
کارنامۀ علمی-اجرایی 
داوران و بــیانیه هـای 
گـــروه هـــای داوری 
جـشنـوارۀ چـهاردهـم



احمد شاه علی فردویی )1340(
متولد قم اســت. وی در ســال 1393 موفق به اخذ مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی گردید. به مدت 5 سال کارشناس اداره کل قرآن، عترت 
و نماز بوده و تاکنون موفق به تولید مقالۀ علمی ـ پژوهشــی »منجی در مكاشفات یوحنا و 
مقایســۀ آن با قرآن کریم و روایات شــیعه« و مقالۀ »سنت های تاریخ در نهج البالغه« و نیز 
تألیــف کتب »نور باران« )حفظ موضوعی قرآن کریم( ویــژة دانش آموزان دورة اول و دوم 

ابتدایی و اول و دوم متوسطه شده است. 

محمود امینی پویا )1344(
متولد تهران و دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه عالمه، و کارشناس 
علوم قرآن و حدیث اســت. وی از سال 1366 در حوزه های مختلف آموزش وپرورش خدمت 
کرده اســت. از جمله ســوابق علمی ـ پژوهشــی امینی پویا می توان همكاری با انتشارات 
مبتكران در زمینۀ تولید کتاب های آموزش درس عربی و 30 سال فعالیت در امور قرآنی، به 
ویژه در زمینۀ قرائت قرآن را نام برد. عالوه بر این،  راه اندازی دارالقرآن بنیاد شهید در سالیان 

قبل از مهم ترین سوابق اجرایی ایشان است.

سیدمهدی سیف )1338(
کارشــناس علم قرائت، رســم الخط و روش تدریس قرآن، کارشــناس گــروه قرآن دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درســی و مدرس دانشــگاه های امام صــادق)ع( و علوم قرآنی و 
دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش وپرورش اســت. او در تألیف تمامی کتاب های آموزش 
قرآن وزارت آموزش وپرورش، اعم از کتاب دانش آموز، راهنمای معلم، مبانی و روش تدریس، 
از اول دبســتان تا آخر دبیرســتان از سال 1369 تاکنون مشــارکت داشته و عالوه بر این 

کتاب های کمك آموزشی متعددی را در زمینۀ آموزش قرآن به چاپ سپرده است.

گروه داوری آموزش قرآن
رهبزرگ سال

نوا
ش

ن ج
ورا

 دا
با

معصومه شجاعی
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آموزش قرآن کریم موضوعی است که نیازمند نگاه و توجه فراگیر و همه جانبه به آن است. 
اهداف آموزش عمومی قرآن کریم شــامل قرائت، ترجمه، مفاهیم، حفظ آیات، آشــنا شدن 
با علوم و معارف قرآن و اهل بیت)ع( و انس با این کتاب شــریف از جمله مواردی اســت که 
می بایست در این فرایند در نظر گرفته شود. رویكرد متعادل به مباحث متنوع آموزش قرآن، 
زمینه ساز توســعه و ترویج فرهنگ قرآن کریم در جامعه می باشد؛ به همین منظور شناخت 
وضعیت موجود و میزان آشنایی مخاطبان با این اهداف، ضرورتی است که بایستی در تدوین 
برنامه ها و فعالیت های مرتبط مورد توجه قرار گیرد، کتاب های راه یافته به جشــنوارة قرآنی 

رشد شامل 16 عنوان، در حیطۀ این منطق بررسی گردید.
در بعضی از کتاب ها بررســی های تطبیقی مناسب در حوزة آموزش قران صورت گرفته و 

بعضاً به آسیب های موجود توجه شده و راه حل متناسب با آن نیز ارائه گردیده است.
در مقابــل به مباحث آموزش عمومی و مخاطبان عام کمتر پرداخته و جهت گیری بحث ها 
تخصصی شــده است. بیشتر مطالب تكرار متون سال های گذشــته بوده و نوآوری در آن ها 
کمتر دیده می شــود. تنها به تغییر اسامی و ظاهر کار توجه شده است. به مباحث انگیزشی 
و ذائقۀ یادگیری مخاطبان کمتر توجه شــده و به همۀ موضوعات آموزش  عمومی پرداخته 

