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فریبا کیا

جشنوارة کتاب های قرآنی 
تحرک عمیق فرهنگی

گر تو می خواهی مسلمان زیستن                  نیست ممكن جز هب قرآن زیستن

این كتابی نیست چیزی دیگر است  افش گویم آنچه رد دل مضمر است    

انقالب  بی تردیــد اصلی ترین علت وقــوع 
اســالمی تالش مردم مســلمان ایران برای 
تربیت انســان ها بر مبنای آموزه های قرآنی و 
تحقق احكام و آیات رحمانی بوده اســت. بر 
همین مبنا مهم ترین علــت ماندگاری آن را 
نیز باید در میزان انگیزش و خواست عمومی 
برای تمّسك به قرآن و تنظیم روابط فردی و 
اجتماعی براساس آن جست وجو کرد. گزاف 
نیست اگر بگوییم رسالت انسانی و اخالقی و 
حتی شــرعی و قانونی هر یك از افراد و آحاد 
این نظام بایــد ترویج فرهنگ قرآنی و تالش 
برای معرفی و اجــرای آیات این کتاب مبین 

تعریف شود.
در این میان وزارت آموزش وپرورش، به عنوان 

مهم ترین نهاد و دستگاه کشور، تربیت علمی و معنوی نسل امروز 
و فــردا را برعهده دارد؛ پــرورش دانش آموزانی که آگاه و عالم به 
مفاهیم قرآنی بوده و دارای نگرشی متعالی به این کتاب عظیم و 
عامل به احكام نورانی آن باشند، استقالل فرهنگی و علمی کشور 
را تضمین خواهد کرد و قوام خواهد بخشید. بدیهی است که این 
رسالت خطیر نیازمند همراهی و هم فكری همۀ اجزا و ارکان نظام 

و کلیۀ عوامل و نهادهای مربوط، در امر تعلیم وتربیت است.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی به عنوان تولیدکنندة 
محتوای آموزشــی برای کشور و نیز ســازمان دهندة روش های 
یاددهــیـ  یادگیری مأموریت یافته اســت با بهره گیری از همۀ 
ظرفیت های درون ســازمانی و برون ســازمانی بر تقویت و تعمیق 
فرهنگ قرآن و عترت در برنامه های درســی و آموزشی، اهتمام 
ورزد. خوشبختانه تاکنون سیاست گذاری ها و برنامه های پیش بینی 
شده، ثمرات و دســتاوردهای قابل توجهی داشته و امروز هزاران 
فارغ التحصیل و دانش آموز قرآن پژوه، قرآن باور و حامالن و عامالن 
قرآنی ســرمایه های گرانقدر ایران اسالمی اند. صدها ناشر و مؤلف 
تولیدات خود را بر محور قرآن و عترت جهت داده اند و همه ساله 
صدها و هزارها کتاب و نرم افزار در ارتباط با آموزه های قرآنی و یا با 

محور مفاهیم قرآنی منتشر می شود.
ابتكار برگزاری جشنوارة کتاب های آموزشی 
و تربیتی ویژة قرآن کریم از جمله برنامه های 
ایــن ســازمان در اجرای راهبــرد حمایت و 
هدایت تولیدات قرآنی توسط بخش غیردولتی 

و مؤلفان و ناشران است.
خوشبختانه اتكا به تجربیات پیشین و عالقه 
و اشتیاق بخش بزرگی از ناشران برای ورود به 
این عرصه و تشویق وترغیب دست اندرکاران، 
انگیزة مجریان و دست اندرکاران به استمرار و 
تقویت این حرکــت و خیزش فرهنگی را دو 
چندان کرد و به لطــف خداوند نتایج آن نیز 
درخور توجه بوده اســت. وصول بیش از 600 
عنوان کتاب چــاپ اول را در ارتباط با قرآن، 
که رشــد حدود 50 درصدی را نســبت به کتاب های، قرآنی در 
سال گذشته داشته اســت و حاکی از ظرفیت های قابل مالحظۀ 
اجتماعی و فرهنگی است. بی تردید اطالع رسانی مناسب تر، هدایت 
و حمایت دستگاه های مربوط، ارائه آموزش های الزم، نیازسنجی 
تدوین اســتانداردهای دقیق تر، برگزاری جلســات و نشست های 
مشترک برای بررسی و معرفی نیازها و انتظارات متقابل و تعامل و 
تبادل تجربیات و در نهایت برگزاری جشنوارة کتاب های قرآنی، از 
جمله راهكارهایی است که می تواند برای ارتقا و تقویت این تحرک 
فرهنگی در فهرست برنامه های ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی قرار گیرد.
اینك، چهاردهمین جشــنوارة کتاب های آموزشــی و تربیتی 
رشــد - ویژة کتاب های قرآنی تالش و گام دیگری است در این 
راستا، تا با استفاده از دستاوردها و تجربیات آن، تولیدات علمی 
و آموزشــی در حوزة قرآن ســرعت و کیفیت و کمیت بیشتری 
پیدا کند و به امید خداوند بتواند به گســترش بیشــتر فرهنگ 
قرآنی کمك کند و حوزه های مختلف دولتی و غیردولتی را برای 
اســتمرار تالش ها و برنامه ریزی های خود در این مسیر هم سو و 

هم راستا سازد 

»اقبال الهوری«
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محمد دشتی

برکت قرآن در به کار بستن آن است
پای صحبت  حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدیان

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

به قرآن به چشم کتاب زندگی و هدایت نگاه کنیم
امیدوارم این جشنوارة قرآنی که پیگیر اجرای آن هستید منشأ 
خیــر و باقیات الصالحاتی باشــد و برای ما و شــما بماند. برکت 
کار قرآنــی و فعالیت های مربوط به آن در گــرو کاربرد و عمل 
به دســتورات و آموزه های قرآنی است، چون اگر ما این آموزه ها 
را به کار نبریم و فقط لقلقۀ زبانمان باشــد، اثر آن چنانی نخواهد 
داشــت. ما اگر بخواهیم چنان زندگی کنیم که خدا می پسندد، 
و  چنان زندگی کنیم که شایســتۀ حیات انسانی باشد، نیازمند 
زندگی قرآنی، آن گونه که خداوند متعال می فرماید، هستیم. قرآن 
پیش از هر چیزی قانون زندگی است، لذا باید آن را آموخت. قرآن 
فقط کتاب خواندن برای تبّرک جستن نیست، بلكه برکت آن در 
به کار بستن آن اســت. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 
اگر قرآن فقط لقلقۀ زیان شــما باشد و آن را به کار نبرید، ال یزید 
الظالمین اال خسارا. یعنی جز زیان چیزی بر ما نمی افزاید، چون 
به درستی حق و شأن قرآن را به جا نیاورده ایم. ما با چنین کاری 
به قرآن ظلم می کنیم که یك چیز واال و باارزش و سودمند را در 
حد تشــخیص و نگاه نازل خود پایین می کشیم. باز، خداوند در 
قرآن می فرماید کســانی که با قــرآن این گونه برخورد می کنند، 
نسبت به آن ظلم می کنند و دچار زیان و خسران می شوند. شفا 
و برکت قرآن در این اســت که انسان حق آن را »کما هو حقه« 

بشناســد و به جا آورد. آن هنگام این کتاب شــریف در زندگی و 
عمل انســان ها مؤثر خواهد بود که آن چنان که خداوند متعال 
آن را نازل کرده و قصدی که از نزول این کتاب شــریف داشــته 
است، که همانا ارسال آن به عنوان کتابی برای زندگی هدایت بشر 
اســت، بدان نگاه کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی خود آن را 
به کار بگیریم. البته کــه تالوت و نگاه کردن به قرآن هم موجب 
خیر و برکت است، اما شأن و جایگاه واقعی و اصیل قرآن خواندن 
و نگریستن و عمل به دستورات این کتاب آسمانی و یگانه است. 

بزرگان قرآن شناس دسترسی به قرآن را تسهیل کنند
لذا اعتقاد من این اســت که قرآن باید مبنــای برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری نظام زیستی ما باشــد، به همین جهت است که 
می گویم باالترین درجۀ مهجوریت قرآن این است که قرآن فعاًل 
در کشور مبنای برنامه ریزی های اساسی ما قرار نگرفته است. یعنی 
مبنای برنامه ریزی آموزشــی، سیاسی، اقتصادی و دیگر فصول و 
بناهای اساســی زندگی اجتماعی ما قرآن نیست، چون اگر این 
برنامه هــا رنگ و صبغه ای از مفاهیم و آموزه های قرآنی داشــت، 
نتایج درخشان تر و مؤثر تری برای ادارة اجتماع خود می گرفتیم. 
البته صحبت من این نیست که تعّمد، عناد و قصدی برای چنین 
وضعیتی، درخصوص نبودن مبناهای قرآنی، در بین اســت، نه! 

طی بیش از یک دهه از اجرایی شــدن طرح سامان دهی کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی رشد، همواره حوزه ها و زمینه های جدید 
و بدیعی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته اســت. درآستانة چهاردهمین جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد که برای 
دومین بار به کتاب های قرآنی اختصاص یافته است،  به سراغ حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدیان، معاون وزیر آموزش وپرورش 
 و رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رفتیم تا پای ســخنان وی بنشینیم. استقبال، گشاده رویی و آمادگی حجت االسالم 
دكتر محمدیان، مانند همیشــه بود و سخنانش حاوی نکات ارزنده ای اســت که حتمًا مورد توجه و استفادة مخاطبان قرآن دوست و 

فهیم جوانه قرارخواهد گرفت.  
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حرف من این اســت که ما قرآن را درســت و اساسی نشناخته 
و به ظرفیت ها و توان و برکت وجودی آن، طوری که شایســته 
اســت، آگاه نیســتیم تا آن را به تمام و کمال مبنای برنامه ها و 
سیاســت گذاری های اساسی، اجتماعی و فردی خود قرار دهیم. 
وقتی که ارزش و اهمیت امری بر انســان روشــن نباشد، به طور 
طبیعی به آن و جایگاه چنین موضوعی توجه نخواهد داشت. در 
عمل نیز نخواهد توانست از آن وجود و امكان بهرة الزم را ببرد. 
لذا ما باید ســعی کنیم که قرآن را در صحنۀ زندگی مبنا قرار 
دهیــم و قدم اول برای چنین کاری و در صحنه آمدن قرآن این 
است که کسانی که خودشان را قرآن شناس 
می دانند یا اینكه واقعاً در این منزلت هستند، 
بتوانند دسترســی به قرآن را تسهیل کنند. 
قرآن کتابی مقدس و نورانی است که خداوند 
آن را نازل کرده اســت. یعنی اینكه آن را از 
عرش الهــی پایین آورده و هم ســنگ فهم 
انسانی کرده است، تا انسان ها آن را بفهند و 
از آن استفاده کنند. و لذا بزرگان قرآن شناس 
باید کاری کنند که قرآن در فهم انســان ها 
بگنجد و کســی نگوید قرآن را نمی فهمم. یا 
اصاًل طوری نشود که هراسی در دل انسان ها 
بیندازیم که کسی نزدیك قرآن نشود. چنین 
نیست، خداوند متعال قرآن را فرستاده است 
تا ما آن را بفهمیم، تدبر کنیم و به کار ببندیم. 
به همین جهت بزرگان قرآن شناس و عالمان 

قرآنی باید بیایند و قرآن را در دسترس مردم قرار دهند. 
از طرف دیگر هم ما باید دریچۀ دل هایمان را بگشاییم تا قرآن 

بر آن وارد شود. قرآن خود در این خصوص یك انتقادی 
دارد و می فرماید: افال یتدبّرون فِی القرآن ام علی 
قلوب اغفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ آیا به 

دل هایتان قفل زده اند!
یعنی از این طرف هم ما باید برای فهمیدن قرآن 
دل هایمان را باز کنیم و واقعاً آغوش بگشاییم تا 

قرآن در دل و ذهن و سینۀ ما وارد شود. 

برای فهمیدن قرآن سرمایه گذاری 
و هزینه کنیم

این همه که برای این کار زمان 
می گذاریم، هزینه می کنیم 

فرصت برای سایر امور و مفاهیم و معانی اختصاص می دهیم، 
بیاییم برای فهم قرآن در نظام زندگی و تعلیم وتربیت خودمان 

هزینه و سرمایه گذاری کنیم. 
به نظر من نســل نو و کودکان و نوجوانــان در اولویت اول و 
شایسته ترین کسانی هستند که باید در این خصوص مورد توجه 
قــرار گیرند. در نهج البالغه )نامه 31( امیرالمؤمنین علی)ع( در 
وصیت به فرزند خود امام حســن مجتبــی می فرماید: »من تو 
را تربیت کــردم و وقتی به تربیت تو همت گماردم که قلب تو 
خالی بود و هر بذری که در آن افكنده می شد، به خوبی جوانه 

می زد و در آن می روئید.«
و بعد هم می فرماید که: »قلب جوانان و کودکان آماده پذیرش 

بذری است که ما در آن می افكنیم.«
یا حضرت امام صــادق)ع( می فرماید: »به کودکان خود چند 
چیز را یاد بدهید، که یكی از آن ها قرآن و دیگری محبت است.«

پیامبر)ص( خطاب به حضرت علــی)ع( می فرمایند که یكی 
از وظایف پدران نســبت به فرزندانشان این است که اسم نیكو 
برای آنان انتخاب کنند، اخالق نیكو به آنان بیاموزند و قرآن را 

به آنان تعلیم دهند. 
پس معلوم می شــود که قرآن و آموختن آموزه های انسان ساز 
آن جزء محورهای اساسی زندگی مسلمانان است. اگر حاکمیت 
هم نقش تربیتی ایفا کند و به عنوان پدر تشــكیالتی و معنوی 
امت حساب بشود، وظیفۀ حاکمیت اسالمی این است که نسبت 

به تعلیم وتربیت قرآنی اهتمام بورزد. 
از ایــن جهت ما نیازمندیم و به همین خاطر هم هســت که در 
برنامۀ درسی ملی یك حوزة یادگیری مستقل، با عنوان حوزه قرآن 
و معارف اسالمی داریم و نگفته ایم که مثاًل قرآن را 
به صورت تلفیقی در ادبیات فارســی و دروس 
دیگــر بگویید، بلكه خود قــرآن و معارف 
اسالمی حوزة خاص و مستقلی دارد، یعنی 
اینكه قرآن برای ما مستقالً موضوعیت دارد. 
این موضوع در برنامه رسمی آمده است 
که باید همه ساله آن برنامۀ رسمی هم 
مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، کاستی های 
آن برطرف و به نقــاط قوت آن افزوده 
شــود. اما پشــتیبانی برنامۀ درســی یا 
توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی نیازمند 
تولیدات محتوایی متناسب با 
نیازهای متعالی خوداست. 

دکتر محمدیان: حرف 
من این است که ما 

قرآن را درست و 
اساسی نشناخته و به 

ظرفیت ها و توان و برکت 
وجودی آن، طوری که 

شایسته است، آگاه 
نیستیم تا آن را به تمام 
و کمال مبنای برنامه ها 
و سیاست گذاری های 
اساسی، اجتماعی و 

فردی خود قرار دهیم



برای شناخت فضاهای خالی مانده 
باید تخصصی وارد بحث شد

ما در ســال های گذشته که به ســراغ این موضوع رفتیم واقعاً 
تعداد این گونه آثار و تولیدات قابل توجه نبود. اما در سال جاری، 
با توجه به بررســی های به عمل آمده و گزارش های کارشناسی، 
یك تكانی خورده اســت، اما باز هم تكــرار مكررات زیاد داریم و 

جاهای خالی فراوانی در پازل تربیتی قرآنی وجود دارد. 
من اعتقاد دارم که تقســیم بندی فعلی هم که کتاب ها در دو 
گروه کلی بزرگ سال و کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گرفته 
اســت، باید فراتر برود و تخصصی تر شــود. یعنی در خود گروه 
کودک و نوجوان باید تقسیمات تخصصی تر و تفصیلی تری داشته 
باشد و حتی باید نیم نگاهی هم به موضوع جنسیت داشته باشیم. 
موضوع جنسیت در قرآن هم مطرح است و درخصوص آن مطالب 
زیاد داریم. ضمناً باید نیم رخ روان شناختی کودک و نوجوان را هم 
بشناسیم و نسبت به این ویژگی های روان شناختی که ویژگی های 
مشترک و گاه متفاوتی هستند هم توجه کنیم. ضمناً باید نحوه 
فعالیت های قرآنی را هــم در آن ببینیم چون ما در حال حاضر 
برای موضوع قرآنی بحث های آموزشی، تربیتی، مسابقه، سرگرمی 
و گفت وگو را داریم و باید این ها را به نوعی در این برنامه ها لحاظ 

کنیم تا بتوانیم این موضوعات را جامع االطراف ببینیم. 
اینكه بحث تعلیم وتربیت و داستان های قرآنی یا بخش فرهنگی 
قرآن را جدا کرده اید کار خوبی است، اما در آینده می توان از این 

هم تخصصی تر وارد بحث شد. 
خوب اســت با این بحثی که پیش آمــد، یك توصیه ای هم به 
مجالت رشــد خودمان داشته باشــیم، چون قرآن ناظر به همۀ 
شئون زندگی اســت، الزم اســت در کلیۀ حوزه های یاددهی ـ 
یادگیری به صورت تلفیقی به آن پرداخته شود. از طرف دیگر باید 
ببینیم جاهای خالی در حوزه های قرآنی چیست؟ یعنی مجالت 
ما مجالتی باشــند که روی قاعده و نظم و نقشه عمل کنند، اگر 
مثاًل در حوزة مسابقات قرآنی مجلۀ ما به اطالعات عمومی قرآنی 
بیشتر پرداخته است و به بحث تربیتی قرآنی کم پرداخته است، 
مراقبت و دقت کنیم تا به آن قسمت هم به مقدار الزم پرداخته 
شــود. یا اگر به آموزش های معلمان پرداخته شــده است، اما به 
روش های آموزشــی دانش آموزان نپرداخته است، به این موضوع 
اهتمام بیشــتری داشته باشــد. اگر به ترجمه و مفاهیم قرآن و 
روش های آموزش پرداخته و به بحث تدبر و تفسیر کمتر پرداخته 

است، آن را آن طور که شایسته است، جبران کنیم. 

کاستی های جشنواره با حضور صاحب نظران مورد بحث و 
تبادل نظر و کارشناسی قرار گیرد

مطلب مهم دیگر هم این است که هیئت داوران این جشنواره 
هم بیاید و بعد از پایان جشنواره سمیناری برگزار کند و از افراد 
صاحب نظر هم دعوت شود و در آن سمینار کاستی های جشنواره 
مورد بحــث و تبادل نظر و کارشناســی قرار گیــرد، همچنین 
کاســتی های حوزة نشــر در زمینه کتاب ها و آثــار قرآنی مورد 

کنكاش و مداقه قرار گیرد تا آن بایســته هایی که باید در زمینۀ 
توسعه فرهنگ قرآنی اتفاق بیفتد، بدان پرداخته شود. 

باید آمارهایی که از این نتایج، یعنی کارشناســی و داوری آثار 
جشــنواره حاصل شده است، ارائه شود و به صورت موضوعی هم 
تحلیل های انجام شده بیان شود تا مشخص شود که چه چیزهایی 

در حال حاضر ضرورت دارد و احیاناً بدان پرداخته نشده است. 
مثاًل مشخص شــود که آیا به موضوع ســیمای زنان در قرآن 
پرداخته شده است؟ ما االن ادبیات دختران و بانوان را با فرهنگ 
دینی به قدر کفایت نداریم وحتی در حوزة داستان هم این کمبود 
وجــود دارد و به قدر کفایت و آن گونه که الزم و شایســتۀ این 
موضوع اســت به ادبیات دختران و بانوان پرداخته نشــده است. 

یعنی به گونه ای نیســت کــه در این زمینه 
اشباع شــده باشیم تا بتوانیم بگوییم که این 
مقدار کتاب، نشریه و آثار دیگر برای دختران 
و بانوان نوجوان و جوان ما تولید شده است. 
معمول آن در این رمان ها است که به عنوان 
یــك پــای کار یك نقــش زنانه به کســی 
می دهند که آن هم بــرای پیش بردن قصه 
است. اما اینكه زن از هویت جنسیتی خودش 
اظهار رضایت مندی کند و به آن ببالد و این ها 
ویژگی های زنانه باشد که می تواند الگو و اسوه 

باشد، نیست. 

به بچه هایمان بگوییم که چگونه از قرآن استفاده کنند
درخصوص ادبیات زنان در قرآن نیز جای کار وجود دارد. مثاًل 
تبیین کنیم شــخصیت زنانه ای که در قرآن داریم، مربوط به چه 
کســانی است. این ها بعضی اسمشــان برده شده است، بعضی ها 
اسمشان برده نشده است، اما با ضمائر مؤنث، قصه و حكایت آنان 
گفته شده است. این ها باید بازسازی عصری و مطابق با زمان حال 
و مقتضیات موردنظر و موردنیاز مخاطبان شود تا فهم و درک آن 
برای ایشــان آسان شیرین و اثرگذار شود. باید کار کرد و دید که 
مثاًل اگر حضرت مریم و داستان او معاصرسازی شود چه می شود. 
آسیه معاصرسازی شود، چه می شــود؟ ما امروز، گاهی اوقات از 
برخی بیوتــات و خانواده ها گالیه داریم و می گوییم که بچه های 
شما و دخترهای شــما کذا و کذا. اما با کمی تأمل می بینیم که 
خداوند دو تا پبغمبر را نام می برد که همسران این پیغمبران جزء 

سران شرک هستند.
ما وقتــی چنین موضوعاتــی را معاصرســازی کنیم، متوجه 
می شــویم که مقولۀ تربیت امر اجباری و قالبی نیست که گمان 
کنیم اگر کسی پدرش پیغمبر بود او هم یك پیغمبرزادة درست 

و حسابی خواهد بود. 
َُّه  و حتی قرآن هم )به نوح( می گوید او به حســاب تو نیست. اَن

َعَمٌل َغیَر صالح. 
این ها را باید از قرآن آموخت و از قرآن بیرون کشــید، ادبیات 
قرآنی، فرهنگ قرآنی و دیگر امور، مسائلی هستند که این سمینار 

خداوند متعال قرآن 
را فرستاده است تا 
ما آن را بفهمیم، تدبر 
کنیم و به کار ببندیم. 
به همین جهت بزرگان 
قرآن شناس و عالمان 
قرآنی باید و قرآن را 
در دسترس مردم قرار 
دهند 
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می تواند شناسایی کند و دست اندرکاران این حوزه و کارشناسان 
را بیاورید تا مسائل را تحلیل کنند تا بگوییم که می خواهیم برای 

چهار سال آینده این جاهای خالی را پر کنیم. 
یك وقت می بینید که در زمینۀ روش آســان آموزی قرآن صد 
کتاب نوشته می شود که اگر درست و خوب نوشته شود، یكی از 
آن ها کافی است. این در حالی است که در زمینۀ فهم و تدبر قرآن 
دو تا کتاب هم نداریم. این ها همان کمبودها و خألهایی اســت 
که باید جبران شــود. یا در مورد روش برداشــت از قرآن باید به 
بچه هایمان بگوییم که چگونه از قرآن استفاده کنند. باید ببینیم 
که آیا در این حوزه تولیداتی داریم که کفایت 
موضوع را بدهد و به محك اعتبارسنجی هم 

رسیده باشد. 

برای مواجهه با هجمه ها، باید حوزة نفود 
قرآنی را گسترش دهیم

به نظر می رسد که این جشنواره اگر مستمر و 
با برنامه باشد و فقط برگزاری جشنواره را تكلیف 
خود ندانیم، می تواند مؤثر باشد و الزمه اش این 
است که حداقل یك قدم از جشنواره هایی که 
هدف آن شناسایی، معرفی و تقدیر است، فراتر 
بگذارد و تكمیل و ترمیم کارها را هم در دستور کار خود قرار دهد. 
یعنی ما این موضوع ترمیم و تكمیــل کارهای حوزة قرآنی را هم 
تعقیب و نهایی کنیم. انشاهلل اگر این کار بشود بسیار کار خوبی است. 
کار مهم دیگر هم این اســت که ما باید نیازهای نســل را هم 
شناســایی کنیم، چون در حال حاضر به هر طرفی که نگاه کنیم 
دارد فعالیت هایی انجام می شود و با امواج شدیدی مواجه هستیم 
که اگر نگوییم ما را تخریب می کنند، به عنوان رقیب می خواهند 

بازار را برای ما ناامن و حوزة نفوذ ما را محدود کنند. 
راه و چارة کار هم این اســت که ما بتوانیم حوزة نفود قرآنی را 
گســترش دهیم و الزمۀ چنین کاری این است که در مورد این 
مسئله و بهره گیری از قرآن در خودمان تغییر نگرش ایجاد کنیم. 
یعنی نگوییم که قرآن تنها یك کتاب مقدس است، بلكه بگوییم 
که قرآن کتاب زندگی است. این موضوع مهمی است که در حال 
حاضر باید فهم شــود و کودک، نوجوان، جوان و بزرگ ســال ما 
همگی باید این حس را داشته باشند که اگر این کتاب و راهنمای 
زندگی را نداشته باشیم، دچار خسارت خواهیم شد. قرآن برنامۀ 
زندگی و نقشۀ راه ماست، راهنمای عمل ماست که واقعاً اگر آن 
را به عنوان راهنمای عمل بفهمیم، بدون استفاده از راهنمایی های 

قرآن، قدم ازقدم برنخواهیم داشت.
 

