شوید« و از پیامبر اسالم نقل مي كند كه: »از 
خ��دا بخواهید و فراوان هم بخواهید، زیرا هیچ چیز براي او بزرگ 
و زیاد نیس��ت.« از دیگر مباح��ث این بخش در باب یاد اهل بیت 
و ابراز دوس��تي به ایشان است. دوستي با اهل بیت سبب مي شود 
ك��ه اخالق و رفتار ما كم كم به آن ها نزدیك ش��ود. از كتاب هاي 
اهل بیت كه به یادگار مانده نهج البالغه را معرفي مي كند. در تمام 
این مباحث آنچنان از كالم و احادیث كوتاه و ش��یواي معصومین 
به��ره مي برد كه موجب خرس��ندي خوانن��ده و موجب یادگیري 
ش��یوه زندگي این بزرگان دین مي شود. در این بخش به مباحث 
دیگري از جمله شكرگزاري و حقیقت آن كه همة نعمت ها از آن 
خداس��ت و نباید نعمت هاي او را در راه گناه به كار بگیریم تأكید 
مي كند. در قسمت پایاني این بخش از پرهیزگاري و توبه مي گوید 
و در تعریف اشاره مي كند كه: تقوي عبارت است از دوري از گناه 
و انجام واجبات. در این زمینه احادیث زیاداز جمله این حدیث از 
امام علي)ع( را نقل مي كند »از گناهان بپرهیزید زیرا هیچ بالیي 
رخ نمي ده��د و هیچ رزقي كاه��ش نمي یابد مگر به خاطر گناه«. 
از توبه و پش��یماني از گناه به توبه نصوح و خالصانه اشاره مي كند 
كه سبب مي ش��ود خدا گناهان فرد را هم به عنوان كارهاي نیك 
او ثبت كن��د. آنچه در این بخش براي خواننده حاصل مي ش��ود 
دست یابي به سبكي آرام و بي دغدغه از زندگي است مباحثي كه 
امروزه در كتاب هایي تحت عنوان رازهاي آرامش و خوش��بختي 
و موفقی��ت به جامعه عرضه مي ش��ود و كتاب هاي بس��یار خوبي 
هم هس��تند. در این كتاب با استفاده از تعالیم دیني این مباحث 

به صورت كامل بیان شده است.

بخش  دوم
ای��ن بخش با مهرباني و ترحم به همه آفریده هاي خدا ش��روع 
مي ش��ود. الگویي از یك انس��ان ایده آل رانش��ان مي دهد، یعني 
كسي كه با مردم خوش��رو است به حرف آن ها گوش مي سپارد، 
نیازه��اي آن ه��ا را برطرف مي كند، در گفت وگ��و با آن ها ادب و 
اخالق را رعایت مي كند. عیب هایشان را نادیده مي گیرد، به  آن ها 

هدیه مي دهد و از خطاهایشان چشم پوشي مي كند. همچنین به 
طبیع��ت و حیوانات احترام مي گذارد. از س��فره پربركت احادیث 
در این زمینه به س��خن پیامبر گرامي اشاره مي كند كه هر كس 
به الشه گنجش��گي رحم كند خدا در قیامت به او رحم مي كند. 
با بیان نمونه هاي فراواني از این دس��ته از احادیث الگویي دوست 
داش��تني از زندگ��ي را به اف��راد جامعه معرف��ي مي كند الگویي 
انساني در عصري كه بش��ریت بر سر منافع شخصي و نامهرباني 
با هم یكدیگر را تكه پاره مي كنند تا س��ود بیشتري كسب كنند. 
جنگ هایي خونین و نسل كش��ي هایي كه به راه مي افتد تا منافع 
صاحب��ان زر و زور و تزویر را تأمین كند این الگو از زندگي مانند 
آبي اس��ت گوارا در صحرایي س��وزان براي انس��اني تشنه كه در 
بیاباني س��رگردان ش��ده اس��ت. همچنین در زمینه خوش رویي 
و خوش اخالق��ي از حضرت فاطمه)س( نق��ل مي كند كه فرمود: 
بهترین شما كسي است كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر 

باشد.
و در ادام��ه از خوش رویي، خوش اخالقي، 
تش��كر و قدرداني و نیز راه هاي شاد كردن 
دیگران س��خن به میان م��ي آورد. انتخاب 
به جا و زیب��اي احادیث جذابیت این كتاب 
را دوچن��دان كرده اس��ت. در ای��ن كتاب 
آمده اس��ت كه شادكردن دیگران پاداشش 
بهشت است. نویسنده اینجا با ذكر حدیثي 
از پیامبر اس��الم)ص( با عنوان خانة شادي، 
ارزش این مؤلفه اخالقي را براي كودكان و 
نوجوانان و سایر خواننده گان جا مي اندازد. 
در ای��ن زمین��ه حضرت فرموده اس��ت: در 
بهشت خانه اي است كه به آن خانه شادي 

مي گویند. فقط كس��اني وارد این خانه مي ش��وند كه كودكان را 
ش��اد كرده باش��ند. واقعًا اوج زیبایي یك م��رام و روش زندگي 
در این حدیث گنجانده ش��ده است در زماني كه كودكان مورد 
ظلم و س��تم بردگي كار در نظام هاي ظلم و س��رمایه داري قرار 
مي گیرند و قربانیان واقعي  بي عدالتي هاي خانمان سوز هستند و 
قبل از این نیز مورد س��تم از جنس دیگر قرار مي گرفتند نداي 
آسماني پیامبر انسان ساز چه زیبا موسیقي شادي و نوع دوستي 
را در گوش بشریت نجوا مي كند. در ادامه بخش دوم از بردباري 
در مقاب��ل رفتار بد دیگران، امانت و رازداري، رعایت حق الناس، 
خدم��ت به مردم، عفو و گذش��ت، امر به مع��روف و نهي ازمنكر، 
وفاي به عهدها و عمل به وعده ها، برآورده كردن درخواست ها و 
نیازهاي دیگران، سالم كردن، دست دادن، رعایت نوبت، دوست 
داش��تن مؤمنان و دیدار آن ها، ایثار، كمك در خانه و برنامه هاي 
دس��ته جمعي، كمك ب��ه نیازمندان و صدق��ه دادن، احترام  به 
مردم، ش��اد كردن مردم با ش��وخي هاي خوب، هدیه دادن، آزار 
و اذیت نكردن دیگران، خش��مگین نش��دن و ... به همان شیوه 
با احادیث و آیات زیبا و دوس��ت داش��تني سخن به میان آورده 

است.

در بهشت خانه اي است 
كه به آن خانه شادي 
مي گويند. فقط كساني 
وارد اين خانه مي شوند 
كه كودكان را شاد كرده 
باشند. واقعًا اوج زيبايي 
يك مرام و روش زندگي 
در اين حديث گنجانده 
شده است
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بخش سوم
با خويش�تن: مي توان گفت ارتباط با خویشتن و روشن شدن 
تكلیف انسان با خودش در بعد روحي و جسمي و مراقبت از روح 
و جس��م از خ��وردن و خوابیدن و ورزش كردن و مس��واك زدن 
گرفته تا كار و كوش��ش و س��خن  نیكو گفتن و شتاب در نیكي ها 
كه از كلیدي ترین نكات تربیتي اس��ت در این كتاب به شایستگي 

از آن صحبت شده است.

بخش چهارم
با خلقت: درعصري كه مش��كل محیط زیس��ت دردي است در 
كنار سایر آالمي كه بشر از آن رنج مي برد، در این سبك از زندگي 
س��تم كردن به حیوانات و محیط زیس��ت مانند ظلم به انسان ها 
مورد نكوهش قرار مي گیرد و احترام به حیوانات و س��ایر مواهب 
محیط زیس��ت و سرزنده نگه داشتن آن عبادت محسوب مي شود. 
از جمله احادی��ث و نكات تربیتي فوق العاده 
در این بخش نی��ازردن حیوانات و تمیز نگه 
داش��تن آغل و طویل��ه آن ها، س��یر كردن 
ب��ه موق��ع حیوانات و محبت  به آن هاس��ت، 
همچنین قطع نكردن درختان را با ذكر این 
حدیث گوهربار از پیامبر اس��الم كه فرمود: 
اگر نهالي در دست یكي از شما بود و قیامت 
برپا شد و به اندازه كاشت آن فرصت داشت 
آن را بكارد. همچنین نقل داس��تان شكایت 
گنجش��ك به امام رضا)ع(، اسراف نكردن و 
احت��رام به نان در این بخش براي كودكان و 
بزرگ ترها بس��یار جذاب و قابل توجه است. 
حال اگر این ادبیات زیست محیطي در نظام 
تربیتي نهادینه ش��ود جامعه از نتیجه عملي 
این نوع تربیت در توسعه تمدني بسیار بهره 
خواه��د برد، همانگونه كه در س��ایر مباحث 

ارائه شده نیز این موضوع صادق است.
در نهایت در عصر بي هویتي و به تاراج رفتن اخالق و انس��انیت، 
نامهرباني انسان ها با هم، ترور و كشتار انسان هاي بي گناه، منفعت 
خواهي، قدرت طلبي و تخریب محیط زیس��ت، دارا بودن این الگو 
از زندگي مرحمي اس��ت بر زخم عمیق بشر تا التیام بخش و خط 
پای��ان درد و رنج او باش��د. پس بش��ارت ب��اد بندگاني كه گوش 
مي سپارند به نداي جان آفرین قرآن و اهل بیت كه در هر عصر و 
زمان و مكاني همواره بر ارزش هاي الهي و انساني تأكید مي كنند. 

در اینجا یادآوري مي شود:
1. عناوین تربیتي این كتاب از نظر نگارنده كه سي  و اندي سال 
در ارتباط تنگاتنگ با مس��ائل تربیت��ي در آموزش وپرورش بوده، 
براي تربیت كودكان و نوجوانان بسیار مناسب است. ضمن اینكه 
معتقد نیز هست كه ادبیات بیان مطالب براي كودكان و نوجوانان 
مس��تلزم اصولي اس��ت كه بدون تردید در انتق��ال و تأثیر مثبت 

یا منفي بر روي آن ها بس��یار تأثیرگذار اس��ت كه مستلزم توجه 
نویس��ندگان محترم كت��اب كودك و نوجوان از جمله نویس��نده 

محترم این كتاب به ادبیات كودك و نوجوان است.
2. فه��م این دایرئ المعارف بعضًا براي كودكان س��نگین اس��ت. 
كلمات و عناویني مانند دنیاي تفاسیر، اسوه ادب، ویژگي منافقان، 
ابلیس، محروم از ش��فاعت، اجابت دعا، لیله المبیت و ... به لحاظ 
معن��ا و مفهوم براي آن ها قابل درك نیس��ت ولي براي نوجوانان 

مناسب و براي بزرگساالن بسیار مناسب است.
3. اس��تفاده از آیات ش��ریف و نكاتي در صفح��ه 16 كتاب كه 
بیشتر جنبه انذار دارند براي كودكان مناسب نیست. زیرا با لطافت 
و حسن كالم و چینش احادیث و ادبیات لین و زیباي احادیث آن 
ضرورتي ندارد در اولین قسمت كتاب كه مدخل بحث نماز است 
از جهنم صحبت كنیم. به نظر مي رس��د آیات و احادیثي كه جنبه 
انذار دارند براي كودكان و بعضًا نوجوانان مناس��بت نیست. بهتر 
است از این آیات در سنین باالتر و براي بزرگ ترها استفاده شود.
4. تصویر جلد به تناسب زمان طراحي نشده است. مثالً  تصویر 
روي جلد مي توانس��ت چنین درون مایه هایي داشته باشد: وقتي 
چكي بین دو نفر ردوبدل مي ش��ود؛ پیامكي براي فردي ارس��ال 
مي شود؛ ریختن زباله توسط یك شهروند درسطل آشغال؛ كاشت 
یك نهال توس��ط افراد یا كمك به نابینا یا فرد س��المندي براي 
عب��ور از خیابان یا مهرباني كردن با ی��ك حیوان؛ طرحي از یك 
فعالیت و كار و كوشش براي كسب درآمد و مسائلي از این قبیل 
با نشانه هایي از رعایت اصول اخالقي و رفتار شهروندي در جامعه 
اس��المي. به نظر مي رسد استفاده از تصاویر روي جلد با نمادهاي 
قدیم��ي و خ��ارج از نمادهاي تمدني امروز ای��ن نكته را به ذهن 
متبادر كند كه الزمه این س��بك از زندگي بازگشت به گذشته و 
واپس گرایي اس��ت، هرچند ممكن است این تصویر آرامشي را كه 
بشر در گذشته داشته است نیز به ذهن متبادر نماید كه بي تردید 
این نكته از اهداف موردنظر نویس��نده نیست. به هر حال این گونه 
به نظر مي رس��د كه قول اول قوي تر است. نهایتًا تصویر روي جلد 
گویاي س��بك زندگي امروزي نیست و در آن اثري از پرتاب بشر 
گذشته به امروز، یعني به دنیاي كه با رسانه و تكنولوژي محاصره 

شده است نیست.
5. ممكن اس��ت توجه به م��واردي از نقاط ضع��ف و قوت این 
كتاب از نظر نگارنده مغفول مانده باشد كه بدون تردید مورد نقد 

واكاوي مثبت یا منفي سایر خوانندگان قرار خواهد گرفت.
در بیان نگارندة این سطور دو نكته را یادآوري مي كند كه با این 
همه حكمت و معرفت ارزشمندي كه در ادبیات قرآن و اهل بیت 
وجود دارد چرا بعضًا  در عمل در حوزه تربیت نسل جوان آن گونه 
كه مورد نظر اس��ت موفق نبوده ایم و در آینده چگونه عمل كنیم 
كه نس��لي براس��اس اصول تربیتي قرآن و اهل بیت تربیت كنیم 
كه با خدا، خلقت، خلق خدا و خویش��تن ارتباط درست و موفقي 
داش��ته باش��ند؟ دوم نقش روش هاي تربیتي مبتني بر ادبیات و 

روان شناسي كودكان و نوجوانان در این زمینه چه میزان است؟

در نهايت در عصر 
بي هويتي و به تاراج 

رفتن اخالق و انسانيت، 
نامهرباني انسان ها با هم، 
ترور و كشتار انسان هاي 
بي گناه، منفعت خواهي، 

قدرت طلبي و تخريب 
محيط زيست، دارا بودن 

اين الگو از زندگي 
مرحمي است بر زخم 

عميق بشر تا التيام بخش 
و خط پايان درد و رنج 

او باشد
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پيوند دين و زندگي
نقدي بر مجموعه كتاب »سبك زندگي« 

از انتشارات ندای ملکوت

»س��بك زندگي« عنوان اصلي ی��ك مجموعة 10 جلدي كتاب 
اس��ت كه مبتن��ي بر آیات قرآن كریم، و احادی��ث و روایات تهیه 
ش��ده اس��ت و مي تواند راهنماي زندگي، ب��راي مردم به خصوص 
جوانان، باشد. این مجموعه توسط گروه مطالعاتي مؤسسة قرآني 
»نداي ملكوت« تدوین و منتشر شده است. انتشار كتاب »سبك 
زندگي« اقدام بس��یار باارزشي اس��ت از آن جهت كه بین قرآن و 
مع��ارف دیني با زندگي ارتباط برقرار ك��رده و خود مي تواند گام 

بلندي در راستاي ترویج فرهنگ دیني در زندگي مردم باشد.
عناوین كتاب 10 جلدي سبك زندگي به شرح زیر است:

1. ازدواج، 2. خان��واده، 3. مس��ائل تربیتي كودك، 4. احترام به 
والدین، 5. كودكان یتیم، 6. كمك به بیمار، 7. هدیه در اسالم، 8. 
انفاق و بخشش، 9. مشاركت اجتماعي، 10. اشتغال و كارآفریني.
نویس��ندگان همكار كتاب آقایان میثم طاهرآبادي، علي روایي، 
علیرضا احمدي و سیدعلي موسوي، و نیز خانم مهرناز رسول زاده 
هس��تند. البته بخش زیادي از مجموعه را آقاي میثم طاهرآبادي 

نوشته است.
عنوان جلد اول مجموعة س��بك زندگي، ازدواج اس��ت. كتاب 
ازدواج در چهار فصل با عناوین: نظام زوجّیت، ازدواج سنت الهي، 
اه��داف و آث��ار ازدواج و موانع ازدواج تنظیم ش��ده اس��ت. محور 
اصلي كتاب، آیة ش��ریفة 21 سورة روم است كه مي فرماید: »و از 
نش��انه هاي او اینكه همسراني از جنس خود شما برایتان آفرید تا 
در كنار آن ها آرامش یابید و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد. 

در این نشانه هایي است براي گروهي كه تفكر مي كنند.«
بدون شك پرداختن به موضوع ازدواج كه ركن اصلي زندگي هر 
فرد اس��ت، به ویژه از دیدگاه قرآن و اسالم، كاري بسیار ارزشمند 
است اما نكته اي كه مي توانست بر ارزش این كار بیفزاید، پرداختن 
به مس��ائل روز و نگاه هاي جدید در مس��ئلة ازدواج اس��ت. امروز 
محققان علوم اجتماعي و روان شناسي مطالعات بسیار ارزشمندي 

دربارة ازدواج كرده اند كه باید به آن ها توجه شود. 
خانواده عن��وان جلد دوم این مجموعه اس��ت و در پنج فصل 
تدوین ش��ده اس��ت: جایگاه و اهمیت نظام خانواده، تربیت دیني 
و معن��وي خانواده، نقش و جایگاه صلة ارحام در تحكیم خانواده، 
عوامل تحكیم و اس��تحكام خانواده از منظر اهل بیت)ع(، حقوق 
خان��واده در بیان امام س��جاد)ع(. پرداختن به موضوع »خانواده« 
در عص��ر ما كه متأس��فانه مورد كم توجهي اس��ت، یك ضرورت 
اجتناب ناپذیر اس��ت. اما براي صحبت دربارة چگونگي اس��تحكام 
خانواده، نیازمند مطالعات جدي تري در این زمینه مانند مس��ائل 
عصر جدید، اقتصاد، مس��ائل اجتماعي، تهاجم فرهنگي هس��تیم 
كه متأس��فانه در این كتاب مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. كتاب 

»خانواده« به كوشش میثم طاهرآبادي تهیه شده است.
عنوان جلد س��وم، مس�ائل تربيتي كودك است و به اهتمام 
میثم طاهرآبادي و مهرناز رس��ول زاده تألیف ش��ده است. مفهوم 
تربیت، اصول تربیتي، ارتباط مطلوب با فرزندان و اهمیت و نقش 
بازي، محورهاي اصلي مطالب جلد س��وم است. این جلد از كتاب 

نصراهلل دادار
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مي توانس��ت در كتاب »خانواده« ادغام ش��ود، زیرا یكي از مسائل 
اساسي خانواده، تربیت كودك است. 