نشده است.
بنابراین مناســب است به منظور تســریع در تحقق اهداف جشنواره با ایجاد سازوکارهای 
الزم، تعامل دوســویه بین مدیریت جشنواره و نویسندگان کتب قرآنی به طور مستمر وجود 
داشته باشد. در صورت امكان، ظرفیت ها و امكانات آموزشیـ  مهارتی در زمینۀ ارتقای سطح 

کیفی محتوای کتاب های آموزشی فراهم شود.
در تدوین محتــوای کتاب ها، به توصیه هــای راهبردی مقام معظــم رهبری درخصوص 

اولویت های آموزش عمومی قرآن توجه شود.
سیاست ها و قوانین شورای توسعۀ فرهنگ قرآنی و کمیسیون توسعۀ آموزش عمومی قرآن 
کریم در ارتباط با اهداف آموزش عمومی قرآن و تدوین محتوای کتاب ها موردنظر قرار گیرد.

چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری آموزش قرآن 
)بخش بزرگ سال(
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گروه آموزش قرآن
دانش آموزی

سّیدمهدی سیف )1338( 
کارشــناس علم قرائت، رســم الخط و روش تدریس قرآن، کارشــناس گــروه قرآن دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درســی و مدرس دانشــگاه های امام صــادق)ع( و علوم قرآنی و 
دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش وپرورش است. سیدمهدی سیف از سال 1369 تاکنون 
در تألیف تمامی کتاب های درســی قرآن در وزارت آموزش وپرورش، اعم از کتاب دانش آموز، 
راهنمای معلم، مبانی و روش تدریس از اول دبســتان تا آخر دبیرســتان مشارکت داشته و 
عالوه بر این کتاب های کمك آموزشــی متعددی را در زمینۀ آموزش قرآن به چاپ ســپرده 

است.

علی اصغر امینی پویا )1335(
متولــد تهران و دارای تحصیالت حوزوی دورة ســطح3 حوزة علمیــۀ قم در فقه و اصول 
اســت. وی در پست های مختلف از جمله معاونت پرورشــی منطقۀ 2 تهران، معاونت ادارة 
کل فرهنگی و هنری، مشــاور معاون وزیر و دبیر ســتاد اعتال و تعمیق تربیت اســالمی، به 
آموزش وپرورش خدمت کرده و مدرس تربیت معلم قرآن در اســتان ها، داور مسابقات قرآن، 
مؤلف کتاب پژوهشــی »اسماء جامد و مشتق در قرآن کریم« و نویسندة بیش از 50 تألیف 
در مبانی تعلیم و تزکیه در آموزه های دینی و وحیانی بوده و مســئولیت مســابقات قرآن و 
نهج البالغۀ کشوری، جشنوارة شورای دانش آموزی کشوری و مسئولیت مسابقات بین المللی 

قرآن دانش آموزی را نیز در سوابق اجرایی خود دارد.

علی فرخی )1343(
متولد تهران اســت. او در ســال 95 موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق از دانشگاه تهران 
شــد. وی مســئولیت های مختلفی را در حوزه های آموزش وپرورش به عهده داشته است؛ از 
جمله، مســئول واحد قرآن منطقۀ 2 تهران، مؤسس و مدیرعامل مؤسسۀ آموزشی فرهنگی 
آیینۀ مهر و مسئول مقطع و مشاور اجرایی امور تربیتی منطقۀ 2 آموزش و پرورش تهران بوده 
اســت. وی سوابق علمی ـ پژوهشی بســیاری دارد که به عنوان نمونه می توان چاپ چندین 
مقاله درخصوص حقوق اســالمی، حقوق خصوصی، تهیۀ جزوه اطالعات قرآنی دبیرســتان 
البرز، تهیۀ درس قرآن مؤسســۀ آیینۀ مهر، و ارائۀ پایان نامه با موضوع »حقوق خصوصی در 