هنر این است که سفره آرا، بتواند همة غذاها را در 
دسترس قرار دهد

مــا اگر قرآن را یك کتاب جانبــی و فقط متبرک بدانیم، مثل 
برخی نماز خواندن ها که فقط از روی عادت و روزمرگی اســت،  
نتیجه اصلی حاصل نخواهد شــد. البته اینكه نگاه کردن به قرآن 

و خوانــدن آن برکت و ارزش دارد به جای خودش، اما خود قرآن 
موضوعیت دارد و لذا باید این کتاب همراه همیشــگی ما باشد. 
یعنی همان طور که یك نفر ادیب لغت نامۀ خودش را همراه دارد، 
یك آدمی هم که می خواهد درست و سالم زندگی کند، باید قرآن 
در دســترس و همراه او باشد و هر روز به قرآن مراجعه کند. این 
معنا باید به زندگی و همۀ شــئون حیات ما وارد شــود و انس با 

قرآن معنایش همین است. 
نباید طوری باشد که فقط در ماه مبارک رمضان قرآن بخوانیم 
کــه حداقل کار الزم اســت. زمانی کــه امیرالمؤمنین)ع( به ما 
گفته اند که »اگر می خواهید جزء غافل ها نباشــید روزانه حداقل 
50 آیه بخوانید«، یعنی اینكه ما باید خودمان را در معرض قرآن 
قرار دهیم، پس باید از همین موضوع استفاده کنیم و بدانیم که 
قرآن کتاب غفلت زدایی و کتاب هشدار و ترغیب است. یعنی هم 

بشارت می دهد و تهییج می کند هم انذار و هشدار می دهد. 
مسئله قابل توجه این است که متناسب سازی این فعالیت های 
قرآنی با فعاالن قرآنی است. چون سهم و فهم و بهرة یك بچه 7 
ساله از قرآن یك چیز و سهم و بهرة یك عالم 70 ساله چیز دیگر 
اســت، اما مهم این است که برای هر دو در این مائدة آسمانی و 
قرآن شریف، ســهم و بهره ای است که باید در حد فهم و ادراک 
این دو، متناســب سازی و در قالب مناسب و جذاب و تأثیرگذار 
ارائه شود. این ســفرة الهی برای همگان پهن شده است و برای 

همه هم سهم و بهره و روزی دارد. 
حاال هنر این است که آن کسی که سفره آرایی می کند، بتواند 
این غذاها را در دســترس قراردهد و این گونه نباشــد که کودک 
7ساله را کنار سفره ای بنشاند که غذای متناسب او در آن سفره 
برایش فراهم و آماده نشــده است. هر کسی در هر مقام و سن و 
سال و شغل و مرتبتی، از قرآن سهم دارد و اگر بتواند متناسب با 
فهــم و ادراک و توانایی خودش با قرآن ارتباط برقرار کند، قرآن 
با اوحرف می زند، البته الزم است که تبیین گری شود، که روایات 
ائمۀ ما تبیین گر این آیاِت آگاهی بخش و روشن هستند. باالخره 
ایــن عالمان دینی که این معانی بلند را می فهمند، باید آن را در 
دســترس همگان قرار دهند. و اگر چنین شود ما هم می توانیم 
از همین متن ساده ســازی شــده برای دانش آموزان محتوا تهیه 
کنیــم و از این ظرفیت عظیم برای اهداف و برنامه های درســی 
خود اســتفاده نماییم. االن زمانه ای است که بازی های رایانه ای 
گســترده و متنوعی به خصوص برای نوجوانان و جوانان ساخته 
می شود آیا این ظرفیت وجود ندارد که ما با استفاده از داستان ها 
یا متون قرآنی بازی هایی بسازیم که برای فرزندان خودمان قابل 
استفاده باشد؟ به نظر می رسد که اگر خوب و عمیق در این کتاب 
آســمانی دقیق شــویم، ظرفیت های فراوانی دارد که امیدواریم 
در این جشــنواره و در سمیناری که بدان اشــاره کردم و یا در 
دیگر فعالیت های مرتبط که انجام می شود، بتوانیم به گونه ای که 
شایســتۀ این گنج عظیم است، از آن بهره برداری کنیم و وظیفۀ 
خودمان را تا حد امكان درخصوص کتاب ها و آثار قرآنی به خوبی 

انجام دهیم. ان شاءاهلل 

هر کسی در هر مقام 
و سن و سال و شغل 

و مرتبتی، از قرآن 
سهم دارد و اگر بتواند 

متناسب با فهم و ادراک 
و توانایی خودش با قرآن 
ارتباط برقرار کند، قرآن 

با اوحرف می زند
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ت و

گف

محمد دشتی

كتاب خوب، مخاطب 
خود را پیدا می كند

بیش از یك دهه است كه امر سامان دهی كتاب های آموزشی با مجموعه فعالیت هایی از جمله برگزاری جشنوارة كتاب های آموزشی 
رشــد در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی اجرای این كار را براساس مستندات قانونی عهده دار است. 
برگزار كردن جشنوارة كتاب های قرآنی رشد، از سال 1394 در دستور كار قرار گرفت و اولین دورة  آن در دی ماه همان سال برگزار 
شــد. اكنون، در آستانة برگزاری دومین دورة جشنواره، به سراغ محمد  ناصری، دبیر جشنواره و مدیر كل دفتر انتشارات و تكنولوژی 

آموزشی رفته ایم و پای صحبت های وی نشسته ایم. 

 جناب آقای ناصری، در ابتدای صحبت از ضرورت هایی 
به طور  باعث شد جشــنوارة کتاب های قرآنی رشد  که 
مستقل و برای دومین سال برگزار شود برای خوانندگان 

»جوانه« بگویید. 
در همۀ ســال هایی که جشــنوارة کتاب های آموزشی رشد را 
برگزار کرده ایم، همیشــه تأکید رئیس محترم سازمان، جناب 
آقــای دکتر محمدیان بر این بوده اســت که ما خط ویژه ای را 
برای کتاب ها و آثار قرآنی بــاز کنیم تا این کتاب ها بهتر دیده 
شود. در واقع ما در جشنواره ها مشاهده می کردیم که کتاب های 
اندک و محدودی در این زمینه وجود دارد. این بود که احساس 
کردیم با توجه به ماهیت کار و جایگاه و شــأن قرآن کریم، باید 
توجه بیشــتر و ویژه تری به این آثــار  بكنیم و در این خصوص 
با مؤلفان و ناشــران کتاب های قرآنــی، تعامل و گفت و گوهای 

بیشتری داشته باشیم. 

  به نظر شــما این جشنواره چگونه می تواند در ارتقاء 
سطح تولید و انتشــار کتاب ها و آثار قرآنی مؤثر واقع 

شود؟
معموالً این گونه است که جشنواره  ها ضمن بررسی و پرداختن 
کارشناســانه به موضوع خود، نقاطی را بــه عنوان خط راهنما 
و مســائل مهمی که باید بدان توجه شــود، تعیین می کنند و 

در اختیار مخاطب قرار می دهند. به خصوص جشــنواره هایی که 
مرتبط با نشــر و انتشارات است ســعی می کنند ضمن تعیین 

نكات اصلی برای مســیر آینــدة آن، که 
مبتنی بر یك سلســله اهــداف و برنامه  ها 
است، جریان ســازی و زمینه ای را فراهم 
کنند که به طور مثال وضعیت کتاب ها در 
یك حوزة خاص روشن تر و مشخص شود 
تا دست اندرکاران آن حوزه بتوانند با درک 
و تصور درســت تر، تشــخیص نیاز واقعی 
مخاطــب و اســتانداردهای آن، تولیدات، 
بهتر، بیشــتر و کیفی تری داشته باشند تا 
ضمن تولید آثار مفیــد، به بازار اقتصادی 
منطقی و مورد نظر خود نیز دســت پیدا 

کنند. 
ایــن کار در حــوزة قــرآن و کتاب های 

قرآنــی، در حالی کــه همه داعیۀ این را دارنــد که کاری دینی 
و ارزشــی می کنند، امر مهمی است که باید بیشتر مورد مداقه 
و اعتنا قرار می گرفت تا بتوان با یك برآورد و کار کارشناســی 
دقیق حرکت های اصولی و مســتمری را برای استاندارد سازی  و 
توسعۀ نشــر آثار قرآنی به کمك ناشران و نویسندگان این آثار 

انجام داد.

پای صحبت محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

احساس كردیم با توجه 
به ماهیت كار و جایگاه 
و شأن قرآن كریم، باید 
توجه بیشتر و ویژه تری 
به این آثار  بكنیم و در 
این خصوص با مؤلفان و 
ناشران كتاب های قرآنی، 
تعامل و گفت و گوهای 
بیشتری داشته باشیم
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  امسال دومین دوره ای اســت که کتاب های قرآنی 
به شــکلی ویژه مورد توجه قرار می گیــرد.  این دوره، 
در مقایسه با  دورة پیشــین چه جایگاهی دارد و گمان 
می کنید از رهگذر برگزاری این جشــنواره چه تأثیراتی 

حاصل شده است؟
وقتی در ســال 1394 برای اولین بار این جشــنواره را برگزار 
کردیم، فراخوان دادیم و کتاب های قرآنی چاپ اول چهار سال، 
یعنــی ســال های 90 تا 93 را گــردآوری، 
کارشناســی و داوری کردیم. در عین حال 
خیلــی متعجب و نگران شــدیم که چرا در 
این زمینه تعداد کتاب ها این قدر کم اســت. 
این در حالی بود که تصور می کردیم در این 
زمینه کارهای بسیار جدی تری انجام شده و 
کتاب های بیشتر و با کیفیت باالتری تولید 
شــده اســت. لذا در پایان آن جشنواره، در 
مراســم اختتامیه، اعالم کردیــم که انتظار 
جامعه از نویســندگان و ناشران کتاب های 
قرآنی بیش از آن چیزی اســت که تولید شده و در بازار کتاب 
تحت  عنوان کتاب های قرآنی در دســترس مخاطبان قرار دارد. 
خوشــبختانه به نظر می رســد از این جهت جشنوارة اول موفق 
بود زیرا در دومین دورة جشــنواره، زمانــی که کارگردآوری و 
کارشناسی و بررســی آثار قرآنی انجام می گرفت، شاهد بودیم 
که تعداد این آثار 46 درصد افزایش عنوان داشــته است؛ ضمن 
این که در جشنوارة اول کتاب های تولید شده در چهار سال مورد 
بررســی قرار گرفته بود، اما در جشنوارة دوم ما فقط کتاب های 

دو سال بعد از دورة قبلی را کارشناسی و داوری کرده ایم. 
امیدوارم بــا ادامۀ روند موجود در شناســایی و اعالم آثار 
اســتاندارد و برتــر آموزشــی در زمینۀ کتاب هــای قرآنی، 
پیام هــای کارشناســی و حرفه ای کارشناســان در خصوص 
وضعیــت و نیازهای این حوزه بر اســاس نیازهای مخاطبان 
و  اهــداف و برنامه  هــای اصولی در این زمینــه ادامه یابد و 
جشــنواره کار و مســئولیت خود را انجام داده و نقش خود 
را به عنــوان یك کار کارشناســی و علمی ایفــا نماید که در 
این صورت با هم افزایی و مشــارکت ناشــران و نویسندگان 
کتاب هــای قرآنی می توانیم آیندة بهتــر و مؤثرتری را برای 

این آثار رقم بزنیم.

 با این توصیفات، کمّیت آثار رســیده به جشــنواره 
جاری چگونه بوده است؟ 

در این جشنواره 600 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره رسید 

که از میان آن  ها 313 اثر به عنوان آثار مناسب، که استاندارد های 
الزم را به لحاظ آموزشی داشــته اند، انتخاب شد. این 313 اثر 
متعلق به 77 ناشــر بود که 54 درصدشــان ناشران شهرستانی 
بودند. به ویژه ناشران استان قم با 110 عنوان کتاب مناسب 35 

درصد کتاب های مناسب را به خود اختصاص داده  اند. 
بــا توجــه به وضعیــت دو دورة جشــنواره که بــه برخی از 
شــاخص های آن اشاره کردم، اگر فرض کنیم که این جشنواره 
نیازهای جامعه را نسبت به تولیدات قرآنی روشن تر کرده است، 

باید گفت که اتفاق مبارکی در این زمینه رخ داده است. 

 در صحبت هایتان اشــاراتی به اهمیت و جایگاه این 
جشنواره داشتید، لطفًا نکات بیشتری دربارة ضرورت و 

اثر برگزاری این جشنواره بیان کنید. 
در خصــوص ضرورت دیگر جشــنواره، عالوه بــر موضوعاتی 
که تا به حال اشاره شــد، می توان به مسئلۀ جلب توجه بیشتر 
ناشــران به تولیدات قرآنی و ضرورت بازنگری و تولید آثار فاخر 
و ارزشمند در این زمینه اشاره کرد که این موضوع هم می تواند 
از تبعات کارشناســی چنین جشنواره ای و حاصل کارشناسی و 

ارزیابی آثار تولید شده در این زمینه باشد. 
این موضوع خصوصاً برای ناشران شهرهایی مانند قم و مشهد 
که تولیدات زیاد دارند و اثرگذاری شان در حوزة کتاب های قرآنی 
بیشتر اســت، بسیار مهم است و می تواند در طرح و برنامه های 
آنان برای تولید آثار مناسب آموزشی خیلی تأثیرگذار و اساسی 

باشد. 

  وضعیت کتاب های رسیده در این دوره از جشنواره 
و ترکیب آثار رســیده به لحاظ گروه هایی که آثار در آن 
بررســی شــده اند، همچنین وضعیت آثار به لحاظ آثار 

مناسب انتخاب شده چگونه بوده است؟ 
کتاب های رســیده به جشــنواره در دو گروه دانش آموزی و 
بزرگ سال تفكیك شــده اند. در گروه داوری دانش آموزی 105 
اثر مناســب تشخیص داده شد که شــامل 33/5 درصد از آثار 
رسیده بود. در گروه بزرگ ساالن نیز 208 عنوان کتاب مناسب 
تشخیص داده شد که 66/5 درصد آثار مناسب را دربر می گرفت. 
ضمناً تفكیك کتاب ها در گروه های داوری به این شــرح است 

که عرض می کنم:
در گروه های دانش آموزی، کتاب های مناسب در زمینۀ آموزش 
قــرآن 16 عنوان، در زمینۀ مفاهیــم و موضوعات 23 عنوان و 
در زمینۀ ادبیات داســتانی66 عنوان بوده اســت. همچنین در 
گروه های داوری بزرگ سال، در زمینۀ آموزش قرآن 16 عنوان، 
در زمینۀ معارف، مفاهیم و علوم قرآنی 140 عنوان و در زمینۀ 

با هم افزایی و مشاركت 
ناشران و نویسندگان 

كتاب های قرآنی 
می توانیم آیندة بهتر و 

مؤثرتری را برای این 
آثار رقم بزنیم
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تفســیر و ترجمۀ قــرآن 52 عنوان کتاب به داوری گذاشــته 
شده اند. 

باید اشــاره کنم که در هر یك از این شــش گروه، ســه داور 
و جمعــاً 18 داور، 313 کتاب رســیده به جشــنواره را  داوری 

کرده اند. 

 بــا توجه به این که در جریــان داوری ها و نکاتی که 
داوران محترم جشــنواره در بررســی آثار بدان توجه 
کرده اند هستید، لطفًا اشــاره  ای هم به نکات شاخص و 
مهمــی که این عزیزان در بررســی و داوری آثار به آن 

تأکید داشته اند بفرمایید.
خوشبختانه در داوری ها و بررســی های انجام شده و داوری 
آثار، به نقاط قوت و ضعف مهمی دســت پیدا کردیم که همۀ 
آن هــا، چه برای تقویــت نقاط قوت و چه بــرای اصالح نقاط 
ضعف، در خور توجه هستند. به طور مثال در بیانیۀ داوری گروه 
»تفســیر و ترجمه قرآن )بزرگ ســال(« در بخش پیشنهادها 
آمده اســت که باید به ظاهر و گرافیك کتاب های قرآنی توجه 
بیشــتری بشــود. یا در بیانیۀ گروه داوری »ادبیات داستانی و 
قــرآن )دانش آموزی(« به عدم جذابیت الزم در متن و نثر آثار 
اشــاره شده است و این در حالی اســت که در بین مسلمانان 
مرســوم و معمول بوده اســت که بیشــترین همت و امكانات 
خود را بــرای کارهای بزرگ در زمینۀ قــرآن،  از تالوت های 
ماندنــی و زیبا تا خلق آثار فاخر و ماندنی در طول تاریخ به کار 
برده اند. همین موضوع باعث شده است که اوج هنر اسالمی در 
زمینه هایی مانند معماری اسالمی، خطاطی و دیگر آثار ارزشی 
صورت گیرد و ضمن این که تالش کرده اند آموزه های جاودانی 
قرآن را به عنوان دســتور و ســبك زندگی در زندگی روزمره و 
حیات خود به کار گیرند، توجه داشته اند که هر کار و اثری اگر 
لباس »زیبایی و هنر و جذابیت« بپوشد، ماندگارتر و اثرگذارتر 

خواهد بود. 
همین موضوع هم باعث شــده اســت که در این جشنواره، 
عالوه بــر امتیازات و نمراتــی که برای اتقــان متن و متون 
اســتاندارد و منطبق بــر اهداف آموزشــی و کارآمد در نظر 
گرفته ایــم، برای مؤلفه   هــای ظاهری کتــاب و جذابیت های 
بصری آن نیز امتیازاتی قائل شــویم، و انتظار داریم ناشــران 
محترم  و عزیزانی که آماده ســازی و طراحی هنری این آثار 
را بر عهده دارند، به این موضوع مهم توجه داشــته باشــند. 
در واقــع کتاب خوب و مناســب کتابی اســت که این هر دو 
وجه متن و ظاهر جذاب و مؤثر ر ا داشــته باشــد. به همین 
جهت اگر این جشــنواره کار خودش را به  خوبی انجام دهد، 
امید می رود که در ســال  های آینده تولیدات قرآنی ما زیباتر، 

تأثیرگذارتر و با محتوای غنی تری منتشر شوند، به گونه ای که 
اگر در زمینۀ ادبیات داســتانی اســت، مؤلفه های ادبی خوبی 
داشــته باشد، اگر در زمینۀ مفاهیم اســت، انسجام محتوایی 
بیشــتری داشته باشد و در مجموع شــاهد تولید آثار بهتر و 

مناسب تری باشیم. 

 سخن پایانی شــما که می تواند برای نویسندگان و 
ناشــران همة آثار و از جمله کتاب هــا و آثار قرآنی هم 

شنیدنی باشد، چیست؟ 
نكتــۀ مهمی که در این زمینه باید مورد 
توجه قرار گیرد، این اســت که کتاب اگر 
خوب نوشــته و تألیف شود، تأثیر خودش 
را در خلوت مخاطــب می گذارد و همین 
اســت که ما تأکید داریــم و به عنوان یك 
کار ضروری، جشنوارة کتاب های قرآنی را 
در دل جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، 
برگزار می کنیم تا بتوانیم آثار قرآنی مناسب 
و مفید و اســتاندارد را برای دانش آموزان، 
معلمان و خانواده ها انتخاب و معرفی کنیم 
و ضمناً ناشران و نویسندگان این آثار را در 
انتخاب مسیر درست و اصولی و انتشار این 

آثار یاری و حمایت کنیم. 
همگــی ما که با کتاب ســر و کار داریم 
و زندگی مــان آمیختــه با کتاب اســت، 
کتاب هایــی را در خاطر داریم که به نوعی 
و در مقطعــی از زندگــی بر حیات علمی، 
آموزشی و تربیتی ما اثر گذاشته است، که 
با نگاه و تأملی در گذشته در خواهیم یافت 
کــه نقش و تأثیر آثار اثرگذار و به خصوص 

کتاب هــای دینی و قرآنی در این زمینه کم نبوده اســت. حال 
اگر تولید و انتشــار کتاب های قرآنی بــا چنین نگاهی  با دقت 
و وســواس و نظــارت جایی مانند آموزش و پــرورش، به عنوان 
نهادی که مســئولیت و جایگاه تولید متون آموزشی رسمی را 
بر عهده دارد، صورت گیرد، امیــد می رود که آن اثرگذاری در 
خلوت و در ذهن و جان مخاطبان بســیار مؤثرتر و بیشتر باشد، 
که ایــن کارکرد هم می تواند به عنوان یكــی دیگر از نمودها و 
زمینه های عملــی همكاری بین آموزش  و پــرورش و مؤلفان و 
ناشران کتاب های قرآنی از برکات و آثار ارزشمند این جشنواره 
و مجموعه فعالیت های این حوزه تلقی و به  حساب آید. یادمان 
باشــد که کتاب خوب و مناسب راه خود را به دل مخاطب پیدا 

می کند 

كتاب اگر خوب نوشته 
و تألیف شود، تأثیر 
خودش را در خلوت 
مخاطب می گذارد و 
همین است كه ما تأكید 
داریم و به عنوان یك 
كار ضروری، جشنوارة 
كتاب های قرآنی را در 
دل جشنوارة كتاب های 
آموزشی رشد، برگزار 
می كنیم تا بتوانیم آثار 
قرآنی مناسب و مفید 
و استاندارد را برای 
دانش آموزان، معلمان 
و خانواده ها انتخاب و 
معرفی كنیم
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قرآن، کتابی که باید از نو شناخت!
میزگرد فصل نامة جوانه با کارشناسان برای بررسی مسائل کتاب های قرآنی

برگزاری چهاردهمین جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، ویژة کتاب های قرآنی، حاصل تالش یک سالة دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی اســت که با برنامه  ریزی های مؤثر توانست ضمن تعامل با تولیدكنندگان آثار قرآنی به تشویق و ترغیب ناشران و 
آگاهی آنان از نیازهایی كه مخاطبان جامعة آموزش وپرورش، به ویژه گروه ســنی كودك و نوجوان و نیز معلمان، به آثار متنوع قرآنی 
دارند بپردازد و به احصای محصوالتی كه در بازار نشر وجود دارد مبادرت نماید تا با بررسی آن ها و تداوم قوت ها و شناسایی ضعف ها 
و ترمیم آن ها، به توســعة فرهنگ قرآنی همت گمارد. آنچه در این گزارش می خوانید خالصة نشســت دفتر انتشــارات با جمعی از 

صاحب نظران حوزة تولید آثار قرآنی است كه بهمن ماه سال 95 در محل این دفتر برگزار شد.
در این میزگرد ســیدجواد بهشتی، علی رضا سبحانی نسب، علی محمد رفیعی، ســیدمحمد دلبری، ناصر نادری و فریبا کیا حضور 

داشتند.

معصومه شجاعی

برگزاری جشنواره بستر مناسب معرفی آثار مناسب
در ابتدای این نشســت، فریبــا کیا، معاون دفتر انتشــارات 
و تكنولوژی آموزشــی، با اشــاره به حمایت این دفتر از برنامۀ 
درســی از طریق تولید منابع آموزشی و تربیتی گفت: دفتر ما 
با اجرای »آیین نامۀ ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی« با 
هدف جلب همكاری تولیدکنندگان و ناشران بخش غیردولتی 
درصدد است حمایت فرهنگی و علمی و معنوی کافی و وافی را 
برای آموزش های رسمی داشته باشد. وی اضافه کرد که اجرای 
این طرح مشــخصاً از سال 78 آغاز شد ولی از سال 86 تاکنون 
به عنوان یك مصوبۀ جدی شورای عالی آموزش وپرورش و یكی 
از مأموریت هــای اصلی دفتر انتشــارات، در این دفتر پیگیری 

شده است.