عنوان مجلد چهارم مجموعه، احترام به والدين است. احترام 
به والدین، رفتار شایس��ته فرزند با پ��در و مادر، احترام به والدین 
در بی��ان معصومین)ع( و آثار احس��ان به والدین، س��رفصل هاي 
اصلي این كتاب هس��تند. این جلد را نیز میثم طاهرآبادي تألیف 
كرده اس��ت. محور و اس��اس تبیین این كتاب، چندین آیة قرآن 
مانند آیات 151 س��وره انعام، 23 س��وره اس��راء، 36 سوره نساء، 
15 س��وره احقاف و 83 سوره بقره است. در این كتاب بر ضرورت 
احت��رام فرزن��دان به والدین تأكید ش��ده اس��ت. ای��ن كتاب هم 
مي توانست بخش��ي از كتاب خانواده باشد و بهتر بود كه در كنار 
مسائل خانواده دیده مي شد. ضمنًا نویسنده مي توانست به عوامل 
بي حرمتي فرزندان نسبت به والدین در عصر 

جدید نیز بپردازد.
جل��د پنج��م مجموع��ه س��بك زندگ��ي، 
ك�ودكان يتي�م ن��ام دارد و عل��ي روای��ي 
نویسندة آن است. فصول اصلي كتاب شامل 
معناي یتیم از منظر اس��الم، تش��ویق الهي 
ب��ه سرپرس��تي و تكریم یتیم��ان، ضرورت 
رعایت عدال��ت در ازدواج با دختران یتیم و 
یتیم نوازي ائمه اطهار)ع( مي باش��د. محتواي 
كتاب براساس آیات و روایاتي است كه در آن 
به یتیمان توجه شده و مي تواند مشوق مردم 
براي رس��یدگي به امور ایتام قرار گیرد. در این كتاب هم مسائل 
گوناگوني مانند معیش��ت یتیمان، آموزش آن ها، وظیفة دولت در 

قبال آن ها و... مورد غفلت قرار گرفته است.
نام جلد ششم كمك به بيمار است و نویسندگان آن آقایان میثم 
طاهرآبادي و علیرضا احمدي هس��تند. بیماري و عیادت از بیمار، 
كمك به بیماران، آداب عیادت و جایگاه پرس��تاري، مباحث اصلي 
این كتاب هستند. این كتاب مانند سایر مجلدات مجموعه مبتني 
بر آیات و روایات تهیه ش��ده است و به طور كلي مردم را تشویق به 

عیادت از بیماران مي كند كه یك امر اخالقي پسندیده است.
جلد هفتم هديه در اس�الم نام دارد و به كوش��ش س��یدعلي 
موس��وي تهیه ش��ده اس��ت. مفهوم هدیه، هدیه در اسالم، انواع 
هدیه ها، و آداب و ارزش هدیه از جمله مطالبي است كه نویسندة 
كتاب به شرح آن ها پرداخته است. در بخشي از این كتاب به نقل 
از امام محمدباقر)ع( آمده است: »رسول خدا هدیه را مي پذیرفت 
ول��ي از گرفتن صدق��ه پرهیز مي كرد و مي فرم��ود: »به همدیگر 
هدیه دهید؛ زیرا هدیه دلخوري ها را برطرف مي سازد و كینه ها و 
دش��مني هاي دیرین را از بین مي برد.« در این كتاب، مانند سایر 
مجلدات، متأسفانه هیچ اش��اره اي به نحوة دادن هدیه در جامعة 
امروز نكرده است، در صورتي كه دادن هدیه مانند پاره اي از امور 
دیگر ش��كل تجملي و تش��ریفاتي پیدا كرده به طوري كه خیلي 

اوقات مردم از دادن هدیه عاجز هستند.
عنوان جلد هش��تم مجموعه، انفاق و بخش�ش اس��ت كه باز 

به كوش��ش میثم طاهرآبادي تهیه شده اس��ت. موضوع »انفاق و 
بخشش« یكي از مس��ائل مورد نیاز امروز جامعه با توجه به رشد 
تورم و مشكالت اقتصادي و معیشتي جامعه ماست و پرداختن به 

این مسئله بسیار ارزشمند است.
بیش��تر مطالب این جلد در مزایاي انفاق و بخش��ش از دیدگاه 
قرآن و روایات است و مشوق مردم به انجام این كار خداپسندانه، 
اخالقي و انس��اني اس��ت. ویژگي هاي انفاق كنندگان، آداب انفاق، 
آثار انفاق و موانع انفاق و پیامدهاي آن از جمله مطالبي است كه 

به آن پرداخته شده است.
نویس��ندة كتاب مي توانس��ت در كنار این كار به آثار اجتماعي، 
فرهنگي، اخالقي و... گسترش فرهنگ انفاق و بخشش در جامعه 

بپردازد.
جل��د نهم مش�اركت اجتماعي نام دارد. تعاون و مش��اركت، 
پاي بندي به عهد و پیمان، و رقابت و تعاون عناوین اصلي فصول 
این كتاب هس��تند. میثم طاهرآبادي، نویسندة كتاب، ضمن ارائه 
تعری��ف تعاون و مش��اركت از دیدگاه قرآن و روایات، به تش��ریح 
مس��ائل گوناگون مشاركت، مانند شریك شایس��ته، بهترین نوع 
تع��اون و همكاري، تعاون در مدیریت، تع��اون در نیكي، رقابت و 
تعاون در نظام اقتصادي اسالم، و احكام و قواعد اخالقي رقابت و 
تعاون پرداخته اس��ت. به اعتقاد من عنوان خوبي براي این كتاب 
انتخاب نش��ده اس��ت. زیرا اكثر مطالب آن دربارة تعاون در اسالم 
اس��ت، زیرا تعاون تنها یك نوع از ده ها فعالیتي است كه مي توان 
به عنوان مشاركت اجتماعي به آن ها پرداخت. آیا بهتر نبود عنوان 

كتاب »تعاون در اسالم« انتخاب مي شد؟ 
و باالخره جلد دهم مجموعه اشتغال و كارآفريني نام دارد و 
آقایان: میثم طاهرآبادي و علیرضا احمدي نویسندگان آن هستند. 
این كتاب در چهار فصل با عناوین: كار و تالش، اخالق در تجارت، 

كارآفریني و تالش، و اشتغال و اهمیت آن تدوین شده است.
انتقادي جدي كه به این جلد وارد است اینكه محتواي كتاب با 
عنوان اصلي كتاب یعني »اش��تغال و كارآفریني« مطابقت ندارد. 
در صورتي ك��ه عنوان اصلي هر كتاب بای��د اصلي ترین موضوعي 
باش��د كه در كتاب به آن پرداخته ش��ده اس��ت و در حالي كه در 
همین جلد دهم، در كتاب هیچ اش��اره اي به مسئله »كارآفریني« 
كه عنوان كتاب است، نشده است. نكتة دیگر اینكه این كتاب به 
موضوع بیكاري و فرهنگ كار كه یكي از مس��ائل اساس��ي امروز 

جامعه ماست، هیچ اشاره اي نكرده است.

نگاهي كلي به مجموعة سبك زندگي
الف: پرداختن به مسائل گوناگون جامعه مانند: ازدواج، خانواده، 
تربیت كودك، احت��رام به والدین، كودكان یتیم، كمك به بیمار، 
هدیه در اس��الم، انفاق و بخشش، مشاركت اجتماعي و اشتغال و 
كارآفریني، آن هم از دیدگاه قرآن و روایات یك كار بسیار باارزش 
اجتماعي، فرهنگي و اخالقي اس��ت و باید از همه نویس��ندگان و 

مؤلفان آن ها تشكر كرد.
ب: بدون ش��ك هی��چ كاري بدون ایراد و ضعف نیس��ت و كتاب 

ايراد ديگر اينكه در اين 
مجموعه از مطالعات 

روز و جديد، به خصوص 
دانشگاهي، در زمينه 

مسائل اجتماعي، 
روان شناسي، تربيتي و... 

هيچ استفاده اي نشده 
است
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»سبك زندگي« هم نمي تواند از برخي ضعف ها به دور باشد؛ از جمله:
1. عنوان اصلي مجموعه »س��بك زندگي« است. در صورتي كه 
در ای��ن كتاب هی��چ صحبتي ی��ا تعریفي از س��بك )style( به 
مفهوم روش، شیوه و طرز ارائه نشده است و مطالبي كه به آن ها 
پرداخته ش��ده، مانند ازدواج، خانواده، اش��تغال، هدیه و... بیشتر 
اشكال زندگي هستند و نه روش یا سبك زندگي. منظور از سبك 
زندگي مي تواند س��نتي، مدرن، ساده زیستي، تجمالتي، اخالقي، 

غیراخالقي و... باشد.
2. عن��وان جل��د ده��م مجموع��ه را »اش��تغال و كارآفریني« 
ن��ام گذاش��ته اند ب��دون اینكه در كت��اب هیچ توضیح��ي دربارة 

»كارآفریني« آمده باشد.
3. ای��راد دیگر اینكه در ای��ن مجموعه از مطالعات روز و جدید، 
به خصوص دانش��گاهي، در زمینه مسائل اجتماعي، روان شناسي، 

تربیتي و... هیچ استفاده اي نشده است.
4. جلدهاي اول تا چهارم این مجموعه )ازدواج، خانواده، تربیت 
ك��ودك و احترام به والدین( مي توانس��ت در یك مجلد با عنوان 
خانواده كار شود، همان طور كه جلدهاي پنجم تا هشتم )كودكان 
یتیم، هدیه در اسالم، كمك به بیمار، انفاق و بخشش( را مي شد 

در یك جلد و با یك عنوان كار كرد.
5. عناوین  جلدهاي مختلف كتاب هم وزن نیستند مثاًل موضوع 
خان��واده، ازدواج، تربی��ت، اش��تغال یا مش��اركت اجتماعي كه از 
مس��ائل بس��یار مهم و پیچیده اند قابل مقایسه با كمك به بیمار، 

هدیه و انفاق و بخشش از نظر سطح و وزن نیستند.
در پایان براي نویسندگان و تهیه كنندگان این مجموعه ارزشمند 
كه تالش كرده اند، اثر مفیدي در جهت توس��عة فرهنگ دیني در 

زندگي مردم عرضه كنند آرزوي سعادت و موفقیت داریم.
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معصومه شجاعي

قرآن، در آينة شعر
نقدي بر كتاب شعر قرآني نوشته دكتر كاظم محمدي

جامع ترین برنامه زندگی بش��ر، کتاب آسمانی قرآن كریم است 
كه عالوه بر معانی بدیع، در س��بک بیان هم بی نظیر است. نه تنها 
مس��لمانان، بلکه بس��یاری از پژوهشگران س��ایر ادیان نیز در هر 
عصری متناس��ب با ذوق و س��لیقه و اندیش��ه خود در قرآن تدبر 
کرده اند. كتاب »شعر قرآني« عنوان اثری از دكتر كاظم محمدي، 
محقق و نویس��نده و اس��تاد فلسفه و عرفان اس��ت، كه از سوی 

انتشارات نجم كبري در 238 صفحه به چاپ رسیده است.
نویسنده در کتاب »شعر قرآنی« ابتدا از قرآن به عنوان یک کالم 
آس��مانی نام می برد که ضمن بالغت و فصاحت و داشتن ایجاز و 
برخورداری از آرایه های ادبی، نثری ادیبانه و ش��عرگونه دارد، اما 
نه شعری که از ذهن بشر تراویده باشد بلکه کالمی موزون که از 
حد و اندازه بیان بشر بیرون است؛ چنان که در مقدمه مي نویسد:

»قرآن به تمامی وحی ب��ود، نه نظم و نثر، بلکه »وحی«، یعنی 
گونه ای خاص و ویژه از س��خن گفتن که در انحصار عالم قدس و 

حضرت حق است«.
نویسنده، س��پس به ذکر وضعیت ش��اعران زمان حیات رسول 
اکرم)ص( و روایت هایی از شعرای عرب هم عصر با پیامبر)ص( و 
رویه ای که در همراهی یا تقابل با اسالم در اشعار خود برگزیدند، 
پرداخته و تأثیر اش��عار آن ها را در وضعیت موجود آن زمان بیان 
کرده و پاره ای از اش��عار آن ها را نیز درج نموده اس��ت. از جمله: 

»}نقل است هنگامي كه عمروبن سالم بر پیغمبر وارد شد و شعر 
خ��ود را خواند حضرت فرمود: حقا كه ما را یاري نمودي، خدا یار 

تو باشد. شعر او چنین شروع مي شود:
پ��روردگارا! من با محمد، س��وگند خ��ود را  با پدر پیش��ین او 
ایم و به اسالم گراییده و از  خاطرنشان ساختم و اینكه ما فرزند تو
تو دست بردار نیستیم. خداوندا! محمد را یاري كن و بندگانت را 

به یاري او فرست. )اسدالغابه، ج3 صص722-723({.
نویسنده در ادامه به موردي دیگر اشاره مي كند و مي گوید: »در 
مس��تدرك حاكم آمده كه چون كعب قصی��دة خود را در حضور 

حضرت خواند به این شعر رسید كه:
ان الّرسول َلسیٌف ُیستضاُء به
و صاِرٍم من سیوف ا... َمسلول

همانا محمد پیامبر خدا چون شمش��یري است كه بدان كسب 
روشني مي ش��ود و شمشیر برنده اي است از شمشیرهاي كشیده 
شده در راه خدا... كعب مصراع آخر را »من سیوف الهند« سروده 

بود. پیغمبر فرمود: »من سیوف ا...«.
دکتر کاظم محمدی ضمن اش��اره به شاعران پارسي گویي كه از 
ق��رآن كریم تأثیر پذیرفته ان��د و واژگان و اصطالحات یا مضامین 
قرآنی را در شعر خود به كار برده اند، ابیاتی از 72 نفر از آنان را که 
ملهم از آیات نورانی قرآن کریم هس��تند ذکر می کند. نكته جالب 

اب
کت

ی 
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قد 

ن
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توجه این است كه حسن مطلع و حسن ختام اشعار انتخاب شده 
به ابیات جناب موالنا جالل الدین معروف به مولوي اختصاص دارد 
به طوري كه از بین 504 بیت انتخاب شده بیشتر اشعار متعلق به 
اوست. از بین اشعار به عنوان نمونه مي توان به این ابیات اشاره كرد:

موالنا : دِر جنت چو تنگ آمد مثال چشمه سوزن
اگر خواهي چو پشمي ش��و »لتغزل ذاك تغزیال« )سوره اعراف 

آیه 40(
عمادالدین نسیمي: اي ز رخس��ارت الي الّرحمن »علي العرش« 

الّسبیل
انَّ حّیَا في هواها، كّل من كان القتیل )سوره طه آیه 5(

فریدالدین عطار: »لعمرك« تاج فرق مشكبارش
»الم نشرح« طراز روزگارش )سوره حجر آیه 72(

حكیم سنایي: شبستان مقامت »قاب قوسین«
در درگاه تو بطحا و زمزم )سوره نجم آیه 9(

خواجوي كرماني: میري كه یافت ُملكت ایمان ازو نظام
»ذوالّنون« ز حرف آخر نامش گرفته نام )سوره انبیا آیه 87(

دكتر كاظم محمدي در قس��مت پی نوشت کتاب، عین آیات و 
معاني را که در هر بیت، ش��اعر از آن ها الهام گرفته و به واس��طة 

»آرایة درج«، اصل آیه و یا به واسطه »آرایه حّل«، معني آن را در 
شعر خود آورده است، بیان می نماید.

هر چند نویس��نده در ذکر اش��عار و آیات مربوط به آن زحمت 
فراوانی متحمل گردیده و اشعار را به شیوة مشاعره چیدمان نموده 
است، اما از توضیح صنایع ادبی و آرایه هاي سخن و اینكه هر بیتی 
تلمیحی اس��ت به آیه ای از قرآن کریم كه هر یک از ش��اعران به 
فراخور حال، در اشعار خویش از مضامین و مفاهیم بدیع قرآن و 

معارف قرآنی استشهاد جسته اند و با تلمیح، 
تضمین، اقتباس، حل و درج، سعی کرده اند 
آی��ات و پاره هایی از س��وره های قرآن را در 

کالم خود بگنجانند، خودداری كرده است.
به هر حال قرآن کریم نسخه حیات بخش 
بشر است و شایسته است دیگر صاحب نظران 
و اندیش��مندان نیز چون آقای دکتر کاظم 
محم��دی از این دریای ذّخ��ار علم و کمال 
و معرف��ت در آثار منظ��وم و منثور خویش 

بهره ب��رداری کنند تا آثار خیر آن بیش از پیش در جامعه متجلی 
گردد. ان شاء ا... تعالی.

هر يک از شاعران به 
فراخور حال، در اشعار 
خويش از مضامين و 
مفاهيم بديع قرآن و 
معارف قرآنی استشهاد 
جسته اند
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در گفت وگو با دكتر اعتصامي، سرگروه داوران حوزة »قرآن و سبك زندگي« مطرح شد:

جاي خالي روش هاي جديد آموزشي
ع��دم اس��تفاده از روش ه��اي جدید آموزش��ي و ناآش��نایي با 
ش��یوه هاي جذاب براي جلب مخاطب از جمله نكاتي اس��ت كه 
دكتر محمدمهدي اعتصامي داور »گروه قرآن و سبك زندگي« در 
بررسي آثار این گروه به آن اشاره دارد. این مؤلف كتاب هاي درسي 
معتقد است گرچه به نظر مي رسد سبك زندگي از جمله مفاهیم 
جدید باش��د اما در آموزه هاي دیني ما به آن اشاره شده است. از 
این رو س��بك زندگي قرآن نیازمند توجه جدي و سرمایه گذاري 

ناشران و مؤلفان است.

 آقاي اعتصامي! ش�ايد بهتر باشد ابتدا منظورتان 
را از سبك زندگي قرآنی بيشتر توضيح دهيد.

 گرچه اصطالح س��بك زندگ��ي از لحاظ ترجم��ه اي اصطالح 
جدیدي اس��ت ول��ي قدمتي به اندازه قرآن كری��م دارد. در واقع 
منظور از س��بك زندگي همان است كه در عربي به آن »سیره« 
مي گوییم. س��یره به معناي سبك خاص زندگي است كه شهید 
مطهري س��ال ها پیش در س��یره نبوي به آن اش��اره كرده است. 
ایش��ان، آنجا كه س��یره نبوي را توضیح مي دهد، مي گوید سیره 
از كلمة س��یر گرفته ش��د كه به معني رفتن اس��ت. سیره یعني 
س��بك خاصي از رفتن و زندگي رفتِن یك راه و مس��یر اس��ت. 
زندگي پیامب��ر)ص( و ائمه اطهار)ع( با س��بك خاصي از زندگي 

همراه است.

معمواًل س��بك هاي مختل��ف زندگي برگرفت��ه از مباني فكري 
هر فرد اس��ت. اگر كس��ي معتقد به آخرت شد به طور طبیعي در 
تصمیم گیري های��ش اث��ر مي گذارد و خودبه خود روش و س��بك 
خاصي در زندگي را در پیش مي گیرد. سبك زندگي قرآني یعني 
ما قرآن را بپذیریم و بر اساس آن مباني، روش خاص زندگي را كه 
قرآن پیش��نهاد مي كند پیش بگیریم و در زندگي به كار ببندیم. 
از آنجا كه مباني س��بك زندگ��ي قرآني مبتني ب��ر غیب گرایي، 
خداگرایي و آخرت گرایي اس��ت ممكن است با مباني زندگي كه 
در جهان امروز پذیرفته شده و توجه اش بیشتر به زندگي دنیایي 
و تأمین و رفاه آن است متفاوت باشد. در واقع قرآن ما را به سبك 
خاصي از زندگي دعوت مي كند و از مسلمان ها مي خواهد كه این 

سبك را در پیش بگیرند.
قرآن شناس��ان معمواًل توجه به س��بك زندگي قرآني و ارائه آن 
به جوانان و نوجوانان را به عنوان یك وظیفه مي دانند. اما مش��كل 
بزرگ ما در این زمینه آن است كه زبان روز و مناسب و همچنین 
ش��یوه هاي به روز و جلب و جذب كنندة مخاطبان كه پاسخ گوي 
اقتضائ��ات زمان باش��د كمتر دیده مي ش��ود. در نتیجه آثاري كه 
درباره سبك زندگي تولید مي كنیم در رقابت با كتاب هاي مشابه 

ضعف دارد.
سبك زندگي قرآني براي ناشران متعهد و مسلمان ما كه دغدغه 
ارتقاي فرهنگي و تربیتي كش��ور را دارند، یك موضوع بسیار مهم 
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اس��ت كه نیازمند توجه و سرمایه گذاري جدي از سوي ناشران و 
مؤلفان است.

 كيفيت كتاب هاي رس�يده به اين گروه را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟

تعداد كتاب ها بس��یار اندك ب��ود. در واقع ب��ا توجه به اهمیت 
موض��وع هم از نظر تع��داد و هم از نظر كیفیت ضعف داش��تند. 
نویس��ندگان بزرگ ما به خصوص اسالم شناس��ان، حوزه علمیه و 

مبلغان باید این كمبود را جبران كنند.