قرآن« را نام برد. 
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چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری آموزش قرآن 
)بخش دانش آموزی(

1. هیئــت داوران از همۀ مؤلفان گران قدری که در زمینــۀ آموزش عمومی قرآن و 
ارتقای سواد قرآنی، آثار خود را در اختیار جشنواره قرار داده اند، کمال تقدیر و تشكر را 

به عمل می آورد، و برای همۀ آنان آرزوی توفیق روزافزون را دارد.
2. همه تألیفات، شایســتۀ قدردانی هستند و باید اســتفادة مطلوب از این تولیدات 
بشــود، ولی به دلیــل محدودیت در انتخاب و معرفی آثار، فقــط به ذکر پنج کتاب یا 

مجموعه، به عنوان نامزد براساس امتیاز آن ها، بسنده شده است.
3. پیشنهاد می شود برای ارتقای تألیفات و تولیدات آموزشی مرتبط با آموزش عمومی 
قرآن و سواد قرآنی، اهداف آموزش عمومی قرآن و شاخص های آن، متناسب با تألیفات 
کمك آموزشــی تهیه و تدوین و در اختیار عموم معلمان به ویژه مؤلفان قرار گیرد و بر 

رویكرد این آثار تأکید شود.
4. برخــی مؤلفان از برنامۀ آموزش عمومی قــرآن در آموزش وپرورش بی خبرند و از 
کتاب درســی، کتاب راهنمای معلم، لوحه های آموزشــی و لوح های فشرده صوتی و 
تصویری همراه کتاب درســی اطالعی ندارند. شایسته است با مساعی دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی، این اطالع رسانی به نحو شایسته از طریق نشریه ها یا نشست هایی 

با مؤلفان انجام پذیرد.
5. گرچه تألیفات در زمینه های کمك آموزشــی برای عموم مخاطبان می باشد، ولی 
بــرای دانش آموزان تیزهوش و فعال تر از متوســط کالس، یا برعكس دیرآموز و کندتر 
از متوســط کالس، نیازمند تألیفات ویژه ای است که شایسته است این زمینه معرفی و 

مؤلفان تشویق به آن شوند.
6. در پایان، هیئت داوران از همۀ دست اندرکاران برگزارکنندگان جشنوارة کتاب های 
کمك آموزشــی مرتبط با قرآن کریم، همچنین شرکت کنندگان، ناشران و همۀ فعاالن 

در عرصۀ ترویج، توسعه فرهنگ قرآنی تقدیر و تشكر می کند. 
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گروه ادبیات داستانی و قرآن
دانش آموزی

مجید مالمحمدی )1347( 
متولد قم است. وی کارشناس ادبیات فارسی، کارشناس ارشد هنری )2/1 ( و دانش آموختۀ 
دورة خارج فقه حوزة علمیه اســت. سابقۀ طوالنی همكاری با مجالت رشد را دارد و تاکنون 
یك شعر از او در کتاب فارسی »بخوانیم و بنویسیم« سال سوم ابتدایی به چاپ رسیده است. 
از سال 71 تا 90 عضو هیئت مدیرة مجالت سالم بچه ها و ملیكا و از آن زمان تاکنون سردبیر 
ماهنامۀ پوپك می باشــد و بیش از 150 اثر در زمینۀ شــعر و داستان و تحقیق دینی و ادبی 

کودکان و نوجوانان تألیف کرده است.
 

حسین سیدی ساروی )1343(
متولد ســاری و دارای تحصیالت حوزوی سطح 3 است. از ایشان بیش از پنج کتاب توسط 
انتشارات مدرسه به چاپ رسیده و تاکنون موفق به کسب بیش از 15 جایزه در جشنواره های 
مختلف گردیده اســت. وی طی ســال های 81-80 عضو کمیســیون تعلیمات دینی بوده و 
ســردبیری هیئت تحریریه و مســئولیت ترجمۀ مجله های ســالم بچه ها و پوپك را به مدت 

هفت سال و سردبیری مجلۀ  شمیم یاس را به مدت سه سال ونیم نیز برعهده داشته است.