کیا برگزاری جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد را 
محمل و بستر معرفی تولیدات مناسب آموزشی و تربیتی عنوان 
کرد و افزود: جشــنواره می تواند ضمن ایجاد موج در بازار نشر، 
کتاب های برگزیده را به عنوان الگوی مناســب به جامعه معرفی 

کند.
وی خاطرنشــان کرد: از سال 78 تاکنون 13 جشنواره برگزار 
شــده است اما در سال گذشــته به دنبال بررسی و آسیبی که 
ســازمان در رفع آن اهتمام داشــت، متوجه این موضوع شدند 
کــه درخصوص حمایت های علمی و فرهنگــی قرآنی، در کنار 
آموزه های رسمی که در قالب برنامۀ  درسی ملی است، باید یك 

اهتمام جدی بشود.
ایشان با مقایسۀ تعداد کتاب های رسیده به دبیرخانۀ جشنوارة 
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کتاب های قرآنی با جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد 
گفت: ما بضاعتمان در زمینۀ تولیدات قرآنی کم است یا حداقل 
در زمینۀ تولیدات، متناســب با مخاطبانمان که عمدتاً از گروه 
6 تا 18 ســال هستند و مخاطبان دوممان که معلمان هستند، 
بســیار ضعیف اســت. برای همین به این نتیجه رسیدیم که از 
جشــنواره، هم برای احصای محصوالتی که در بازار نشر وجود 
دارد و هم برای بررسی آن ها و تداوم قوت ها و شناسایی ضعف ها 
و ترمیم آن ها با تشــویق و ترغیب ناشــران و یا آگاهی آنان از 
نیازهایی که جامعۀ آموزش وپرورش به ویژه برای مخاطبان این 

گروه سنی مدنظر داشته باشیم استفاده کنیم.
وی برگزاری اولین جشنوارة کتاب های قرآنی را مثبت ارزیابی 
کرد و افــزود: اولین جشــنواره با محوریت قــرآن در 6 گروه 
موضوعی: تفســیر و ترجمۀ قرآن، مفاهیم و معارف قرآن کریم، 
دانســتنی ها و لطایف قرآنی، قصه های قرآنی، حفظ و آموزش 
روخوانی قرآن، کتاب های قرآن و ســبك زندگی برگزار شد؛ در 
واقع آثار و تولیدات چهار ســال را که حــدوداً از 260 تا 270 
عنــوان کتاب بود احصا و در 6 گروه تقســیم بندی کردیم؛ در 
حالی که ما حدود 5000 عنوان کتاب غیرقرآنی در یك ســال 

دریافت می کنیم.
کیا افــزود: باید میزان تولیدات براســاس بررســی نیازهای 
مخاطبان باشد،  اســتفاده از هنر و جذابیت بصری در تولیدات 
قرآنی وجود داشته باشد، با گروه سنی متناسب باشد، زیبایی ها 
و لطایــف قرآنی بــه زبان دانش آموزی بیان شــود و باالخره با 
اســتفاده از قالب هــای متنــوع ادبی و هنری، قــدرت تفكر و 
عقالنیت نســل جدید را ارتقــا دهیم. معرفی قــرآن به عنوان 
کتابی که برای همۀ جنبه های اجتماعی و فردی انســان برنامه 
دارد و تالش برای معرفی ترویج زیبایی های بی شــمار قرآنی و 

پرداختن به مصادیق عینی واقعــی در زندگی روزمره از جمله 
هنر، ورزش، پوشش و مواردی از این دست انتظاراتی بود که ما 
در آن جشــنواره احصا کردیم که باید در آن آثار وجود داشته 
باشد، اما چیزی که منجر شد ما این جلسه را برگزار کنیم این 
اســت که باز در این 300 عنوان فقط حدود 25 درصدش برای 
دانش آموزان اســت یعنی حدود 70 عنــوان با این که مخاطب 
اصلی ما دانش آموزان هســتند و ما فراخوانمان را در این محور 
داریم. لــذا می خواهیم آسیب شناســی کنیم ببینیم مشــكل 
چیســت که با این همۀ تالش ها فقــط 25 درصد از کتاب های 

دریافتی ما به آثار دانش آموزان اختصاص دارد؟

گسترة بحث های قرآنی فراتر از کتاب است
ناصر نادری، نویسنده و پژوهشگر حوزة قرآن و معارف اسالمی، 
عنوان جلسه را »آسیب شناسی آثار مفاهیم حوزة قرآنی« اعالم 

کــرد و گفت: در مقدمــه باید عرض کنم 
هر کتابی که از لحاظ ریخت شناسی دارای 
شكل و فرم و محتوا و درون مایۀ مبتنی بر 
مفاهیم و گزاره هایی اســت، چه به شكل 
زبان کــه گاهی با عنصــر تصویر ممزوج 
می شــود و چــه گاهی که با رســانه های 
امــروزی و کتاب های الكترونیك، که صدا 
و حرکت هم دارد. یعنی می خواهم بگویم 
گسترة بحث ما فراتر از کتاب یا مكتوبات 
می رود و از آن حیث تجربه ها را هم مرور 

می کنیم و هم آسیب شناسی کنیم.
نادری با اشــاره به اجرای همۀ مفاهیم 
تولید شده در حوزة قرآن به شكل کاغذی 
و غیرکاغــذی، خاطرنشــان کــرد: گاهی 
مبنــای درون مایه ها از نظر شــكل روایت 
و بیان، اســتداللی اســت. یعنی معطوف 

به جنبه های عقلی قرآن اســت، گاهی این شكل به احساسات 
و لطایف درونی انســان می رود که بیشــتر معطوف به احساس 
قلــب قرآن اســت. گاهی وقت ها حالت شــرح و توصیف دارد، 
یعنــی بن مایه ها معطوف بر نقل قرآن اســت. گاهی ما مبنا را 
تقسیم بندی بر مبنای رویكرد می گذاریم، یعنی زاویۀ دید کتاب 
راجع به قرآن است ولی وامدار نگاه درونی قرآن است؛ اما گاهی 
از بیرون به زاویۀ دید آن مسئله نگاه شده و فرد از منظر عرفان 
برداشت های ذوقی خودش را از قول قرآن مطرح می کند. گاهی 
از منظر تاریخ شناســی و گاهی عینك فلســفی به ذهن دارد؛ 
به ویژه در آیاتی که روح عقلی و اســتداللی دارد برداشت های 
ذوقــی فلســفی را می بینم و یا گاهی تتبعاتــی در حوزة علوم 
پایه مثاًل علــوم طبیعی به ویژه در رابطه بــا مواردی از جمله 
اعجــاز ریاضی در قرآن دارد، گاهی محتــوا بر مبنای مخاطب 

كیا: تولیدات باید 
براساس نیازهای 
مخاطب باشد؛  از هنر در 
تولیدات قرآنی استفاده 
شده باشد، متناسب با 
عالئق گروه سنی باشد؛ 
زیبایی ها و لطایف قرآنی 
به زبان دانش آموزی بیان 
شود و باالخره با استفاده 
از قالب های متنوع، 
قدرت تفكر و عقالنیت 
نسل جدید را ارتقا دهیم

  حجت االسالم سید جواد بهشتی
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است یعنی با توجه به زبان و ذهن مخاطب 
به شــكل های مختلف ارائه می شــود. گاه 
مبنای تقســیم بندی ما برش ها و الیه های 
معناشناختی قرآن اســت، یعنی مبنی بر 
انسان شناسی قرآن است  هستی شناسی و 
و گاهی مبنای تقسیم بندی ما ساحت های 

سه گانۀ اندیشه و احساس و رفتار است.
وی با اشــاره به دوسویه بودن رسانه های امروزی گفت:  گاهی 
کتابی خلق می شــود که جنبه های دیداری و شنیداری دارد و 
گاه چندسویه است و حتی از رسانه های مكمل استفاده می شود، 
یعنی کتابی خلق می شود و سایتی هم آن را پشتیبانی می کند 

و دست ورزی و خالقیت را به وجود می آورد.
نادری افزود: از نگاه آموزش وپرورش گاهی کتابی تولید می شود 
که ناظر بر تكمیل مفاهیم کتاب درسی است، این یك نگاه است 
یعنی کاماًل معطوف بر تكمیل مفاهیم کتاب های درســی است. 
در این صورت کتاب کمك درسی تولید شده است؛ اما گاهی هم 
فراتر از کتاب های درســی و ناظر بر برنامۀ درســی است. ما در 
آموزش وپرورش یك کتاب درسی داریم و یك برنامۀ درسی که 
مقداری ساحت های هدف گذاری و نوع هدفمندی ها و ارتباطات 
طولی و عرضی  مفاهیم با آنچه در کتاب درســی است متفاوت 
است و گاهی وقت ها مكمل اهداف کالن آموزش وپرورش است. 
ابتدای بحث ما این اســت که حاال وضعیت موجود بازار نشــر 
کتاب هایی که در حوزة قرآنی است، در ایران چیست و خوشحال 

می شوم که با دوستان این بحث را داشته باشیم.

با این داشته ها نمی شود قضاوت کرد
در ادامۀ جلســه حجت االسالم بهشــتی با ذکر آیه ای از قرآن 
گفــت: اگر می خواهیم وضــع موجــود را داوری کنیم، با این 
داشــته ها نمی شود قضاوت کرد. برداشــت بعضی دوستان این 

اســت که این تعداد کتابی که پارســال رسید یك دهم چیزی 
اســت که در بازار است، من معتقدم با این یك دهم نمی توان بر 

بازار ایران قضاوت کرد. 
وی در ادامه افزود: اگــر بخواهیم قضاوت کنیم باید در طول 
سال از طریق کتاب هفته و کتاب ماه و کتاب سال این وضعیت 
را رصد کنیــم. فراخوان نمی تواند به مــا زمینۀ قضاوت بدهد.
حداقل باید 80 درصد تولیدات یك ســال را روی میز داشــته 

باشیم تا بتوانیم به درستی قضاوت کنیم. 

لزوم آشنایی مخاطبین با وسعت معارف قرآن
حجت االسالم سبحانی نسب نیز با اشاره به مشكالت بازار نشر 
گفت: بخشی از مشكالتی که بازار نشر دارد به تكرار موضوعات 
و ســوژه ها، تمرکز کردن روی قصه های قرآنــی و حتی تغییر 
ندادن قالب برمی گردد؛ در حالی که اگر قالب جدید و موضوعات 
جدید ارائه شــود خیلی مثبت خواهد بود؛ تقلیدات ناشیانه  هم 

یكی از مشكالت بازار نشر است.
وی عــدم تولید کارهای بزرگ و گروهی و دائرئالمعارفی را از 
دیگر مشــكالت جدی عنوان کرد و افزود: یكی از مشكالت ما 
این است که مخاطبین ما با وسعت معارف قرآن آشنا نمی شوند 
و مواجــه نمی گردند. وقتی کتاب دائرئالمعارفی در زمینۀ قرآن 
تولید نكنید، با جزایری مواجه می شوند. سوژه ها وقتی تكراری 
باشــد، قالب ها هم تكراری می شــود. نپرداختن به موضوعات 

جذاب برای کودک و نوجوان یكی دیگر از اشكاالت است.
سبحانی نســب با پیشــنهاد ایجاد اتاق فكــر به عنوان یكی از 
ملحقات جشــنواره گفت: باید اتاق فكری باشد تا موضوعات و 
سوژه های مورد نیاز را دربیاورد، یك سبد حمایتی و هدایتی هم 
برایش داشته باشد که این ها را به ثمر برساند. اگر یقینأ پارسال 
جشــنواره چنین چیزی داشت، ما االن می توانستیم بگوییم که 
20 موضوعی که احصا شــده و کتاب برایش نداشــتیم، در این 

مسیر تولید شده و االن آن را روی میز مان داریم.

قرآن، متنی پست مدرن و امروزی است
رفیعی در ابتدای سخنانش به 40 سال تجربۀ کار قرآنی خود 
اشاره کرد و گفت: مسئلۀ اصلی این است که یا افراد، جمود در 
قرآن دارند یا به  گونه ای بین مخاطب و قرآن فاصله می اندازند؛ 
 من ایــن را حدود ده ســال پیــش متوجه شــدم آن هم در 
پست مدرنیســم. با این نگاه که اصل را بــر جذابیت می گذارد 
می بینید که آثاری تولید می شود که صد نكتۀ کلیدی زندگی را 
به شما می دهد. با این نگاه می بینیم که قرآن، متنی پست مدرن 

و امروزی است.
ایشــان ترجمۀ قــرآن را گام مهمی در انتقــال مفاهیم قرآن 
دانســت و خاطرنشــان کرد: انواع ترجمه را با استفاده از آیات 

قرآن با سبك های مختلف می توان ارائه داد.

سبحانی نسب:  باید 
تدبیری اندیشید تا 

ناشرانمان از معیارها 
سردربیاورند و مؤلفانمان 

با قرآن مأنوس شوند

  حجت االسالم علی رضا سبحانی نسب
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وی با ذکر تجربۀ پانزده ســالۀ خود در داوری کتاب جمهوری 
اســالمی  افزود: آثاری که مؤلفان براســاس قــرآن پدید آورده 
باشند بسیار کم اســت. مثاًل هر پنج، شش سال یك بار به زور 
کتابــی را به صورت تقدیــری یا کتاب ســال معرفی می کنیم. 
واقعیت این اســت که بعضی ها که قصه های قرآنی می نویسند، 
این کاره نیســتند زیرا روح قرآن را درک نكرده اند. مثأل ماجرای 
شــأن نزول ها را باید طرف بداند. چقدر ما شأن نزول ساختگی 
داریــم، ما باید بتوانیــم با افراد فعال در این حــوزه، که تعداد 
انگشت شماری هم هســتند، کتاب های مناسبی برای ساختن 

نسل آینده تولید کنیم.

کشیدن خط بطالن بر فرآیند برنامة درسی
در ادامۀ نشســت قرآنی، دکتر محمد دلبری مدیرگروه قرآن 
و معــارف اســالمی گفت: بنده ســال ها دســت اندرکار ارزیابی 
کتاب هایــی بودم که در حوزة قرآن و معارف اسالمی ســازمان 
به دستم می رســید. کتاب های کمك درسی حوزه های مختلف 
دارد. امــا بیش از نود درصد؛ حــدود 95 درصد آن ها به دالیل 
متعدد اعتبار کافی ندارد. از بزرگ ترین آسیب های این کتاب ها 
این است که به نوعی با کتاب های درسی تعارض یا تضاد دارد. 
بعضی از کتاب هایی که تولید می شــوند فرایند برنامۀ درســی 
را با اشــكال مواجه می کننــد و درواقع خط بطالن بر فرایندی 
می کشند که ســازمان پژوهش و دفتر تألیف و مؤلف دنبال آن 

است.
وی در ادامه بحث کنكور را به عنوان معضلی که روی سیستم 
آموزشی اثرگذار است عنوان کرد و گفت: کنكور نوع کتاب های 
کمك درسی را جهت می دهد و مشــكل ایجاد می کند، به این 
صورت که وارد گودهایی می شــود که مؤلف یا نظام آموزشی و 
کتاب نمی خواهد وارد آن شود. زیرا برای هرچه در کتاب درسی 

است ســؤال طرح می کند و گاهی سؤاالتش مرتبط با کتاب و 
هدف درسی ما نیست و یكی دیگر از اساسی ترین مشكالتی که 
کتاب های حوزة دین برای دانش آموزان دارند، عدم اعتبار علمی 

 است که آقای رفیعی به خوبی به آن اشاره کردند. 
وی با بیان لزوم اهمیت تناســب محتــوای کتاب با کودکان 
گفت: گاهی متنی که برای کودکان می نویسند جذاب نیست یا 
محتوایی که انتخاب می کند متناسب با سن دانش آموز نیست؛ 
مثاًل تصویر کردن جهنم آن هم با نقاشی های ترسناک متناسب 
با روان شناســی کودک نیست ولی کتاب های بیرون به این امر 

توجه چندانی نمی کنند.

ریشة ضعف در مدیریت فرهنگ نشر است
ناصر نادری در بخش دوم ســخنان خود گفــت: برای تولید 

کتاب که مثل تولد کودک اســت، بخش 
اول کتاب، زایش و پرورش ذهنی اســت 
که توســط مترجم یا نویســنده یا ناشــر 
تولید می شود. من بخشی از آسیب شناسی 
آثار قرآنی در حوزة مفهومی  را مهندســی 
مفهومی  و پــردازش ذهنــی می دانم که 
گاهــی آثار تولیدی با نیــاز مخاطب عدم 
تناسب دارند یا برخی کتاب ها مسئله مدار 
یا چالش مدار نیستند و روش مندی علمی 
 مبتنی بر پژوهش ندارند و من ریشــۀ این 
ضعف را در مدیریت فرهنگ نشــر کشور 
می دانم. در ســیره نگاری به شــكل انبوه 
موضوع کار شــده ولی در اخالق و سبك 
زندگی کم کار شده و معماری کتاب سازی 
هم ضعــف دارد. ما می توانیم تجربۀ موفق 

را بگوییــم تا مقدمه ای بر معیارهای مطلوب در تولید کتاب در 
حوزة مفاهیم قرآن باشد. 

گامی  درتثبیت و تعمیق و توسعة مفاهیم
محمد دلبری درخصوص تجربه های موفق گفت: کتاب های به 
نسبت موفق تر، عموماً نیازها را اولویت داده بودند. مثاًل »کانون 
اندیشۀ جوان« کتاب هایی را برای حوزة نوجوانان و جوان تولید 
می کند که در حوزة ادیان و مذاهب اســت و کار موفقی است. 
درحــوزة نهج البالغه ما ضعف داریم، ترجمــۀ نهج البالغه زیاد 
داریــم ولی روش مطالعه و برداشــت در نهج البالغه را به عنوان 

درسنامۀ نهج البالغه کم داریم.
در حوزة کتاب های کمك درسی هم تجربه های خوبی داشتیم 
که به خاطر ارتباط مستقیم با سازمان و مبنا قرار دادن اهداف 
برنامه های درســی سازمان بوده اســت و در تثبیت و تعمیق و 

توسعۀ مفاهیم گام برداشته اند.

سبحانی نسب: بخشی 
از مشکالتی که بازار 
نشر دارد به تکرار 
موضوعات و تمركز کردن 
روی قصه های قرآنی 
و حتی تغییر ندادن 
قالب برمی گردد؛ در 
حالی که اگر قالب جدید 
و موضوعات جدید ارائه 
شود خیلی مثبت خواهد 
بود؛ تقلیدات ناشیانه  هم 
یکی از مشکالت بازار 
نشر است

  ناصر نادری
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موفق بودن باید تعریف شود
رفیعی در ادامۀ ایــن بحث گفت: اوالً موفق بودن باید تعریف 
شــود. گاهی از کتابی خوشمان آمده و گاهی کار علمی کرده ایم 
و گاهی موارد دیگر که باید تعریف شود. مجموعۀ »آسمان  چه 
می گوید« یك رویكرد است و کانون توانسته  خوب آن را پخش 
کند و مخاطب داشــته اســت. قبل از این، مجموعۀ کتاب های 
اندیشه بود که کانون چاپ کرده و کار آقای روح افزا بود که این 
کتاب ها کالمی  بودند ولی رویكرد قرآنی شــان بسیار قوی بود. 
ترجمۀ مصطفی رحماندوست از جزء سی ام قرآن برای کودکان 
گروه ســنی ب و ج بود. انتشارات  مدرسه هم، جزوه های قرآنی 
را که شــامل متن قرآن و ترجمۀ متن و ترجمۀ لغات مشــكل 

است، و کار آقای وکیل می باشد، چاپ کرده است.
اما من معتقدم به کتاب های درسی دارد ظلم می شود. یكی از 
بهترین کتاب هایی که بچه ها می خوانند، همین کتاب های درسی 
است. این کتاب ها از بســیاری کتاب های بازار از حیث موازین 
ادبی و روان شناســی و علمی جذاب ترند و 

می توان آن ها را تجربۀ موفق دانست.
 حجت االسالم سبحانی نسب نیــز در 
مورد نمونۀ کتاب های موفق خاطرنشــان 
کــرد: آقای ابهــری شــمارگانی دارد که 
خوب اســت. کتــاب خداشناســی قرآنی 
کــودکان کتــاب خوبی اســت و ترجمۀ 
عربی و انگلیســی اش هم هست و ترجمۀ 
انگلیســی اش االن دارد در کالیفرنیا چاپ 
می شــود.کتاب »خدایا اجازه« خیلی موفــق بوده و چاپ دوم 
و ســومش را با هــم زدیم و کانون همین چنــد وقت پیش به 
آن جایزه داد. فرهنگ نامۀ ســوره های آقــای ابهری را هم که 
انتشارات قدیانی چاپ کرده خوب است، دائرئالمعارف قرآنی که 
محراب از ایشــان چاپ کرده موفق بوده یا کتاب »من اعتراض 
دارم« )که پاســخ پرسشی است که آیا دین کهنه شده است یا 

نه( و کتاب »من مثل ماه می شوم«، کتاب های خوبی هستند.

تفسیرهای راهنما و نور هر دو سرمایه اند!
 حجت االســالم بهشــتی هم به کتاب های تفسیر قرآن 
به عنوان کتاب های موفق اشــاره کرد و گفت: من می خواهم دو 
تفســیر را  معرفی کنم، تفسیر نور و تفســیر راهنما. در یكی، 
خودم 15 ســال همكاری کردم. قبل از این دو تفســیر، تفسیر  
نوبــری را آذربایجان شــرقی کار کرده که چنین ســبكی دارد 
و برای هر آیه دو یا ســه نكته گفته اســت. آقــای قرائتی یك 
دور تفســیر نمونه را نگاه کرده است. اول می خواست ترجمه ای 
بنویسد. من گفتم نه، ترجمه کم است؛ لذا 6 هزار کارت به عدد 
آیه های قرآن تهیه کردیم شامل آیات، ترجمه، نكته ها و پیام ها 

که 15 ســال با استفاده از منابع شیعه و سنی طول کشید و دو 
ســال آخر کار متوجه شدیم شبیه این را مرحوم آقای هاشمی 
رفســنجانی با عنوان »تفسیر راهنما« در زمانی که زندانی رژیم 
شــاه بوده، در سلول انفرادی به صورت ذهنی کار می کرده و در 
وقت مالقات و از زیر عبا به همســرش مــی داده که زیر چادر 
پنهان و نگه داری کند. به لحاظ تیراژ بعد از تفسیر نور و تفسیر 
نمونه است. البته تفسیر راهنما تیراژش زیاد نیست. ولی تفسیر 
نور در قالب رحلی و تك جلدی هم چاپ شده که غیر از ترجمه 
25 هزار نكته و پیام دارد. فكر می کنم به لحاظ سبك باید روی 
آن کار کنیم تا برای دانش آموز به محصول تبدیل شود. به نظر 

من این تفسیر راهنما و تفسیر نور هر دو سرمایه اند.

بیش از دویست پدیدة طبیعی در قرآن داریم
ناصر نادری هــم به ذکر کتاب های موفــق پرداخت و گفت: 
به نظرم بــرای حفظ حقوق معنوی افراد از آثــار آقای بی آزار 
شیرازی به راحتی نمی شــود گذشت؛ چون وی در حوزة قرآن 
کارهای جدیدی هم کرده بــه نام »اطلس قصه های قرآن« که 
اماکن و شــخصیت های قرآن را  از لحــاظ جغرافیا و بحث های 

تاریخی معرفی کرده است. 
وی افــزود: در زمینه قصه هایی که بــا محوریت حیوانات بود 
کسی که این جریان را شروع کرد رضا رهگذر بود و البته بعدها 

دیگران هم ادامه دادند.
دوســال پیش هم کاری را در نشــر ذکر دیدم که ترجمۀ کار 
یك ناشــر عرب زبان بود. ویژگی کار ایشان این بود که به شكل 
خالقانــه و فوق العاده جذاب با شــگردهای بازی و ســرگرمی 

رفیعی: من معتقدم به 
کتاب های درسی دارد 
ظلم می شود. یکی از 

بهترین کتاب هایی که 
بچه ها می خوانند، همین 

کتاب های درسی است

  سید علی محمد رفیعی
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قصه های قرآن را تكمیل کرده بود. کاری هم حوزة قرآن ارشاد 
انجــام داده که تفســیرموضوعی اســت و مخاطبش نوجوانان 

هستند.
وی افزود: ما بیش از دویســت پدیدة طبیعی در قرآن داریم. 
من یك زمانــی این ها را جمع کردم تحــت عنوان »فرهنگ 
تصویری قرآن برای کودکان« که نشــر پیدایش دو سال پیش 
چاپ کرد. یك کاری هم به نشــر بــه نام اطلس قرآن کار کرد 
و مــن در مكه اصلش را دیدم و خریدم و چند ماه بعد ترجمه  
شــد. یك کاری هم نشــر حكمت کرده یك مجموعه ترجمه 
اســت، یك سری از پژوهشــگران غربی کار کرده اند که خوب 

است.
قصه های قرآن کــه اولین بار با مجموعــۀ »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« مهدی یزدی شروع شد و یا افرادی مثل 
آقای مالمحمدی و خانم ماهوتی ادامه یافت خوب اســت. در 
حوزة کتاب ســازی قرآن به نظرم هیچ کس مثل آقای  طالیی 
در بحث قصه های قرآن در کیفیت چاپ و تصویرگری ممارست 
به خرج نداده و حساسیت نداشته است. مجموعه کارهایی که 
آقای خرمشــاهی کرده بعضی ها چــه مقاالتش و چه مجموعه 

کارهایش زوایایی دیده بوده که نو بوده است.