 اين كمبودها ناشي از چيست؟
در واق��ع تع��داد كتاب هایي كه در حوزه دین در كش��ور تولید 
مي ش��وند كم نیس��تند. اما تعداد كتاب هایي كه به نحو مناس��ب 
تولید شده باشند اندك است. یعني معمواًل آثاري كه سطح كیفي 
باالیي داشته باش��ند، با فعالیت علمي جدي تولید شده باشند و 
قابل رقابت با آثار مش��ابهي باش��ند كه س��بك زندگي سكوالر را 
تبلیغ مي كنند، اندك هس��تند. ش��اید علت اصلي این باش��د كه 
گرچه ما مفاهیم دیني را مي شناس��یم ول��ي از روش هاي متنوع 
اس��تفاده نمي كنیم. روش هاي جدیدي ك��ه در آموزش و تربیت 

مطرح است كمتر در تولید این آثار دیده مي شود.

 كيفيت آثار راضي كننده بودند؟
كتاب هایي كه به عنوان آثار برگزیده و تقدیري انتخاب ش��دند، 
اس��تانداردهاي پایه را رعایت کرده بودن��د؛ اما در مجموع كتابي 
ك��ه امتیاز خیلي باالیي دریافت كند وجود نداش��ت. در واقع آثار 
از حداقل اس��تانداردها برخوردار بودن��د. در انتخاب و داوري آثار 
برگزیده و تقدیري خیلي كار سختي در پیش نداشتیم و احساس 
نمي كردیم قرار اس��ت می��ان تعداد زی��ادي ازكتاب هاي مطلوب 

دست به انتخاب بزنیم. در واقع فاصله كتاب ها زیاد بود.

 كتاب مناس�ب و مطلوب در حوزه س�بك زندگي 
قرآني چه ويژگي هايي دارد؟

در وهل��ه اول بای��د به لح��اظ مباني و پایه ه��اي فكري، مبناي 
درس��تي داشته باشد. حتي ممكن اس��ت كتابي در زمینه سبك 
زندگي روایتي داستاني داشته باشد اما متفكر و اندیشمند متوجه 
مي ش��ود كه زیربناي این داس��تان چه فكر و اعتقادي است. پس 
از آن باید متناس��ب با نیازها، دغدغه ها و چالش هایي باش��د كه 
نوجوان ها و جوانان با آن روبه رو هس��تند. یعني وقتي مخاطب اثر 
را مطالعه مي كند ناخودآگاه احساس كند به دغدغه هایش پاسخ 

داده مي شود گرچه ممكن است پاسخ مستقیم و صریح نباشد.
عالوه بر این ها، باید زبان راحت، آس��ان و جذابي داش��ته باشد. 
به طوري كه جاذبه متني مخاطب را به دنبال خود بكش��اند اما نه 
آن گونه كه دست و پا گیر شود. در نهایت آنكه در كتاب مطلوب 

باید از شیوه هاي آموزشي مناس��ب استفاده شده باشد. به طوري 
كه وقتي مخاطب كتاب را مطالعه مي كند متوجه شود كه گرچه 
كتاب آموزشي نیست اما قواعد و معیارهای آموزشي در آن رعایت 
شده است. مثاًل اگر كتاب براي مخاطب دوره ابتدایي نوشته شده، 

در آن ظرفیت ذهن مخاطب در نظر گرفته شده باشد.

 آيا در ميان كتاب هايي كه بررسي كرديد، نوآوري 
خاصي ديده مي شود؟

اكثر آثار تكراري بودند و اثر برجس��ته و بزرگ واقعًا دیده نشد. 
اما حِداقل استانداردها وجود داشت.

 فكر مي كنيد جش�نواره در هدايت ناش�ران براي 
توليد آثار متناسب با برنامه درسي و نيازهاي مخاطبان تا 

چه حد موفق عمل كرده است؟
ما باید روش هاي دقیق تري را براي جذب ناش��ران و مخاطبان 
داشته باش��یم. یعني با همه كمبودهایي كه در این زمینه وجود 

دارد، ب��از ه��م هم��ه كتاب ه��ا در اختی��ار 
جش��نواره قرار نمي گیرد. در جامعه ناشران، 
جریان هایي وجود دارد كه ناشران مشهوري 
نیس��تند اما آثار خوبي در ارتباط با جوانان 

تولید مي كنند.
از س��وي دیگر نهادهاي آموزش��ي ارتباط 
پیوس��ته با جریان نشر كش��ور ندارند تا داد 
و ستد علمي در طول سال به تدریج صورت 
بگیرد. اگر چنین اتفاقي بیفتد جریان نش��ر 
به س��مت نیازهاي آموزش��ي واقعي س��وق 
پی��دا مي كند. االن بیش��تر جریان نش��ر در 
حوزه آم��وزش به تولی��د كتاب هاي كنكور 

مش��غول اند. نخبگان كنكور و كس��اني كه در ای��ن زمینه توانایي 
دارند در آن فعالیت دارند چون جریان تعریف شده اي وجود دارد. 
ولي در حوزه هاي اصلي آموزش این اتفاق و داد و ستد علمي رخ 
نمي دهد تا ناشران به توانایي تولید كتاب هاي قوي در این زمینه 
برسند. اكنون افراد بیشتر به صورت خودجوش و بر اساس ذوق و 

سلیقه خود كتاب تولید مي كنند.
در این میان نقش جش��نواره بیش��تر از زمینه فعالیت رسمي و 
ارتق��اي كیفي،  نقش تبلیغي و زمینه ایجاد انگیزه اس��ت. ارتقاي 
كیفي امري تدریجي و درازمدت است كه جشنواره ها یا پایان آن 
هستند و یا آغاز آن. یعني یا پایان یك فعالیت كیفي هستند كه 
قرار اس��ت ارائه دهند و یا براي ایجاد انگیزه برگزار مي ش��وند. از 
این رو تداوم آن اهمیت دارد. یعني دفتر انتش��ارات و تكنولوژي 
آموزش��ي باید ارتباط دائمي با مخاطبان خود داش��ته باش��د و با 
برگزاري نشست ها و گفت وگوها نیازهاي خود را اعالم كند تا این 

جریان به صورت دائمي استمرار داشته باشد.

نهادهاي آموزشي ارتباط 
پيوسته با جريان نشر 
كشور ندارند تا داد و 
ستد علمي در طول سال 
به تدريج صورت بگيرد 
اگر چنين اتفاقي بيفتد 
جريان نشر به سمت 
نيازهاي آموزشي واقعي 
سوق پيدا مي كند
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دکتر سيدمهدي سيف سرگروه داوران حوزة »حفظ و رو خواني قرآن« مطرح كرد:

احياي محورهاي مغفول
 در آموزش قرآن

سید مهدی سیف سرگروه داوران حفظ و روخوانی معتقد است 
ب��رای ایجاد تغییر و تحول در تولید کتاب های قرآنی، در گام اول 
برنامه ریزان و متولی��ان امر باید چهارچوب ها و ضوابط تولید این 

کتاب ها را تدوین کنند و در اختیار ناشران و مؤلفان قرار دهند.

 آقاي س�يف، ارزيابي كلي شما درباره كتاب هايي 
كه در ح�وزه حفظ و آموزش روان خواني بررس�ي كرديد 

چيست؟
موض��وع و روش برخ��ي كتاب ها تكراري بود. مث��ل آن بود كه 
كتاب هاي قبلي به نوعي بازنویس��ي شده باشند. در واقع روش و 
برنامه و شیوه جدیدي به جامعه قرآني ارائه نشده بود. البته برخي 
كتاب ها از نظر حروف چیني، استفاده از رنگ یا انتخاب تمرین ها 
نوآوري هایي داشتند. اما اغلب از نظر موضوع و شیوه بیان تكراري 

بودند. در واقع موضوع جدیدي در این حوزه رویت نمي شد.
مي ت��وان گف��ت براي تألی��ف در كتاب ه��اي آموزش��ي قرآني 
استاندارد و ضوابط روش��ني وجود ندارد و هركس مطابق سلیقه 
و تجربیات ش��خصي خود اقدام به تألیف كتاب مي كند. این گونه 
تألیف��ات هدفمند و اثربخش نخواهد بود چ��ون بازار كتاب را به 

ش��یوه ها و روش هاي گوناگون و سازنده مزین نمي كند و آموزش 
ق��رآن را ارتقا نمي دهد، در حالي كه تجربیات و نظرات و تألیفات 
باید آموزش قرآن را یك گام به پیش ببرند و اشكاالت و خألهاي 
موج��ود را جبران كنن��د. ما امیدواری��م و آرزو داری��م در آینده 
شاخص ها و ضوابطي براي تولید آثار قرآني داشته باشیم تا شاهد 
تكرار مكررات نباشیم. در صورت ترسیم چنین مسیري است كه 
به سمت پویایي و ارتقا حركت مي كنیم در غیر این صورت درجا 

مي زنیم.

 فك�ر مي كنيد براي ايجاد تغيير و تحول در توليد 
آثار قرآني و ارائه ش�يوه هاي جديد در آن ها، ناش�ران و 
تش�كيالت س�امان دهی مناب�ع آموزش�ي و تربيت�ي چه 

وظيفه اي دارند؟
در ق��دم اول بای��د برنامه ریزان اع��م از آموزش وپرورش، وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي و یا هر نهادي كه متولي این امر است 
چارچوب ه��ا و برنامه ه��اي تولید ای��ن كتاب ه��ا را تعیین كند. 
اس��تانداردها و ضوابط تولید اثر قرآني مناس��ب باید تدوین و در 
اختیار ناشران و مؤلفان قرار داده شود به طوري كه آن ها تْألیفات 
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خ��ود را در این چارچوب ق��رار دهند. در این صورت دیگر وقت و 
نیرو و امكانات را هدر نمي دهیم و به س��مت تولید آثار اثربخش 
حركت مي كنیم. مثاًل درباره حفظ قرآن اس��تادان بسیاري كتاب 
تألی��ف كرده ان��د اما وقتي آن ه��ا را مرور مي كنی��م مي بینیم كه 
در 80 درصد مطالب مش��ترك هس��تند. نویس��ندگان این حوزه 
بای��د محورهایي را كه مغفول مانده اند بررس��ي و احیا كنند. این 

نوآوري هاست كه برنامه را پویا مي كند و ارتقا مي دهد.

 به نظر مي رسد براي جلوگيري از تكرار موضوعات 
و شيوه هاي قبلي بايد نيازسنجي انجام گيرد.

بله. باید افراد یا نهادي این حوزه را مدیریت و جغرافیاي فعالیت 
آموزش��ي قرآني را مشخص كنند تا مش��خص شود پیشینة این 
زمینه چیست، وضعیت موجود چگونه است و چه نیازهایي براي 
آینده داریم. یعني باید مش��خص باش��د كه براي ارتقا و پیشرفت 
در زمینه ه��اي مختلف آم��وزش قرآن باید به چه قس��مت هایي 
بپردازیم. البته این كار به طور مختصر انجام شده  اما باید كامل تر، 

كارشناسي شده تر و عالمانه تر باشد.

 ي�ك كت�اب مناس�ب در زمينه آم�وزش حفظ و 
روان خواني قرآن، چه ويژگي هايي دارد؟

ای��ن موضوع بس��تگي ب��ه مخاطب كت��اب دارد. اگ��ر مخاطب 
دانش آم��وز دوره ابتدایي اس��ت باید جنبه ه��اي كاربردي، محور 
و اس��اس كتاب باش��د نه مباحث نظري و حفظ كردني كه باعث 
ش��ود دانش آموز یك سلس��له اصطالحات و شرح و توضیحات را 
حفظ كند. پس اصل مهم در كتابي كه براي دوره ابتدایي نوشته 
مي شود توجه به جنبه كاربردي و مهارتي است. در دوره متوسطه 
یا معادل آن مي توان به درصد كمي از مباحث نظري بپردازیم اما 
ب��از هم مباحث كاربردي اولویت دارند. اكثر آموزش هاي ما جنبه 

شعاري دارند یعني بیشتر اصطالح، قاعده، شرح و توضیح آموزش 
مي دهیم ولي به مه��ارت و كاربرد كمتر توجه مي كنیم. به عنوان 
مثال در كتاب هایي كه موضوع آن ها روان خواني یا تجوید اس��ت 
قاع��ده اي را آموزش مي دهیم اما مثال هاي قاعده را از جمله هاي 
مبتالبه و مورد نیاز مخاط��ب انتخاب نمي كنیم. باید در كتاب ها 
م��واردي را در میان درس ها بگنجانیم كه واقعًا مبتالبه اس��ت و 
ب��ه آن نی��از داریم. اما این مهم كمتر در كتاب ها دیده مي ش��ود. 
مثال هاي كتاب ها معمواًل كارشناسي ش��ده نیس��تند و گاه حتي 
دیده مي شود كه مؤلف موضوع را به حالتي نقل مي كند كه مغایر 
با نوشته اصل قرآن است. یعني در اصل قرآن به گونه اي آمده و در 
كتاب به ش��كلي دیگر. البته این ماهیت امر را عوض نمي كند اما 

به هر حال مؤلف به آنچه در مصحف شریف 
است پاي بند نبوده است. این ها موضوعاتي 
اس��ت كه در یك كتاب مناسب باید مدنظر 

قرار گیرد.

 جاي چه موضوعات و مباحثي 
در كتاب ها خالي بود؟

آسیب شناس��ي آم��وزش ق��رآن یك��ي از 
موضوعات بكري اس��ت كه بسیار مورد نیاز 
معلم��ان اس��ت. آسیب شناس��ي یادگیري 

ق��رآن به این معناس��ت كه معلوم كنیم در آم��وزش قرآن با چه 
آس��یب هایي روبه رو هستیم. این آس��یب ها در سه حیطه قرائت، 
درك و فهم و حفظ قابل بررس��ي هستند. ما در هر سه حیطه با 
آس��یب هاي جدي مواجه هستیم كه باعث ریزش كالس ها و افت 
بازدهي دوره ها و كتاب ها مي ش��ود. این حوزه، زمینه بسیار مهم 
و اثرگذاري اس��ت كه مؤلفان ب��ه آن نپرداختند و جاي خالي آن 

احساس مي شود.

نويسندگان اين حوزه 
بايد محورهايي را 
كه مغفول مانده اند 
بررسي و احيا كنند. 
اين نوآوري هاست كه 
برنامه را پويا و قابل ارتقا 
مي كند
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در گفت وگو با فاطمه فاخر، عضو گروه داوری »مفاهيم و معارف قرآن« مطرح شد:

گــذر از نظــر
فاطم��ه فاخر عضو گروه داوری مفاهیم و معارف قرآن این دوره 
از جش��نواره اس��ت. وي معتقد اس��ت گرچه میان آثار رسیده به 
ای��ن گروه و برنامه درس��ي پیوند ضعیفي برقرار ش��ده، اما نكته 
مثب��ت آن ها كارب��ردي ب��ودن موضوعات در زندگ��ي مخاطبان 
اس��ت؛ موضوعاتي كه دغدغة ذهني و سؤال مخاطبان امروز است 
و در زندگ��ي عملي آن ه��ا كاربرد دارد. البته رس��یدن به چنین 
نقطه اي نیازمند آن اس��ت كه از مخاطبان امروز ش��ناخت كافي 
داشته باشیم. این مهم به دست نمي آید مگر آنكه دست اندركاران 
بخش هاي گوناگون آموزش وپرورش و حتي ناشران خود را جدا از 

مدرسه و دانش آموزان ندانند. 

 چـه کتاب هایـي در گروه مفاهیـم و معارف دیني 
داوري مي شود؟

كتاب ه��اي ديني، اجتماعي و فرهنگي كه قابل اس��تفادة عموم 
باشد. در واقع شامل اهّم موضوعات قرآني است كه از بعد اجتماعي، 
تربيتي و... بررس��ي مي شوند. مثاًل در گروه ما كتاب هاي زيادي به 
موضوع تربيت و روان شناسي تربيت مرتبط بودند، يا حقوق زنان و 

آياتي از قرآن كه به اين موضوع پرداخته است و همچنين ارتباط 
ميان قرآن با نهج البالغ��ه در واقع كتاب هاي اين گروه موضوعات 

عمومي تري را نسبت به گروه هاي ديگر شامل می  شد.

 ارزیابي کلي شما نسبت به وضعیت کتاب  هایي که 
بررسي کردید چیست؟

يكي از نقاط قوت اين آثار اس��تنادات خوبي بود كه به آيات و 
احاديث داشتند. ترويج ارزش هاي ديني، اجتماعي و فرهنگي هم 
از ديگر موضوعاتي بود كه به خوبي در كتاب ها پرداخته شده بود. 
از سوي ديگر خوشبختانه ما با كتاب هايي در گروه مواجه بوديم 
كه مورد سؤال جوانان هس��تند و در زندگي امروز كاربرد دارند. 
از س��وي ديگر آثاري هم بودند كه واقعاً نمي توان نام كتاب را بر 
آن ها گذاش��ت. به طوري كه نخستين موضوعي كه حتي در يك 
مقاله بايد آن را رعايت كرد � مثل ارجاع � در آن  ها رعايت نشده 
بود. از س��وي ديگر يكي از مهم ترين معيارهاي جشنواره تطابق 
كتاب ها با برنامة درس��ي حوزة قرآن است. متأسفانه در اكثر آثار 
اين معيار در نظر گرفته نش��ده بود. فكر مي كنم بايد ناش��ران و 
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مؤلفان را نسبت به برنامه درس��ي توجيه كنيم تا كتاب هايشان 
همسو با آن باشد؛ به طوري كه وقتي دانش آموز يا معلم كتاب را 

مي خواند بتواند آن را با كتاب و برنامه درسي پيوند دهد.

 بنابراي�ن به نظر ش�ما جنبه كارب�ردي يك كتاب 
اهميت بيشتري براي مخاطبان دارد؟

بله. كتاب ها بايد با موضوعات روز سر و كار داشته باشند، جنبه 
كاربردي موضوعات در نظر گرفته شود و متناسب با نيازهاي روز 
مخاطبان باشد. يعني از حالت سنتي صرف و تئوري خارج شوند. 

صرفاً با مباحث نظري تكراري نمي توان مخاطبان را جذب كرد.

 فكر مي كنيد براي تش�ويق ناشران به حركت در 
راس�تاي برنامه درس�ي و توليد كتاب متناسب با آن بايد 

چه كرد؟
به نظر من در اين موضوع بايد صف و ستاد هر چه بيشتر به هم 
نزديك شوند. ما و ناشران بايد حضور بيشتري در مدارس داشته 
باشيم. حتي اين مباحث بايد در كميسيون آموزش عمومي قرآن 
هم مطرح ش��ود. در واقع نبايد خودمان را جدا از مدرس��ه بدانيم 

چرا كه اگر با دانش آموزان در ارتباط نباش��يم نمي توانيم نيازهاي 
آن ه��ا را درك كنيم. اگر اين هماهنگي صورت گيرد ناش��ران و 
نويس��ندگان به سمت و س��ويي حركت مي كنند كه در راستاي 

نيازهاي واقعي دانش آموزان باشد.

 نق�ش  جش�نوارة آثار قرآن�ي را چگون�ه ارزيابي 
مي كنيد؟

برگزاري جش��نوارة آثار قرآني جاي خوش��حالي دارد. جشنواره 
مي تواند به نزديك ش��دن و همفكري صف و س��تاد كمك كند. 

جش��نواره رس��الت بزرگ��ي دارد چ��را كه 
كتاب ه��اي معرفي ش��ده در آن فقط جنبه 
تبليغي ندارن��د. وقتي كتاب  هاي مناس��ب 
مشخص ش��وند انگيزه ناش��ران ديگر براي 
حركت در اين راه بيش��تر مي ش��ود. گرچه 
جش��نواره هاي قرآن��ي زي��ادي در س��طح 
دانش��جويي برگزار مي ش��ود اما اين اولين 
جش��نواره در سطح آموزش وپرورش است و 

جاي خوشحالي دارد.