سیدمحمد مهاجرانی )1348(
متولد اراک، دارای تحصیالت خارج حوزة علمیه، فارغ التحصیل کارشناســی فلسفه و ُمبلّغ 
مذهبی است. 25 سال است در حوزة علمیۀ قم تحصیل می کند و تاکنون به نوشتن بیش از 
100 اثر در حوزة ادبیات کودکان اهتمام ورزیده  اســت. از آثار مهم وی می توان به مجموعۀ 
14 جلدی پیامبر عزیز ما، مجموعۀ 15 جلدی بهترین مادران و کتاب گل های باغ آســمان 

)ویژه احكام کودکان(، اشاره کرد. 
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چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری ادبیات داستانی 
)بخش دانش آموزی(

آثار بررسی شده، متأسفانه از جهت کیفیت و کمیت در حد نازلی بود و رویكردی 
قابل قبول در آن ها مشاهده نشد. بنابراین به جاست متولیان فرهنگی و مراکز مربوط 
به آثار قرآنی به این امر توجه و اهتمام الزم را داشته باشند. الزم می دانیم مواردی 

را در این خصوص متذکر شویم.
1. در کتاب های بررسی شده عدم استفاده از منابع دست اول و یا حداکثر دست 

دوم تاریخی مشهود است.
2. در بیشتر آثار به جایگاه واالی انبیا و معصومین)ع( توجه کافی نشده است.

3. استفاده از تخیل لجام گسیخته در مورد ماجرای زندگی و سیرة معصومان)ع( 
موجب خدشه دار شدن مخاطب از فهم حقایق می شود.

4. در کتاب ها بیش از اندازه از پیشــگویی کاهنان در مورد حقانیت پیامبر)ص( و 
ماجرای مربوط به ایشان و اهل بیت شان استفاده شده است.

5. جذاب نبودن نوشته ها و نثرها باعث گریزان شدن مخاطبان از این آثار می شود.
6. ادغام چند ماجرای نامربوط تاریخی در یك حكایت و عدم اشارة نویسنده ها به 

این امر از شگردهای بعضی از نویسندگان برای جلب خواننده است.
7. اکثر کتاب های داده شده،  داستان شان قرآنی نبود )تاریخی و دینی بود( 

8. در بســیاری از کتاب های بررسی شــده از منابع مورد استفاده ذکری به میان 
نیامده است.
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محمود کریمی )1350(
متولد تهران و دارای مدرک فوق لیسانس علوم قرآنی و سطح 1 حوزه است. وی حافظ کل 
قرآن مجید و داور مسابقات متعدد قرآنی از جمله سومین جشنوارة سراسری وبالگ نویسی 
و اولین جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد )ویژة کتاب  های قرآنی( می باشد. وی 
در حال حاضر معاون آموزش وپرورش »مؤسســۀ مهد قرآن کریم« می باشد و تاکنون پنج 

عنوان کتاب در موضوعات قرآنی به رشتۀ تحریر درآورده است.

علی باقری فر )1336(
متولد تهران اســت. وی به مدت 9 ســال دورة علوم حوزوی )فقه و اصول و تفســیر( را 
گذرانیده و در ضمن رشــتۀ علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و علوم مدیریت )متفرقه( 
به تحصیل پرداخته اســت. از سوابق خدمت ایشــان در آموزش وپرورش می توان به دبیری 
دبیرســتان های مسجد ســلیمان و مدرس دوره های ضمن خدمت معلمان اشاره کرد. وی 
دارای ســوابق علمیـ  پژوهشــی متعددی اســت که از جملۀ آن ها می توان به تدریس در 
دانشگاه آزاد بیروت و مدیریت مؤسسۀ فرهنگی دین پژوهی بُشرا اشاره کرد. تصدی سازمان 

تبلیغات اسالمی و حوزة علمیۀ مسجد سلیمان از دیگر  سوابق اجرایی ایشان است.