سند باالدستی بین همة مسلمانان مشترک است
موضوع مــورد بحث بعــد، معیارهــای مطلــوب در تولید 
کتاب های قرآنی بود که ابتدا حجتاالســام بهشتی گفت: با 
توجه به اینكه توســعۀ این حرکت به ســمت بین الملل است 
می توانیم مســئله بین المللش را فعــال کنیم. یكی از وظایف 
آقای بابالو معاون وزیر همین اســت که داشــته های مدارس 

کشــورهای اســالمی  را با نامه و با رایزنی بگیرد. از ســازمان 
ارتباطــات، جامعئالمصطفــی، وزارت امورخارجــه، از همــه 
می توانیم کمك بگیریم. تا ببینیم در آن کشورها چه کرده اند. 
ما یك سند باالدســتی داریم که بین همۀ مسلمانان مشترک 
است و مخاطب ما دانش آموز است. ما برویم ببینیم آن ها برای 
دانش آمــوزان چه کرده اند و کارهای خودمــان را هم ترجمه 

کنیم و برای آن ها بفرستیم.
حجئاالسام سبحانی نسب نیز گفت: ما برای نویسندگانمان 
نیاز به الگوهایی داریم و پیشنهاد من این است که  کتابخانه ای 
از کارهای انجام شــده کودک و نوجوان در زمینۀ انجیل بشود 
جــور کرد که نویســندگان ما این را ببیننــد و آنالیز کنند تا 
تبدیل به کتابی شــود که به درد ناشــر و نویســنده بخورد. 
یكی دیگر از بحث های من این اســت که چرخۀ توزیع کتاب 
ناقص است و جشنواره باید از کتاب های مناسب حمایت کند. 

از  تا ناشــرانمان  اندیشــید  باید تدبیری 
معیارها ســردربیاورند، مؤلفانمان با قرآن 
مأنوس شــوند من پیشــنهادم این است 
که پروژه های بزرگــی را تعریف بكنیم و 
تأمین هم بشود و مؤلفی که اینكاره است 

یك سال برود با قرآن کار کند.
وی اســتناد به قــرآن را بســیار مهم 
توصیــف کــرد و افــزود: مــا بایــد تــا 
از  قرآنــی  آموزش هــای  در  می توانیــم 
غیرقرآن اســتفاده نكنیــم. و اگر مجبور 
شــدیم بــه روایــات معتبــر از جملــه 
المعتبــره« که یكی  »معجــم االحادیث 

افغانســتان  بــزرگ  و  مبــارز  و  معــروف  علمــای   از 
به نام آیت اهلل محمدآصف محسنی تألیف کرده مراجعه کنیم. 
وی ســپس به بعضی روایات ساختگی اشاره کرد و گفت من 
مقاله ای دارم به نام »بعثت از افســانه تا واقعیت« آنجا راجع به 
غــار حرا و روایت »بخوان و چه بخوانم و... گفتم که این روایت 
جعلی است و سندش چیســت، این شأن نزول های ساختگی 
و روایات ســاختگی یا غیرمعتبر یكی از آفت های پرداختن به 
مفاهیم قرآن اســت. یا روایت طعام بخشیدن به مسكین به آن 
صورتی که بیان شــده غیرمعتبر است؛ یا ماجرای اصحاب فیل 
در تصویرگری ها می بینید یك لشــكر فیل سنگباران می شود. 
اما روایت صحیح این اســت که فقط یك فیل بوده که آن هم 
فرار کرد و رفت! اکثر این روایات از منابع اهل ســنت اســت و 
آن ها هم از هرکســی که در صدر اسالم بوده روایت های جعلی 
نقل کرده اند.. من نظرم این است در داستان های قرآن باید تا 

می شود به خود قرآن اکتفا کرد 

دلبری: بعضی از 
کتاب هایی که تولید 
می شوند فرایند برنامة 
درسی را با اشکال 
مواجه می کنند و درواقع 
خط بطالن بر فرایندی 
می کشند که سازمان 
پژوهش و دفتر تألیف و 
مؤلف دنبال آن است

   سید محمد دلبری

  سید علی محمد رفیعی
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فرهنگ نامه ای به روز، 
با نثری روان و مصّور
پای صحبت دست اندرکاران فرهنگ نامة قرآن کریم

گو
ت و

گف

زهرا عبدی

گرافیک جذاب و محتوایی سازگار با ذهن جوانان
ناصــر نــادری، مدیر واحد کتاب رشــد و عضو شــورای 

سیاست گذاری قرآن، در زمان شکل گیری فرهنگ نامه

 آقای نادری، لطفًا دربارة چگونگی شــکل گیری این 
طرح بگویید.

واحد کتاب رشــد در سال 76 شــكل گرفت؛ زمانی که آقای 
سیدمحسن گلدان ســاز مدیرکل دفتر انتشارات بود. در ابتدای 
کار، براساس نیازسنجی هایی که صورت گرفت، به چند اولویت  
در بخش کتاب  رســیدیم که از جملۀ آن ها کتاب هایی در حوزة 
قرآن بود. در آن واحد، طرح های مختلف قرآنی مطرح شد که در 
نهایت به تولید یك فرهنگ نامۀ قرآنی برای نوجوانان رسیدیم و 

از سال 77 تولید آن در دستور کار قرار گرفت.
تقریبــاً در همان زمان هم شــورای برنامه ریــزی گروه قرآنی 
شــكل گرفت که وظیفه اش از نامش مشخص بود و اعضای آن 
عبارت بودند از دکتر محی الدین بهرام محمدیان، سیدمحســن 
گلدان ســاز، محمدعلی ســادات، محمد ناصری، مهندس رضا 

منصوری، دکتر فضل اهلل خالقیان و این جانب. 

 چه ویژگی هایی مدنظر شورا بود؟
قرار شــد فرهنگ نامه دو ویژگی داشــته باشــد؛ یكی این که 

مداخل و محتوای فرهنگ نامه با ظرفیت ذهنی جوان ســازگار 
باشــد، و دیگر این که به لحاظ شیوة بیانی و بهره مندی از عنصر 

گرافیك دارای جذابیت باشد.

 چه راهکارهایی برای رســیدن به این اهداف در نظر 
گرفته شد؟

برای دســت یابی بــه این اهــداف،  یك شــورای علمی برای 
فرهنگ نامه تشكیل شــد. حجت االسالم دکتر محی الدین بهرام 
محمدیان رئیس شورا و اعضای آن عبارت بودند از حجت االسالم 
سید جواد بهشتی، دکتر فضل اهلل خالقیان، دکتر سید محمدعلی 
دیباجی و زنده یاد امیرحسین فردی به عنوان کارشناس ادبی. این 
شــورا شیوة تحقیق و معیارهای علمی ساختاری و ادبی نگارش 
مقاله ها را تدویــن کردند. البته برای این کار فرهنگ نامه هایی را 
که در حوزة دین کار شده بود مطالعه و با برخی از پیشكسوتان 

این عرصه گفت وگو کردند. 

 تألیف فرهنگ نامه به چه شکلی انجام شد؟
ابتدا گروهی از همكاران مثل آقایان جعفر شیخ االسالمی، امیر 
شــیرزاد، محمدرضا مختاری، تیمور امیــری و خانم ها منصوره 
مدققی و فاطمه نظام الدینی در کار فیش برداری همكاری کردند 
و از همین فیش ها دوســتان دیگری در نوشتن مقاله ها استفاده 

نهال های برخی از طرح ها ممکن است چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد تا جوانه بزنند، رشد کنند و به بالندگی برسند. تنها یک 
هنرمند واقعی می تواند ســختی ها و فراز و نشیب های زیاد این وادی را در طول این مدت تحمل کند تا اثری خلق کند که مخاطبش 
آن را بپسندد. اما معمواًل تأثیر چنین آثاری سال ها در خاطرة نسل ها باقی می ماند و چه بسا به سرمایه ای ارزشمند برای کشور و مردم 

تبدیل شود. تولید فرهنگ نامه ها خصوصًا فرهنگ نامه های قرآنی از این زمره اند. 
تولید »فرهنگ نامة قرآن کریم« که از ســال ها پیش در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی آغاز شده است، پس از مدت ها دوباره 
شــتاب گرفته است. به بهانه برگزاری دومین جشنوارة كتاب های قرآنی از سوی این دفتر، به سراغ کسانی رفته ایم که در شکل گیری 

و تداوم تولید این فرهنگ نامه همکاری داشته اند. 
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بردنــد. همكارانی مانند: محی الدین بهــرام محمدیان، فضل اهلل 
خالقیان، بتــول علی نیا، حســین مدادی، عیســی متقی زاده، 
محمدرضا برات پور، سیدجواد بهشتی، حسین جوان مهر، حسین 

سوزن چی و...

 آن زمان کار تا چه مرحله ای پیش رفت؟
با همكاری این گروه، تا اواسط دهۀ 80 سه جلد از فرهنگ نامه 
آماده و دو جلد آن منتشر شــد. متأسفانه بعد از مدتی به دلیل 
انتقال واحد کتاب رشــد به انتشارات مدرســه و عدم مدیریت 
فرهنگی مناســب طرح های حوزة کتاب، این کار ناقص ماند. تا 
این که پس از حضور حجت االســالم محمدیان رئیس ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دوباره این طرح به شكلی جدید 
ادامه یافت. در این مرحله آقای دکتر فضل اهلل خالقیان به عنوان 
مدیــر طرح حضور دارند و مدیریت و نظارت اجرایی کار برعهدة 

آقای محبت اهلل همتی است. 
 

مناسب برای جوانان و به زبان امروز
دکتر فضل اهلل خالقیان، اســتادیار دانشگاه قرآن و حدیثـ  

پردیس تهران، مؤلف و مسئول و ناظر فرهنگ نامه

 دکتر خالقیان، لطفًا به ما بگویید امتیاز این فرهنگ نامه 
قرآنی نسبت به سایر فرهنگ نامه ها در چیست؟

همان اوایل کار که طرح ارائه شــد، ما تعدادی از دانش نامه ها 
را بررســی کردیم؛ از جمله »قاموس قرآن« آقای قرشــی را که 
فرهنگ نامه ای نســبتاً کامل است. این فرهنگ نامه واژگان قرآن 
را براســاس ریشه آورده و بررسی مفهومی کرده است. »قاموس 

قرآن« کار خوبی اســت؛ اما برای جوان ها مناســب نیست؛ نثر 
مرحوم قرشــی قدیمی و عالمانه است و قلمش برای نسل جوان 
امروز سنگین است. زبان فرهنگ نامه ای که ما در حال تدوین آن 

هستیم،  به زبان نسل امروز بسیار نزدیك است. 
همچنین »قاموس قرآن« مصــّور نبود اما »فرهنگ نامۀ قرآن 
کریم« مصّور است. ضمن این که »قاموس قرآن« قبل از انقالب 
نوشته شده بود و می دانید که علم بشر مدام در حال رشد است 
و مدام افكار و امواج جدید فكری تولید می شــوند. بنابراین نیاز 
اســت که هر اثری بعد از مدتــی بازآفرینی و با علم روز تطبیق 

داده شود. 
اثر دیگری هم بود به نام »فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان« که 
اثر خوبی بود؛ اما فرهنگ نامۀ قرآنی نبود. ما سعی کردیم هم نثر 
و هم محتوای این فرهنگ نامه که در دست اجراست متناسب با 

دنیای امروز باشد.

 آیا برای این مجموعه از تصاویر و عکس های تولیدی 
استفاده می شود؟

در جلد یك و دو ـ که منتشر شده  است ـ تصویرگری ها اکثراً 
تولیدی بودند و به ندرت از تصاویر آرشــیوی اســتفاده  شد. اما 

عكس ها،  هم تولیدی و هم آرشیوی بودند.
می دانید که تصویرســازی برای قرآن بسیار سخت است. چون 
بیشتر مفاهیم انتزاعی اند و کار متفاوتی نیاز است انجام شود که 
امیدواریم از پس این مهم برآمده باشــیم. انتخاب مدخل هایی 
هم که باید تصویرگری شــوند کار حساســی اســت. شاید کار 
انجام شــده ایده آل نباشــد، ولی ما نهایت سعی مان را کردیم تا 
اثر خوبی تولید شود. مثاًل تصمیم گرفتیم برای حضرت ابراهیم 
تصویرگــری کنیم. پس باید طوری تصویر طراحی می شــد که 

قداست و معنویت ایشان محفوظ بماند. 
یكی از موضوعاتی هم که می شــد برای آن ها تصویرگری کرد 
یا عكس گرفت، بعضی از اماکن نام برده شده در قرآن است. در 
این موارد هم اگر قرار بود تصویری بیاید، باید تصمیم می گرفتیم 
چه کار کنیم. آیا باید بدهیم آن مكان را تصویرگری کنند یا یك 

نفر را بفرستیم از آن منطقه عكس بگیرد؟
خب اینكه یك نفــر برود و از آن اماکن عكس بگیرد، خودش 
برنامه ای مســتقل است و به امكانات و پیگیری زیادی نیاز دارد. 
من با تصویرگری برای فرهنگ نامه موافقم؛ ولی الزم اســت این 
کار با دقت و کاماًل حساب شده صورت گیرد و تصویرسازی ها به 

فهم بهتر مخاطب یا برقراری احساس بهتر کمك کند.

 مخاطب این فرهنگ نامه کدام گروه سنی است و کار تا 
چه مرحله ای پیش رفته است؟

مخاطب این فرهنگ نامه دانش آموزان و دانشجویان 16 تا 28 
سال و به طور خالصه جوانان اند. از ابتدا قرار بود ده جلد باشد. دو 
جلد آن هم حدود ده ســال قبل چاپ شده است. بعد از وقفه ای 

   فضل اهلل خالقیان
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نســبتاً طوالنی که در کار افتاد، مجلدات چهــارم تا دهم را به 
گروه های مختلف ســپردند تا کار سرعت بیشتری بگیرد. برخی 
از گروه ها یك مجلد و برخی چند مجلد را تدوین کرده اند. برای 
نمونه جلد 4 را به من ســپردند که من به اتفاق شــش همكار 
آن را تألیف کردیم. ضمناً در طول این ســال ها ویراستارانی هم 
جلدهای مختلف فرهنگ نامه را ویرایش کرده اند؛ اّما ویراســتار 

نهایی کار آقای حاج علی فرد هستند که االن مشغول کارند.
 

 آیا استفاده از گرو های مختلف در تألیف باعث آسیب 
دیدن یک دستی فرهنگ نامه و تفاوت جلدهای مختلف 

نشده است؟
چون برای تدوین مدخل ها و مقاالت فرهنگ نامه شــیوه نامه 
نوشته شده بود، در شكل کلی کار ناهماهنگی به وجود نمی آید. 
از طرفی چنین طرح های بزرگ و ســنگینی را نمی توان به یك 
نفر سفارش داد. چون زمان زیادی طول می کشد تا نوشتن آن ها 

تمام شود.

 بعضی از مدخل های همــان جلدهای یک و دو را که 
مطالعه می کردم، اطالعاتی دربارة علوم مختلف یا برخی 
بیماری ها در خود داشت. آیا شما برای این گونه مطالب، 

کادر متخصص در اختیار داشتید؟
ما مدخل ها را براساس تخصص افراد تقسیم نمی کردیم. مثاًل 
این طور نبــود که برای مباحث علمی یك نفــر یا برای مطلب 
پزشــكی از یك نفر دیگر بهره بگیریــم؛ چون این فرهنگ نامه، 

فرهنگ نامۀ تاریخ، زیست شناســی یا جغرافیا نیست. 
بــرای مباحث علمــی در حد نیــاز، از منابع معتبر 
اســتفاده می کنیم و کمی توضیح می دهیم تا به فهم 

آن مطالب قرآنی کمك شود.

 گزینش مدخل ها به چه صورت انجام می شد؟
گزینش به معنی موردنظر شما در این فرهنگ نامه 
معنی نــدارد. بنای ما بــر این بوده اســت که تمام 
کلمه هــا و حتــی حــروف قــرآن را در فرهنگ نامه 
بیاوریم. بنابراین تمام ریشــه هایی را که در ساختن 

حتی یكــی از واژه های قرآن 
به کار رفتــه، به عنوان 

گرفته ایم  مدخل 

و کلماتی را که با این ریشــه ها در قرآن آمده اند، برای مخاطب 
توضیح داده ایم. گاهی توضیح محدود به معنای لغوی واژه شده 
اســت؛ اما دربارة واژه های کلیدی کوشش کرده ایم مفهوم واژه 
را بــه خوبی تبیین کنیم. همان طور کــه گفتم برای این کار از 
قاموس قرآن آقای قرشــی الگو گرفتیم. ریشــه ها و واژه ها هم 
در »معجم المفهرس« محمدفؤاد عبدالباقی و »التحقیق« آقای 

حسام مصطفوی احصا شده است.

 چرا بنا را بر ریشة کلمات گذاشتید؟ چه لزومی داشت 
ریشه ها را برای نوجوان ها بیان کنید؟

شورای اولیۀ کار در نهایت به این جمع بندی رسید که مبنای 
کار براساس ریشۀ کلمات گذاشــته شود. البته در فرهنگ نامه، 
بیشــتر به بررســی مفاهیم قرآنی پرداخته شــده است و تنها 
بخش بسیار کمی از آن )حدود ده درصد( به بیان ریشۀ کلمات 

پرداخته است. استفاده از این شیوه البته حسن هایی هم دارد؛
اوالً فرصتی اســت تا مخاطب با کلمات صرفی و نحوی آشــنا 
بشــود؛ و چون اثــر از حیث برقراری ارتبــاط مخاطب با قرآن، 
جذابیت دارد بخش ریشۀ کلمات برای او دلسرد کننده نخواهد 

بود. 
ثانیــاً فرهنگ نامه بــا کتاب های دیگر فــرق دارد. کتاب های 
معمولی را می خوانند و کنار می گذارند؛ اما فرهنگ نامه ها کتاب 
مرجع اســت. مثاًل اگر در کتابخانۀ دبیرستان باشند، دانش آموز 
وقتــی بخواهد دربارة مطلبی تحقیق کند، می تواند ســراغ این 
فرهنگ نامه برود. حاال بودن ریشۀ لغات هم در این کتاب نه تنها 
برای او ضرری نخواهد داشــت، 
بلكه او را بیشــتر با قرآن آشنا 

خواهد کرد. 
اگر یك نفر هم عالقه داشــته 
باشــد تا اطالعات کاملی از قرآن 
به دست بیاورد، می تواند با خیال 
راحت ایــن فرهنگ نامه را مطالعه 
کند و بداند اطالعات بسیار خوب و 
زیادی از قرآن به دســت آورده است. 
کتاب های موضوعی  بــا  کتاب ها  این 
دیگر فرق دارند و با قابلیت مرجعیت، 
فرصت دانش افزایی را به وجود خواهند 

آورد 
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اقیانوس معانی بدیع و فرهنگ غنی قرآن كریم، هر كه را كه دل به عشقش بسپارد از گوهرهای ناب خویش بی بهره نمی گذارد به ویژه 
كسانی كه تخصص را باتعهد در هم می آمیزند. از این رو به گفت وگوی دو تن از شیفتگان مكتب قرآن نشسته ایم كه تن اندیشه به زالل 

معرفت كالم  الهی سپرده اند.
حجت االســالم علی خراسانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و مدیر گروه دائرئ المعارف های قرآنی پژوهشكدة 
فرهنگ و معارف قرآن است. ایشان همچنین سرویراستار علمی دائرئ المعارف قرآن به مدت 18 سال بوده و در حال حاضر دانشنامة قرآن 

كریم ویژه نوجوانان را در دست تهیه دارد.
با علی خراســانی و مظفر ساالری که از جلد دوم به بعد به جمع همکاران این فرهنگنامه پیوسته اند، در این زمینه گفت وگویی كوتاه 

داشتیم كه می خوانید:

انتخاب ستاره هایی از آسمان 
بی كران قرآن كریم

پای صحبت حجت االسالم علی خراسانی و مظفر ساالری از دست اندرکاران دایرئ المعارف قرآنی

زهرا عبدی

زبان و گرافیک متفاوت
 آقای خراسانی، دایرئ المعارف چگونه کتابی است؟

دائرئالمعارفهــاانواعمختلفدارندودركشــورهایگوناگون
میتوانندحتیازپروژههایملیبهحســابآیندواینبستگی
بهگستردگیواعتبارمطالبهردائرئالمعارفوسطحعلمیهر

كشوردارد. 

در ایران، بعد از انقالب اســالمی دائرئالمعارفنویســی،بیشتر
مــوردتوجهقرارگرفــت،مثلدائرئالمعارفبزرگاســامیو
دانشنامةجهاناسام.اولیندائرئالمعارفها،بهشكلامروزیدر
كشورهایغربیشكلگرفتكهبهترتیبمدخلهایالفباییو
درقالبمقالههایجامعوكاملومختصردرزیرهرمدخلبود.
تألیفهردائرئالمعارفمبتنیبرمطالعاتگســتردهایاست
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خراسانی: ما در این 
دائرئ المعارف تأكیدمان 

بر موضوع قرآنی است و 
سعی كرده ایم مفاهیم و 
درس هایی را كه مدنظر 

قرآن بوده بیاوریم. 
ضرورتی نمی دیدیم 

كه برای نوجوان 
ریشه كلمات را از نظر 

زبان شناسی بررسی 
كنیم

كهدرآنحوزهانجامشدهاست.بهاینمعناكهپیشازنگارش
دائرئالمعارفبایدپژوهشهایزیادیانجامشــود،آنگاهمقاالت
ذیلمدخلها،وزیرنظرسرویراســتاربهصورتكتابمدونیا

تألیفشود.

 چه مدت است که شما در این زمینه فعالیت دارید؟
مادرمركــزفرهنگومعارفقرآنیكهازســال66فعالیت
آنآغازشــد،مطالعاتگسترةقرآنیخودراشروعودرپیآن
بزرگترینمجموعةقرآنیرابراساسحروفالفباتدوینكردیم.
دراینمجموعهشمابامراجعهبههرموضوع،تمامآیاتمرتبطبا
آنراپیداخواهیدكردوهركسهرسؤالیداشتهباشدبهراحتی
میتواندبااستفادهازاینفرهنگنامهجوابخودشراپیداكند.
باتوجهبهاینپشــتوانهبودكهمادرسال1376دائرئالمعارف
قرآنكریمراشــروعكردیم.ایندائرئالمعــارفبرایاولینبار
درجهاناســامشروعشــده.البتهدوسالقبلازمادرهلند،
غیرمسلماناناینكارراشروعكردهبودند.
مادرپروژةدائرئالمعارفقرآنكریم،علوم
قرآن،معارفقرآن،اعامقرآن)اشــخاص
واماكــنكهدرقرآنآمده(مدخلهارادر
3200موضوعگزینشكردیمودرســال
81،نخستینجلددائرئالمعارفرابهبازار
فرســتادیم.ازآنسالهمتاكنونهرسال

یكجلدآنراآمادهوچاپكردهایم.

 از چــه زمانی تصمیم گرفتید برای 
تولید  دائرئ المعارف  هــم  نوجوان ها 

کنید؟
بــاتوجهبهتجربیاتیكــهدراینزمینه
بهدســتآوردهبودیموهمچنیناحساس
نیازبراینگارشچنیــنكتابهاییبرای
نوجوانانازســال1380تصمیمگرفتیمبــراینوجوانهاهم
دائرئالمعارفتدوینكنیم.برایناساستیمیرابرایهمكاری
آمادهكردیمكهدرآنهممتخصصانادبیوهمپژوهشــگران

دینیحضوردارند.
كارتدوینمتونبهعهدهآقایمظفرساالریاستكهسالها
درزمینةنگارشمتوندینینوجوانتجربهداردوازاساتیداین

رشتهاست.
مــامجموعة13جلدیفرهنگنامةقرآنــیراكهتاآنزمان
آمادهشــدهبودبهایشانســپردیم.تامطالبیراكهبرایگروه
سنینوجوانمناسباستگزینشومتناسبباادبیاتاینگروه

سنیبازتألیفكند.