نبايد خودمان را جدا از 
مدرسه بدانيم چرا كه 
اگر با دانش آموزان در 
ارتباط نباشيم نمي توانيم 
نيازهاي آن ها را درك 
كنيم
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مسعود وكيل سرگروه داوران حوزة »مفاهيم و معارف قرآني« :

بر استفاده از روش هاي فعال 
دانش آموز محور تأكيد كنيم

»آشنایي بیشتر با برنامه درسي قرآن و دیني و نیز بررسي نیاز 
مخاطبان دو موضوعي اس��ت كه باید براي ارتقاي كمي و كیفي 
كتاب ه��اي حوزه مفاهیم و معارف قرآني مدنظر قرار بگیرد.« این 
را مس��عود وكیل  كارش��ناس قرآن دفتر تألیف كتاب هاي درسي 
آموزش و پ��رورش و س��رگروه داوران مفاهی��م و مع��ارف قرآن��ي 

مي گوید.

 آقاي وكيل! با توجه به تغييرات برنامه درسي ملي، 
برنامه درسي قرآن و ديني چه تغييراتي داشته است؟ 

درس قرآن و اهداف آن، از همان اول با آنچه در برنامة درس��ي 
ملي حوزة ق��رآن مورد تأكید قرار گرفته، س��ازگاري هاي زیادي 
داش��ته است. از این رو ما در برنامه و اهداف قرآن با تغییر زیادي 
روب��ه رو نیس��تیم. نكته مهم این اس��ت كه امی��د داریم نواقص و 
خألهایي كه از گذش��ته در آموزش قرآن وجود داش��ته، به دنبال 
تحول و تحقق برنامه درسي ملي برطرف شود. به طور خالصه در 
اهداف و برنامه درسي قرآن مواردي تغییر كرده اما اساسي نبوده 
اس��ت. انتظار داریم با برنامه ریزي در راستاي تحقق اهداف برنامه 

درسي ملي، فرصت خوبي براي پر شدن خأل ها به وجود آید.

 در برنام�ه  درس�ي جدي�د ق�رآن و دين�ي چ�ه 
رويكردهايي مورد توجه قرار گرفته است؟

رویكردي كه بر محتوا و اهداف برنامه حاكم اس��ت، »جامعیت 
آم��وزش ق��رآن« اس��ت. یعني ما بای��د هدف گ��ذاري، انتخاب و 
س��ازمان دهي محتواي آم��وزش قرآن را به گون��ه اي پیش ببریم 
ك��ه همه اه��داف، مهارت هاي اولیه و پایه و دان��ش الزم كه فرد 
در نس��بت با قرآن نیاز دارد، به دس��ت آید. یعن��ي فقط بر یكي 
از چندین هدف پافش��اري نكنیم. به عن��وان مثال در جامعه ما از 
گذش��ته تاكنون، روخواني قرآن اهمیت داشته و دارد. اما رویكرد 
جام��ع ما را مكلف مي كند كه در برنامه ریزي آموزش��ي، انتخاب 
و س��ازمان دهي محتواي آموزش��ي قرآن، عالوه بر كسب توانایي 
خوان��دن قرآن كه مهم اس��ت، به آنچه كه ب��ه فهم قرآن، انس با 
ق��رآن و تدبر در آیات قرآن مي انجامد نیز به عنوان هدف و محور 

آموزش بپردازیم. 
همچون گذش��ته، رویكرد حاك��م بر روش هاي م��ا بهره گیري 
از روش ه��اي فعال و دانش آموز محور اس��ت. یعن��ي باید فرایند 
یاددهي یادگی��ري و نیز محتوا و فعالیت هاي مختلف آموزش��ي 
را به نح��وي طراحي كنیم كه دانش آموز محور آموزش باش��د و 
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معلم حتي االمكان در كالس متكلم وحده نباش��د. در این صورت 
دانش آموزان در خواندن و معنا كردن و تدبر و اندیش��ه در آیات، 
باید پیش��گام باش��ند. البته در همه این بخش ه��ا معلم به عنوان 

هدایت كننده و راهنماي اصلي، مسیر را هدایت مي كند. 

 لطفًا به عنوان س�رگروه داوران مفاهيم و معارف 
قرآن�ي درب�اره فراين�د داوري كتاب ه�ا و معيارهاي آن 

بفرماييد.
بی��ش از 40 عنوان كتاب در این ح��وزه در اختیار گروه داوري 
قرار گرفت. معیارها هم قباًل توس��ط جش��نواره تعیین شده بود. 
جذابیت و طراحي ظاهري، تناسب موضوع با نیازهاي مخاطب در 
زمین��ه مفاهیم قرآن، نحوة ارائه مطالب و ... از جمله این معیارها 

بود. 

 يكي از مهم ترين معيارهاي جش�نواره، تناس�ب 
محتواي كتاب هاي رس�يده با برنامة درس�ي قرآن است. 
كتاب هايي كه ش�ما بررس�ي كرديد تا چه اندازه مقيد به 

رعايت اين معيار بودند؟ 
متأسفانه چون ناش��ران از قبل در ارتباط با این موضوع توجیه 
نشده بودند و امسال نخستین بار است كه كتاب هاي قرآني به طور 
مستقل مورد بررس��ي قرار مي گیرند، شاید بتوان گفت بیشترین 
ضعف در رعایت همین معیار بود. البته ما در این زمینه ناشران را، 
به دلیلي كه گفتم، مقصر نمي دانیم. از این رو در اعمال این معیار 
س��خت گیري زیادي نكردیم. در واقع بیش��تر به این نكته توجه 
كردیم كه كتاب به طور كلي چقدر پاس��خ گوي نیاز دانش آموزان 

و معلمان است. 

 آيا نوآوري چشمگيري در كتاب ها ديده مي شد؟
برخي از ناشران به ظاهر كتاب هایشان توجه ویژه اي كرده بودند 
تا با سلیقة جوانان و نسل امروز نزدیك تر باشد. اما بیشتر كتاب ها 

به این موضوع توجه زیادي نداش��تند  و نوآوري خاصي در آن ها 
دیده نمي شد. 

 پيشنهاد شما براي ارتقاي كيفيت آثار اين حوزه 
چيست؟ 

به نظرم موضوع��ي كه مي تواند براي آین��ده توصیه و پیگیري 
ش��ود شناس��ایي س��ؤاالت و نیازهاي قرآني مربوط به مفاهیم و 
معارف ق��رآن كریم در میان دانش آموزان و معلمان اس��ت. پس 
از جمع آوري، جمع بندي و موضوع بندي آن ها، ناش��ران و مؤلفان 
بای��د به تولید و انتش��ار اثر در این زمینه ترغیب ش��وند. مطمئنًا 
وقتي موضوعات واحد باش��ند، رقابت خوبي میان ناش��ران ایجاد 
مي ش��ود. عالوه بر ای��ن، دو نكتة مه��م را در تولید كتاب در این 

حوزه باید مدنظر قرار داد. نخس��ت آشنایي 
با برنامه درسي قرآن و دیني است به طوري 
ك��ه به توس��عة این ح��وزه و موضوعات آن 
منجر ش��ود. دومی��ن نكته نی��از مخاطبان 
است كه احتیاج به نیازسنجي دارد. در این 
زمینه، هم دفتر تألیف و دفتر انتش��ارات  و 
تكنولوژي آموزشي مي توانند اطالعاتي را در 
اختیار ناشران قرار دهند و هم خود ناشران 
مي توانن��د ب��ا روش هایي از نی��از معلمان و 

دانش آموزان مطلع شوند. 

 فك�ر مي كنيد جش�نواره چ�ه نقش�ي در ارتقاي 
كيفيت كتاب هاي قرآني دارد؟

به نظ��رم تأثیرگ��ذاري خوب��ي خواهد داش��ت. به خصوص كه 
دس��ت اندركاران جش��نواره، در نظر دارند در حاش��یه جشنواره، 
موضوعات و مسایلي را با ناشران در میان بگذارند. در این صورت 
مطمئنًا ناش��ران ترغیب مي شوند تا در سال هاي آینده بخشي از 

تألیفات خود را به این حوزه اختصاص دهند.

ناشران درتوليد 
كتاب هاي قرآني بايد 
دو نكته را مدنظر قرار 
دهند: نخست آشنايي 
با برنامه درسي قرآن و 
ديني، دوم نيازسنجي
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آفت کليشه ها در نشر کتاب های قرآنی
محمدرضا عاقل زاده، عضو گروه داوری »قرآن و سبک زندگی« :

گفت و گو با داوران: سمانه آزاد

س��بك زندگي قرآني از دغدغه هاي مؤلفان و ناشران حوزه آثار 
قرآني است. ارائه سبك مناسب قرآني به دانش آموزان و والدین و 
هم چنین دست اندركاران آموزش وپرورش به منظور اشاعه بیشتر 
مباني فكري زندگي قرآني نیازمند ش��ناخت روحیات، س��الئق، 
نیازها و دغدغه هاي مخاطبان امروز است. اما به اعتقادمحمدرضا 
عاقل زاده، معاون ادارة كل قرآن، عترت و نماز، محققان و مؤلفان 
این حوزه ش��ناخت چندان��ي از نیازها و ذائق��ة مخاطبان ندارند. 
وي كه در »گروه قرآن و س��بك زندگي« به داوري آثار پرداخته، 
معتقد است مؤلفان، ناشران  و نیز پژوهشگران باید از ظرفیت هاي 
آموزش وپرورش در نیازسنجي مخاطبان و زمینه هاي فعالیت هاي 

خود بهره بگیرند. 

 آقاي عاقل زاده، كتاب هاي رسيده به گروه قرآن و 
سبك زندگي را چه طور ديديد؟

در درجه اول به نظر می رس��د همه آثار تولید ش��ده در کشور 
در این زمینه، وارد جش��نواره نشدند و در مجموعه آثاری که ما 
بررسی کردیم حضور نداشتند. شاید اگر آثار بیشتر و متنوع تری 
وارد جش��نواره می ش��د، رون��د انتخاب کتاب ه��م بهتر  صورت 
می گرفت. امیدوارم این جش��نواره و نتایج داوری آن باعث شود 
ک��ه این آثار مورد توجه مخاطبان به ویژه دانش آموزان و معلمان 

قرار بگیرد.

البته تعداد آثار آن ق��در زیاد نبود که بتوان نتیجة ارزیابی را به 
هم��ة کتاب های این حوزه تعمی��م داد؛ اما در مجموعة آثاری که 
بررس��ی کردیم، کتاب های خوبی هم دیده می شد که مورد توجه 

داوران قرار گرفت و امتیازهای خوبی هم دریافت کردند. 

 عمدة مخاطبان کتاب ها چه گروهی بودند؟
بیش��تر کتاب ها برای همکاران فرهنگی و بزرگ س��االن بودند. 
البته در گروه س��بک زندگی، ما بیش��تر جامعه بزرگ ساالن اعم 
از معلم��ان و والدین را مورد توجه قرار می دهیم. س��بک زندگی 
یک��ی از موضوعات مهم و مورد توجه ما در تعلیم وتربیت اس��ت 
که به بخ��ش تربیت فرزندان و دانش آموزان مرتبط می ش��ود. از 
این رو بیش��ترین مخاطبانش بزرگ ساالن هستند؛ چه خانواده ها 
و چه همکاران فرهنگی ما. در واقع این گروه هستند که باید این 
سبک قرآنی را فرابگیرند و در تربیت فرزندان و دانش آموزان شان 
آن را مورد توجه قرار دهند. ما مقوله س��بک زندگی را به شکلی 
برای مخاطبان بزرگ س��ال ارائه می دهیم که الزم نیست با همان 
ترتی��ب دانش آموزان را وارد این مقول��ه کنیم. برای دانش آموزان 
باید فضاهای دیگری مانند انس و عالقه و آشنایی با قرآن مدنظر 
قرار بگیرد. وقتی به این موضوعات توجه شود به طور غیرمستقیم 

به سبک زندگی قرآنی هم می رسند.
البته در گروه، آثاری از ناشران و مؤلفان گوناگون برای دانش آموزان 
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وجود داشت که به نظر می رسید آثار قابل توجهی هم باشند.

 فکر می کنيد بايد برای تش�ويق ناشران  به توليد 
آث�ار ب�ا کيفيت ت�ر در اين ح�وزه ، چه رويک�ردی را پی 

بگيريم؟
من معتقدم در این زمینه نباید کار فرمایش��ی کرد. ناشران باید 
فعالیت های خود را داش��ته باش��ند. مخصوص��ًا در حوزه تحقیق 
و تالیف؛ محققان و پژوهش��گران باید به س��متی ک��ه یافته ها و 
علم ش��ان نش��ان می دهد حرکت کنند. کاری که اکنون در دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی صورت می گیرد، یعنی انتخاب آثار 
مورد نیاز جامعه فرهنگی و دانش آموزان، بهترین تصمیم اس��ت. 
یعنی ما باید از مجموعه آثار تولید ش��ده در نش��ر، آنچه را که به 
نظرمان می رس��د مورد نیاز مخاطبان  ماست جدا و معرفی کنیم. 
چه در بعد امور فرهنگی و چه هنری، ارائه س��فارش اثر را عمیق 

و مناسب نخواهد کرد.

 در حوزه کتاب های قرآن و سبک زندگی چه اثری 
را می توان اثر مطلوب ارزيابی کرد؟

معتقدم هر اثر و محتوایی که مبتنی بر آیات قرآن تألیف ش��ده 
باش��د فی نفس��ه دارای ارزش ذاتی اس��ت. البته س��لیقه ها و نوع 
دریافت ه��ا در این موضوع تأثیرگذار اس��ت. ما متأس��فانه گاهی 
دریافت ه��ای غلط و اش��تباه از آیات قرآن داری��م. اما در مجموع 
آنچ��ه که در این حیطه بس��یار اهمیت دارد قالب کتاب هاس��ت. 
متأس��فانه در کتاب هایی که بررسی کردیم اثر درخوری از حیث 
قالب که با محتوا هم خوانی داش��ته باش��د ندیدم. چه در طراحی 
جلد، چه در عنوان گذاری، صفحه آرایی و در کل کتاب س��ازی اثر 
قابل توجهی نب��ود. برخی کتاب ها محت��وای فوق العاده ای دارند 
ام��ا مخاطب با دیدن ظاهر کتاب آن را کنار می گذارد، مخصوصًا 
اگر مخاطب کتاب دانش آموز باش��د و یا معلمی که قرار است در 
فرصت کوتاهی کتاب را تورق و یافته ها و اطالعاتی را کسب کند. 
من واقعًا از طراحان جلد و گرافیست ها گله مندم که چرا در همه 
آثار دینی و قرآنی فقط از یک سلس��ه کلیش��ه استفاده می کنند 
که تکراری ش��ده است. به نظرم قالب کتابی که قرار است سبک 
زندگ��ی قرآنی را ترویج کند و یا هر اثر فرهنگی و هنری دیگری، 

بسیار اهمیت دارد.
پس از قالب باید محتوای کتاب را مدنظر قرار داد. در این زمینه به 
نظر می رسد محققان و مؤلفان ذائقه مخاطبان امروز را نمی شناسند. 
مخاطبان امروز چه در بخش بزرگ سال و چه دانش آموزان ذائقه های 
بسیار متفاوتی نسبت به گذشته دارند. متأسفانه محققان و مؤلفان 
تحقیقاتی پیرامون سلیقه و ذائقه مخاطبان امروز انجام نمی دهند تا 

متناسب با این یافته ها محتوا تولید کنند. 
به نظ��رم این دو نکته می تواند در تولی��د اثر مطلوب در زمینه 

سبک زندگی مفید واقع شود.
 پس در اين حوزه شاهد نوآوری خاصی نبوديد؟

نه، متأس��فانه. بخش نوآوری در کتاب های این گروه نمره کمی 

داش��ت. محتوا، مستندس��ازی محتوا با آیات قرآن، مرجع ها و ... 
خیلی خوب ارائه ش��ده بودند ام��ا در نوآوری ضعیف بودند. قرآن 
کتابی اس��ت که قرار اس��ت تا آخر خلقت از مفاهیم آن استفاده 
کنیم. آیا هنوز در رابطه با قرآن باید به شیوه گذشته عمل کنیم؟ 

آن هم در حالی که نیازها، رفتارها و تفکرات تغییر کرده است؟

 به نظر می رس�د برای تش�خيص ذائق�ه و نيازهای 
مخاطبان بايد فرايند نيازس�نجی ص�ورت گيرد. آيا اداره 
کل ق�رآن، عت�رت و نماز از پژوهش�گرانی ک�ه قصد اين 

نيازسنجی و پژوهش را داشته باشند حمايت می کند؟
قطعًا. ببینید سر و کار ما  با دانش آموزان در حوزه قرآن است. از 
یک سو دانش آموزانی که به طور آشکار و مستقیم در حوزه قرآنی 
فعالیت می کنند مانند قاریان و حافظان قرآن. ما در مسابقاتی که 
اداره کل قرآن، عترت و نماز برگزار می کند س��االنه تعداد زیادی 

از دانش آم��وزان نخب��ه قرآنی را شناس��ایی 
می کنی��م که می توانن��د مخاطب محققان و 
پژوهش��گران قرار بگیرند تا نیازهای آن ها را 
بشناسند. از سوی دیگر دانش آموزانی که در 
ای��ن حوزه ها فعالیت نمی کنند هم می توانند 
مخاط��ب قرار بگیرن��د. هم��کاران و مربیان 
پرورش��ی می دانند که چرا دانش آموزان میل 
و رغبتی برای فعالیت در حوزه قرآنی ندارند. 
این همکاران هم می توانند به محققان کمک 
کنند تا موان��ع فعالیت ه��ای قرآنی برطرف 
ش��ود.  به نظر می رس��د جامعه محققان ما از 
ظرفیت های آموزش وپرورش  كم تر اس��تفاده 

می کنند.

 ش�ايد اين ظرفيت  ها به خوبی شناسايي و معرفی 
نشده باشد.

این محقق اس��ت که باید ظرفیت ها را شناسایی کند. شناختی 
ک��ه ما به وس��یله برنامه های فوق برنامه از مس��ائل دانش آموزان 
در حوزه قرآن داریم ش��اید معلم قرآن نداش��ته باش��د. در واقع 
ش��ناختی که ما از نوع نگاه دانش آموزان و معلمان نسبت به این 
موضوع داریم متفاوت است. محققان باید از این ظرفیت ها که در 

آموزش وپرورش وجود دارد استفاده کنند. 

 جش�نواره امس�ال به آثار قرآنی اختصاص دارد. 
فكر مي كنيد تا چه حد در اهداف خود موفق بوده است؟

موضوعی که به نظر می رس��د هنوز جای کار دارد اطالع رس��انی 
اس��ت. احساس می کنم اطالع رسانی خوبی در ارتباط با جشنواره 
قرآنی صورت نگرفته اس��ت. یعنی حتی همکاران حوزه قرآنی ما 
از این اتفاق مبارک در س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی 
اطالع ندارند. اگر در رس��انه ها تبلیغ بیش��تری صورت می گرفت 

حتمًا با استقبال بیشتری هم از سوی ناشران رو به رو می شد. 

قرآن کتابی برای همة 
زمان هاست. آيا هنوز 
در رابطه با قرآن بايد 
به شيوه گذشته عمل 
کنيم؟

آن هم در حالی که 
نيازها، رفتارها و 
تفکرات تغيير کرده 
است؟
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سيدمحمدحسين ميرباقري عضو گروه داوري تفسير، ترجمه و موضوعات قرآن

براي دانش آموزان هم
 مي توان تفسير نوشت

ورود به حوزة تفسیر قرآن از آن دسته موضوعاتي است كه شاید 
به گمان برخي مناس��ب ظرفیت  ذهني دانش آموزان نباش��د. اما 
سیدمحسن سیدمحمدحسین میرباقري، عضو گروه داوران حوزة 
تفس��یر، ترجمه و موضوعات قرآني معتقد است مي توان با رعایت 
شرایطي كتاب هایي در حوزه تفسیر تولید كرد تا زمینه فهم قرآن 
براي دانش آموزان فراهم ش��ود. به گفته وي باید راه هاي جدیدي 
پیدا و آثاري جذاب تولید كرد تا دانش آموزان به فهم بیشتر قرآن 

ترغیب شوند.