علی اکبر شایسته نژاد )1336(
متولد ســمنان اســت. وی در سال 1385 موفق به کســب مدرک دکترای علوم قرآن و 
حدیث از دانشــگاه تربیت مدرس گردید. از ســوابق خدمت او در آموزش وپرورش می توان 
به معاونت پرورشــی منطقه 15، مدرس مرکز تربیت معلم و استادی دانشگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی اشاره کرد. ایشان تألیف 12 جلد کتاب دانشگاهی، انجام 8 پروژة پژوهشی، 
نگارش 20 مقالۀ علمی ـ پژوهشی، تولید ده ها مقالۀ ترویجی ـ تخصصی و حضور در ده ها 
همایش را در کارنامۀ خود دارد.  از مهم ترین سوابق اجرایی او می توان به مدیریت دانشجویی 

و مدیریت فنی دانشكده اشاره کرد.

گروه تفسیر و ترجمه قرآن
بزرگ سال
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قرآن کریم آخرین و کامل ترین نسخۀ هدایت بخش بشریت است که از دیرباز در بین همۀ 
مســلمانان از جایــگاه ویژه ای برخوردار بوده و همه کوشــیده اند آن را به زبان خود ترجمه 
و تفســیر کنند. حوزة زبان فارســی هر از گاهی، شــاهد ظهور و بروز مترجمانی واالمقام و 
مفسرانی گرانقدر بوده که با همت بلند خود کوشیده اند تا آیات کالم الهی را برای مخاطبان 

مشتاق ترجمه کنند و یا به آن شرح و بسط بیشتری دهند.
یكی از برکات »جشنوارة کتاب های قرآنی رشد« معطوف شدن توجه نویسندگان و ناشران 
به آثاری با رویكرد ترجمه و تفســیر قرآن کریم است و بحمداهلل شاهد رشد و شكوفایی این 

آثار ارزشمند در بین ناشران و مخاطبان آن هستیم و امید به رشد فزایندة آن نیز داریم.
در جشــنوارة امسال از مجموع کتاب های رســیده، 52 عنوان به مرحله نهایی داوری راه 
پیدا کرد. بدیهی است که انتخاب اثر برگزیده، از بین همین کتاب ها صورت گرفته، هر چند 
ممكن اســت آثار ارزشــمند دیگری نیز وجود داشته که به دالیلی به جشنواره واصل نشده 

است.
نقاط قوت کتاب های بررســی شده عبارت است از: اســتفاده از تفاسیر معتبری همچون 
تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، موضوع محور بودن برخی کتاب ها، تالش مؤلفان برای روان، 

و باالخره به روز نوشتن متن و گسترش دایرة مخاطبان.
همچنین موارد زیر به عنوان برخی از نقاط ضعف در مجموع کتاب های بررسی شده بیان 
می شود: فقدان نثری روان و گویا در برخی از کتاب ها، پرداختن به موضوعات غیرکاربردی، 
عدم توجه به مخاطبان خاص در آموزش وپرورش، ضعف نوآوری در انتخاب موضوع و پردازش 

محتوا در برخی از آثار.

پیشنهادها
1. استخراج تفسیرهای کاربردی و موضوعی از بین منابع موجود؛

2. توجه بیشتر به روان و گویا بودن متن آثار؛
3. توجه به ظاهر و گرافیك کتاب و تولید آثار فاخر قرآنی؛

4. خأل وجود ترجمه ای روان و ساده و امروزی از قرآن کریم برای دانش آموزان؛
5. توجه به مسائل روزآمد و مورد نیاز دانش آموزان و پرداختن به تفسیر موضوعی آن ها.

چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری تفسیر و ترجمۀ قرآن 
)بخش بزرگ سال(
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گروه معارف و مفاهیم قرآنی
دانش آموزی

محمود پوروهاب )1340( 
متولد چالوس، دارای مدرک فوق لیســانس ادبیات داســتانی است. از جمله سوابق پژوهشی 
ایشان می توان به تولید 130 عنوان کتاب در حوزة شعر، داستان و رمان های مذهبیـ  پژوهشی 
در زمینۀ مفاهیم قرآن اشاره کرد. مجموعه کتاب های صدای زالل بالل، خوبی هایت را تقسیم 
کن، مرام خوبان، غروب آفتاب َربَذه، زندگی مسعود سعدسلمان و بهاِر زندگی ملك الشعرای بهار 
از جمله آثار اوســت. وی دبیری 13 دوره جشنوارة کتاب سال »سالم« و داوری جشنواره های 
مختلف کشــوری را در کارنامۀ ســوابق اجرایی دارد. پوروهاب هم اکنون رئیس ادارة نشریات 

کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسالمی قم می باشد.  

علی باباجانی )1352(
متولد اراک اســت. در سال 90 موفق به اخذ دانشــنامۀ فوق لیسانس از دانشگاه کاشان شد. 
قصــه ای از او با  نام »خود را دســت کم نگیریم«، در کتاب »بخوانیم« ســوم ابتدایی به چاپ 
رســیده و عالوه بر این مقاالت متعدد ادبی و دینی در مطبوعات کشور دارد. همكاری با مرکز 
پژوهش های اسالمی صداوسیما، مؤسســۀ دارالحدیث قم و مؤسسۀ یاسین، مدیریت داخلی و 
اجرایی مجالت پوپك و سنجاقك و ویراستاری کتاب های علمی و مذهبی  و سردبیری مجالت 
ســنجاقك و میثاق با کوثر از ســوابق اجرایی اوســت. از آثار او   می توان به مجموعۀ ده جلدی 

»حیوانات در قرآن«، »ماه دوتكه« و »خدایا دوستت دارم« اشاره کرد.

عبداهلل حسن زاده )1336(
متولد آمل اســت. وی در حوزة علمیه به تحصیل مشــغول است و تاکنون موفق به گذراندن 
دروس سطوح عالی حوزة 1 شده است. از جمله سوابق اجرایی ایشان، معاونت فرهنگی هنری 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ قم و نیز مدیریت مسئول و سردبیری مجالت سالم بچه ها، 
پوپك، سنجاقك و سردبیری حدیث زندگی، فریاد، دوست خردساالن، دوست کودکان، دوست 

نوجوانان را می توان برشمرد.
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چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری معارف و مفاهیم قرآنی 
)بخش دانش آموزی(

گــروه داوری کتاب های قرآنی در بخش معارف و مفاهیم قرآنی دانش آموزی با 
بررسی کتاب های مرتبط با این موضوع بیانیه خود را به شرح زیر اعالم می دارد.

در مرحلۀ اول داوری از میان 23 عنوان کتاب، در مجموع 10 عنوان به مرحلۀ 
دوم راه پیــدا کــرد که در مرحله نهایی از بین آن هــا، دو اثر برگزیده و تقدیری 

شناخته شد.
کتاب هــا از جهت محتوایــی و فرم و صفحه آرایی تقریباً قابــل قبول بود، ولی 
از جهــت کّمی راضی کننده نبود و انتظار می رود در جهت گســترش فرهنگ و 

مفاهیم قرآنی به تدوین و تهیه چنین کتاب هایی بیشتر اهتمام شود.
ضعف عمدة کتاب ها بیشــتر در پرداخت و عدم تناسب زبان با مخاطب مشهود 
اســت. انتخاب موضوعات و تنوع آن، از نقاط قوت کتاب هاست. دقت در پژوهش 
هم می تواند از نقاط قوت کتاب ها باشــد. در اکثر آثار بررســی شده، زبان نوشتار 
ســنگین و از درک مخاطب کودک و نوجوان فراتر بوده و یا الاقل یكدســتی در 