 حجم این پروژه چقدر است؟
جمعًامشــتملبر1400مدخلاســتودر14جلدآمادهو
چاپخواهدشــد.مدخلهامعارفقرآن،علــومقرآنیواعام

قرآنیهستند.
درپایانهرمقالهمنبعهاذكرخواهدشدواگرنوجوانیسؤالی

داشتمیتواندبهفرهنگنامة13جلدیمراجعهكند.
ازســال87كارتدوینوتألیفبهصورتجدیدنبالوسال
91نخســتینجلدآنچاپشد.ازآنسالبهبعدهمهرسال

یكجلدآمادهشدهوامسال)95(جلدپنجمآنبهبازارآمد.

 جلد اول رضایت بخش بود؟
ازنظــرمحتوابله.البتهباتوجهبهاهمیتتصویروامورهنری
برایآثارنوجوانان،ماجلداولرابهمنظورنقدوبررســیبرای
اساتیدزیادیفرستادیمونظراتآنهارابررسیومطالعهكردیم
واالنپیگیرهســتیمكهجلدهایبعدیآنازنظرگرافیكیدر

سطحخوبیقراربگیرند.

 کدام ناشر این مجموعه را چاپ خواهد کرد؟
هماننشرپژوهشــگاهعلوموفرهنگاسامیكهجلداولرا
چاپكردهوامیدواریمبتوانیمدرسالآیندهپنججلدرامنتشر

كنیم.
جلداولدرقطعرحلیتمامرنگی،باكاغذگاســهاســتاما
ناشــرپیشــنهاددادهكهبرایجلدهایبعدیقطعخشــتیرا
انتخابكنیموانتظارداریمباتوجهبهغنایبخشهایعلمیو
كارشناسانباتجربهایكهدرتألیفاینكتابهمتگماشتهاند،

اثریفاخرتولیدكنیم.

 از ویژگی های خاص این مجموعه بگویید.
یكــیازنكاتیكهمادراینكارمدنظرداشــتهایماینبودكه

حجت االسالم علی خراسانی
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ساالری:
فكر نمی كنم در 
جهان اسالم تاكنون 
دانشنامه ای قرآنی با این 
وسعت برای نوجوانان 
كار شده باشد. این از 
بركات جمهوری اسالمی 
و حوزة علمیة شیعه 
است

عاوهبرشــخصیتهاییكهباصراحتدرقرآنبهآنهااشــاره
شدهاستبهبیانشخصیتهاییكهدرقرآننیزبهآنهااشاره
شدهبپردازیم.مثًاامامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(كهاسم

آنهادرقرآننیامدهامادرآیاتیبهآنهااشارهشدهاست.

 نقاط قوت این مجموعه نسبت به مجموعه های مشابه 
چیست؟

اینمجموعهباتوجهبهاستانداردهایجهانیدائرئالمعارفنویسی
نگارشیافتهاســت.دائرئالمعارفهــایقرآنیدیگریهمبرای
نوجوانانتهیهشــدهاستاماآنهاازویژگیهایالزمبراییك
دائرئالمعارفبرخوردارنیستند.مثًایكدائرئالمعارفدیدیمكه
مطالبشبهصورتالفبایینبود.بلكهتنهامجموعهایازمطالب
مرتبطبایكموضــوعراجمعآوریكردهبودوادعایجامعیت

همداشت!
دائرئالمعارفدیگریهمبودكهفقطبهتبیینوتوضیحواژگان
قرآنیوریشــهیابیآنهاپرداختهبــود.ایندیگردائرئالمعارف

نمیشود،فرهنگلغاتقرآنیمیشود.
مادرایندائرئالمعارفتأكیدمانبرموضوعقرآنیاستوسعی
كردهایممفاهیمودرسهایــیراكهمدنظرقرآنبودهبیاوریم.
ضرورتــینمیدیدیمكهبراینوجوانریشــهكلماتراازنظر

زبانشناسیبررسیكنیم.

 در زمینــة حمایت از این مجموعه چــه انتظاری از 
مسئوالن فرهنگی دارید؟

انتظارماازمســئوالنآموزشوپرورشایناستكهایناثررا
پشتیبانیوخریداریكنندودركتابخانههابهعنوانكتابمرجع
دردســترسعاقهمندانقراردهند،چــونبرایتربیتجامعة

قرآنیحمایتازچنینطرحهاییالزماست.
ماعاقهمندیمنظراتونقدهایمتولیانادبیوفكریرادربارة
اینمجموعهبدانیمتابتوانیمآنراروزبهروزبهتروكاملترارائه
دهیم.ایناثرجزءســرمایههایجمهورریاسامیخواهدبود
ومیتوانآنرابهزبانهایدیگرهمترجمهكردتامســلمانان
دیگركشــورهاهمبتوانندازآنبهرهببرنــد.بنابراینهمهباید

كمككنیمتااثریدرشأنانقاباسامیعرضهكنیم.

متناسب با نیازها و زیبایی شناسی نوجوانان
 گپ و گفتی با آقای مظفر ساالری تدوینگر اثر 

 آقای ساالری چه مدت اســت که شما فعالیت ادبی 
دارید؟

منطلبهایهستمكهكناردرسوتبلیغ،بهبرخیهنرهامثل
داستاننویسینیزپرداختهوبیشازبیستسالكارمطبوعاتی

كردهام.اماهمیشهآرزوداشتمكاریعلمیوحوزوینیزانجام
دهم.دوســتداشــتمدربارةقرآنواهلبیت)علیهمالسام(
خدمتیشایســتهبهصورتكتابعرضهكنمكهمفیدباشدوبه
نیازهاپاســخدهد.ازاینرودرســال75طرحتألیفدانشنامة
قرآنــیرابهكانــونپرورشفكریدادم.تقریبــًاصدمدخلرا
بهعنواننمونهضمیمهكردهبودم.اینطرحپذیرفتهشدونمونة
كارخواســتندكهمنمدخلفرشتگانراكاركردموفرستادم.
ایــنمدخلچندماهزمانبرد.تفاســیرفراوانیرادیدموآنچه
دراینزمینهمناســبنوجوانانبود،جمعآوریكردم.مرحلة
بعدیآنبودكهفرمكارچگونهباشد.بایدمحتوارابهشكلیدر
میآوردمكهمتنوعوجذابباشــد.نمونههاییتهیهشد.كانون
میخواســتطیقراردادیتمامكاررابــرعهدهخودمبگذارد.
یعنــیبایدگروهیپژوهشــگرجمعمــیآوردموهرمدخلرا
بهیكیمیســپردم.منبابرخیازفضــایقمصحبتكردم؛

اماهركدامكاروبرنامههایخودشــانرا
داشــتندوعذرخواهیكردنــد.برخیهم
اصًامتقاعدنشــدندكهاینكارضرورت
دارد.اگرخــودممیخواســتمبهتنهایی
تمامكارراازپژوهــشونگارشعهدهدار
شوم،شایدبیستسالطولمیكشید.لذا
طرحمعوقماند.ازخداخواستمكهتوفیق
خدمــتبهقرآنراازمننگیرد.درســت
نمیدانمكهآیاجنابحجتاالســامعلی
خراسانیبهدنبالمفرستادیامنباطرحم
بهسراغایشانرفتم.آقایخراسانیریاست
مركــزفرهنگومعارفقــرآنرابهعهده

داشــتندومحققانبسیاریزیرنظرشانمشغولتهیهوتدارك
دائرئالمعارفقرآنكریمبودند.كارآنهابســیارگســتردهترو
علمیترازآنبودكهمندرنظرداشتم.بههرحال،مركزبهاین
تصمیمرســیدكههمپایدائرئالمعارفبزرگ،دانشنامهایهم
براینوجوانانتولیدكند.شایددهسالطولكشیدتامجلداتی
ازدائرئالمعارفقرآنكریمبهچاپرســدومننمونهكارهایی
تولیدكنم.جلســههایفراوانیتشكیلشدتادربارةویژگیهای

دانشنامهقرآنینوجوانانتصمیمگیریشود.
اساتیدوكارشناســانمتعددیدربارهكلیتدانشنامهونمونة
كارهااظهارنظركردنــد.بهمعنایواقعیكلمه،هفتخوانرابا
شكیباییوتدبیرپشتسرگذاشــتیمتاآمادةشروعكارشدیم.
قراربودمنبعاصلیواساســیدانشنامه،دائرئالمعارفباشد.كار
مطالعــه،انتخاب،تلخیص،تلطیفونــگارشبامنبود.درنظر
بودكهدانشــنامهحاوی1400مدخلدرچهاردهمجلدومانند
دائرئالمعارفبهصورتالفباییباشد.سال87كارنگارشراشروع
كردم.مجلدنخستســال91بهچاپرسید.مسائلمربوطبه
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ساالری:
این دانشنامه مرجعی 
است برای مراجعات و 
پژوهش های نوجوانان 
در زمینة قرآن. تمام 

كتابخانه هایی كه مخاطب 
نوجوان  دارند شایسته 
است این دانشنامه را 

در اختیار داشته باشند. 
دانش آموزان را می توان 

تشویق كرد كه درباره 
مدخل هایی كه بیشتر 

جذاب و مورد نیاز است، 
كنفرانس دهند یا مقاله 

بنویسند

قطع،یونیفــرم،صفحهآرایی،تصویر،گرافیــكو...وقتزیادی
گرفتتانهاییشــود.اكنونتاجلدپنجمنگارششده،مشغول
جلدششمهستم.تاشمیكنیمهرسال،یكجلدنگارششود.

 چه ویژگی هایی در این دانشــنامه آن را برجسته یا 
متفاوت می کند؟

فكرنمیكنمدرجهاناسامتاكنوندانشنامهایقرآنیبااین
وســعتبراینوجوانانكارشدهباشــد.اینازبركاتجمهوری
اســامیوحوزةعلمیةشــیعهاســت.ما
بــهمخاطباننوجوانقــرآنكریماهمیت
میدهیمواحتــراممیگذاریم.باتوجهبه
نیازهاینوجوانان،ایندانشنامهازجامعیت
مطلوبــیبرخورداراســت،بعیداســتبه
موضوعــیقرآنینیازپیــداكنیدومدخل
مربوطهرادردانشنامهنیابید.آقایخراسانی،
منوشورایانتخابمدخلهایدانشنامه
بهاینوفاقرســیدیمكهاگرشكداشتیم
مدخلیبراینوجوانمفیداستوبهكارش
میآیدیانه،اوراازآنمدخلمحرومنكنیم،
چونبهترازآناســتكهنوجوانبهسراغ
مدخلیبــرودوآنرانیابد.بهنظرمناین
جامعیتمرتبطبامخاطب،ایندانشنامهرا
ازآثاردیگرمتمایزمیكند.درهرمدخلبه
اطاعاتیپرداختهشدهكهموردنیازنوجوان
استیابرایشجذاباستوبایدبداند.نثرو
زباندانشنامهحتیازنثروزبانكتابهای
درســینوجوانانسادهتروشیواتراســت.ایندانشنامهمرجعی
استبرایمراجعاتوپژوهشهاینوجواناندرزمینةقرآن.تمام
كتابخانههاییكهبهنوجوانانســرویسمیدهندشایستهاست
ایندانشــنامهرادراختیارداشتهباشند.دانشآموزانرامیتوان
تشــویقكردكهدربارهمدخلهاییكهبیشترجذابوموردنیاز
است،كنفرانسدهندیامقالهبنویسند.ایندانشنامهچناناست

كهبزرگترهانیزمیتوانندازآنبهرهببرند.
خودمدربســیاریازســخنرانیهایممدخلیازایندانشنامه
راموضوعقرارمیدهم.البتهتردیدینیســتكهایندانشنامه
بینقصنخواهدبود.همینكهمعایبوكمبودهایشانگشــت
شمارباشد،خوباســت.قدماولاستدرمرجعنویسیقرآنی
براینوجوانان.بهمروربایدبراســاسبازخوردهانواقصرارفعو
كارهایبهتریتولیدكرد.ایندانشــنامهمصوراستوشكلو

شمایلچشمنوازیداردتابرایمخاطبشجذابباشد.

 شما در نگارش این دانشنامه به چه نکاتی توجه دارید؟
مننویســندةكودكونوجوانم.ازكودكیمینوشتمو25
ســالاســتكهبراینوجوانانكارمطبوعاتیمیكنم.تصور
میكنمنیازهایفرهنگیوزیباییشناسیاینگروهسنیراتا
حدیمیشناسم.موقعمطالعةمدخلهایدائرئالمعارفقرآن
كریموتلخیــصوتلطیفآنبراینوجوانــان،بهایننیازها
ومحدودههافكرمیكنم.ســعیمیكنمنثــروزبانمبهفهم
محتواكمككندوبازدارندهنباشــد.وقتیمحتواییسنگین
وتجریدیاســتبایدازبهتریننقطهواردبحثشدوچنان
پیشرفتكهبهترینمســیربرایدریافتمحتواطیشود.با
آنكهســطحمدخلهاازنظرســختیوآسانیمتفاوتاستو
همینطورســطحهوشومعرفتوفرهنگنوجوانانیكسان
نیست،تاشمیكنمچنانبنویسمكهسختیراكاهشدهد
وبرایضعیفترهانیزقابلاســتفادهباشــد.موقعنوشتنبه
اینفكرمیكنمانســانسعادتمندیهســتمكهاینافتخار
رایافتــهاممفاهیمقرآنیرادردســترسنوجوانانباهوشو
كنجكاوقراردهم.بهاینمیاندیشــمكهچنینفرصتیبرایم
تكرارنخواهدشــدوتنهابایدبهرضایپروردگارموامدادهای

اومتكیباشم.

 فکر می کنید دانشنامه تا چه اندازه مطابق با خواست 
نوجوان امروز است؟

ازیكســوبایدآموزههــاومعارفقــرآنراآموزشدادو
ازســوییبایدتمهیداتیاندیشــیدكهمخاطب،اینآموزهها
ومعارفراپاســخیكارآمدبهنیازهــایخودشبیابد.تاش
كردهایمازآســمانبیكرانقرآن،ستارههاییراانتخابكنیم
كهشایستهاســتنوجوانانازنوروگرمیاشاستفادهكنند.
ازانتخــابمدخلتاپایاننگارش،هّموغّمماآناســتكه
آنچهراالزماســتانتقالدهیم،بازبانیمناسبوبدونحشو
وزوائدوبراســاسخواســتهونیازیكنوجوانفراهمآوریم.
رویكردوبرنامهایناســت؛امااینكهچقدرتوانستهایمموفق
شــویمبایدبازخوردهارادیدوسنجیدودرچاپهایبعدی

بهكاربست 

حجت االسالم مظفر ساالری
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گفت وگو با داوران: 
سمانه آزاد

جشن کتاب های قرآنی
پای صحبت حجت االسالم سیدجواد بهشتی 

سرگروه داوران حوزة مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی

 آقای بهشتی! چند عنوان کتاب به گروه شما در این 
دوره از جشنواره رسید؟

140 عنوان کتاب در موضوعات مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی 
برای مخاطبان بزرگ ســال و فرهنگیان به دست ما رسید که به 
اتفاق آقای میرباقری و ســالمت پناه طی چند جلسۀ غربالگری، 
تعداد این کتاب ها را به کمتر از 30 عنوان رساندیم. قرار بر این 

است که آثار برگزیده از میان این کتاب ها انتخاب شوند. 

 کیفیت کتاب ها را نســبت به ســال گذشته چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در مقایسه با دورة قبلی جشنواره، از لحاظ کمیت، کتاب ها رشد 
چند برابری داشــته است و این یعنی ناشران استقبال بیشتری 
داشــته اند. از نظر کیفیت هم نسبت به سال گذشته ـ از لحاظ 
ادبیات و محتوا، ســاختار و پردازشـ  وضع بهتر شــده کیفیت 

خوبی داشتند و این کار را برای انتخاب سخت تر کرده است. 

 خأل و کاستی که به چشــم می خورد بیشتر در چه 
زمینه ای بود؟

ببینیــد! ما بــرای فرهنگیان به محصوالت متنــوع نیاز داریم. 
ضمن اینكه برای این قشــر از مخاطبان، کتــاب باید از حالت 
عمومی بودن یا فنی بودن صرف خارج شــود. برخی از کتاب ها 
خیلی فنی هستند و برای گروه خاصی مناسب اند و برای عموم 
فرهنگیــان ما همچنان کتاب های کمی داریم. از ســوی دیگر 
برخی کتاب ها کاماًل فنی هســتند و برای دوره های کارشناسی 
ارشــد و دکترا به کار می آیند و یا سطحی خیلی عادی دارند و 

برای فرهنگیان قابلیت استفاده ندارند. 

 از نظر شــما ویژگی اثر مناســب در این حوزه برای 
مخاطبان ما چیست؟

هر معلمی باید در رابطه با دین و قرآن، دانش و بینشــی داشته 
باشــد، به طوری که وقتی محتوایــی در اختیارش قرار می گیرد 
بتواند آن را بــه دانش آموز منتقل کنــد. بنابراین محتوای اثر 
مناســب باید استحكام الزم را داشته باشد. عالوه بر این، کتاب 
باید به گونه ای تدوین شــود که قابل انتقال به دانش آموز باشد. 
این دو ویژگی مهم هســتند یعنی کتاب به گونه ای باشد که هم 
بتواند بر خوِد مخاطب تأثیر بگذارد و هم بتواند مخاطب، آن را 

به دانش آموز انتقال دهد. 

 با توجه بــه این موضوع، فکر می کنید کتاب هایی که 
بررسی کردید نیاز مخاطبان ما را تأمین می کنند؟

فكر می کنم حدود 50 تا 60 درصد بله. در این زمینه، برگزاری 
جشنواره اقدام هدفمند و مفیدی است که باید تداوم یابد. 

 جشنواره برای هدایت ناشــران به تولید کتاب های 
مناسب باید چه گام هایی بردارد؟

یك قدم آن اســت که از همۀ صاحبان کتاب های رســیده به 
جشــنواره، فارغ از اینكه برگزیده می شوند یا خیر تشكر به عمل 
آید. ضمن اینكه باید دالیل انتخاب آثار برگزیده مشخص شود. 
عالوه بر اینها، باید به حوزه نشــر کمك کرد. وقتی ناشر بداند 
شــما حتی در حد معرفی آثارش بــه او کمك می کنید، انگیزه 
حضور دوباره را پیدا می کند. عالوه بر این، اطالع رســانی به ویژه 
از صدا و سیما باعث می شود در دورة بعد هم از لحاظ کمیت و 

هم کیفیت گرایش بیشتری به جشنواره ایجاد شود 

گروه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی از گروه هایی است که آثار زیادی به آن رسیده است، به طوری که داوران این گروه با حدود 140 
عنوان کتاب روبه رو بودند و کار ســختی برای انتخاب آثار برگزیده پیش رو داشتند. حجت االسالم سیدجواد بهشتی سرگروه این حوزه 
اســت. وی معتقد است رشد کّمی و کیفی آثار نسبت به دورة قبل کاماًل مشهود اســت و این نشان از اقبال ناشران به شرکت در این 

جشنواره دارد. 
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ملکوت به زبان ساده
اهمیت شیوایی بیان در نگارش کتاب های قرآنی در گفت وگو با محمود پوروهاب، سرگروه داوران حوزة 

معارف و مفاهیم قرآنی بخش دانش آموزی

سرگروهی داوران حوزه معارف و مفاهیم قرآنی بخش دانش آموزی به عهدة محمود پوروهاب از نویسندگان حوزة كودك و نوجوان است. 
وی با بیان این كه مفاهیم عمده كتاب ها در راســتای قرآن و مفاهیم قرآنی بودند از نوآوری برخی از نویسندگان در ارائه، مطلب و قالب 
كتاب خبر داد. اما آنچه پوروهاب جای آن را خالی می داند توجه به زبان نو و نیز زاویة نگاه جدید به موضوعات است. نویسندة »آسمان 
كوچك« هم چنین توجه به مســائل اخالقی و انسانی را از جمله موضوعات مهمی می داند كه نویسندگان كودك و نوجوان باید به آن ها 

توجه داشته باشند و در رابطه با آن دست به قلم شوند. 

 آقای پوروهاب، چند عنوان کتاب در حوزة معارف و 
مفاهیم قرآنی بررسی شد؟

23 عنوان کتــاب در حوزة مفاهیم قرآنی بــرای دانش آموزان 
به دست ما رســیده بود که تنها یك عنوان کتاب در این زمینه 

برای گروه سنی کودک بود و بقیه برای نوجوانان. 

 کیفیت کتاب ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
کتاب ها به خصوص آن هایی که در حوزة نوجوان نوشــته شــده 
بودنــد خوب بودند. مفاهیم آن ها در راســتای قــرآن بود و ما 

مشكلی در این زمینه نداشتیم. 

 آیا نوآوری خاصی در کتاب ها دیده می شد؟
برخی نویســندگان کارهای جدیدی در ایــن زمینه انجام داده 
بودند و موضوع را به شــكل داســتان واره یا نیمه حكایتی بیان 
کرده بودند تا به این شــكل مفاهیم را بــه کودکان و نوجوانان 
بشناســانند. می توان گفت این شیوه، شیوة جدیدی است. البته 
همۀ آثار این طور نبودند. برخی از آن ها همان ســبك و ســیاق 
گذشــته را داشتند و مستقیم ســر اصل مطلب رفته بودند. اما 
برخی نویســندگان ســعی کرده بودند حالتی داستانی یا نیمه 

داستانی به ارائۀ خود بدهند تا حالوتی به موضوع ببخشند. 

 شما این موضوع را مثبت ارزیابی می کنید؟
ببینید این شیوه به دو شكل در کتاب ها به چشم می خورد. برخی 
نویسندگان موضوع را به اطناب کشیده بودند طوری که حوصلۀ 
مخاطب را ســر می برد. اما برخی متوجه شده بودند که در این 
شیوه هم باید حد نگه دارند و پرحرفی نكنند؛ در نتیجه خالصه تر 
کار کرده بودند. بعضی از کتاب ها هم در زبان مشــكل داشتند. 
درست است که اسماً برای مخاطب نوجوان نوشته شده بودند اما 
در عمل برای مخاطب نوجوان قابل هضم نبود یا آنقدر مضامین 
را پشت سرهم تكرار کرده بودند که برای مخاطب مزاحمت هایی 
را ایجاد می کند. بمباران ذهن مخاطب با مطالب زیاد پسندیده 

نیست. 
در میــان آثــار، کتاب های خوبــی هم در میان بــود که برای 
مخاطبان مفید اســت. عالوه بر اینها برخی نویسندگان موضوع 
خاصی را انتخاب کرده و آن را گســترش داده بودند. مثاًل یكی 
از دوســتان موضوع جبر و اختیار را به شكل های گوناگون و از 
زاویه های متفاوت بــه مخاطب ارائه داده بود. این جزئی نگری و 

سپس گسترش موضوع می تواند برای مخاطب جالب باشد. 

 به نظر شما آموزش مفاهیم قرآنی به مخاطب کودک 
و نوجوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

شاید ما واقعاً نتوانیم در برخی موارد به آموزش سطحی مفاهیم 
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بپردازیم. یا برخی موارد نادر از موضوعات هست که شاید نتوانیم 
بــه آموزش عمیق بپردازیم. گرچه در همین موارد هم باید وارد 
آموزش آن شــویم. اما این که چگونه  وارد بحث شــویم، چگونه 
مقدمه چینی و بحث اصلی را بیان کنیم و مطلب با چه شــاهد 
مثال هایــی همراه باشــد تا برای دانش آموز مفهوم باشــد مهم 
اســت. مثاًل در مورد همان نمونۀ جبر و اختیار، نویســنده واقعا 
از عهده اش برآمده اســت. پس ما می توانیم حتی دربارة مرگ و 

بهشت و جهنم هم چنین کارهایی انجام دهیم. 

 چه خأل یا کاستی هایی در آثار دیده می شد؟
یكی از خألهایی که می توانم بر آن تأکید کنم این اســت که ما 
اصوالً در آثار دینی مشــكل زبان داریم، زبانی که به روز نیست. 
مشكل دیگر نداشتن نگاه نو و زاویۀ دید جدید است. مثاًل توجه 
نمی کنیم که امروزه افراد در مكالمات خود چه کلماتی را به کار 
می برند. زبان امروزی را رعایت نمی کنیم و زبان را نو نمی کنیم و 
همان روش خطی را که سبك و سیاق گذشتگانمان است به کار 
می بریم. معموالً آثار دینی، به صورت خطی ارائه می شوند. حتی 
ســعی هم نشــده که زبان را عوض کنند. نگاه و زاویۀ دید هم 
خیلی مهم است. اگر به این دو موضوع توجه شود شكل بسیاری 
از آثار عوض می شود. االن برخی فقط طرح و شكل ارائه را تغییر 
می دهنــد یعنی فقط قالب را تا حدی تغییر می دهند در نتیجه 

مشكل زبان هم چنان وجود دارد. 