 آقاي سيدمحمدحس�ين ميرباق�ري روند داوري 
كتاب هاي گروه تفسير و ترجمه چگونه بود؟

در مرحله اول، حدود 33 عنوان كتاب به دست ما رسیده بود كه 
پس از بررسي هاي اولیه 14 عنوان از آن ها به مرحلة بعد راه پیدا 
كرد و با بررس��ي مجدد فقط ش��ش عنوان كتاب به مرحله نهایي 
رسید. در بررسي نهایي هم، یك كتاب به عنوان اثر تقدیري و یك 
كتاب به عنوان اثر برگزیده انتخاب ش��د. خوشبختانه مخاطب اثر 
برگزیده دانش آموزان بودند و جاي خوشحالي است كه مي بینیم 
كت��اب قابل قبولي در این حوزه براي مخاطبان دانش آموز تألیف 

شده است.

 كتاب ها بيشتر براي چه مخاطباني بودند؟
بیشتر آثار براي دبیران، محققان قرآن و دانشجویان علوم قرآني 
نوشته شده بودند. واقعًا براي مخاطبان دانش آموز كتاب هاي كمي 
داش��تیم. آن آثاري هم كه براي این گروه نوشته شده بود چندان 
قابل توجه نبود. این از نكاتي اس��ت ك��ه باید به طور جدي به آن 
توج��ه كرد. امیدوارم این جش��نواره بتواند انگی��زه خوبي را براي 

تألیف كتاب در این زمینه، در نویسندگان قرآني، فراهم كند.

 آي�ا كمب�ود و خأل ديگ�ري ه�م در كتاب ها ديده 
مي شد؟

همان طور كه گفت��م، عالوه بر كمبود آثار وی��ژه دانش آموزان، 
كتاب های��ي ه��م كه براي این گروه س��ني نوش��ته ش��ده بودند 
چندان تناس��بي با مخاطبان نداش��تند. این در حالي اس��ت كه 
باید زمینه هاي فهم قرآني براي دانش آموزان میس��ر ش��ود. البته 
اكنون در كتاب هاي دورة متوسطه اول، كم و بیش به این موضوع 
پرداخته ش��ده است. باید مؤلفان به این نكته توجه داشته باشند 
كه دانش آموزان هم توانایي فهم قرآن را دارند و با رعایت شرایطي 
مي ت��وان آثاري را براي آن ها تولید كرد. گرچه نمي توان گفت هر 
كس با اندك مطالعه اي مي تواند كار قرآني انجام دهد. اما از سوي 
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دیگر نویس��نده ها باید بدانند كه بس��یاري از مباحث قرآن براي 
عموم قابل استفاده است. بنابراین باید با خلق اثر جذاب، خوانندة 
دانش آموز را به این سمت وس��و هدایت كرد، به طوري كه از قرآن 
لذت ببرد و عالقه مند شود و بیش از پیش از آن بهره مند گردد.

 برخي معتقدند كه تفس�ير مناسب سن و ظرفيت  
ذهني دانش آموزان نيس�ت. اما ش�ما معتقديد با رعايت 
ش�رايطي مي ت�وان اثر مناس�بي براي آن ه�ا توليد كرد. 

منظورتان چه شرايطي است؟ 
باید كار را از موضوعات متناس��ب با سن دانش آموزان آغاز كرد 
و ب��ه تدریج تدبر و تفك��ر در قرآن را آم��وزش داد. مثاًل تدبر در 
موضوعاتي مانند اینكه وقتي صفات خداوند در انتهاي آیه اي ذكر 
مي شود چه ارتباطي با محتواي آیه دارد؟ یا نكات پنهان در آیه ها، 
را بیان كنیم. نباید فقط سعي كنیم به آخر آیه، سوره و جزء قرآن 
برس��یم. اگر این موضوعات به تدریج و با زبان س��اده در كتاب ها 
بیان شود، دانش آموزان هم عالقه مند مي شوند. مطمئنًا براي  آشنا 
كردن این گروه س��ني با تفس��یر راه هایي هست؛ فقط باید دنبال 
راه هاي جدیدتر و بهتر بود. مثاًل بس��یاري از نكات ظریف اخالقي 
و تربیتي در قرآن ضمن داس��تان ها بیان ش��ده اس��ت؛ از این رو 
مي ت��وان از آن ها براي ایجاد جذابیت اس��تفاده كرد. اگر پرداخت 
خوبي در اثر تفسیري وجود داشته باشد، دانش آموزي كه مستعد 
پذیرش اس��ت، شیفته آن خواهد شد، پس بر این اساس مي توان 
ب��راي دانش آموزان كت��اب تدوین كرد. به هر حال تجربه ما و نیز 
بررسي آثار رسیده نشان مي دهد كه متأسفانه كار عمیقي در این 

حوزه صورت نگرفته است.

 به نظر مي رسد كتاب هاي اين حوزه نياز به نوآوري 
دارند. در آثاري كه بررسي كرديد نوآوري هايي ديده شد؟
نوآوري كم دیده ش��د. كتابي كه به عنوان برگزیده معرفي شده، 
تقریب��ًا از نوآوري برخوردار بود. به طوري كه 114 مبحث از 114 
س��وره قرآن كریم را ارائه و نكات قابل توجهي را بیان كرده بود. 
البت��ه  ناش��ران همه آثار خود را به جش��نواره نفرس��تاده بودند. 
بنابراین مي شود گفت ممكن است در بازار كتاب هاي دیگري در 

این حوزه وجود داشته باشد كه وارد جشنواره نشده اند.

 با توجه به اينكه شما نمونه اي از كتاب هاي منتشر 
ش�ده در ح�وزه تفس�ير و ترجم�ه را 
بررس�ي كرده ايد، براي ارتقاي كيفيت 

آن ها چه پيشنهادي داريد؟
ب��ه نظ��ر مي رس��د ناش��ران مي توانند با 
ایجاد زمینه ها و ش��رایط مناس��ب، مؤلفان 
را ب��ه تألیف در این ح��وزه به خصوص براي 
دانش آموزان تشویق كنند. مؤلفان هم باید 
این نكته را در نظر داش��ته باشند كه تولید 

اثر تفسیري براي دانش آموزان امري شدني است. موضوع تفسیر 
منحصر به علما و طالب نیس��ت و عم��وم مردم  باید به تدریج با 
این موضوعات آشنا شوند. باید ابتدا این باور در نویسنده ها ایجاد 

شود، پس از آن راه ها باز مي شود و خالقیت ها جلوه مي كند.

اگر پرداخت خوبي در اثر 
تفسيري وجود داشته 
باشد، دانش آموزي كه 
مستعد پذيرش است، 
شيفته آن خواهد شد
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ياسين شكراني سرگروه داوران حوزة »دانستني ها و لطائف قرآني« :

مـــا و ناشـــران
به تعامل بيشتری نياز داريم

حوزة دانستنی ها و لطائف قرآنی حوزة پرطرفداری – هم از سوی 
مؤلفان و هم از س��وی مخاطبان- است و آثار زیادی هم هر ساله 
در این حوزه منتشر می شوند. با وجود این تعداد کتاب هایی که در 
این حوزه  به دبیرخانه دوازدهمین دوره کتاب های آموزشی رشد 
– ویژه آثار قرآنی- رس��یده، تنها 21 عنوان است. یاسین شکرانی 
س��رگروه داوران »دانس��تنی ها و لطائف قرآنی« معتقد است این 
تعداد کتاب یا ناشی از عدم اطالع ناشران است و یا عدم استقبال 
و شرکت آن ها در جشنواره. وی مهم ترین اقدام در جهت افزایش 
کیفیت آثار این حوزه را تعامل بیشتر ناشران با گروه درسی قرآن 
می داند؛ چرا که تنها در این صورت ش��اهد تولید آثاری متناسب 

با نیاز مخاطبان و اهداف برنامه درسی حوزة قرآن خواهیم بود.

 آقای ش�کرانی چه کتاب هايی در دايره موضوعی 
دانس�تنی ها و لطائ�ف قرآن�ی ق�رار می گيرن�د؟ در واقع 
وقت�ی از اين ح�وزه صحبت می کني�م منظورمان چگونه 

آثاری است؟
حوزة »دانس��تنی ها« گس��ترده اس��ت و می تواند به موضوعاتی 
درب��اره اعجاز علمی و معنوی قرآن مربوط باش��د. کتاب هایی که 
در حیطه دانستنی ها قرار می گیرند بر معلومات دانش آموز نسبت 
به قرآن می افزایند و مخاطب را با سوره ها و آیه ها آشنا می کنند. 

به طور کلی هر کتابی که کمک کند آگاهی مخاطب نس��بت به 
قرآن، برکات و تأثیرات قرآن افزایش یابد و با علوم قرآنی آشنایی 

بیشتری پیدا کند می تواند در این حوزه قرار بگیرد. 

 رون�د داوری کتاب هايی که در اين حوزه به گروه 
شما رسيده بودند چگونه بود؟

ح��دود 20 عنوان کتاب در حوزة دانس��تنی ها و لطائف قرآنی به 
دس��ت ما رس��یده بود که در دور اول داوری 15 عنوان از آن ها از 
روند بررسی و داوری خارج شدند. در جلسه دوم از میان پنج کتاب 
باقی مانده یک کتاب تقدیری و یک کتاب برگزیده را انتخاب کردیم. 

 مخاطب کتاب ها عمدتًا چه گروهی بودند؟
اکث��ر کتاب ها ب��رای دانش آموزان دوره ه��ای مختلف تحصیلی 
نوش��ته ش��ده بودند. کتاب های تقدیری و برگزیده هم برای این 

سطح منتشر شده اند. 

 گ�روه داوری ب�رای انتخ�اب اث�ر برگزي�ده چ�ه 
معيارهايی را مدنظر داشت؟

چند معیار برای ما مهم بود. نخستین معیار که برای ما از همه 
مهم ت��ر بود هماهنگی با برنامه درس��ی حوزة قرآن بود. دوم آنکه 
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کتاب باید انس و عالقه دانش آموز را نسبت به قرآن جلب کند به 
طوری که گرایش قلبی مخاطب نسبت به آموزه های قرآن بیشتر 
شود. سومین معیار وجود خالقیت در فرایند تولید و تدوین کتاب 

بود به طوری که روش جدیدی را در تولید به کار گرفته باشد.

 ارزياب�ی کلی ش�ما درباره کتاب هايی که بررس�ی 
کرديد چيست؟

تعداد کتاب ها خیلی کم بود. گرچه در این حوزه آثار زیادی منتشر 
می ش��ود ولی آنچه به دست ما رس��یده بود بسیار کم بود. ممکن 
اس��ت ناشران از جشنواره اطالعی نداشته اند و یا اگر مطلع بوده اند 
اقدامی نکرده اند. 21 عنوان کتاب نس��بت به آنچه که در بازار نشر 
ش��اهد آن هستیم خیلی کم است. باید راهکاری پیدا کرد که خبر 
برگزاري جشنواره به اطالع همه ناشران این حوزه برسد تا سال های 
بعد شاهد افزایش تعداد کتاب ها باشیم. نکته بعدی درباره کیفیت 
کتاب هاست. ما در همان غربال گری اولیه 15 عنوان کتاب را کنار 
گذاش��تیم. گرچه ممکن اس��ت این کتاب ها هم آثار خوبی باشند 
ام��ا در حوزة برنامه درس��ی نبودند یعنی نه کمک��ی به دانش آموز 
می کردند و نه یاری رسان معلم در فرایند یاددهی یادگیری بودند. 
موضوع��ات برخی از آن ها هم تکراری بود. به نظر می رس��د چون 
مخاطب آثار جشنواره معلمان و دانش آموزان هستند، ناشران پیش 
از انتش��ار کتاب باید با اهداف و معیارهای جش��نواره و نیز اهداف 
برنامه و کتاب درسی آشنایی داشته باشند تا بتوانند در این راستا 
آثاری را تولید کنند. عمده مش��کلی که در کتاب ها وجود داش��ت 
عدم هماهنگی با برنامه درسی قرآن بود و در واقع اکثر کتاب ها به 

موضوعاتی پرداخته بودند که در حیطه آموزش وپرورش نبود.

 از آنج�ا ک�ه ح�وزة دانس�تنی  های قرآن�ی حوزة 
عمومی ت�ری به نظر می رس�د، انتظ�ار تولي�د کتاب های 
بيش�تری در اين حوزه هس�ت. وقتی کتاب های بيشتری 
تولي�د ش�وند انتظ�ار ن�وآوری در اين زمينه هم بيش�تر 
می شود. آيا در ميان کتاب ها نوآوری خاصی ديده می شد؟
بله. کتابی که به عنوان اثر برگزیده انتخاب کردیم این ویژگی را 
داش��ت که صرفًا از حیطه نوشتاری خارج شده بود. به این ترتیب 
که قلم هوش��مندی در کنار کتاب طراحی شده بود و وقتی روی 
متن قرار می گرفت صدای متن از آن شنیده می شد. مثاًل اگر در 
کتاب مطلبی راجع به فضیلت یک سوره نوشته شده بود، مخاطب 
می توانس��ت با قرار دادن قلم روی متن، س��وره را هم بشنود. این 

تأثیر فرایند آموزشی را خیلی بهتر می کند.

 يک�ی از مهم ترين معيارهای بررس�ی کتاب ها در 
جش�نواره، تناس�ب محتوا ب�ا نيازهای مخاطبان اس�ت. 

کتاب ها تا چه حد اين نياز را پوشش داده بودند؟ 
متأسفانه در این زمینه کتاب ها خیلی ضعیف بودند. این نکته ای 
اس��ت که در بیانیه هم به آن اشاره کرده ایم. بیشتر کتاب ها نه به 
دانش آم��وزان کمکی می کنند و نه به معلم��ان. کتاب ها بیش از 

آنکه واقعًا مطابق با نیازهای مخاطبان باش��ند بر اساس تشخیص 
مؤلف یا ناشر تولید شده اند. به طوری که گروه داوری از میان 21 
کتاب، فقط پنج کتاب را برای دبیر یا دانش آموز مناسب تشخیص 
داد. در واق��ع داوری اصل��ی م��ا فقط در میان پن��ج عنوان کتاب 
صورت گرفت. 15 کتاب دیگر به راحتی کنار گذاشته شدند چون 
محتوای آن ها متناسب با نیاز مخاطب و برنامه درسی قرآن نبود. 

 پيشنهاد شما برای افزايش کيفيت آثار اين حوزه 
چيست؟

بخش��ی از ای��ن موضوع به عه��دة دفتر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزش��ی است که بین گروه های درس��ی و ناشران ارتباط برقرار 
کن��د. به طوری که گروه های درس��ی قرآن و دینی؛ خواس��ته ها، 
انتظ��ارات و نیازهای خود را در ح��وزة دانش آموزان و معلمان با 
ناش��ران در میان بگذارند. هم چنین گروه های درس��ی می توانند 

موضوعاتی را که مغفول مانده اند و کتاب های 
کمی در آن حیطه منتشر شده اند به ناشران 
گوشزد کنند تا ناشران روی این موضوعات 
متمرکز شوند. ما حتی می توانیم کارگاه های 
آموزش��ی برای ناشران برگزار کنیم تا آن ها 
را با اهداف برنامه درس��ی دینی و قرآن طی 
12 سال تحصیلی آش��نا کنیم. ناشران هم 
با کس��ب این آش��نایی متوجه خواهند شد 
که باید چه اقدامات��ی انجام دهند. اگر بین 
مؤلفان کتاب های درسی و گروه های درسی 

با ناش��ران تبادل نظر به وجود آید مطمئنًا سطح آثار خیلی بهتر 
خواهد شد و از کتاب ها هم استقبال بیشتری صورت می گیرد.

 فکر می کنيد برای رس�يدن به هدف جشنواره که 
همان س�امان دهی منابع آموزش�ی و تربيتی قرآن است 

بايد چه کرد؟
چند راهکار را می توان پیش گرفت. نخست آنکه نظارتی قوی بر 
کتاب هایی که وارد مدرسه ها می شوند وجود داشته باشد. اکنون 
بر اس��اس قانون هر منبع آموزش��ی و تربیتی که قرار است وارد 
مدرس��ه شود باید تأییدیه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی را 
داشته باشد. با وجود این، هنوز کتاب هایی که امتیاز الزم را کسب 
نکرده  و تأیید نش��ده اند به راحتی وارد مدرسه می شوند. از سوی 
دیگر باید تعامل بیش��تری با ناشران برقرار کرد. ناشران می توانند 
طبق طرح درهای باز س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی 
به دفتر تألیف آمده و با گروه های درس��ی مختلف آش��نا ش��وند. 
در این بازدیدها که با مؤلفان کتاب های درس��ی آش��نا می شوند، 
هم حرف های آنان را می ش��نوند و هم می توانند دغدغه های خود 
را مطرح کنند. به نظر می رس��د اگر تعامالت ناشران و گروه های 
درس��ی بیشتر باش��د به طوری که هر دو طرف خواسته های خود 
را درمیان بگذارند، گام مفیدی برای پیش��برد اهداف جش��نواره 

خواهد بود.

اگر بين مؤلفان 
کتاب های درسی و 
گروه های درسی با 
ناشران تبادل نظر به 
وجود آيد مطمئنًا سطح 
آثار خيلی بهتر خواهد 
شد
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ناصر نادری، سرگروه داوران حوزة »قصه هاي قرآني« تأكيد كرد:

فضاي قصه هاي قرآني را بهتر بشناسيم

ناصر نادري، سرگروه داوران حوزه قصه هاي قرآني است كه خود 
نیز دس��تي به قلم دارد. وي معتقد است یكي از عمده مشكالتي 
كه در حوزه قصه هاي قرآني به چشم مي خورد عدم اشراف علمي 
برخي نویس��ندگان به موضوع��ات و قصه هاي قرآني و بیگانگي با 
ویژگي ها و فضاي قصه در قرآن اس��ت. نادري به مؤلفان و ناشران 
ای��ن حوزه توصی��ه مي كند پیش از نگارش و چاپ داس��تان هاي 
قرآن��ي به پژوهش و مطالعه منابع قرآني بپردازند و از مش��اوران 
مس��لط به قرآن كمك بگیرند تا بعداً ش��اهد كاستي ها و كمبود 

علمي در تولید اثر قرآني خود نشود.

 لطفًا به عنوان سرگروه داوران قصه هاي قرآني، از 
روند داوري كتاب ها برايمان بگوييد.

این براي نخستین بار است كه كتاب هاي حوزة قصه هاي قرآني 
در آموزش وپرورش و در یك جش��نواره مستقل بررسي مي شوند. 
البد مي دانید كه در این جش��نواره فقط كتاب هاي منتش��ر شده 
طي سال هاي1390 تا 1393 پذیرفته مي شد، به همین دلیل آثار 
محدودتري به دبیرخانه رس��ید. در حوزه قصه هاي قرآني حدود 
30 عنوان كتاب براي داوري به دست ما رسید كه در ریزش اولیه 
ب��ه 5 اثر كاهش یافت. از این 5 اثر، 4 كتاب نامزد دریافت جایزه 

شدند و یك اثر هم به عنوان اثر تقدیري انتخاب شد.