متن دیده نمی شود.
در آثاری که مطلب قابلیت داستان شدن داشته، نقل به خوبی پیش رفته، ولی 
در ارائه مفاهیم قرآنی به صورت مقاله و یادداشــت، مطلب دچار دست انداز شده و 

گاهی متن سنگین و ثقیل می شود.
با این حال اشاره به یك موضوع قرآنی از زوایای گوناگون از نقاط قوت کتاب ها 
به حساب می آید. طوری که با سلیقه مخاطب همراه بوده و قابل فهم قرآن دوستان 

است.
با توجه به این که کار برای قرآن دارای حساســیت زیادی است، انتظار می رود 
که ناشران در انتخاب نویسنده، پژوهشگر و حتی امور فنی کتاب از نظر گرافیك، 
کاغذ، صفحه آرایی، جلد و... دقت بیشــتری به خرج دهند تا بتوانند مخاطب را با 

هر سلیقه و ذوقی جذب کنند.
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گروه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی
بزرگ سال

سیدجواد بهشتی )1333(
متولد کاشــان و دارای تحصیالت حوزوی خارج فقه اســت. از جمله ســوابق اجرایی ایشان، 
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و مدیرکل دفتر قرآن و عترت وزارت آموزش وپرورش را می توان 
نــام برد. در حال حاضر نیز مشــاور وزیر آموزش وپرورش در امور قرآن و عترت و نماز اســت. 
سیدجواد بهشــتی تاکنون در بیش از یك هزار برنامه در صداوسیما به عنوان کارشناس حضور 

یافته و بیش از 30 عنوان کتاب به رشتۀ تحریر درآورده است.

رضا سالمت پناه )1356(
متولد آمل و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشكدة اصول الدین است. وی دورة سطوح 
خارج فلســفه و حكمت را در حوزة علمیۀ قم گذرانیده و از محضر اســتادان بنام بهره جســته 
اســت. تدریس در دانشــكدة علوم قرآنی آمل و حوزة علمیۀ قم، تدوین مقاله ها و آثار پژوهشی 
متعدد،  عضویت در کمیتۀ علمی امور قرآنی وزارت علوم، عضویت در شورای راهبرِی تدوین سند 
راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآنی، دبیری نخستین جشنوارة بین المللی پژوهش های قرآنی 
دانشجویان جهان اسالم، و مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج 

فعالیت های قرآنی کشور از فعالیت ها و سمت های قابل ذکر  اوست.

سیدمحمد حسین میرباقری )1332(
متولد قم است. وی کارشناس ارشد قرآن و حدیث و مدیر سابق دارالقرآن بنیاد شهید انقالب 
اسالمی و از همكاران واحد قرآن دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی است. ایشان مدرس علوم 
و معارف اســالمی دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایی و یكی از مؤلفان کتاب درسی قرآن دورة 
اول متوســطه اســت که در تألیف چند جلد کتاب آموزش مفاهیم قرآن همكاری داشته است. 
وی مدیرمســئول مؤسسه های فرهنگی قرآنی مشتاق حكمت است و با مؤسسۀ نورالمجتبی)ع( 

همكاری علمی دارد.
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»یرفع اهلل الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات«  )المجادله/11(
بلند گرداند خدای عّزوجل، آن ها را که از شما مؤمنانند و عالمانند به درجه در جنت )تفسیر نسفی(

ستایش ازلی، خداوند سرمدی را سزاست و درود جاودان و بی کران بر پیامبران الهی، خاصه حضرت )رحمه  للعالمین صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( که برترین اَعالم هدایت و باالترین مظاهر ثنای معبود محمودند.