 تناســب با نیاز مخاطبان یکی از معیارهای مهم در 
ارزیابی آثار است. به نظر شما نیاز مخاطبان چیست که 

نویسندگان را به این موضوع هدایت کنیم؟

نیاز اساسی که بچه های ما دارند تقویت مبانی اخالقی و مسائل 
انسانی است. کارهای انسانی مثل از خودگذشتگی و جوانمردی 
که در متون کهن ما بســیار هســت باید دوباره برای کودکان و 
نوجوانان با زبان جدیدتر نوشته شوند. باید به بچه ها بیاموزیم که 
با اجتماع چگونــه برخورد کنند، چگونه به دیگران کمك کنند 
و... مــا باید ارزش های اخالقی ماننــد احترام به بزرگ تر، کمك 
به ضعیف تــر از خود و حتی احترام بــه حیوانات را به کودکان 
و نوجوانان بیاموزیم. پس اولویت نویســندگان باید پرداختن به 

مسائل اخالقی و انسانی و برخورد با جامعه و خانواده باشد. 

 یکی از مهم ترین اهداف جشــنواره، هدایت ناشران 
به ســوی تولید آثار مناسب است. فکر می کنید چگونه 

جشنواره می تواند به این هدف دست یابد؟
گاهی برخی جشــنواره ها مقطعی هستند و با تغییر مدیران این 
موضوعات هم تغییر می کنند. بنابراین جشــنواره  باید ادامه پیدا 
کند و تثبیت شود. کارهای مقطعی ضربه می زنند. از سوی دیگر 
داور ها هم بسیار مهم هستند. کسانی باید این کار را انجام دهند 
که کارشناس این موضوع باشند. عالوه بر این ها باید آثار خوب و 
مؤلف موفق را قدر بدانیم و از داورانی اســتفاده کنیم که در این 

زمینه تخصص دارند. 
در برخی موارد که کتاب برگزیده می شــود حتی ناشــر بیش 
از مؤلف خوشــحال می شــود و افتخار می کنــد. بنابراین باید 
اطالع رسانی بیشتر برای ناشــران صورت بگیرد تا در جشنواره 
شرکت کنند. باید از ناشران موفق نام برده شود چرا که این کار 

باعث می شود به افزایش کیفیت اثر خود تشویق شوند 
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مشوق و سازوکارهای تبلیغاتی جشنواره 
بیشتر شود!

 آقای ســیف! گروه شما چند عنوان کتاب را در حوزه 
آموزش قرآن بررسی کرد؟

بــرای مخاطبان معلم و کارشــناس 16 عنوان کتاب به گروه ما 
رســیده بود که آن ها را طبق روال گذشته بررسی کردیم. البته 

امسال فرم های داوری خالصه تر شده اند.

 فکر می کنید بضاعت بازار کتاب در این حوزه همین 
تعداد کتاب است یا کتاب هایی هم هست که به جشنواره 

نرسیده اند؟
من از بازار کتاب اطالع دقیقی ندارم ولی مشوق ها و سازوکارهای 
تبلیغاتی جشنواره باید بیشتر باشد. به نظرم صرف داوری و نمره 
دادن به آثار و اعالم نتایج کافی نیســت. بهتر است با هر مؤلفی 
جلسه ای برگزار شــود، محاسن و ضعف ها نقد و بررسی شود تا 
جشنواره سازندگی بیشتری داشته باشد. این امر مستلزم دقت 
و توجه جدی تر اســت. در غیر این صورت صرفاً بررسی و اعالم 
نتایج معلوم نیست چه قدر مؤلفان را تشویق و عالقه مند کند. در 
بررسی بیشتر باید برای هر کتاب یا حداقل هر موضوع پرونده ای 
ایجاد شود. مؤلفان فعال در آن حوزه دعوت شوند و گفت وگویی 
در این زمینه ها صورت گیرد. بــه طوری که با داوران هم دیدار 

داشته باشند تا آن ها به مؤلفان نمرة میدانی بدهند. عالوه بر این 
جشــنواره باید از طریق صدا و سیما، جراید و سایت های معتبر 
به صورت جدی تر تبلیغ شــود. من احتمال می دهم که برخی از 

مؤلفان و ناشران از جشنواره اطالع ندارند. 

 ارزیابی  کلی شما نسبت به آثار چیست؟
روال چشم گیری حس نمی شود و آثار، معمولی به نظر می رسند. 
موضوع بیشــتر کتاب ها عمومی اســت و مخاطب دقیق کمتر 
مدنظر اســت. وقتی مخاطب کتاب دقیق تر مد نظر قرار بگیرد 
تكلیف تألیف ها مشخص تر می شود و کارایی بیشتری هم خواهد 
داشت تا اینكه فقط یك سری تحقیقات کلی کتابخانه ای باشد. 
عــالوه بر این با توجه به نیازهای زیــاد مخاطبان، این کتاب ها 

نیازها را به طور جدی تأمین نمی کنند. 

 فکر می کنید بیشتر با چه کاستی ها و خألهایی روبه رو 
هستیم؟

در زمینه هایی مانند بسیاری از اطالعات و دانش هایی که معلم 
و دانش آموز نیاز دارد به ویژه آن ها که جنبۀ  مهارتی و مســائل 

میدانی را مدنظر قرار می دهند کمتر فعالیت شده است 

پای صحبت سیدمهدی سیف، سرگروه داوران آموزش قرآن - دانش آموزی

مشخص نبودن مخاطب و عمومی بودن کتاب ها و نیز عدم توجه کافی به مسائل مهارتی و میدانی از نکاتی است که سیدمهدی سیف، 
از داوران حوزة آموزش قرآن، به آن ها اشاره می کند. وی معتقد است كه می توان با تبلیغات گسترده تر و دیدار رودررو مؤلفان و داوران 

این کاستی ها را برطرف کرد.  
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در انتظار نوآوری
پای صحبت احمد شاه علی، سرگروه حوزة آموزش قرآن ـ بزرگ سال

احمد شاه علی، سرگروه داوران آموزش قرآن در حوزة بزرگ سال است. وی معتقد است یكی از مهم ترین موضوعاتی كه باید در بررسی 
آثار به آن ها توجه كرد كاربردی بودن آن ها برای مخاطبان است به طوری كه بتواند مبنای عمل آن ها قرار گیرد تا آن را در زندگی روزمره 
به كار ببرند. وی با بیان این كه كیفیت آثار رســیده در این حوزه با دورة قبل جشــنواره تفاوت چندانی نكرده است، ارتباط جشنواره با 

مؤلفان و تولیدكنندگان آثار قرآنی را یكی از راه كارهای ارتقای كیفیت كتاب ها برمی شمارد. 

 آقای شاه علی، در گروه شما چند عنوان کتاب بررسی 
شد و آیا کتاب ها در راستای موضوع حوزة شما بودند؟

16 عنوان کتاب در حوزة آموزش قرآن برای مخاطبان بزرگ سال 
به دســت ما رســیده بود. به  نظر می رســد آموزش وپرورش و 
متولیــان آموزش قــرآن در این وزارتخانه باید با نویســندگان 
کتاب ها ارتباط برقرار کرده و نیازهای امروز آموزش وپرورش در 
حوزة آموزش قرآن را به آن ها منتقل کنند. عالوه بر این اصولی 
وجــود دارد که مؤلفان باید آن ها را رعایت کنند. این اصول در 
ارتبــاط با ویژگی های مخاطبان یعنــی دانش آموزان و معلمان 
است که مؤلفان حین تألیف باید آن ها را درنظر داشته باشند و 

در چارچوب این اصول دست به تألیف بزنند. 

 با وجــود این ها کیفیت کتاب هــا را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

کتاب ها جنبۀ عمومی داشــتند و کیفیت شــان تقریباً در حد 
متوســط بود. در واقع نسبت به دورة قبل تغییر زیادی مشاهده 
نكردیم. شــاید برقــراری ارتباط و تعامــل و راهنمایی مؤلفان 
بتوانــد به ارتقای کیفیت کتاب ها کمك کند. باید مطالب مورد 
نیــاز و انتظاراتمان را به اطالع نویســندگان برســانیم تا آن ها 
کتاب هایشــان را ارتقا دهند به طوری که متناســب با علم روز 
باشــد. مثاًل بیشتر کتاب هایی که بررسی شدند، به منابع خیلی 

قدیمی ارجاع داده شده بودند. 

 شما بر نیاز مخاطبان تأکید دارید. اساسًا نیاز مخاطبان 
در این حوزه چیست؟

در حوزة آموزش قرآن که شــامل قســمت های مختلفی است، 
چیزی که امروز مدنظر ماســت آن است که موضوع کاربردی تر 
باشــد. یعنی بتــوان از آن در زندگی روزمــره بهره برد و آن را 

بــه راحتــی تبدیل به عمل کــرد. مثاًل در حــوزة حفظ قرآن 
دانش آموزی سراغ مؤلفه هایی برویم که حفظ آن ها آسان باشد. 
به طوری که در دانش آموز انگیزة حفظ قرآن کریم را ایجاد کند. 
در ایــن زمینه می توانیم حفظ موضوعــی را ارائه کنیم. در بُعد 
معانی، ترجمه و مفاهیم هم باید مطالب را چنان بیان کنیم که 
ساده باشد تا دانش آموز به یادگیری مفاهیم و معانی قرآن کریم 

عالقه مند شود. 

 نوآوری خاصی در کتاب ها دیده می شد؟
در زمینــۀ حفظ قرآن در یــك کتاب نوآوری دیده می شــد. 
نویســنده در این کتاب به شــكل علمی و اصولی و براســاس 
نظریه های مطرح در حوزة حفظ و حافظه مطالبی را بیان کرده 
بود. البته این کار برای پژوهش و تحقیق مناســب اســت و در 
حد مخاطب عام نبود. بقیۀ کتاب هــا در زمینۀ قرائت، تجوید، 

روخوانی و آموزش آن ها بود که تازه نبود.  

 هدف جشنواره هدایت ناشران برای تولید آثار مناسب 
است. فکر می کنید برای رســیدن به این هدف باید چه 

کرد؟
بــه هر حال اکنــون خألهایی در این حوزه دیده می شــود که 
بایــد آن ها را اعــالم کنیم. به نظرم باید ســامانه و شــكلی از 
ارتباط میان مؤلفان و جشــنواره وجود داشــته باشد طوری که 
بتوانیم انتظاراتمان را بیان کنیم و به فعالیت های نویســندگان 
جهــت دهیم. اما به طور کلی از این ابتــكار و کاری که صورت 
گرفته تشــكر می کنم. قطعاً هدف مســئوالن جشنواره ارتقای 
ســطح آموزش قــرآن در آموزش وپرورش بوده اســت. اگر به 
آموزش وپــرورش به عنوان یك نهاد زیربنایــی در جامعه توجه 

شود بقیه مسائل حل می شوند 
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جای خالی حرف های تازه

پای صحبت مجید مالمحمدی، سرگروه حوزة ادبیات داستانی و قرآن

مجید مالمحمدی ســرگروه حوزة ادبیات داستانی و قرآن معتقد است با وجود این كه برخی خالقیت ها مانند تصویرگری های جذاب و 
نگاه نو در آثار دیده می شود اما تالش نویسندگان و ناشران كافی و كامل نبوده است چرا كه عمدة آثار گرچه رنگ و بوی دینی داشتند 
اما لزومًا قرآنی نبوده اند. نویسنده »آفتاب خانة ما« با بیان این كه جشنواره معیارهای مناسب و قابل قبولی را برای انتخاب آثار مناسب 

تدوین كرده است بر این نكته تأكید كرد كه نتیجة جشنواره باید آثار مورد نیاز مخاطبان باشد.

 آقای مالمحمدی، دربارة روند داوری کتاب های حوزه 
ادبیات داستانی توضیحی می دهید؟

بله. 66 عنوان کتاب در این بخش به دســت ما رســیده بود که 
آن ها را در چند مرحله داوری کردیم که آثار نهایی به ســختی 

انتخاب شدند. 

 چرا؟
یكی از علت ها این بود که آثــار مربوط به قرآن بودند اما کامال 
برگرفته از قرآن نبودند. مثاًل شــاید شخصیت ها قرآنی اند اما در 
قرآن به آن ماجراها اشــاره نشده اســت و اگر هم هست بسیار 

محدود است. 
علت دیگر این بود که دربارة معصومان)ع( حفظ امانت نسبت به 
سخنان و سیرة زندگی آنان نشده بود و تخیل بیش از اندازه بود.
 در واقــع آثار ضعیف بودند و بیشــتر حالــت روایی و معمولی 
داشتند. همچنین کمتر از منابع معتبر استفاده شده بود و انتظار 
می رفت که بیشــتر به این نكته توجه شــود. بــه هر حال، آثار 

خوبی که به مرحله نهایی رسیدند، به طور خالص و کامل، قرآنی 
نبودند. در واقع معیار جشــنواره این بود که آثار با قرآن ارتباط 

داشته باشد. 

 فکر می کنید دلیل این موضوع چیست؟
شــاید در ایــن دوره، کتاب ها در همین حد بوده و شــاید همۀ 
کتاب های بازار به دست ما نرسیده است. هرچند مسئوالن ستاد 
اجرایی همه تالش خود را کردند تا آثار همۀ ناشــران را دریافت 

کنند.
 من فكر می کنــم در این دوره کتاب ها این ضعف را داشــتند 
که آنچه را که به نظر ما شایســته است برآورده نكردند. انتظار 
داریم آن هــا که متولی امــر فرهنگی و قرآنی هســتند جنبۀ 
حمایتی شان بیشتر باشد و وارد میدان شوند، هم از جهت دعوت 
از نویســندگان برای انجام کار قرآنی و هم از این جهت این که 
منابع دســت اول و مستند و مورد نیاز را در اختیار نویسندگان 
قرار دهند. باید نویسندگان را برای خلق آثار خوب و جذاب مورد 
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حمایت قرار دهند. در حقیقت در حوزة ادبیات کودک و نوجوان 
نویســندگان خوبی داریم، مذهبی نویس های قوی و برجسته ای 
داریم که می توانند کارهای خوب و قابل قبولی ارائه دهند اما نیاز 
به حمایت و پشــتیبانی معنوی و محتوایی دارند. ضمن این که 
آثارشان باید چاپ و عرضه شود و به نوعی از آن حمایت شود. 

 کتاب مناســب و مطلــوب در این حــوزه باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد؟

باید نویســنده به اصل سند و منبع وفادار باشد و زیاد به حاشیه 
نرود. همچنین به ســراغ سوژه های بكر و حرف های تازه و مورد 

نیاز مخاطب حرکت کند. 

 آیا در کتاب ها نوآوری خاصی به چشم می خورد؟
بله. کتاب هایی داشتیم که تصویرگری جذابی داشتند و با نگاهی 
نو برخی مطالب را ارائه کرده بودند اما امتیاز الزم را متأســفانه 
کســب نكردند. در واقع نویســندگان تالش کرده بودند که به 
نیازهای مخاطبان پاســخ دهند ولی این تالش ها کافی و کامل 

نبود. 

 یکی از مهم ترین هدف های جشــنواره این است که 
ناشــران را برای تولید کتاب ها مناسب هدایت کند. فکر 
می کنید برای رســیدن به این هدف باید چه گام هایی 

برداشت؟
به نظر من دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی استانداردهای 
قابــل قبول و خوبی را در حوزة داوری و انتخاب اثر تدوین کرده 
اســت. اما این دفتر در درجۀ اول باید با مراکز فرهنگی و قرآنی 
ارتباط قوی داشته باشــد. همچنین باید به گونه ای برنامه ریزی 
کند که نتیجۀ جشــنواره آثار مورد نیاز مخاطبان باشــد و هم 
نویســندگان بتوانند چنین آثاری را تولید کنند؛ البته با در نظر 
گرفتن این که منابع را در اختیار نویســندگان قرار دهند. به نظر 
من به عنوان دومین دورة جشــنواره قرآنــی کار خوبی صورت 
گرفته، الزم اســت از سوی دبیر جشنواره موارد کاستی و ضعف 
ارائه شــود و به ناشران و نویســندگان پیشنهاد شود که به چه 
سمت وسویی حرکت کنند. از سوی دیگر باید با برقراری ارتباط 
نزدیك با مراکز قرآنی شرایط برای چاپ آثار مطلوب و جذاب و 

مناسب برای کودکان و نوجوانان ایجاد شود 
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 روند داوری در گروه شما چگونه بود؟
یكــی از مالک های مهم مــا در داوری تألیفات، نوآوری به معنای 
تولید علم اســت که ما به آن توجه کردیم. مالک های دیگری از 
قبیل برقراری ارتبــاط با مخاطب هم مهم بود. یعنی اثر خیلی با 
شرایط و نیازها و خواسته های افراد بیگانه نباشد. کتاب هایی که در 
این جشــنواره بررسی می شوند مخاطبان مشخصی دارد. از این رو 
این مالک هم برای ما بســیار اهمیت داشت که به مسائل اساسی 

دانش آموزان و معلمان پاسخ دهد. 
دانستن برخی مسائل خیلی خوب است اما ندانستن شان ضرری 
نمی رساند. ولی برخی دیگر از مطالب را مخاطب حتماً باید بداند 
و به کار ببــرد. که وجود این مطلب در آثار هــم از مالک های ما 
بود. عالوه بر این ها خوش ســاخت و خوش نوشت بودن کتاب ها و 

سازمان دهی معرفتی آن ها در ارزیابی کتاب ها مدنظرمان بود. 
 با توجه به این معیارها کتاب ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

نویسندگان معموالً مخاطب محور نیستند. یعنی قبل از اینكه کتاب را 
بنویسند نمی دانند مخاطب اثرشان کیست یا خودشان برای مخاطب 
خاصی کتاب نمی نویســند. بنابراین ابتدا بایــد کتاب ها را پاالیش 
می کردیم که بدانیم برای چه مخاطبی نوشــته شده است و به چه 
سبكی مربوط می شــود. برخی کتاب های بررسی شده تخصصی، 

برخی مناسب دانشجویان  و برخی کامالً علمی هستند. 
 با توجه به اینکه مخاطب آثاری که در این جشــنواره 
بررسی می شــوند و نیازهای آن ها مشخص است، فکر 

می کنید این کتاب ها نیازهای آن ها را برآورده می کند؟
در میان کتاب های بررســی شده کتاب هایی وجود دارد که مفید 

هستند و می توانند نیاز مخاطب را برآورده کنند.
 پیشنهاد شما برای ارتقای کیفیت کتاب های این حوزه 

چیست؟ 
یكی از مشكالت جامعه، نشر آثار تكراری است. مثاًل در زمینه هایی 
ده ها و صدها عنوان کتاب وجود دارد و در برخی زمینه های دیگر 
کامــاًل خأل وجود دارد. اما اگر بخواهیم در حیطۀ آموزش وپرورش 

به ایــن موضوع بپردازیم باید بگوییم دانش آموزان به مطالبی نیاز 
دارند ولی ما ساز و کارهایی را که برای تعالی و تربیت شان الزم است 
ارائه نمی کنیم، برعكس هرچه را خودمان صالح می دانیم برای شان 
بیان می کنیم. به نظرم باید در این زمینه نظرسنجی جامع و علمی 
انجام شــود به طوری که نیازهای مخاطبان در هر دورة تحصیلی و 
نیز همكاران فرهنگی در رشته های گوناگون استخراج شود سپس 

محتوایی بسیار مناسب برای آن ها تولید کنیم.
از سوی دیگر امروزه مخاطبان حوصلۀ آثار حجیم را ندارند پس 
باید کتاب های کم حجم فراهم شــود. اگر چنین کارهایی صورت 
گیرد می تواند مفید باشد و سیر مطالعاتی برای دوره های تحصیلی 
مختلف را سازمان دهد. اگر فرهنگ قرآن را براساس نیازها تعیین 

کنیم خیلی مفیدتر از کارهای تكراری خواهد بود. 
 یکی از اهداف جشنواره، هدایت ناشران به سوی تولید 
آثار مناسب اســت. فکر می کنید چگونه می توان به این 

هدف دست یافت؟
این هدف مقدس است. اما آنچه در بازار کتاب قابل مشاهده است 
این است که ناشران یا کتابی را تولید می کنند که بازار فروش داشته 
باشــد یا اینكه کتاب  کمك درسی باشد. یعنی استاد یا معلمی آن 
کتاب را معرفی کند. چرا که رویكرد جامعه به کتاب خوانی ضعیف 
است و در سبد کاالی خانواده جایی برای کتاب و مطالعه پیش بینی 
نشده اســت. دو کار به طور هم زمان می تواند به تحقق این اهداف 
کمك کند. یكی اینكه خط مشی به ناشران ارائه شود و کتاب هایی 
که در این راستا هستند برای مدارس خریداری شود. از سوی دیگر 
خانواده ها برای مطالعه تشــویق شوند که الزمۀ آن کتاب های کم 
حجمی است که خواننده را به مطالعه ترغیب کند. این دو در کنار 
هم می توانند قرار گیرند و زمینه را برای رسیدن جشنواره به هدفش 
فراهــم کنند. البته این هدف در کوتاه مدت به دســت نمی آید. ما 
روندی را طی کرده ایم که کتاب خوانی را کند کرده است اکنون هم 
که کتاب های مجازی فراوان است، هرچه بتوانیم حجم کتاب ها را 

کم و تشویق ها را بیشتر کنیم یقیناً موفق تر خواهیم بود 

نویسندگان باید مخاطب محور باشند
پای صحبت علی اکبر شایسته نژاد، عضو گروه داوران حوزة تفسیر و ترجمه

علی اکبر شایسته نژاد، عضو گروه داوران حوزة تفسیر و ترجمة بزرگ ساالن است. به باور وی تولید آثار تکراری در برخی زمینه ها و کمبود 
کتاب در برخی زمینه های دیگر  از مشکالت حوزة نشر آثار قرآنی است. از سویی اعتقاد دارد که نویسندگان این آثار مخاطب محور نیستند 
و خودشان هم نمی دانند مخاطب کتاب شان کدام گروه اند و چه ویژگی هایی دارند. بنابراین ابتدا و قبل از هر اقدامی باید نیازسنجی جامعی 

از نیازهای دانش آموزان و معلمان صورت گیرد و متناسب با این نیازها، محتوای مناسب تولید شود.

ران
داو

 با 
گو

ت و
گف

|  رشد جوانه |  شمارة ۵۵ |  بهار ۱۳۹۶ 30



چالش»كتاب نخوانی« و ریشه های آن

پای صحبت رضا سالمت پناه، داور گروه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی

رضا ســالمت پناه از داوران حوزه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی است. وی که خود عضو شورای عالی انقالب فرهنگی است، امسال 
برای نخستین بار به عنوان داور در جشنوارة کتاب های قرآنی رشد شرکت داشته است. وی معتقد است جامعة ما نه با »چالش کتاب خوانی« 
که با »چالش کتاب نخوانی« روبه روست که خود حاصل معضل هایی است؛ از جمله چالش انتخاب، چالش شفاهی گرایی مذموم اجتماعی و 
نیز چالش محدود شدن مطالعه به آثاردرسی و کمک درسی. البته سالمت پناه، احیای رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سنت فرهنگی مان را 

یکی از راه کارهای برون رفت از این وضعیت می داند.