 بنابراين كتاب برگزيده در اين حوزه معرفي نشد؟

خیر. البته دالیل گوناگوني داش��ت؛ از جمل��ه اینكه تعداد آثار 
به اندازه اي نبود كه براي معرفي اثر برگزیده احس��اس نیاز كنیم. 
كتابي هم كه به عنوان اثر تقدیري انتخاب ش��د هم به لحاظ فرم 
و چاپ و هم به لحاظ محتوا و زبان، اثر ارزشمندي است ولي در 
عین ح��ال، تا اوج قله و ایده آل فاصله وجود داش��ت. تقریبًا بین 
همه هواداران گروه اتفاق نظر بود كه ما فقط اثر تقدیري انتخاب 
كنیم. خوش��بختانه این اثر در هر دو وجه محتوایي و ظاهري اثر 
قابل اعتنایي اس��ت و براي مخاطبان گروه سني )ب( نوشته شده 

است.

 راجع به معيارهاي داوري آثار توضيح مي دهيد؟
معیاره��اي گزینش آثار دو دس��ته بود. یك دس��ته جنبه هاي 
كتاب سازي را مدنظر داشت، مانند تصویرسازي، طراحي گرافیك، 
صفحه آرایي و چاپ، دس��تة دیگر معیارها بر ساختار محتوایي اثر 
تأكید داش��ت. به ویژه سندیت و صحت اطالعات، وفاداري به نوع 
نگاه و تلق��ي قرآني و جنبه هاي زباني اث��ر مانند رعایت ظرفیت 
ذهن و زبان مخاطب، پیراس��تگي، س��لیس بودن و سادگي نثر و 

زبان.

 در ميان كتاب هاي گروه، بيش�تر چه گروه س�ني 
مخاطبان آثار بودند؟

خوشایندترین و لذت بخش ترین شكل روایت متن قرآني به ویژه 
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براي كودكان و نوجوانان قصه اس��ت. لذا عمده كتاب ها در حوزه 
قصه هاي قرآني معطوف به گروه كودك و نوجوان بود. البته آثاري 
هم براي بزرگ س��االن وجود داش��ت اما به لحاظ كتاب س��ازي و 

معیارهاي دیگر قابل توجه نبودند.

 چه خألها و كاس�تي هايي در بررسي آثار به چشم 
مي خوردند؟

در هر دو بخش از معیارها � كتاب س��ازي و محتوا � به ش��كل 
كل��ي خألهایي وجود داش��ت. در بخش محتوا به نظر مي رس��ید 
برخي از نویس��نده هاي این آثار اش��راف علمي الزم را به موضوع 
قرآني نداش��ته اند. در واقع نوعي خأل پژوهش��ي كه نخستین گام 
براي نوش��تن هر اثري است احساس مي ش��د. این درحالي است 
كه ضرورت دارد نویس��ندگان قبل از اینكه داس��تاني را بنویسند 
حتمًا منابع معتبر قرآني و پژوهش��ي را مطالعه كنند و یا حداقل 
مش��اور قرآني داشته باشند تا این كاس��تي ها و كمبود علمي در 
تولید اثر احس��اس نشود. از س��وي دیگر به نظر مي رسید بعضي 
نویس��ندگان، با فضاي قصه و ویژگي ه��اي آن در قرآن بیگانه اند. 
جالب است بدانید كه ما در قرآن چیزي به نام قصه و یا »ِقَصص« 
نداریم. در قرآن تعابیري كه به معناي رس��اندن این مفهوم است 
تعابیري مانند »َقَصص« است. در قرآن كریم كلمه َقَصص شش بار 
و مش��تقات آن 27 بار ذكر ش��ده كه به معناي سرگذشت، خبر و 
پي جویي اس��ت. از س��وي دیگر باید به این موضوع توجه داشت 
ك��ه قصص قرآني با قص��ص پیامبران متفاوت هس��تند. وقتي از 
قصص پیامبران صحبت مي كنیم منظور 25 قصه است كه دربارة 
پیامب��ران اس��ت و احوال و حوادث آن ها را بی��ان مي كند. حدود 
20 قص��ص هم در قرآن كریم وجود دارد كه راجع به اش��خاصي 
غیر از پیامبران اس��ت. غیر از تعبیر قصص، گاهي واژه هایي نظیر 
»حدیث« یا »نباء« و »آیه« نیز آمده است كه به معناي سرگذشت 

است. لذا بهترین تعبیر »سرگذشت هاي قرآني« است.
این درحالي اس��ت كه در واژه قصه یا ِقَصص كه منظور داستان 
است، عنصر خیال پردازي و تخیل وجود دارد كه یكي از مهم ترین 
مؤلفه ها در ادبیات داس��تاني به ش��مار مي رود، یعني فضاي قصه 
س��اختگي اس��ت. حتي در قصه هاي رئالیس��تي هم گرچه ذهن 
قصه نویس از واقعیت وام مي گیرد ولي با پردازش ذهني، الیه هایي 
از ذهن و خیال خود را هم مي گنجاند. لذا اصلي به نام »آش��نایي 
زدایي« در قصه نویسي وجود دارد كه براساس آن نویسنده سعي 
مي كند در عین وفاداري به واقعیت، نوعي حس بیگانگي نسبت به 
واقعیت ایجاد كند تا باعث شگفتي در خواننده شود. اما در قرآن 
كریم چیزي به نام قصه ك��ه مایه گرفته از خیال و خیال پردازي 
باش��د وجود ندارد. با وجود این در برخي از آثار، نویسنده به خود 
اجازه داده كه با خیال پردازي برخي مسائل را حتي بدون استفاده 
از روایات وارد داس��تان كند. چرا كه بعد از قرآن، تنها منبعي كه 
مي توانی��م در فضا س��ازي قصه ها از آن اس��تفاده كنیم احادیث و 
روایات اس��ت. همه این ها به معناي كمبود پژوهش و اطالعات و 

عدم درك فضاي قصه هاي قرآني است.

 در بخش كتاب سازي و معيارهاي ظاهري، كتاب ها 
چه وضعيتي داشتند؟

باید به این موضوع توجه داشت كه بخشي از نشر كتاب، شكل 
و فرم آن اس��ت. مخصوصًا براي مخاطبان ك��ودك و نوجوان كه 
در كتاب  هاي مربوط به آن ها از تصویرس��ازي اس��تفاده مي شود. 
تصویرس��ازي هاي قرآن��ي هم باید خیلي دقی��ق و با رعایت همه 
مستندات قرآني باشد. همچنین باید ظرافت هایي هم كه در متون 
روایي ما آمده و حدود را مشخص كرده است رعایت شود. بخشي 
از كاس��تي هایي كه در كتاب هاي گروه قصه هاي قرآني به چشم 
مي خورد، ناشي از تصویرسازي هاي ضعیف و چاپ ناشایست آثار 
بود. لذا اثري كه به عنوان كتاب تقدیري انتخاب ش��د گرچه یك 
تصویرگر واحد داش��ت اما تالش كرده ب��ود به جنبه هاي خالق، 
فرهنگ پوشش��ي بستر داس��تان و محیط طبیعي حوادث وفادار 

باشد.

 پ�س فك�ر مي كنيد ن�وآوري 
خاص�ي در كتاب هاي اي�ن گروه نبوده 

است؟
من معتقدم نش��ر جریان پیچیده اي است 
ك��ه نیازمند همكاري چند دانش و تخصص 
اس��ت. در گام نخست ناش��ر باید چند نكته 
را رعایت كند از جمله نیازسنجي مخاطب، 
درك دقی��ق از بازار نش��ر، دقت بر كس��ب 
اطالعات و پژوه��ش اولیه، دقت در انتخاب 
نویسنده و ش��گردهاي خالق نوشتن، دقت 
در انتخاب تصویرگر و طراح گرافیك، دقت 

در صفحه آرایي، دقت در نظارت بر چاپ، توزیع و دریافت بازخورد 
از اثر. اگر ناش��ر بتواند این فرایند جامع و كامل را به خوبي انجام 
ده��د، آن اث��ر، ایده آل و با كیفیت خواهد ب��ود. به نظرم در گروه 
هركدام از آثاري كه همه این عناصر را مورد توجه قرار داده بود، 
به همان میزان موفق بود. اما اگر یكي دو مورد از این زنجیره هم 
مورد غفلت واقع ش��ود كتاب دچار مش��كل مي شود. مثالً  برخي 
از ناش��ران ب��ه ویرایش زبان��ي و نیز علمي محتوای��ي كتاب هاي 
حوزه داس��تان هاي قرآني بي توجه اند. همین موضوع باعث ایجاد 

كاستي هایي در اثرشان مي شود.

 پيش�نهاد ش�ما براي كمتر كردن اين كاس�تي ها 
چيست؟

ما به عنوان سازمان آموزش وپرورش باید نقش هدایتي و حمایتي 
داشته باشیم. اصل جریان آفرینش توسط ناشران و پدیدآورندگان 
ایجاد مي شود. برخي از عناصر مهم در این زمینه به پدیدآورنده ها 
معطوف است؛ مانند افزایش سواد علمي در حوزه قصه هاي قرآني؛ 
وس��واس و دقت نس��بت به ویرایش و پیرای��ش زباني آثار؛ درك 
جنبه هاي روان ش��ناختي، جامعه ش��ناختي و زیبا یي ش��ناختي. 
بخش های��ي مانند توج��ه به جنبه هاي ویرای��ش فني و صوري و 

در بخش محتوا به 
نظر مي رسيد برخي از 
نويسنده هاي اين آثار 
اشراف علمي الزم را به 
موضوع قصه هاي قرآني 
نداشتند. در واقع نوعي 
خأل پژوهشي كه نخسين 
گام براي نوشتن هر اثري 
است احساس مي شد.
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ساختاري و انتخاب تصویرگر و مدیر هنري حرفه اي هم به عهده 
ناش��ران اس��ت. ناش��ران باید در ارائه فرم چاپ خالقیت به خرج 
دهن��د. م��ا غیر از متن و تصوی��ر مي توانیم با ش��گردهاي فني و 
كارهاي حجمي گرافیكي به اثر جذابیت ببخش��یم. اما احس��اس 
مي ش��ود در ش��كل ارائه از لحاظ چاپ هم چنان رویه س��نتي و 

معمول را ادامه مي دهیم.

 فكر مي كنيد براي اثربخش�ي بيشتر جشنواره در 
اين حوزه بايد چه كرد؟

جش��نواره كه نمادي از تش��ویق و حمایت م��ادي و معنوي از 
پدیدآورندگان اس��ت باید همواره مانند رودخانه اي در بستر زمان 
تأثیر نافذ و به دور از هیاهو داش��ته باش��د. ما باید با نشست هاي 
علم��ي، در عین خاموش��ي، ولي ب��ا عمق، كارشناس��ان مجرب 
حوزه ه��اي قرآني از جمله قصه هاي قرآني را دعوت كنیم. در این 

نشس��ت ها باید عناصر كیفیت بخش��ي این گونه آثار مورد بررسي 
قرار بگیرند. از جمله پژوهش و اطالعات، گرافیك و تصویرسازي و 
روایت و شگردهاي داستاني و نیز خالقیت هاي چاپي، نیازسنجي 
مخاط��ب، بازاریاب��ي و بازارآفرین��ي ای��ن آث��ار و نیز م��روري بر 
تجربه هاي سایر ملل. مرور تجربه هاي ناشران موفق حتي ناشران 
برگزیده این جش��نواره هم مي تواند به سایر ناشران كمك كننده 
باشد. در طول زمان باید این امكان فراهم شد كه بتوانیم به شكل 
علمي این آثار را بررسي كنیم تا روابط كاري در تولید آثار قرآني 
شكل حرفه اي به خود بگیرد. در واقع جان مایه روابط حرفه اي در 
تولید آثار قرآني نگاه علمي به این پدیده است. بنابراین ابتدا باید 
بسترهاي ذهني الزم درباره این موضوع فراهم شود تا پس از آن 
كنش ها و واكنش هاي حرفه اي را به وجود آورد. این موضوع تنها 
در این جشنواره به دست نمي آید. جشنواره بیشتر جرقه حمایتي 

است اما الزمه اش ایجاد نگاه علمي است.
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حمد و ستایش خداوندي را سزاست كه برترین سخن هستي 
را در قال��ب تنزیل من رب العالمین بر قلب بهترین بنده اش فرو 
فرستاد تا به وس��یلة آن كتاب سراسر نور، طالبان حقیقت را از 
تاریكي هاي جهل و ظلمت به  سوي نور و سعادت رهنمون سازد.

با اس��تعانت از خداوند متعال، در راس��تاي گسترش فرهنگ 
و مع��ارف ق��رآن و ان��س بیش��تر جامع��ة فرهنگ��ي مخاطب 
آموزش وپرورش، اعم از دانش آموزان عزیز و معلمان محترم، به  
منظور تحقق مادة 5 مصوبة 828 شوراي عالي آموزش وپرورش،  
برگزاري دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي 
رش��د، ویژة كتاب هاي قرآني، را فرص��ت مغتنمي مي دانیم تا 
مراتب قدرداني و س��پاس خود را از مؤلفان ارجمند و ناش��ران 
گرانمایه كه با تمام توان خود در راستاي نشر فرهنگ و معارف 

ناب قرآني، تالشي وافر داشته اند ابراز نماییم.
آنچه مس��ّلم اس��ت تالش افرادي خداجوي و عاشق است كه 
در ق��رون متمادي ب��ر آن بوده اند تا از خرمن معرفت كالم  الهي 
خوشه اي برچینند و از دریاي بیكران علم الهي كه در قالب الفاظ 
سراسر نوراني قرآن كریم در آمده است، قطره اي بچشند و خود 

و دیگران را از این سرچشمة زالل و آب حیات سیراب كنند. 

این عشق وعالقه، گاه به صورت ترجمه هاي گوناگون از كالم 
نور رخ عیان كرده اس��ت وگاه در قالب تفسیرهاي گران سنگي 
كه هر یك از دریچه اي به دریاي نورالهي نگریس��ته و روزنه اي 

را براي عاشقانش گشوده است.
در سال هاي اخیر، مقولة ترجمه و تفسیر قرآن، همچون سایر 
حوزه ها، از تنوع چشمگیري برخوردار بوده است و سعي مترجمان 
و مفسران برآن بوده تا آنجا كه ممكن است غرض و مقصود كالم 

الهي را براي فارسي زبانان قابل فهم تر و دست یافتني تر كنند.
الته باید اذعان داش��ت، در پی رشد س��ریع و همه جانبه اي 
كه در حوزة تفكر و اندیشه و صنعت و فناوري در جهان امروز 
اتفاق افتاده است، وجود ترجمه و تفسیرهایي به روز و متناسب 
با نیازها و خواس��ته هاي این عصر كه بتواند پاسخ گوي شبهات 
و سؤاالت متعدد افراد و به خصوص نسل جوان پرسشگر باشد، 

بیش از پیش ضروري مي نماید.
نكت��ة قابل توجه دیگر در جش��نواره، پرداختن به موضوعات 
قرآني اس��ت كه با وجود غني بودن و كثرت موضوعات و تنوع 
زیاد آن ها، متأس��فانه این امر آن گونه كه شایس��ته است انجام 
نگرفته و جاي تالش و رشد بسیاري دارد و مي طلبد مؤلفان و 

بيانية گروه داوري تفسير و ترجمه قرآن

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

گروه تفسير و
 ترجمه قرآن

سيد جواد بهشتي )1333(
دارای تحصی��الت حوزوی تا پایان خ��ارج فقه، مدیرکل دفتر قرآن و 
عترت وزارت آموزش وپرورش در امور عترت و نماز، و کارش��ناس بیش 
از 1000 برنامه در صداوس��یما که بیشتر قرآنی بوده  و تاکنون بیش از 

10 عنوان کتاب به رشتة تحریر درآورده است.
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سيدمحمدحسين ميرباقری )1332(
کارشناس ارشد قرآن و حدیث، مدیر دارالقرآن بنیاد 
شهید و از جمله همکاران واحد قرآن دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درس��ی. ایش��ان در زم��رة مؤلفان کتاب 

درسی قرآن دورة متوسطة اول بوده است.

محمود کريمی )1350(
فوق لیس��انس علوم قرآنی و سطح 1 حوزه، حافظ کل قرآن 
کریم و داور مسابقات گوناگون قرآنی، از جمله سومین جشنوارة 
سراس��ری وبالگ نویسی قرآنی کشور، معاون فعلی آموزش و 
پژوهش »مؤسسة مهد قرآن کریم«. ایشان تاکنون پنج عنوان 

کتاب در موضوعات قرآنی تقدیم عالقه مندان کرده است.

ناشران محترم، با بررسي نیازها و خأل هاي موجود در مخاطبان،  
همت خود را صرف تألیف و نشر كتاب هایي كنند كه پاسخ گوي 

نیاز امروز جامعه باشند.
اس��تفاده از هنر و جذابیت هاي بصري كه از گذشته هاي دور 
در كتاب��ت و آثار قرآني به وفور به چش��م مي خ��ورد، از نكات 
مهمي اس��ت كه باید در نشر این گونه آثار به آن توجه ویژه اي 
داش��ت. به خصوص براي نس��ل امروز كه با انواع جذابیت هاي 
كاذب و دروغین مواجه اس��ت، باید كتاب هاي مربوط به حوزة 
ق��رآن، با بهتری��ن طراحي و گرافیك، بهتری��ن خط و بهترین 
كاغذ، چاپ و منتش��ر شوند. امید است كه با حمایت مسئوالن 
ای��ن حوزه و ذوق و هنرمندي مدیران انتش��ارات، در آینده اي 
ش��اهد عرضة كتاب ه��اي قرآني با ظاهري زیبا و چش��م نواز و 

محتوایي غني  و سرشار از معارف الهي باشیم. ان شاءا... 
از دیگر نقاط قوت دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي آموزشي 
و تربیتي رش��د، توجه ویژه به كتاب هاي قرآني اس��ت كه خود 
مي تواند مشوقي باش��د براي توسعه و اهمیت دادن ناشران به 

چاپ كتاب هاي فاخر قرآني.
تناسب نداشتن برخي آثار ارائه شده به جشنواره با دورة سني 
مخاطبان و به خصوص دانش آموزان، نقاط ضعف آن محس��وب 
مي ش��ود كه الزم اس��ت با تبادل نظر و اطالع رس��اني بیشتر و 
مناس��ب تر بین ناش��ران و مس��ئوالن جش��نواره، این ضعف در 

سال هاي آتي برطرف شود.
هیئت داوران نظر برگزاركنندگان جش��نواره را به نكات زیر 

جلب مي كند:

1. توجه و پرداختن جش��نوارة رش��د ب��ه موضوعات قرآني و 
ترجمه و تفسیر قابل تقدیر و تشكر است.

2. انتخ��اب دو كت��اب به عنوان كتاب برگزی��ده و تقدیري از 
بین كتاب هاي رس��یده، به معناي برتري آن ها نسبت به همة 

كتاب هاي موجود در این حوزه در كشور نیست.
3. درانتخ��اب كتاب ه��ا به نیاز مخاطبان توجه ویژه ش��ده و 
كتاب برگزیده مناسب مخاطب دانش آموز و همچنین معلمان، 
به عنوان ابزار كمك آموزش��ي اس��ت و كتاب قاب��ل تقدیر براي 

معلمان محترم مناسب است.
4. توصی��ه مي ش��ود دس��ت اندركاران جش��نواره تدابی��ري 
بیندیشند تا اقبال ناشران نسبت به فراخوان جشنواره بیش از 

پیش باشد و كتاب هاي بیشتري در چرخة داوري وارد شوند.
5. با توجه به كتاب هاي رسیده به جشنواره، بیشترین خأل در 
حوزة تفسیر،  به روز نبودن و تناسب نداشتن با مخاطب خاص، 

یعني دانش آموزان یا فرهنگیان است.
6. توصیه مي ش��ود دبیرخانة جش��نواره با نیازس��نجي از بین 
مخاطبان خود )معلمان و دانش آموزان( و مش��ورت با گروه هاي 
داوري، خألهاي موجود را شناسایي و نسبت به تألیف كتاب هاي 
جدید مورد نیاز، ناش��ران و مؤلفان را ارش��اد، تشویق و حمایت 
كند. پیشنهاد مي شود، در جشنواره بخش ویژه اي براي تألیفات 
دانش آموزان ایجاد شود. البته باید سازوكار آن و اصول و چارچوب 

و استانداردهاي الزم پیش بیني و به اطالع ایشان رسانده شود.
در پایان، توفیق همة خدمت گزاران به س��احت مقدس قرآن 

كریم را از خداوند متعال مسئلت داریم. 