جشنوارة کهن سال رشد، که آینه گردان ظرایف و ظرفیت های تعلیمی و تربیتی نهاد ملی آموزش وپرورش است، در این دوره 
نیز بار دیگر در بخش آثار قرآنی به محضر معارف قرآن کریم عزِّ حضور یافت. این، مجالی مغتنم و فرصتی برای صاحب نظران 
و مجربان تعلیم وتربیت است که در نحوة اخذ و انطباق و سنجش نظام تعلیمی کشور بر مبنای قرآن کریم اندیشه نمایند و 

کاستی ها و تهافت های این نظام را بر بنیاد اصیل ترین متن هدایت و تربیت بشر بازنگری و بازآرایی نمایند.
افزایش توأمان کمیت و کیفیت آثار واصله قرآنی در این بخش از جشنواره نشانگر اقبال نخبگان جامعه به پژوهش و تألیفات 
قرآنی و نیز گویای پذیرش مرجعیت این بخش از جشــنواره در معرفی و انتخاب آثار خوب قرآنی به جامعۀ مخاطبان نظام 

تعلیم وتربیت کشور است. هیأت داوران این بخش از جشنواره مراحل و نتیجۀ بررسی خود را به شرح زیر اعالم می نماید:
الف. توصیف اجمالی قوت و ضعف آثار واصله

تنوع موضوعات و نیز محوریت قرآن در نگارش آثار، چشمگیر و چشم نواز بوده و پرداختن به موضوعات نوپدید و گفتمان 
حاکم بر مجموعۀ کتب، برآیند افزایش سطح مطالبات قرآنی در عموم و نخبگان جامعه است که در این آثار منعكس گردید و 
بیانگر تالش صادقانه اصحاب قلم و فرهنگ در بازیابی جایگاه و شأنیت قرآن در سپهر اندیشه و واقعیات ملموس زندگی است. 

با این وصف کاستی هایی نیز به شرح موارد زیر چشمگیر بوده:
ضعف در فارسی نویسی درست و استوار، افراط در جامع نگاری و رویكرد دائره المعارف نگاری موضوعی که موجب پربرگی آثار 
و مالل خواننده و مهجوریت اثر می شود، فقدان روش شناسی در آثار میان رشته ای قرآنی و عدم ارائه کاربست اجرایی و مدل 
زیستی، کاربردی نبودن آثار در حوزة تربیت قرآنی و اختالط ساحت های مختلف علمی با یكدیگر، ضعف در ابالغ هنرمندانۀ 
مطالب و موضوعات و عدم بهره مندی از جداول، تصاویر و نمودارها و نیز ضعف در کتاب آرایی و کتاب پردازی، کم توجهی به 
نیازهای نظام اسالمی و نظام سازی قرآنی و مشخص نكردن حوزه مخاطبان آثار؛ که ان شاءاهلل با تذکار مشفقانه و به مدد قرآن 

امید بهبود و ترمیم این نواقص در دوره های آتی است.
ب. فرایند و نحوة داوری آثار

آثار واصله در ســه مرحله بررســی و داوری شد. در مرحلۀ نخست طی جلسات مشترک داوران از میان 140 عنوان کتاب 
رسیده تعداد 32 اثر که مطابق آیین نامه ها واجد صالحیت افزون تری نسبت به سایر آثار بودند گزینش شدند و در مرحلۀ دوم 
هرکدام از آثار مستقالً و در سه نوبت بررسی و توسط هرکدام از داوران اخذ نمره نمود. در مرحلۀ آخر بنا بر میانگین مجموع 
نمرات مأخوذه، آثار به 12 عنوان تقلیل یافت و در جلسه ای مشترک و از خالل بررسی ها و بیان ویژگی ها و تمایزات آثار، النهایه 

از میان آن ها 5 عنوان کتاب برگزیده و قابل تقدیر معرفی شدند.
تأکید می شود که آثار واصله به این بخش لزوماً به معنای احصای تمام آثار در سطح کشور نیست و دیگر آنكه بسیاری از آثار 

واصله علی رغم جامعیت و اتقان علمی و اشتهار مؤلفان صرفاً به واسطۀ عدم تناسب با رویكردهای عمومی
 و سطح بندی مخاطبان جشنواره حائز رتبه نشدند.

چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی

بیانیۀ گروه داوری مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی 
)بخش بزرگ سال(
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