 آقای ســالمت پناه! آثاری را که در این گروه به شما 
رسیده بود چگونه ارزیابی می کنید و داوران چه مسائلی 

را مدنظر قرار داده بودند؟
ســطح آثار قرآنی رسیده به جشــنواره در عین معناداری 
در برخی گروه هــای موضوعی نزدیك به هم بود و این کار 
را بــرای داوران ســخت و لزوم دقت در داوری را بیشــتر 

می کرد. 
یكی از مســائل مدنظر داوران میزان مفیــد بودن آثار جهت 
گروه مخاطبان دانش آموز و معلم بود. چه بسا کتاب های برخی 
صاحب نظران و افراد مشــهور به جشــنواره واصل شده بود که 
حائز مراتب و ویژگی های منحصر علمی بود اما در این جشنواره 
چون مخاطب تعریف شــده ای دارد، آن آثار از دور بررسی کنار 

نهاده شد. 
مســئلۀ دیگر نیز تجمیع شاخص اتقان علمی اثر همراه با بُعد 
اثرگذاری بر ابعاد مهارتی و عاطفه و احساس مخاطب بوده است 
به گونه ای که موجب آشــنایی و انس دانش آموز با قرآن شــوند. 
یعنی در تمامی آثار توجه می شدکه آثار ابعاد معرفتی و عواطف 

را تأمین و در بُعد مهارتی هم موجب انس دانش آموز با مخاطب 
شود؛ یعنی توجه به این که دانش ها و مهارت های قرآنی در عین 
اتقان و اســتواری با هیئتی جذاب بــه دانش آموز انتقال یابد تا 
موجب تعمیم و تعمیق ارتباط و انس دانش آموزان با قرآن شود.
 جشنوارة رشــد اکنون از باسابقه ترین جشنواره های نیازمحور 
کشور محسوب می شــود که بنا بر نیاز به کشف و پیشنهاد آثار 
مطلوب با رویكرد رشــد و تربیت گروه های هدف شــكل گرفته 

است.
 بر همین اســاس می توانیم با پیشــینه و ظرفیت های موجود 
کارکردهای متعددی را از این جشنواره انتظار داشته باشیم که 
یكی از آن ها ارتقای نــرخ مطالعۀ کتاب خوب قرآنی در جامعۀ 
دانش آموزی است. این نكته از آنجا واجد اهمیت بیشتری می شود 
که، به عنوان فرهنگی مذموم و رایــج،  با مقولۀ کتاب نخوانی یا 
اکتفا به خواندن کتب  درســی و کمك درســی در جامعه مواجه 
می شویم که متأسفانه شــامل اکثر مقوله ها از جمله کتاب های 
دینی و قرآنی می شــود. این مسأله حاصل چالش های متعددی 

است که در جامعه وجود دارد.
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 دقیقًا چه چالش هایی؟
نكتــۀ ظریف در حوزة کتاب کودک و نوجوان، که به نحوی در 
جشنواره موضوعیت هم دارد، این است که بدانیم کتاب حاصل 
و حامل اندیشه ای واالست و این لزوماً بدان معنا نیست که باید 
در کتب کودکان و نوجوانان اندیشــه را  تنزل دهیم و سپس در 
اختیارشان بگذاریم، بلكه باید اندیشه را در قالب و زبانی مقبول 
و مؤثر برای کودک و نوجــوان بازآرایی و بازآفرینی و در همان 
سطح منتقل کنیم. در کتب کودکان و نوجوان اندیشه های بلند 
در قالب  ها و با زبان مقبول مخاطب بازآرایی و ارائه می شــود نه 
آنكه به صرف این ادعا که مخاطب ما توان درک و فهم عمیق را 
ندارد اندیشه هایی خرد و نازل را در قالب کتاب به او ارائه دهیم. 
به عبارتی، ارائــه اثر در این حوزه علم و هنِر توأمان را می طلبد 

و این همان گمشدة ما در عرصه کتاب کودک و نوجوان است.
یكی از مشــكالت جــدی کتاب نخوانی و 
یا کم خوانی به طور عــام و کتاب نخوانی در 
جامعــۀ دانش آموزی به طور خــاص و  در 
حوزة قرآنی به طور اخص این اســت که ما 
با »چالش انتخاب« روبه رو هستیم. یكی از 
مشكالت حوزة نشر کتاب در جامعۀ کنونی 
مســئلۀ وفور و انبوهی کتب منتشره است 
که موجب سردرگمی و بی انگیزگی مخاطب 
می شود. یعنی، به گونه ای، انتخاب مخاطب 
به چالش کشــیده می شــود، طوری که او 
باید در میان انبوهی از عناوین دســت بــه انتخاب بزند. این در 
حالی اســت که ما ابزارهای انتخاب و ارزشیابی را نیز در اختیار 
دانش آموز قرار نمی دهیم. این مشــكل در سطحی فراگیرتر در 
حوزه فضای مجازی و انبــوه محتواهای نازل در آن محیط هم 

قابل مشاهده ولمس  است.
در بســیاری از کشورها که جمعیتی بیشتر از کشور ما دارند و 
در آن ها نرخ  میانگین کتاب خوانی چند ده برابر ماست، عناوین 
کتب منتشــر شــده گاه تا یك پنجم کشور ماست و این قدرت 
انتخــاب و ضریب مطالعۀ کتاب خوب را بیشــتر می کند. ما به 
جای اینكه به دنبال افزایش عناوین کتب منتشره باشیم باید در 
اندیشــۀ افزایش شمارگان آثار باشیم؛ چرا که افزایش شمارگان 
در ارتیاط مستقیم با شاخص رشد و توسعۀ مطالعه و کتابخوانی 
در جامعه است. یكی از ویژگی های جشنوارة رشد هم به نظر من 
این است که چالش و سردرگمی انتخاب و فاصله میان مخاطب 
و کتاب خوب را کم می کند. یكی از کارکردهای جشنواره همین 

مقوله اســت کــه کتاب های خوب و معتبــر را معرفی می کند. 
اکنون باید این گفتۀ مشهور را که »هر کتاب به یك بار خواندن 
می ارزد« تصحیح کنیم. این سخن مربوط به زمانی بود که ما با 

انبوه عناوین کتب مواجه نبودیم. 
من چالــش دیگــری را که در ایــن حوزه هســت »چالش 
شفاهی شــدن اجتماعی« نام می گذارم. یعنــی اینكه جامعه به 
ســرعت به سمت شــفاهی شــدن پیش می رود. یعنی بیش از 
آنكه بشنود و بعد اندیشه کند و بنگارد، فقط می شنود و منتقل 

می کند. 
البته ما در ســنت های اســالمی ـ ایرانی خود، شفاهی گرایی 
پســندیده هم داشته ایم. مخصوصاً در مقولۀ تعلیم و تعلم قرآن، 
سنِت استماع، اِقرا و استقرار و حتی در تمدن اسالمی مقولۀ نقل 
شفاهی از خصیصه های پسندیدة آموزشی بوده است ولیكن این 
مقولۀ بنده از آن گونه نیســت بلكه به این معناست که گسترش 
و رواج ابزارهای اطالع رسانی با ویژگی سرعت در انتقال موجب 
شــده اســت که ما نیازهای خود را از منابع مســتند و مكتوب 
پیگیری نكنیم؛ بلكه رسانه های صوتی و تصویری، واسط کسب 
و انتقال دانش ما می شــود و چه بســا در این فضا اندیشه ها در 
معرکۀ بازار تبلیغات ســردرگم و نیازهــا غیرنیاز و غیرنیاز، نیاز 
تلقی شــود.  در این فضا کتاب خوانی و انس و آشنایی با منابع 
مكتوب کم رونق می شــود. از سوی دیگر، شــفاهی گری، یعنی 
انتقال گزاره های غیرمستند، شیوع پیدا می کند که آثار و نتایج 
اجتماعی منفی در پی خواهد داشــت؛ از جمله ســطحی گرایی 
اجتماعــی را به دنبــال دارد. البته باید در نظــر گرفت که این 
شــفاهی گری یكی از نتابج ســنت های معاصر ســبك زندگی 
اجتماعی و به نحوی از نتایج غلبۀ حس گرایی در جامعه است که 
مقدمات کم فروغ شدن عقل گرایی و اندیشه سازی در جامعه را 
فراهم می کند. اگر در گذشته هم در فضای سنت های اجتماعی 
ما شــفاهی گری سابقه ای داشت اما با رویكردی مثبت موجبات 
انتقال فرهنگ بین نســلی در جامعــه را فراهم می آورد، مثاًل از 
طریق نهاد خانواده و یا برخی تجمعات عمومی، حجم بسیاری از 
معارف دینی و فرهنگی در قالب قصه و خطابه و... منتقل می شد، 
اما اکنون هم کارکرد این نهادها کمرنگ تر شده و هم اثرگذاری 

رسانه های نوین فردی تر شده است. 
مقولۀ دیگری که در حوزة کتاب نخوانی با آن مواجه هســتیم 
این اســت که کتاب خوانی را اکتســابی نمی دانیم، در حالی که 
کتابخوانی رفتاری اکتســابی و عادت پســندیده ای اســت که 
بایــد نهادهای تعلیم وتربیــت و خانواده آن را آمــوزش و ارتقا 

یکی از ویژگی های 
جشنوارة رشد هم به نظر 

من این است که چالش 
و سردرگمی انتخاب 

و فاصله میان مخاطب 
و کتاب خوب را کم 

می کند
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دهند. این ناشــی از آن اســت که با کم کاری های نهاد خانواده 
و کج کارکردهــای نهاد تعلیم وتربیت، مــا گمان می کنیم مقولۀ 
آموزش و تربیت وظیفه و مأموریت نهادهای رسمی جامعه مانند 
آموزش وپرورش است. در حالی که این طور نیست. ما در فرهنگ 
دینــی و قرآنی مان، تربیت را جزء وظایف خانواده، پدر و مادر و 
نهادهای غیررسمی مثل علمای ربانی می دانیم. اصاًل عنوان عالم 
ربانی ناظر به جنبۀ تربیتی و فرهنگ ســازی علما در نهاد دینی 

و قرآنی ماست. 
چالش دیگــری که موجب کاهش میــزان مطالعه در جامعۀ 
دانش آموزی شده است  ناشی از نگاه فرهنگ سوز به مقولۀ کتب 
درسی و غیردرسی است. در جامعۀ ما مطالعۀ کتاب به کتاب های 
آموزشــی و کمك آموزشــی محصور شــده اســت. یعنی آنچه 
دانش آموز باید مطالعه کند و آنچه از او مطالبه می شود در حوزة 
کتب آموزشی و کمك آموزشی است و گمان می کنیم که مطالعه 
در غیر از محدودة درس نامه های آموزشــی، مطالعه ای بی فایده، 
کم اثر و بیهوده است که متأسفانه در محیط خانواده ها هم به آن 
دامن می زنند. بخشــی از این مصیبت از غلبۀ فرهنگی نادرست 
در جامعه از فعالیت سوداگرانه مؤسسات خصوصی تدوین کتب 
کمك درســی در جامعه ناشی شده اســت. این مؤسسات سود 
و گــردش مالی فراوانی دارند که برخــی ویژگی های موجود در 
جامعه هم آن را افزایش می دهد؛ مثاًل با کم شدن تعداد فرزندان 
در خانواده ها و نیز تشدید فضای مسابقه و نه رقابت علمی، سرانۀ 
تأمین هزینه آموزشی فرزند در خانواده باال می رود. خانواده برای 
تحصیل فرزند هرگونه پشــتیبانی مالی را عهده دار می شود و او 
را به کالس های متعدد می برد و کتاب های متعدد تهیه می کند؛ 
حال آن که بسیاری از نهادهای غیررسمی که در این زمینه کار 
می کنند، صالحیت نگارش کتاب های کمك درســی و آموزشی 
را ندارنــد. در این فضا آنچــه اهمیت دارد خواندن و مســابقۀ 
علمی اســت؛ اما خواندن در چه محدوده ای؟ فقط و فقط کتب 
کمك درســی که مؤسسات سوداگر تعلیم وتربیت آن را تدوین و 

منتشر می کنند. 
به نحوی ما انباشت تجربه و علم در آموزش وپرورش و سازمان 
مرتبط داریم که در اجتماع کمرنگ شده و نهادهای غیررسمی 
ســوداگر خود را در جامعه جا انداخته اند. این نشان می دهد که 
ما نتوانسته ایم نهاد رسمی تعلیم وتربیت را پشتیبانی و مطالبات 
فرهنگی جامعه را مهندســی کنیــم. در حالی که ابزارهای مهم 
سیاســت گذاری و قانونی در اختیار نهادهای رســمی است ولی 

ما نخواســته و یا نتوانســته ایم  نهادهای غیررسمی را در سایۀ 
تعلیم وتربیت به نفع فرهنگ جامعه مدیریت کنیم.

 برای رفع این چالش ها چه می توان کرد؟
باید رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سنت های فرهنگی خودمان 
را  در حوزة اســالمی را احیا کنیم. اگر به فهرستگان نسخ خطی 
کتابخانه های کشورهای اسالمی رجوع کنید، می بینید که عمدة 
کتب موجــود درکتابخانه های جهان اســالم و حتی قرآن های 
موجود در آن ها، اکثراً براســاس ســنت حســنۀ نذر و وقف در 
کتابخانه ها قرار گرفته اســت. یعنی ســنت نذر و وقف کتاب در 
فرهنگ اســالمی نقش مهمی در تولید، انتقال و توســعۀ دانش 
داشته اســت. ما نیازمند احیای این ســنت خصوصاً در سطوح 

مخاطبــان کودک و نوجوان هســتیم. چه 
ایرادی دارد ما در مدارس  کتاب خانه هایی را 
براساس سنت نذر و وقف کتاب ایجاد کنیم. 
هنوز بســیاری از مجموعه هــای ما کمبود 
کتاب را از جمله مشــكالت اساســی خود 
می دانند. ما برای برون رفت از این چالش ها 
را طراحی کنیم  برنامه هایــی  می توانیــم 
و اصاًل بر همین اســاس اســت که روز 18 
تیر در کشور، براساس مصوبۀ شورای عالی 
انقالب فرهنگی، همزمان با روز درگذشت 
اســتاد مهدی آذریزدی به نــام روز ادبیات 

کودک و نوجوان نام گذاری شده است. 

 فکر می کنید جشنواره در هدایت ناشران و مؤلفان در 
تولید آثار استاندارد چه نقشی دارد؟

جشنوارة رشد، با سابقۀ طوالنی خود، از نهادهای شناخته شده 
در این حوزه اســت و با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند 
نهادی برای رشــد و تعالی مجموعه آموزش وپرورش باشد. برای 
اینكه این ظرفیت را به سامان برسانیم راه طوالنی ولی شدنی را 
در پیش داریم. بنده اولین دوره ای است که در این جشنواره داور 
شدم اما آنچه در این جشنواره برایم جذاب و دلنشین بود نحوه 
تدوین و سامان دهی آیین نامه ها و مستندات داوری بود. به نظر 
من کاماًل روشن بود که آیین نامه ها و معیارهای داوری در مرور 
زمان به بلوغ رسیده اند. آن ها بسیار دقیق اند و سیاست حاکم بر 

آن تعالی و رشد اندیشه و تربیت لحاظ شده است 

سنت نذر و وقف کتاب 
در فرهنگ اسالمی نقش 
مهمی در تولید، انتقال 
و توسعه دانش داشته 
است. ما نیازمند احیای 
این سنت خصوصًا در 
سطوح مخاطبان کودک 
و نوجوان هستیم
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سورۀ حمد رکن زندگی است
پای صحبت سمیه افشار، نویسندة کتاب »خاطرات من و سورۀ حمد«

گو
ت و

گف

گفت وگو با 
پدیدآورندگان کتاب ها:  
لیال عابدینی

افشار! کتاب »خاطرات من و سورة  سرکارخانم 
حمد« از ســوی داوران چهاردهمین جشــنوارة 
کتاب های آموزشــی و تربیتی رشــد که مختص 
نامــزد دریافت جایزة  اســت،  قرآنی  کتاب های 
جشنواره شده است، ضمن تبریک، لطفاً مختصری 
از خودتان، مطالعات، پژوهش ها و آثارتان به ویژه در 
زمینة مذهبی و قرآنی بفرمایید. پیشــاپیش از توجه 
شما به متون داستانی قرآن محور سپاس گزارم و امیدوارم 

در این راه موفق باشید.
مــن علی رغم اینكه در خانواده ای مذهبی رشــد کرده ام 
و تمــام اقــوام و خانــواده ام از فعــاالن حــوزة فرهنگ و 
آموزش وپرورش هســتند و خودم هم چندســال ســابقۀ 
تدریس در دبیرســتان را داشــته ام، اما در دورة کارشناسی 
ارشد با چالش بزرگی روبه رو شدم و آن عدم توانمندی الزم 
در پاسخ گویی به شــبهات رایج دینی بود که در کالس های 
دانشگاهی بسیار با آن مواجه می شدم. شبهاتی که گاه تیشه 
به اصل اعتقــادات مذهبی می زد و اطالعات علمی و مذهبی 
من برای حفظ دین و پاسخ گویی به شبهات کفایت نمی کرد. 
این چالش ها مانند زلزله ای تمام زندگی مرا تغییر داد، تا آنجا 
که حاضر شدم برای توانمند شــدن در پاسخ دهی به شبهات 
بــه روش علمی و مقابله با روش ناصحیح ترویج علم و دین در 
دانشگاه، تمام شهر تهران را جست وجو کنم تا شاید یك کالس 

مناسب یا یك استاد خوب پیدا کنم.
عنایــت خداوند شــامل حالم شــد و بعد از یك ســال ونیم 
جست وجوی مستمر باالخره به آنچه در طلبش بودم دست پیدا 
کردم. هر چند دیگر برای پاسخ دادن به شبهات دیر شده بود و 
دورة کوتاه کارشناسی ارشد رو به پایان بود، اما دریچۀ جدیدی 
برای شــروع دوباره به رویم باز شد. تا قبل از آن دانشجوی نخبۀ 
علمی بودم که با داشــتن ســوابق علمی و عملــی قوی و پربار 
توانســته بودم بورس تحصیلی خارج از کشــور وزارت علوم را 
در مقطع دکترا کســب کنم، اما بعد از آنكه راه مقابلۀ علمی و 
روشمند با ترویج بی دینی را یافتم شروع به تالش نمودم که به 

حول و قوة خداوند تا امروز ادامه داشته است. 
تمــام فعالیت هــای علمی، پژوهشــی و تدریس خــود را در 

تحصیالت دانشــگاهی کنار گذاشتم و وارد عرصۀ جدیدی شدم 
و آن »تدبر در قرآن« بود. تدبری روشــمند با محوریت آیۀ 89 
سورة مبارکۀ نحل که می فرماید »نّزلنا َعلیَك الكتاُب تِبیاناً لِكلِّ 
شیِء و ُهدًی و رحمًۀ و بُشری لِلمسلمین« و ماحصل این تالش، 
تدوین پنج مقالۀ علمی پژوهشــی مرتبط به رشــتۀ تحصیلی و 
نگارش متن ادبی 17 ســورة قرآن کریم به صورت یكپارچه در 
قالــب یك کتابچه و همچنین یك کتابچۀ داســتانی از حدیث 
شریف کســاء بود که همگی در دست اقدام جهت چاپ و نشر 

هستند.

چطور شد به سراغ نوشتن کتاب رفتید؟
همیشــه با خودم فكــر می کردم چه خوب می شــد در دورة 
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نوجوانی و اوایــل جوانی کتابی پیدا می کردم که به طور ضمنی 
و غیرمســتقیم مرا با ســوره های قرآن مأنوس می کرد و قرآن 
خوانــدن را از حالــت معمول برایم خارج می ســاخت و عملی 

می کرد.
به ســبب عالقه و مطالعۀ زیاد از همان دوران کودکی شــروع 
به شــعر گفتن و نوشــتن متن ادبی کردم که برخی را به عنوان 
یادگارهایی از دوره های کودکی نگه داشته ام. به طور کلی از وقتی 
به یاد دارم همیشــه قلم و دفترچه ای کنارم بوده و در حال ثبت 
کردن بوده ام، یا ثبت علمی و یا ثبت ادبی و احساســی. دفتری 
دارم که خالصۀ هر کتابی را که مطالعه کرده ام در آن نوشــته ام 
و در مواقع مختلف بســیار از آن استفاده کرده ام. مثاًل چند جلد 
دفتــر دارم که در آن ها متون ادبی و تجربیات دینی را در قالب 
متــن ادبی ثبت کرده ام که امیدوارم بعدها به کار عده ای بیاید و 

مثمرثمر شود.
بعد از آشنایی با مجموعۀ دانشــجویی قرآن و عترت در سال 
1387 این فرصت ایجاد شد و خیلی آسوده و فارغ از دغدغه های 
رایج نویســندگان جرئت نوشتن متنی براساس قرآن را یافتم و 
شروع به نوشتن کردم. ابتدا نیت کردم به سبب تالش های بسیار 
مادرم در راه دینداری من، متنی بنویســم که تمام نوجوانان و 
جوانــان عالقه مند به حقایق عالم بتوانند از آن بهره مند شــوند 
و نتیجۀ آن را هرچه که باشــد هدیه کنم به مادرم که در تمام 
مراحل زندگی ام نه تنها همراهی ام کرده اند بلكه مشوق اصلی من 
در ادامۀ مسیر بوده اند. ماحصل آن کار و تالش کتاب »خاطرات 

من و سورة حمد« است.

در ارتباط با ساختار، شــیوه ارائه و بخش های مختلف 
کتاب توضیح می فرمایید؟

این کتاب یك ســاختار بسیار ســاده دارد و آن هم »فطرِت 
بیدار« اســت. یك نوجوان ســؤال دارد و به راحتی ســؤالش را 
می پرسد و در جست وجوی پاسخ است، به دور از ترس نگاه های 
دیگــران و عاقبت خداوند به او کمــك می کند. خداوند به تمام 
آن هایی که در جست وجوی آخرت و دین هستند کمك خواهد 
کرد، این فرمایش خود خداوند اســت »َمن یُِرد ثواَب الّدنیا نُوتِِه 
ِمنها و َمن یُِرد ثواب االخرة نوتِه ِمنها و ســنجزی الشــاکرین« 

)سورة آل عمران، آیۀ 145(
فطرت بیدار نوجوان همان چیزی را می بیند که ما آدم بزرگ ها 
به خاطر مشغولیات زندگی نوعاً از آن غفلت می کنیم و نمی بینیم.

نام گذاری هر بخش و ترتیــب قرارگیری آن ها بر چه 
اساس و معیاری شکل گرفته است؟

داســتان از یك توجه شروع شده اســت؛ توجه به چیزی که 
آن قدر به ما نزدیك بوده است که هر روز با آن مواجه بوده ایم و 
برایمان حالت عادی پیدا کرده تا زمانی که فراموشــش کرده ایم 
و داســتان ادامه می یابد. سیر نام گذاری نیز بر مبنای سیر عقلی 

جلو رفتن داستان است.

مباحث و محتوای کتاب شــما با یک زبان ساده و روان 
نوشته شده اســت. این نوع زبان نوشتاری که از نکات 
جالب توجه کتاب است از کجا نشئت گرفته و آیا از قبل 

به آن فکر کرده بودید؟
همان گونه که خدمتتان عرض کردم بنده نویســنده نیســتم 
و دورة نویســندگی طــی نكرده ام و تنهــا از روی ذائقه و میل 
شخصی می نویسم؛ لذا انتخاب این سبك نگارش از روی عمد و 
برای جلب توجه مخاطب نبوده اســت؛ بلكه سبك سخن گفتن 
یــك نوجوان اقتضاء می کرده و من خود را جای او گذاشــته و 

نوشته ام.
همان طور که از نام کتاب هم مشــخص است گویی خاطرات 
اوســت با ســورة حمد؛ بعضی مواقع از من پرســیده اند که آیا 
خاطــرات خود را نوشــته ای؟ من خودم را جــای یك نوجوان 
گذاشته ام و از زبان او خاطره نویسی کرده ام. نوجوان راحت حرف 
می زند، مثل ما پیچیده نشــده است، هنوز فكر و ذهنش سالم 

است و طهارت خاص خودش را دارد.

دلیل انتخاب سورة حمد چه بوده است و چرا این سورة 
قرآنی را انتخاب کردید؟

ســورة حمد رکن اصلی زندگی است. هیچ نمازی بدون قرائت 
ســورة حمد نماز نیست. قرائت این سوره واجب است، اما سورة 

بعدی را، به جای قل هو اهلل، مختارید که خود انتخاب کنید.

 مخاطب شما کدام گروه سنی است و راوی داستان در 
کدام گروه سنی قرار دارد؟

راوی داســتان یك نوجوان اســت. البته با اطالعات مذهبی و 
دینی جوان های امروزی شــاید بتوانیم بگوییم در اوایل جوانی 
اســت. اما مخاطب داستان از ســن دوازده سال به باال را شامل 
می شــود و جالب است بدانید بیشــتر افرادی که از این کتاب 

خوششان آمده است بزرگ ساالن بوده اند.

آیا در این زمینه یا زمینه های قرآنیـ  مذهبی قباًل کاری 
انجام داده اید؟

قبــل از نگارش این کتاب خیر. این کتاب اولین کار قرآنی من 
بود که در اواخر ســال 1393 چاپ شد؛ اما نگارش آن در سال 
1387 و اوایل آشــنایی من با مجموعۀ قــرآن و عترت صورت 
گرفت و مبنــای آن نیز همان دغدغۀ اولیه ای بود که خدمتتان 
عرض کردم ولی بعد از آن کتاب هایی دیگر و مقاالتی با محوریت 

قرآن نوشته ام.