95   رشد جوانه |  شمارۀ 49 |  پاییز 1394 |



هيئ��ت داوران از هم��ة مؤلفان گران ق��دري كه آثار 
خود را در اختيار جش��نواره قرار داده اند، تقدير به عمل 
مي آورد. در واقع همة تأليفات شايستة قدرداني هستند، 
ام��ا به دلي��ل محدوديت در انتخ��اب و معرفي، تنها به 

ذكر پنج كتاب به عنوان نامزد براس��اس امتياز بس��نده 
شد. پيشنهاد مي شود مرجعي براي سامان دهي تأليفات 
براس��اس نيازه��اي روز مخاطبان، در راس��تاي اهداف 
آموزش عمومي قرآن كريم، تعيين و مسئوليت هدايت 

بيانية گروه داوري حفظ و آموزش روخواني قرآن

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

سيد مهدی سيف )1338(
كارش��ناس علم قرائت، رس��م الخط و روش تدریس قرآن، کارشناس گروه قرآن 
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی، و مدرس دانش��گاه های امام صادق)ع( و 
علوم قرآن��ی و دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش. ایش��ان در تألیف 
تمامی کتاب های آموزش ق��رآن وزارت آموزش و پرورش، اعم از کتاب دانش آموز، 
راهنمای معلم، مبانی و روش تدریس از اول دبس��تان تا آخر دبیرس��تان از سال 
1369 تاکنون مش��ارکت داشته و عالوه بر این کتاب های کمک آموزشی متعددی 

را در زمینة آموزش قرآن به چاپ سپرده است.

گـروه حفــظ
و آمــــوزش 
روخواني قرآن
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احمد شاه علی فردويی )1340(
دکت��رای علوم قرآن و حدیث، کارش��ناس قرآن وزارت 
آموزش و پرورش، و مدیر مس��ئول مؤسس��ة قرآنی ندای 
رحم��ت رض��وان شهرس��تان ق��م. از جمله آثار ایش��ان 
کتاب های »تصحیح و برگردان تفسیر شریف الهیجی به 
فارسی« و »مکالمات روزمرة عربی با لهجة محلی« است.

علی اصغر امينی پويا )1335(
دارای مدرک سطح 3 حوزه )فقه و اصول(، عضو 
گروه تألیف کتاب های درس��ی قرآن دورة ابتدایی، 
مسئول مس��ابقات قرآن و نهج البالغه و پژوهشگر 
علوم قرآنی با بیش از 30 س��ال سابقة خدمت در 
آموزش و پرورش از دبیری دبیرستان تا دبیر ستاد 

»اعتال و تعمیق تربیت اسالمی«.

و نظارت بر آثار تأليفي را عهده دار شود. 
در ح��وزة آموزش حفظ قرآن كريم توصيه مي ش��ود 
بيش��تر به آيات س��اده و پركارب��رد در زندگي روزمرة 
دانش آموزان توجه شود تا در مخاطبان انگيزش عمومي 
ايجاد ش��ود. در بخش آموزش روخوان��ي و روان خواني 
بهتر اس��ت طراحي محتواي كتاب ها بيشتر بر تمرين و 
تكرار مبتني باش��د و به كس��ب مهارت، بيشتر از طرح 
مباحث نظري توجه ش��ود. يكسان س��ازي رس��م الخط 
كتاب ها، براس��اس خط رايج كشور و منطبق با محتواي 
كتاب هاي درس��ي دانش آموزان، مورد توجه و دقت نظر 

ق��رار گيرد، در نقل روايات دربارة موضوعات كتاب ها از 
منابع معتبر استفاده ش��ود، بيان قواعد و توضيحات به 
زب��ان س��اده و قابل فهم مخاطبان باش��د، در دورة اول 
ابتدايي از ش��لوغي صفحات اجتناب ش��ود و در نهايت 
فشردة مطالب مورد نياز معلم در ابتداي كتاب ها آورده 

شود.
در پايان، هيئت داوران از همة دس��ت اندركاران برگزار 
كنندة جش��نوارة كتاب هاي قرآني و ش��ركت كنندگان، 
ناش��ران و مؤلفان فعال در عرصة ترويج و اشاعة فرهنگ 

قرآني تقدير و تشكر مي كند. 
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به نام خداوند لوح و قلم حقيقت نگار وجود و عدم 
خدايي كه دانندة رازهاس�ت نخس�تين س�رآغاز 

آغازهاست. 
قرآن كریم س��خن خداي رحمان است كه همة انسان ها 
را به سوي خود مي خواند تا با خواندن آن و فهم و تفكر در 
آن راه س��عادت و خوشبختي را بیابند. این كتاب از چنان 
جذابیتي برخوردار اس��ت كه حتي بي احساس ترین افراد را 
نیز به ابراز احساس��ات وا مي دارد. در واقع، تأثیر س��خنان 
قرآن بر افراد چنان عمیق و گس��ترده است كه هیچ كتاب 
و سخني را نمي توان با آن مقایسه كرد. خدا را شاكریم كه 
به مدد نویسندگان متعهد، بخش هایي از این شاهكار الهي 
در قالب ه��اي گوناگون و متنوع هنري همچون داس��تان و 
شعر به زیور طبع درآمده است تا جان مشتاقان كالم وحي 

را مصفا كند. 
در این خصوص، تالش هنرمندان عرصة كودك و نوجوان 
ستودني است، زیرا كه ایشان باید كتاب تنزیل را در ظرف 
وجودي دانش آموزان پاك و معصوم چنان بریزند كه فطرت 
تشنة هدایت ایشان را سیراب و شوق حركت در این مسیر 

را دو چندان نماید. 
در این میان، برگزاري دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي 
آموزش��ي و تربیتي رش��د با موضوع كتاب هاي قرآني، پلي 
است كه برقراري ارتباط نویسندگان هنرمند عرصة كودك 
و نوج��وان را با دانش آموزان این م��رز و بوم و با محوریت 

قرآن كریم به دلپذیرترین صورت آن ممكن مي سازد. 
بدین منظور، این جش��نواره افتخ��ار دارد كه به گزینش، 
معرفي و تقدیر از آثار شایس��تة قرآن��ي، تكریم و تقدیر از 

بيانية گروه داوري دانستني ها و لطايف قرآني

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

گروه دانستني ها 
و لطايف قرآني

ياسين شکرانی )1360(
دانش��جوی دورة دکترای فلسفةاسالمی، کارشناس گروه قرآن و معارف، و عضو 
ش��ورای برنامه ریزی و تألیف کتاب های دینی دوره های ابتدایی و متوس��طة اول. 
ایشان در تألیف چند کتاب پژوهشی در زمینة امور دینی، از جمله کتاب »عاشورا 
پژوهی« نیز مش��ارکت داش��ته و در زم��رة مؤلفان کتاب های هدیه های آس��مان 

سال های سوم و چهارم ابتدایی و کتاب پیام های آسمان پایة نهم بوده است.
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رضا نباتی )1350(
فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسالمی، مدرس دانشگاه 
فرهنگیان و مؤلف کتاب های درسی قرآن دورة ابتدایی 
و کت��اب »مبانی و روش آموزش ق��رآن دورة ابتدایی« 
ب��رای مراکز تربیت معلم. در ضمن دو کتاب »چراهای 
ش��گفت انگیز قرآن« و »ادبستان قرآن« )ویژة معلمان( 

از جمله آثار ایشان است.

سيدسجاد طباطبايی نژاد )1364(
دكت��راي عل��وم ق��رآن و حدی��ث، عض��و ش��ورای 
برنامه ری��زی و تألی��ف کتاب ه��ای درس��ی هدیه های 
آسمان )دورة ابتدایی( و پیام های آسمانی )پایة هفتم(، 
مدرس دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه فرهنگیان، و 

پژوهشگر موضوعات قرآنی.

مؤلفان و پدید آورن��دگان آثار برگزیده و معرفي آثار برتر به 
جامعه پرداخته است. 

بخش داوري دانستني ها و لطایف قرآني جشنوارة دوازدهم، 
با استمداد از ذات اقدس پروردگار و با بهره گیري از تجارب 
گذش��ته و با همراهي و همدلي هیئ��ت داوري، كتاب های 

رسیده را بررسي و دربارة آن ها اعالم نظر كرد. 
براس��اس این بررس��ي، از میان كتاب هاي ارس��الي، تنها 
بخش اندكي در راس��تاي اهداف برنامة درسي قرآن بودند. 
عالقه مند ش��دن مخاطبان به انس بیشتر با قرآن، گشودن 
زوای��اي بیش��تري از معاني بلند و تأثیرگ��ذار قرآن به روي 
دانش آم��وزان، بی��ان زیبا یي ه��ا و لطای��ف قرآني ب��ه زبان 
دانش آموزي، بخش��ي از اهداف برنامة درسي هستند كه در 
عرصة دانس��تني ها و لطایف قرآني مي توانستند مورد توجه 

قرار بگیرند. 
هیئت داوران ضمن س��پاس بي كران از جمیع دوستان و 
ارادتمندان قرآن و معارف اس��المي به خاطر حضور در این 
دوره از جش��نواره، براي هر چه بهتر ش��دن تألیف و تدوین 

كتاب در این عرصه، پیشنهادهایي مطرح مي كند: 
1. براي اس��تفادة هر چه بیشتر از ظرفیت هاي موجود در 

ای��ن عرصه و نیز حض��ور بالنده تر در عرصة قرآني كش��ور، 
بسیار مناسب است مؤلفان و نویسندگان ارجمند و ناشران 
گرامي، در آغاز و طي مس��یر تولید محصوالت، با گروه هاي 
درسي این س��ازمان ارتباط داشته باش��ند تا از این رهگذر 
ش��اهد همپوش��ي آثار تألیفي با محوریت قرآن كریم را و با 

برنامه هاي رسمي آموزش و تربیتي باشیم. 
2. از آنجایي كه آشنایي با برنامة درسي قرآن الزمة حركت 
در زمینة تألیف كتاب هاي كمك آموزش��ي همسو با برنامه 
اس��ت، مطالعة دقیق این برنامه به مؤلفان و ناشران توصیه 
مي ش��ود. گروه درس��ي قرآن و معارف اسالمي این آمادگي 
را دارد كه در صورت نیاز نس��بت به برگزاري كارگاه هایي با 
موضوع تبیین جنبه هاي گوناگون راهنماي برنامة درس��ي 

قرآن براي ناشران و مؤلفان اقدام كند. 
3. شایسته است ناشران و مؤلفان، با نیازهاي دانش آموزان 
در این عرصه آش��نا ش��وند تا مخاطبان آثار آنان را بیش از 
گذشته و با رغبت بیشتر مطالعه كنند. جایگاه قرآن در میان 
اندیش��مندان غیر مسلمان، معجزات علمي قرآن و پاسخگو 
بودن قرآن نسبت به همة سؤاالت و نیازهاي اساسي انسان 

نمونه  هایي از این نیازها هستند. 

99   رشد جوانه |  شمارۀ 49 |  پاییز 1394 |



عنوان ارزش��مند و پرمحتواي »قرآن كریم و سبك زندگي« 
در دوازدهمین جش��نوارة كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رشد، 
ویژة كتاب هاي قرآني، دربردارندة این پیام است كه قرآن كریم 
س��بك خاصي از زندگي را به انس��ان ها عرضه مي كند و مردم 
را به انتخ��اب آن فرامي خواند و دعوت مي كند. در این عصر و 
دوران ك��ه جوان و نوجوان ما با س��بك هاي متنوعي از زندگي 
روبه روست، كه غالب آن  ها با زندگي دیني و اسالمي در تقابل و 
تناقض هستند، اهتمام به معرفي سبك زندگي قرآني، عمل به 
رسالتي سنگین و قدم گذاشتن در راهي پرفراز و نشیب است. 
امید مي رود این قدم ها با اس��تواري برداش��ته شوند و زیبایي 
و برتري زندگي قرآني بر س��ایر انواع زندگي به خوبي به نس��ل 

جدید معرفي شود.
از محققان، مؤلفان، ناش��ران و اهل عل��م  و فرهنگ كه براي 

نش��ر، توس��عه و ارتقاي فرهن��گ و معارف ق��رآن كریم تالش 
مي كنن��د و هم��ت الزم را مبذول مي دارند، قدرداني و تش��كر 
مي كنیم. به یقین، راه صحیح و صراط مستقیم تربیت فرزندان 
این جامع��ه و اصالح و ارتقاي رفتار نوجوانان و جوانان در گرو 
ش��ناخت معارف قرآن و سبك زندگي قرآني است كه البته در 
س��یره و رفتار نبي مكرم اس��الم و ائمة اطهار)صلوات ا... علیهم( 

تجلي یافته است. 
از آنج��ا كه ق��رآن كریم ظرفی��ت و توانایي ارائ��ة طریق به 
همة نس��ل ها در هم��ة س��رزمین ها را دارد و پویای��ي الزم را 
براي پاس��خ گویي به اقتضائات و نیازهاي همة اعصار داراست، 
بر اندیش��مندان و محققان اس��ت كه با خالقی��ت و نوآوري و 
بهره گیري هوش��مندانه از روش ها و قالب ها و با اجتهاد اصولي 
و روش��مند، از این توانایي پایان ناپذیر و ذخیرة تمام نش��دني 

بيانية گروه داوري كتاب هاي قرآن و سبك زندگي

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

گروه كتاب هاي 
قـرآن و سبـك 
زنـــدگــــي

محمدمهدي اعتصامي )1335، 
برازجان(

در  و  اس��ت  فلس��فه  دكت��راي  داراي 
دوره هاي راهنمایي و دبیرس��تان تدریس 
كرده است. دكتر اعتصامي این همكاري ها 
را با وزارت آموزش وپرورش داشته است: 
هم��كاري در گروه دیني و ق��رآن )دفتر 
برنامه ریزي و تألیف كتب درسي( از سال 
1373، كارش��ناس مس��ئول درس دیني 
از س��ال 1374، مدیری��ت تدوین برنامة 
جدید دروس دیني دورة متوس��طه و پیش دانشگاهي و مدیریت تدوین برنامة جدید 
درس دیني دورة ابتدایي و راهنمایي. وي همچنین به تدریس فلسفة غرب و فلسفة 

اسالمي در دورة كارشناسي دانشگاه نیز پرداخته است. 
تألیف: كتاب درس��ي »دین و زندگي« براي س��ال اول متوس��طه به همراه راهنما، 
مش��اركت در تألیف كتاب درسي دیني سال دوم ابتدایي با نام »هدیه هاي آسمان« 
هم��راه ب��ا كتاب معلم و كت��اب كار، تدوین و نگارش مجموع��ة 5 جلدي درس هاي 
حرك��ت و زمان )تدوین متن االس��فار االربعه(، مدیری��ت تألیف مجموعة چندجلدي 

پاسخ به سؤاالت اساسي مذهبي ... از تألیفات اوست.
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محمدرضا عاقل زاده )1345(
لیسانس علوم تربیتی، مربی پرورشی، معاون ستاد اقامة 
نم��از ادارة کل ق��رآن، عترت و نماز حوزة س��تادی، قائم 
مقام س��تاد برنامه ریزی مسابقات کشوری قرآن، عترت و 
نماز، و عضو کارگروه تدوین پیش نویس س��ند راهبردی 
توس��عة فرهنگ اقامة نماز. ایشان 31 سال سابقة کار در 
آموزش وپ��رورش دارد و مقاالت متعددی در حوزة تربیت 

دینی در مجالت تربیتی به چاپ رسانده است.

احمد برادری )1341(
فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب و نویسنده و مترجم حدود 
70 عنوان کتاب، از جمله »طعمة نیل، گل های باغ خاطره، 
مجموعه کتاب های دینی برای کودکان، و تاریخ اکتشافات 
جغرافیایی«. برادری مدت کوتاهی معاون پرورشی مدرسه 
و به مدت 26 سال معاون فرهنگی »انتشارات مدرسه« بوده 
و تاکنون بیش از 20 عنوان کتاب کمک آموزشی در زمینة 

آموزش عربی دورة دبیرستان تألیف کرده است.

حداكثر بهره را ببرند و آثاري در شأن این كتاب الهي و اثرگذار 
و جذاب براي نس��ل امروز تولید كنند؛ به گونه اي كه انتخاب و 
خواندن آن ها در ردیف اول انتخاب هاي فرزندان ما قرار گیرد.

بررس��ي  كتاب هاي معرفي ش��ده به جش��نواره حاوي نكات 
برجس��ته و پیشنهادهاي ویژه اي اس��ت كه به شرح زیر تقدیم 

مي شود:
1. روش��نگري نس��بت به روایت هاي غلط و اشتباه از قرآن و 
دین، چ��ه روایت هایي كه قرآن كریم و س��یرة معصومان را به 
عص��ر پیامبر و ائمه مح��دود مي دانند و به دنبال الگو گرفتن از 
دیگران هس��تند و خودبه خود ناتواني خویش را در بهره مندي 
از قرآن براي عصر حاضر نش��ان مي دهند، و چه روایت هایي كه 
با زبان روز و مس��ئله هاي جدی��د بیگانه اند و از مواجهه با آن ها 
طفره مي روند، از نیازهاي اساس��ي نسل جوان است. محققان و 
نویس��ندگان و هنرمندان ما این توانایي را دارند كه با تأسي از 
اسالم شناس��ان معاصر كه از رأي متین برخوردارند، با استفاده 
از زب��ان روز و در قالب هاي متنوع ادبي و هنري، قدرت تفكر و 
عقالنیت نسل جدید را ارتقا  دهند، نشانه ها و عالئم روایت هاي 
غلط و تحریفي از قرآن و اسالم را به صورت تحلیلي آشكار كنند 
و جوانان را به س��وي بهترین انتخاب كه قرآن كریم بشارت آن 

را به متفكران داده است، هدایت كنند.

2. پرهی��ز از تكرار كارهاي گذش��ته و كلي گوی��ي در محتوا 
و مفاهی��م قرآني و تالش ب��راي معرفي و تروی��ج زیبایي هاي 
بي شمار قرآن، در همة جنبه هاي فردي و اجتماعي و پرداختن 
به مصداق هاي عیني و واقعي كه در زندگي روزمرة ما از جمله 
در معاش��رت، تجارت، هنر، ورزش، لباس و پوش��ش، معماري 
و ساختمان سازي، سیاست و تعلیم وتربیت مي  تواند زمینه ساز 

تولید آثاري جذاب و مؤثر براي خوانندگان باشد.
3. معرفي قرآن كریم به عنوان كتابي كه براي همة جنبه هاي 
حیات فردي و اجتماعي انسان برنامه دارد، از دیگر رسالت هاي 
ماس��ت. در ش��رایطي كه برخي از افراد و مكتب ها، به خصوص 
مكاتب سكوالر، رسالت دین را در حد امور فردي و امور معنوي 
و اخروي تقلیل مي دهند، بزرگان فكري ما كه پیشگامان انقالب 
اس��المي بودند، تأكید كرده اند كه »قرآن كریم وارد شده است 
براي انسان به جمیع شئوني كه انسان دارد، براي تربیت انسان 
در جمیع ابعادي كه انس��ان دارد« )صحیفة امام ج 18: 263(. 
بر همین مبنا و با پیروي از قرآن بود كه علیه ظالم و اس��تكبار 
قی��ام كردند ت��ا نوعي زندگي اجتماعي متناس��ب با اس��الم را 
پایه ریزي كنند. الزم است این نگرش همچنان زنده و پویا بماند 
و نسل هاي امروز و فردا با همین  درك درست قرآن را راهنماي 

حیات فردي و اجتماعي خود بدانند و بدان مراجعه كنند.
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مقدمه
قرآن كریم نس��خة جاودانة درمانگ��ري و هدایت روح و روان 
بشر، وحي الهي است و چون باید ظرفیت ذهن و زبان مخاطبان 
را رعایت كند، عالوه بر »زبان عقل« )اس��تدالل(، گاهي، بنا به 
ضرورت، به روایت حوادث و سرگذشِت پیامبران و اقوام پیشین 
پرداخته اس��ت. و چه بس��ا با ارائة مثل ها و اشاره به پدیده هاي 
طبیعي، درصدد القاي معاني و مفاهیم به ش��كل محس��وس و 

عیني بوده است.
قصه ه��اي ق��رآن كری��م، ب��ه دلیل نداش��تن عنص��ر تخیل 
)خیال پ��ردازي(، در تعری��ف علمي ادبیات داس��تاني امروزین، 
در زمرة قصه، افس��انه، حكایت، رمانس و رمان نمي گنجند؛ اما 
تردیدي نیس��ت ك��ه یكي از ش��یواترین و جذاب ترین الگوهاي 

بیاني و كالمي � به ویژه براي كودكان و نوجوانان- قصه است. با 
وجود پرداختن به قصه هاي پیامبران )قصص االنبیا( و قصه هاي 
قرآن )قصص الق��رآن( از قرن هاي چهارم و پنجم، همچنان خأل 
بازنویسي و بازآفریني قصه هاي قرآن و نیز پژوهش در این زمینه 

به خوبي احساس مي شود.

تحليل كلي آثار
با توجه به محدودة زماني چهار س��الة جشنواره، در مجموع 
تع��داد 29 جل��د كتاب در بخش قصه هاي قرآني داوري ش��د. 
ای��ن میزان عنوان كتاب، بیانگر ضرورت توجه بیش��تر مدیران 
فرهنگي و ناش��ران و پدید آورندگان به موضوع قصه هاي قرآني 
اس��ت. البته رعای��ت اصول علمي و حرفه اي و تناس��ب محتوا 

بيانية گروه داوري قصه های قرآنی

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

گـــروه 
قصه های
 قرآنــی

ناصر نادری )1346(
فوق لیس��انس فلس��فه و حکمت اس��المی، عضو شورای نویس��ندگان مسجد 
جواداالئم��ه و ناظ��ر محتوایی فصل نامه های رش��د دفتر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزش��ی. ایش��ان که از دهة 1360 تاکنون با اغلب نش��ریات کودک و نوجوان 
همکاری داش��ته و از چند جشنوارة ادبی- دینی کش��ور جوایزی دریافت کرده، 

مؤلف بیش از 100 عنوان کتاب در حوزة کودک، نوجوان و جوان است.
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و ش��كل آث��ار با نیازه��اي روان ش��ناختي، جامعه ش��ناختي و 
زیبایي شناختي مخاطبان، ضرورتي انكارناپذیر است. 

در مجم��وع، هئیت داوران با توجه ب��ه معیارهاي محتوایي و 
زباني و نی��ز اصول حرفه اي كتاب س��ازي و جنبه هاي هنري و 

فني، چهار اثر را به عنوان »نامزد هاي دریافت جایزه« برگزید.

نقاط قوت آثار
حضور چند اثر چشم نواز و با كیفیت درحوزة قصه هاي قرآني 
بیانگر آن اس��ت كه مجموعه هایي كه با نظارت جامع و دقیق 
كارشناس��انه در مقوله هاي »ش��ناخت بازار نش��ر«، »شناخت 
مخاطب«، »پژوهش علمي«، »تكنیك هاي داستان نویس��ي«، 
»ویرایش زباني، ساختاري و تصویري«، »تصویرگري«، »صفحه 
آرایي و طراحي گرافیك«، »نظارت چاپ« و... همراه بوده اند، با 

درجة كیفي نسبتًا مناسب چاپ شده اند.

نقاط ضعف آثار
1. شرایط امروز و افزایش انتظارات زباني و تصویري مخاطبان 
مي طلبد كه ناش��ران، عالوه بر بهره برداري از ظرفیت هاي سنتي 
زبان و تصویر، به سایر شگردها و جذابیت هاي تكمیلي )شنیداري- 

دیداري( و... در تولید بستة قصه هاي قرآني توجه داشته باشند.
2. فق��ر دان��ش و اطالعات تخصص��ي در ح��وزة موضوعات 
قصه ه��اي قرآني در برخي آثار، گ��واه ضعف پژوهش، به عنوان 
ركن نخستین در تولید محتواي قصه هاي قرآني است. شایسته 
اس��ت نویس��ندگان  پیش از ن��گارش اثر، از منابع مس��تند یا 
استفاده از مشاوران خبرة قرآني، اطالعات خود را كامل كنند.

پيشنهادها
1. ب��ا توجه به خأل قصه هاي قرآن��ي، رویكرد تولید قصه هاي 
قرآن��ي با رعایت همة اصول علمي و حرفه  اي در بین ناش��ران 

ایراني، جدي گرفته شود.
2. به تجربة س��ایر كشورهاي اسالمي و نیز برخي كشورهاي 
خاص آس��یایي، اروپایي و غربي- كه با تولید مضامین دیني و 
به ویژه كتاب هاي آس��ماني همچون انجیل توجه داشته اند- با 

نگاه موشكافانه توجه شود.
3. در تولید قصه هاي قرآني از ظرفیت هاي پژوهشي و علمي 

استادان حوزه و دانشگاه، هوشمندانه استفاده شود.
4. حضور برخ��ي عناصر حرفه اي همچون ویراس��تار و مدیر 
هنري در تولید همة آثار و از همة  قصه هاي قرآني ضروري است.

حبيب يوسف زاده )1344(
لیسانس زبان انگلیسي  و ناظر محتوایی مجالت رشد که خود 
س��ال ها مدیر داخلی مجلة »رشد نوجوان« و سپس سردبیر رشد 
نوجوان و رشد معلم بوده است. یوسف زاده که در سه دوره برگزیدة 
جش��نوارة مطبوعات ک��ودک و نوجوان و در ی��ک دوره برگزیدة 
»جش��نوارة کتاب معلم« بوده است، داور جش��نواره های متعدد 
فرهنگی از جمله جشنوارة انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور 
است. ایشان زندگی نامة بزرگان بسیاری، مانند علی اکبر صنعتی و 
شهید مهدی باکری را به رشتة تحریر درآورده و رمان های معروفی 

را از جمله »بی خانمان« اثر هکتور مالو، ترجمه کرده است.

پرويز آزادی )1356(
دکترای علوم قرآن و حدیث، معاون پژوهش��ی 
دانش��کدة عل��وم و تحقیقات اس��المی دانش��گاه 
بین الملل��ی امام خمینی )ره(، عضو ش��ورای علم 
و دی��ن دفت��ر برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی، 
عضو هیئت تحریریة رش��د آموزش قرآن و معارف 
اس��المی، مترجم و مؤلف کتاب و مقالة تخصصی 

در رشتة علوم قرآنی و حدیث.
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هوالذي بعث في االمیین رسوال منهم 
یتل��و علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمئ و ان 

كانوا من قبل لفي ضالل مبین )جمعه/2(
ق��رآن كریم از آغاز ن��زول تاكنون سرچش��مة اصلي تمامي 
علوم و معارف اس��المي بوده اس��ت. در تمدن اس��المي، همة 
اندیش��مندان و دانشمندان، مجموعة آثار و اندیشه هاي خود را 
به طور مستقیم و غیرمستقیم، برآمده از هدایت ها و اشارت هاي 
قرآن كریم مي دانس��ته اند و انتساب اندیشة خود به كتاب الهي 

را بزرگ ترین افتخار و ارزش مي شمردند.
 دومی��ن آیه از س��ورة مباركة جمع��ه، مأموریت اصلي پیامبر 
اك��رم را در تالوت آیات الهي، تزكی��ة مردم و تعلیم قرآن كریم 
و حكمت الهي به آن ها خالصه مي كند. در صدر اس��الم، تبیین 
معارف قرآني و نبوي، محور اصلي تعلیم وتربیت و نش��ر دانش  و 
حكمت بود. پس از پیامبر اكرم )صل ا...  علیه و آله( پیشوایان پاك 
الهي نیز قرآن كریم را منبع اصلي دانش و علم خود مي دانستند، 
همة مردم را به اندیش��ه و تدب��ر در آیات آن دعوت مي كردند و 
به آن ها مي آموختند كه ریشة كالم ایشان در قرآن كریم است. 

این آموزة بزرگ، از صدر اس��الم تاكنون، س��رلوحة دانشمندان 
اسالمي قرار گرفته است كه پاسخ سؤاالت و مسائل عصر خود را از 
قرآن كریم بجویند. این امر منشأ پدید آمدن هزاران كتاب و رساله 
ش��ده اس��ت كه هر یك به نوعي با خوشه چیني از خرمن بیكران 
قرآن، نیازهاي معنوي، علمي و تربیتي مسلمانان را پاسخ داده است. 
خوش��بختانه در دورة معاص��ر، به دنبال نهضت بازگش��ت به 
قرآن، اندیش��مندان و نویس��ندگان در سطوح گوناگون علمي، 
در تبیین مس��ائل دیني و دفاع ازحریم اعتقادات، نظام فكري 
و اجتماعي، اخالق و احكام اس��المي، مباحث خود را بر محور 

قرآن كریم ارائه مي كنند. 
خدا را سپاس مي گوییم كه دوازدهمین جشنوارة كتاب هاي 
آموزش��ي و تربیت��ي رش��د به بررس��ي كتاب ها و آث��ار قرآني 
اختصاص یافت. امید اس��ت این اقدام ارزش��مند موجب غناي 
بیش��تر این گونه آثار، ب��ه ویژه براي مخاطب��ان خاص � یعني 
معلمان و دانش آموزان � ش��ود و با تالش و ارش��اد مدیران این 
جش��نواره و ارائة تسهیالت و حمایت هاي الزم، در آینده شاهد 

تألیف و نشر كتاب ها و آثار مفید تر و مناسب تر باشیم. 

بيانية گروه داوري مفاهيم و معارف قرآن كريم

گروه مفاهيم 
و معــــارف 
قرآن كريـم

دوازدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی رشد ويژة کتاب های قرآنی-1394

مسعود وکيل )1334(
فوق لیسانس جامعه شناس��ی و دارای تحصیالت حوزوی تا پایان دورة سطح، 
کارشناس مس��ئول گروه قرآن دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی و از جمله 
نویسندگان کتاب های درسی آموزش قرآن و راهنمای معلم آن ها از پیش دبستانی 
تا پایان دبیرس��تان. عالوه بر کتاب های درسی، ایشان کتاب های کمک آموزشی 

متعددی در زمینة آموزش قرآن کریم به رشتة تحریر درآورده است.
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فاطمه فاخر )1345(
فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث، کارشناس قرآن 
حوزة ستادی و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی. 
ایش��ان با 28 س��ال س��ابقة کار فرهنگی، در مباحث 

قرآنی، اجتماعی و تربیتی مقاالتی تألیف کرده است.

پس از بررس��ي هاي اولیه از میان آث��ار دریافتي، بیش از 40 
عنوان كتاب در موضوع مفاهیم و معارف قرآن كریم كه یكي از 

موضوعات شش گانة این جشنواره است، انتخاب شد. 
كتاب هاي منتخب با توجه به س��طح علم��ي و مخاطب عام، 
از ق��وت و غناي نس��بتًا خوب��ي برخوردارند. این آث��ار، هر چند 
به ط��ور طبیعي »موضوع« محورند، اما متأس��فانه كمتر ناظر به 
مخاطب خاص تألیف ش��ده اند. این امر مشكالتي از جمله ایجاز 
و اطناب هاي نامناس��ب، خالي بودن از جذابیت الزم، بي توجهي 
ب��ه ظرفیت ذهني و ویژگي هاي فرهنگ��ي مخاطب خاص را در 
این كتاب ها پدید آورده اس��ت. كتاب ها عمومًا با بیان مس��تقیم 
مطالب، كمت��ر خوانندگان خود را به تفكر و اندیش��ه هدایت و 
تش��ویق مي كنند. ضعف خالقیت و ن��وآوري در این آثار از همة 
موارد چشمگیرتر است. مباحث كتاب ها� به جز معدودي � عمومًا 
در قالب زبان و ادبیات دهه هاي گذش��ته ارائه ش��ده اند كه براي 

نسل  امروز جذابیت الزم را ندارند. 
نكتة دیگر كه در همة كتاب ها مشاهده مي شود، در نظر نداشتن 
برنامة درس��ي قرآن و دیني است. هر چند این امر نمي تواند ایراد 
و نقصي بر پدید آورندگان این آثار باش��د، زیرا تمهیدات آش��نایي 
ایشان با این برنامه ها، از قبل فراهم نشده است، ولي به هر حال این 
كتاب ها نمي توانند به میزان قابل قبولي گسترش و تعمیق مفاهیم 

و موضوعات برنامه هاي درسي مذكور را در پي داشته باشند. 
از نق��اط قوت آثار، برخ��ورداري آن ها از چارچوب قابل قبول 
معرفتي است. مباحث ارائه ش��ده، عمومًا با رعایت اعتقادات و 
باورهاي دیني و فرهنگي جامعه، به ترویج آن ها پرداخته است. 
این آثار از آیات و روایات به خوبي اس��تفاده كرده و متناسب با 

موضوعات، دسته بندي هاي مفیدي ارائه كرده اند. در بسیاري از 
آن ها از منابع دس��ت اول و معتبر استفاده شده است؛ هر چند 
كه در برخي كتاب ها اس��تفاده از منابع و مآخذ و به ویژه شیوة 

استناد به آن ها اشكال هایي نیز دارد. 
براي ارتقاي كيفي و كارامدي بيشتر آثار در سال هاي 

آينده، پيشنهاد هاي زير ارائه مي شود:
1. انجام اقدامات الزم براي آش��نایي بیش��تر ناشران با برنامة 
درسي قرآن و برنامة درسي دیني و اهداف و ویژگي هاي آن ها. 
2. شناس��ایي موضوعات مناس��ب مخاطبان براساس نیازها و 
عالقه ه��اي آن ها به منظور معرفي به ناش��ران براي تولید آثار 

خاص و زمینه سازي براي رقابت هاي سالم میان آن ها؛
3. برگزاري همایش ها یا دوره هاي آموزشي براي نویسندگان 
و ناشران عالقه مند؛ به منظور ارتقاي توانایي هاي ایشان در ارائة 

آثار جذاب متناسب با مقتضیات زمان؛
4. راهنمایي ه��ا و توصیه هاي الزم به ناش��ران به منظور ارائة 

طراحي و گرافیك جذاب در كتاب ها؛ 
5. بهره گیري از نثر روان و ساده در ارائة موضوعات و مفاهیم 

اسالمي و قرآني؛
6. كاربردي كردن محتوا و مطالب كتاب ها به منظور استفادة 

بیشتر مخاطب، به ویژه دانش آموزان؛
7. تعریف سطح بندي براي كتاب ها و تعیین مخاطب خاص؛

ب��ا تش��كر مج��دد از برگزاركنندگان جش��نواره ب��راي همة 
دس��ت اندركاران، به ویژه ناش��ران و مؤلفان عالقه مند و متعهد 
در حوزة تعلیم و تربیت و معارف اسالمي، از خداي بزرگ توفیق 

روزافزون مسئلت دارد.

علي فرخي)1343( 
دكتراي حقوق ، معلم قرآن به طور مستمر از سال 1362 ، 
مس��ئول امور تربیتي منطقه 2 آموزش و  پرورش، مش��اور 

حقوقي  چند مؤسسه معتبر فرهنگي و ورزشي كشور.
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فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــای تهیۀآثــــــــار

نشریة آموزشی، تحلیلی و پژوهش��ی »رشد جوانه« با هدف 
اطالع رسانی، اشاعة یافته های علمی و ایده های نو و تبادل نظر 
و تجرب��ه بین صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند 
تولید منابع آموزش��ی مناسب منتشر می شود تا از این طریق، 
پدیدآورندگان در راس��تای تحقق هدف های آموزش و پرورش، 
به صورت مس��تمر و پویا بر غنای دانش و تجربة حرفه ای خود 
بیفزاین��د و با به کارگیری بهین��ة ظرفیت های موجود، کیفیت 

تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از استادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع 
آموزش��ی و تربیتی که ب��ه منظور همراهی با ای��ن فصل نامه، 
نوشته های خود را برای انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، 

تقاضا می شود در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته 

تجاوز نکند.
 نوش��ته حاوی مقدم��ه ای کوتاه، س��ابقة موض��وع، نتیجه و 

جمع بندی موضوع باشد.
 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.

 نوش��تة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد 
و متن اصلی همراه آن ارس��ال شود. چنانچه نوشته را خالصه 

می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.
 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.

 مح��ل قرار دادن جدول ها، نمودارها، س��وتیترها، ش��کل ها و 
عکس ها در متن مشخص شود.

 »رش��د جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رس��یده 
آزاد و از بازگرداندن آن ها نیز معذور است.

 آرای من��درج در »رش��د جوان��ه« ضرورتًا مبی��ن رأی و نظر 
»دبیرخان��ة س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی« نیس��ت. 
بنابراین، مس��ئولیت پاسخ گویی به پرس��ش های خوانندگان با 

خود نویسنده یا مترجم است.
 اطالعات منابع مورد اس��تفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر 

تنظیم شود:
 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله 

یا نشریه، شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.
 نوش��ته را به ضمیمة نام و ن��ام خانوادگی نگارنده یا مترجم، 
درجة علمی یا س��مت، نش��انی محل کار یا س��کونت و شمارة 

تلفن، به نشانی زیر ارسال کنید:
تهران، پل کريمخان زند، خيابان ايرانش�هر ش�مالی، س�اختمان 
ش�مارة 4 وزارت آموزش و پروش، پالک 266، دفتر انتش�ارات و 
تکنولوژی آموزش�ی. صندوق پس�تی: 15875/3331، فصل نامة 

»رشد جوانه«
نشانی پيام نگار )Email( فصل نامة جوانه:

javaneh@roshdmag.ir

فصل نام��ة آموزش��ی، تحلیلی و پژوهش��ی »رش�د جوانه« از 
تمامی صاحب نظران، نویس��ندگان، مترجمان و پدیدآورندگان 
مناب��ع آموزش��ی و اندیش��مندان عالقه مند ب��ه مباحث تولید 
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی دعوت می کند نوش��ته های خود را 
در زمینه های موضوعی زیر، برای دبیرخانة س��امان دهی منابع 

آموزشی ارسال دارند:
1. مطالع��ات تطبیقی )ش��یوه ه��ای تولید مواد و رس��انه های 

آموزشی جهان(
2. کارب��رد انواع فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات در تولید منابع 

آموزشی
3. تبیین و به روز رس��انی ویژگی ها، اس��تانداردها و معیارهای 

منابع آموزشی و تربیتی
4. معرفی توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و برتر

5. معرفی نش��ریات، منابع علمی و بان��ک اطالعات کتاب های 
آموزشی داخل و خارج از کشور

6. کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آن ها
7. نیازسنجی آموزشی و مخاطب شناسی

8. ارائ��ة یافته ه��ای علمی و ایده های ن��و و تجربه ها در زمینة 
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب

9. معرف��ی دبیرخانة س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی و 
مؤسسه های انتشاراتی موفق

10. تبیین روش های نوین خودیادگیری و خودارزشیابی
11. مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی

12. تبیی��ن راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزش��یابی منابع 
آموزشی

13. چشم انداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها
14. تبیین اصول، رویکردها و اهداف نوین حاکم بر تولید منابع 

آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه های 

آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان
16. ترویج فرهنگ مطالع��ه، کتاب خوانی و دانش افزایی)موانع 

و راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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