آیا این کار ادامه خواهد داشت و در رابطه با سوره های 
دیگر قرآن نیز ممکن است انجام شود؟

بلــه، تا االن توفیق داشــته ام و برای هفده ســورة دیگر هم 
مشابه این کار را انجام داده ام؛ البته سبك آن ها بسیار متفاوت 

است 
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پیام هایی با »بوی گل محمدی«

گو
ت و

گف

ســعید روح افزا در سال 1343 در گرگان به دنیا آمد. وی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است. روح افزا نگارش را از سال 
1359 با عضویت در هیئت تحریریه مجلة سروش )صداوسیما( آغاز کرد و سپس قالب های گوناگون مانند قصه، نمایشنامه و فیلم نامه 
را آزمود. تاکنون عالوه بر نوشتن متن برنامه های متعدد داستانی و نمایشی، موفق به انتشار ده ها کتاب شده است که مخاطب بیشتر 

آن ها کودکان و نوجوانان هستند. روح افزا به عنوان یکی از نویسندگان حوزة ادبیات مذهبی نوجوانان شناخته شده است. 

آقای روح افزا، مجموعة »بوی گل محمدی« در دومین 
جشنوارة قرآنی ســازمان پژوهش نامزد دریافت جایزه 
شــده اســت، به نظر خودتان ویژگی خاص و بارز این 

مجموعه چیست؟
این مجموعه دو دستاورد داشت، اوأل با وجود محتوای سنگین و 
نداشتن تصویر و برخی جذابیت های ظاهری با استقبال مخاطب 
مواجه شــد. ثانیاً توجــه منتقدان و متخصصــان را جلب کرد. 
توسعۀ روزافزون ارتباط رسانه ای در سال های اخیر و برنامه ریزی 
دین ستیزان برای استفاده از فضاهای مجازی و رسانه ای در جهت 
دور کردن نســل نو از هویت دینی، نیاز جدیدی را پیش روی ما 
قرار داده است. باید از ظرفیت ادبیات برای محكم کردن پایه های 
عقیدتی مخاطبان بهره بگیریم. ادبیات دینی باید دورة بازنویسی 
ِصرف قصه های قرآن و روایات تاریخی را پشــت سر بگذارد و با 
استفاده از سابقۀ سال ها قصه نگاری مذهبی، اینك از قصه و هر 
ابــزار دیگری برای تبیین معارف دینی و تحكیم عقاید مخاطب 
استفاده کند. نویسندگان این حوزه باید طرح های نو دراندازند و 
قالب های تازه بســازند. باید روش همزبانی با مخاطب را در بیان 
عقاید و معارف پیدا کنند و این محتاج دست زدن به تجربه های 

جدید است.

این مجموعه از کجا و چگونه شکل گرفت؟
دربارة پیشینۀ این مجموعه باید بگویم که تاکنون نویسندگان 

کتاب های مذهبی ما در حوزة کودک و نوجوان بیشــتر تمرکز و 
تأکیدشان بر قصه های تاریخی بوده است و عمدتاً قصه های انبیا 
و ائمه و یاران آن ها را مبنای کار قرار می داده اند. و در این زمینه 
مطلب نوشته اند. لذا احســاس کردم زمینه برای انجام کارهایی 
که بتواند مفاهیم دینی را به بچه ها منتقل کند خالی است. برای 
همیــن با کمك کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان بر آن 
شدیم که به جای قرار دادن قصه های تاریخی در اختیار بچه ها، 

مفاهیم را به آنان آموزش دهیم.

آیا برای خواندن این مجموعــه ترتیبی وجود دارد و 
براســاس شماره اســت یا نه، و علت نام گذاری هر جلد 

چیست؟
می خواســتم مجموعه ای برای کودکان و نوجوانان باشــد که 
بــه بیان عقایــد و برخی مفاهیم و معارف بپــردازد و نام »بوی 
گل محمدی« در این راســتا شــكل گرفت. این مجموعه برپایۀ 
آیات قرآنی تنظیم شــده و قصد ما این بوده است که پیام های 
قرآن را در اختیار مخاطبان قرار دهیم. اصوالً ما به عنوان مخاطب 
قــرآن باید بدانیم به چه جایی آمده ایــم و در این دنیا از ما چه 
انتظاراتی می رود و چگونه باید با این مكان برخورد کنیم. بخش 
دیگــری از پیام های قرآن این اســت که خدا چــه ارتباطی با 
بندگانش فراهم می کند و بندگان باید در راستای جلب رضایت 
خداونــد چگونه حرکت کنند. در بخش های بعدی به دنیای بعد 
از مرگ و مقصد نهایی انســان ها و بهشــت می رسیم. بر همین 

گپ و گفتی با سعید روح افزا
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اســاس عنوان بخش اول، »زمین او«، بخش دوم »مهربانی او«،  
بخش ســوم »راه او«،  بخش چهارم »به سوی او« و بخش پنجم 

»بهشت او« انتخاب شد.

در هر جلدحدود  صد آیة قرآنی معرفی شــده اســت، 
انتخاب این آیه ها بر چه اساســی و برای چه گروه سنی 

لحاظ شده است؟
در ایــن مجموعه در هر جلد 100 تــا 110 آیه از آیات قرآن 
استفاده شده است و در مجموع از 6 هزار و 236 آیۀ قرآن حدوداً 
به یك دهم آن، یعنی 600 آیه، اشاره و به مخاطبان معرفی شده 
اســت. نحوة معرفی به این شكل است که آیات مرتبط با موضوع 
موردنظر از بین کل آیات انتخاب شــده اســت سپس بهترین و 
مناســب ترین ترجمه انتخاب شــده به گونه ای که به وسیلۀ این 
ترجمه هــای روان بتوانیم متن و مطالب راحت و قابل فهم را در 
اختیار مخاطب نوجوان قــرار دهیم. در انتهای هر جلد نیز اصل 

آیه به همراه ترجمۀ آن آمده است.

پیام کلی مجموعه »بوی گل محمدی« چیســت و چه 
نیازی احساس شد که شــما را به نگارش در این زمینه 

واداشت؟
تحول اجتماعی و فرهنگی که از حوالی ســال پنجاه وهفت 
در جامعۀ مــا به وجود آمد، نیاز شــدیدی را در زمینۀ تولید 
و عرضۀ کتــاب دینی برای اســتفادة مخاطبــان گوناگون و 
از جمله گروه ســنی کودک و نوجوان بــه دنبال آورد و این 
نیاز پای گروهی را به عنوان نویســنده در این عرصه باز کرد. 
مهم تریــن دغدغۀ آن روزها و ســال ها، پر کردن زمینۀ خالی 
و پاســخ دادن به این نیاز بود، فرصتی برای نقد و بررســی و 
اعمال ظرافت های کیفی وجود نداشت. با این همه آثار خوبی 
نیز در البه الی انبوه آثار، تولید و عرضه شــد. نویســندگانی 
که درصــدد تولید آثار دینی خاص بــرای مخاطب کودک و 
نوجــوان بودند، بیــش از هر چیز به قصه هــای قرآن کریم و 
تاریخ زندگی معصومان توجه نشــان داده و از این منابع برای 
تولید اثر استفاده کردند. این گرایش، جای خرده گیری ندارد 
و غیرطبیعی به نظر نمی رســد، ولی افسوس که بعد از سپری 
شــدن چند دهه از آغاز نهضت اسالمی، ادبیات دینی کودک 
و نوجوان در همان چهارچوب مضمونی پیشــین باقی مانده و 
گامی پیش ننهاده اســت. در این مدت، نویسندگان این گونه 
قصه ها حتــی تالش نكردند که به نوشــته های خود رنگی از 
تحلیــل تاریخی بزننــد و ذهن مخاطب را از ســطح و ظاهر 

حوادث، به عمق و باطن ببرند. البته در این ســال ها بسیاری 
از قصه های قرآن و پیامبران و پیشــوایان بــا نثرهای تازه تر 
بازنویســی شدند و با رنگ و لعابی نو در اختیار مخاطبان قرار 

گرفتند ولی این دستاورد کافی نیست. 

از نظر شما یک نویسندة مذهبی نویس در حوزة کودک و 
نوجوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

پیشــرفت ادبیات دینی کودک و نوجوان نیازمند نویسندگانی 
اســت که اوالً بینش دینی و آگاهی مذهبی داشته باشند، ثانیاً از 
نظر ادبی و قوت قلم به حد قابل قبولی رسیده باشند و ثالثاً ابتكار 
و خالقیت داشته باشند. نویسندگانی که این ویژگی ها در ایشان 
جمع باشد پرشماره نیســتند و برای رفع این نقیصه باید کاری 

جدی و بلندمدت انجام داد.
البته کاســتی ما در زمینۀ ادبیات دینی کودک و نوجوان تنها 
مربوط به نویســندگان نیســت. در این زمینه رفتار ناشــران و 
منتقدان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ناشران انگیزة بسیاری از 
حرکت های فرهنگی را می ســازند. از یك سو باید به نویسندگانی 
کــه کم و بیش توان تجربه کردن در این زمینه ها را دارند، میدان 
داده شــود و تالش آنان مورد حمایت قرار گیرد. از ســوی دیگر 
معرفــی و عرضۀ این آثــار به مخاطب، بایــد رویكردی متفاوت 
با اســتفاده از روش های جدید و کارآمد داشــته باشد همچنین 
شایسته است که از طریق تشكیل کارگاه های آموزشی و تجربی، 

استعدادهای جوان پرورش پیدا کند.

سخن پایانی؟
آنچه گفته شد و گفته نشد، وقتی محّقق می شود که مسئوالن 
فرهنگی دربارة اهمیت و لزوم پرداختن به ادبیات دینی کودک و 
نوجوان به یك باور عمیق برسند و برای تحمل دشواری ها آماده 

باشند.
انتظــار نمی توان داشــت که آثــار دینی بــا مضمون خاص، 
جذابیت های بازاری داشته باشد و در میدان رقابت آزاد، پرفروش 
جلوه کند، از این رو ناشــران بخش عمومی و دولتی که منتشر 
کنندة آثار برای مخاطب کودک و نوجوان هستند، باید موقعیت 
تاریخی و رســالت فرهنگی خود را بشناسند و به جای پیروی از 
روش های سنتی و جاری، برنامه های هدایتی و حمایتی را در این 

بخش در دستور کار قرار دهند.
هدایــت و حمایت نیاز به شــرحی دارد کــه در این گفت وگو 
نمی گنجد. همین بس که اگر به درستی انجام گیرد، میدان برای 

تجربه و آزمودن وسعت می یابد و پیدا می شود 
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ناشران حلقۀ اتصال نویسنده و جامعه
گپ وگفتی با نقی سلیمانی، نویسندة داستان های کوتاه قرآنی

گو
ت و

گف

نقی سلیمانی رمان نویس، طنزنویس و نویسندة داستان های کوتاه در سال 1340 در تهران به دنیا آمد. عالقة ایشان به پیامبر و ائمه 
اطهار)ع( باعث شکل گیری مجموعة 5 جلدی قصه های پیامبر و فرزندانش و نیز رمانی 9 جلدی دربارة پیامبر)ص( در این زمینه است. 
وی از کودکی و نوجوانی به شــدت به کتاب خوانی عالقه داشت و از راه کرایه کردن کتاب، به کتاب خوانی روی آورد. حدود سی اثر 
از او برای ســه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگ ساالن در زمینة رمان، داستان کوتاه، داستان طنز، نقد ادبی، تحقیق و پژوهش و 

زندگی نامة داستانی منتشر شده است. با وی گفت وگویی داشتیم که از نظر شما می گذرد:

آقای ســلیمانی! از چه سنی شروع به نوشتن کردید و 
بیشتر برای کدام گروه سنی و چه موضوعاتی نوشتید؟

بنده از کودکی و حتی قبل از مدرســه عالقۀ زیادی به کتاب 
و کتاب خوانی داشــتم و زمانی که خواندن نمی دانستم، برادرم 
برایم کتاب می خواند و در دوران مدرسه نیز با کرایۀ کتاب، این 
عالقه ادامه داشــت. در همۀ زمینه ها مطالعه داشتم ولی بیشتر، 
داستان و داستان نویسی مورد عالقۀ من بود، داستان هایی چون 
شاهكارهای ادبی ایران و جهان را می خواندم. در سال 58 اولین 
کتابم چاپ شد. آن موقع انجمن حكمت و فلسفه جلسات قصه 
برگزار می کرد که من نیز در آن جلسات شرکت می کردم. ادامۀ 
همان جلسات باعث شد رفته رفته وارد کار نویسندگی شوم که 
تا امروز هم ادامه دارد. من در ســه حــوزة کودکان، نوجوانان و 
بزرگ ســاالن کار انجام داده ام اما تمرکزم بر گروه سنی نوجوان 
اســت و در رابطه با موضوعاتی چون داستان کوتاه، رمان، طنز 
داستانی و مسائل اجتماعی و مذهبی کار می کنم. اولین داستان 
من در مجله ای به نام »پیام شادی« در حدود سال 55 چاپ شد 

و سپس اولین کتابم که منتشر شد »همسفران باد« نام دارد.

از نوشتن قصه های پیامبر و فرزندانش چه هدف خاصی 
را دنبال می کردید؟

این مجموعه، داستان هایی از زندگانی پربرکت پیامبر مهربانی 
را به رشــتۀ قلم درآورده و با بیانی ساده، محبت و ُحسن خلق 
رســول اکرم)ص( را بیان می کند. در واقع قصه های مذهبی که 
نوشته می شوند دو نوع هســتند؛ یك نوع قصه های مذهبی که 
بــه معجــزات می پردازند و نوع دیگری که وجــود دارد، بچه ها 
می خواهند با زندگی واقعی پیامبر و امامان آشــنا بشــوند و آن 
بخشــی برایشــان جاذبه و جذابیت دارد کــه در زندگی واقعی 
خود نیز بتوانند عمل کنند. بنــده در مقدمۀ کتاب آورده ام که 

یك روز پدری بــرای بچه هایش از پیامبــر اکرم)ص(، حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س( ســخن می گفت و از معجزه های آن ها و 
بزرگی شــان حرف می زد و از خیلــی چیزهای دیگر؛ بعد گفت: 
»ما باید در زندگی واقعی مثل آن ها باشیم.« پسرک گفت: »بابا 
دلم می خواهد بدانم آن ها در زندگی معمولی چه کار می کردند.« 
پدر درماند. او هر چه می دانســت، دربارة معجزه های آن ها بود... 
بنابراین مدتی فكر کرد. بعد گفت: »باید کتاب بخوانم و قصه های 
زندگی آن ها را برای شما پیدا کنم و بگویم.« بنده خودم شاهد 
این گفت وگو بودم. متأســفانه چنین کتاب هایی دربارة پیامبر و 
امام های ما کم اســت؛ کتاب هایی دربــارة زندگی واقعی آن ها، 
به همین دلیل بود که من برای یافتن جواب ســؤال آن پسرک، 

این کتاب ها را نوشتم.

آیا قصــه های هر پنج   جلد متصل به هــم و در امتداد 
هم اند؟

ایــن کتاب ها مجموعۀ قصه های کوتاه اســت و هر جلد، 3 تا 
5 قصه را دربرمی گیرد که در هرکدام داســتان هایی از پیامبر و 
فرزندانش آورده شده است. این به انتخاب خواننده است زیرا هر 
جلد قصه های متفاوتی از پیامبر و فرزندانش را مطرح می کند و 
از این زاویۀ دید نگاه می کند که این بزرگواران در زندگی واقعی 
و معمولــی خود چگونه عمل می کردند و نه اینكه چه معجزه ای 
انجام داده انــد و یا کارهای بزرگی که همگان می دانند، در واقع 
زندگی واقعی آن ها را بررسی می کند که برای مثال چه کارهای 
نیكی ایشان انجام داده اند که مخاطب و خواننده هم اگر بخواهند 
می توانند انجام بدهند، یعنی نیازی نیســت که حتمأ در اندازة 
ایشان ایثارگر باشیم. در حد خودمان نیز اگر بخواهیم می توانیم 

انجام بدهیم.
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مخاطبان این مجموعه چه گروه ســنی هستند و شما 
چگونه نیازســنجی می کنید و کتاب مناسب با موضوع 

خوب برایشان می نویسید؟
مخاطبان این مجموعه کــودکان کالس های چهارم، پنجم و 
ششــم و در واقع کودکان سال های پایان دبســتان می باشند. 
در رابطه با نیازســنجی مخاطبان نیــز خدمتتان عرض کنم که 
داستان نویسی یك رشــته قواعد خاص و ویژه در زمینه ادبیات 
کودک و نوجــوان و یك چیزهای کلی دیگر دارد، مثال اگر یك 
داستان شخصیت جذابی داشته باشد چنان که تاریخ قصه نشان 
می دهد برای بچه ها جذاب است، مانند هاکلبری فین، پینوکیو، 
شازده کوچولو و ... یا اگر داستانی پرحادثه و ماجراجویانه باشد، 
طبعاً نوجوانان بیشتر استقبال می کنند، یا مثاًل اگر کار تخیلی تر 
باشد کودکان بیشتر دوست دارند، این موارد کلی است و مواردی 
هم وجود دارد که تجارب شــخصی نویسنده در ارتباط با خود 
بچه ها و یا کتاب هایی اســت که نوشته شده است و تأثیرش در 

جامعه مشهود است. 
مهم ترین امر در قصه نویســی این است که قصه آن قدر کشش 
داشــته باشد که خواننده نتواند از متن جدا شود، البته قصه 13 
عنصــر اصلی دارد که باید با هم ترکیب شــوند و خوش ترکیب 
باشــند، حتی انتخاب نام قصه هم بســیار مهم است که جاذبه 
داشته باشــد و به نوعی کلیت کار را نیز برساند؛ یا قواعدی که 
توسط اساتید قصه نویســی مطرح شده یا نویسنده تجربه کرده 
اســت. با توجه به اینكه قصه یك تاریخ 4000 ســاله دارد و به 
دلیل این قدمت، منتقدانــی بوده اند که با نقد کتاب های خوب 
شیوه ها و روش ها و قواعد کلی  را استخراج کرده اند و اگر هم در 
طول تاریخ قصه نویسی عواملی جایگزین شده، عوامل جذاب تری 

مطرح شده است.

عالوه بر این، شــما رمان دیگری هم در رابطه با پیامبر 
اسالم تألیف کرده اید. 

ایــن مجموعه در واقع روایت زندگی معمولی و واقعی پیامبر و 

فرزندانش در قالب داســتان های کوتاه است که قابل تعمیم به 
زندگی خودمان نیز می باشــد. قصه هــای این کتاب در حقیقت 
بیشترشــان قصه های قرآنی اســت. از اشــاره های قرآن به یك 
واقعۀ جالب که قصه اش را مفسران بزرگ در تفسیرشان از قرآن 
آورده انــد یا در کتاب هایی که علت نازل شــدن یك آیه یا چند 
آیــه از طرف خدا در آن ها آمده اســت. خصوصیات اصلی آن ها 
این است که به زندگی پیامبر و فرزندانش می پردازد، ولی رمان 
پیامبــر یك رمان بلند 9 جلدی اســت که براســاس قرآن و با 
استفاده از نهج البالغه، کتاب ها و روایت های معتبر، با عنوان های 
پیش از تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی و میان سالی در 2 جلد و 
کالن ســالی نیز در دوجلد، که شش جلد اول منتشر شده است 
و مابقی در دست چاپ می باشــد و در آن زندگی پیامبر اسالم 
در دوران هــای گوناگون پیش از تولد تا زمان بعثت و پس از آن 
یعنی یك گسترة 63 ساله را برای نوجوانان بازگویی کرده است.

 نوشتن داستان و قصه با موضوعات مذهبی و دینی نیاز 
به چه ابزار و تخصصی دارد؟

این ســؤال دو بخش اساسی دارد. بخش اول اینكه مستنداتی 
که از زندگی پیامبر و یا ائمه)ع( ارائه می شــود معتبر باشد و به 
اصطالح خرافی و غیرواقعی نباشــد و منابع موجود آن را تأیید 
کند. بخش دوم اینكه قلم نویســنده شیوا و روان باشد و مطالب 
را به بهترین نحو انتقال دهــد. این دو بخش در کنار هم باعث 
تولید یك کتاب خوب و تأثیرگذار می شود یعنی تمام عوامل در 
کنــار هم و هماهنگ عمل کنند ماننــد همان 13 عنصر اصلی 
قصه نویســی که عرض کردم. اولین مســئلۀ قصه نویس بعد از 
به دســت آوردن منابع معتبر و مهم و مستند این است که قصه 
باید زنده باشد، یعنی حس شود. یعنی زمانی که خواننده آن را 
می خواند احساس کند همراه شخصیت های قصه است و با آن ها 
زندگی می کند. قصه ای که بتواند به این حد برسد قطعاً در ذهن 
می ماند. قصه مذهبی که فقط معجزات و کرامات پیامبران و ائمه 
را بازگو کند تنها بزرگی و قداســت ایشان را بیان می کند و در 
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زندگی واقعی مخاطب یا کودکان تأثیر بســزایی نمی گذارد ولی 
اگر به ظرافت های زندگی پیامبر از جمله تحمل اذیت و آزار در 
برابر مشكالت، یا برخورد با همسایگان، دوستان و حتی دشمنان 
بپــردازد این موارد در زندگی معمولــی مخاطب مصداق دارد و 
کاماًل تازه و جذاب اســت، نویســنده ای که این ظرافت ها را در 
قصه آشكار نماید قطعا در ذهن مخاطب حك می شود و جذابیت 
خاصی ایجاد می کند، ولی اگر قصۀ مذهبی مســتند نباشــد و 
ساختۀ ذهن مخاطب و غیرواقعی باشد تأثیری نمی گذارد. قصۀ 
مذهبی باید بســیار دقیق و با توجه به منابع معتبر باشــد. اگر 
نویســنده ای آشــنایی با منابع ندارد می تواند از بزرگانی که در 
این زمینه کار کرده اند مشــورت بگیــرد و یا از کتاب های آن ها 

استفاده کند.
مهم ترین عاملی که باید یك قصه نویس دینی مسلمان داشته باشد 
توجه به خود قرآن است زیرا یكی از معتبرترین منابع برای قصه های 
مذهبی علی الخصوص در رابطه با پیغمبر اســت که در 23 سال بر 

پیغمبر نازل شد و حتی به کودکی ایشان نیز اشاره کرده است.

برای مطالعه در زمینة قرآن و موضوعات قرآنی و نقش 
آن در تربیت کودکان و نوجوانان چه آثاری را پیشــنهاد 

می  دهید؟
برای شروع قصه، آن هم قصه ای که مستند باشد بسیار مناسب 
اســت که قصه ها غیرواقعی، تخیلی و فانتزی نباشــند. البته هر 
چقدر داستانی تر نقل شود بیشــتر کودکان و نوجوانان را جذب 
می کند تا به صورت مقاله ای باشــد. باید با مواردی همراه باشــد 
کــه برای مخاطب جذابیت دارد. اگر قصه ای نوشــته شــود که 
تصویرگری نداشته باشد، خوب نیست. بچه ها حق دارند که آثار 
هنری را بخوانند و ببینند و اگر ناشران در این زمینه کار نكنند به 
ارتباط بچه ها با دین ضربه می زنند، در این زمینه والدین، معلمان 

و بزرگ ترها می توانند در انتخاب کتاب مناسب کمك کنند.

چه توصیه ای به مؤلفان دیگر دارید که در حوزة کودک و 
نوجوان آثار دینی و مذهبی مناسبی ارائه دهند؟

همان دو مسئله ای که مطرح کردم؛ در وهلۀ اول به آثار و منابع 
درجه اول توجه کامل بكنند مانند قرآن و نهج البالغه و در عین 
حال آثار بزرگانی چون عالمه طباطبایی، شهید مطهری و دکتر 
شهیدی. این ها ســال ها تحقیق شان را به کتاب تبدیل کرده اند. 
باید هم به نســل قدیم و به هم نسل جدید توجه کرد و در عین 
حال منابع درجه اول را کنار نگذاشــت. در وهلۀ دوم اثر هنری 

شده باشد که توجه بچه ها را بیشتر جلب کند. زمانی که فیلمی 
داستانی ساخته می شود باید جاذبۀ داستانی داشته باشد، حادثه 
داشــته باشد، شخصیت پردازی داشته باشد. در قصه نیز همین 
است باید زاویۀ دید درست، شروع جذاب و زبان اثر خوب باشد. 
در داستان نویســی باید زبان زنده و نزدیك به زبان گروه ســنی 
مخاطب باشد. این عوامل باهم باعث موفقیت کتاب مناسب می شود.

آیــا موضوع یا مســئله ای وجود دارد کــه در زمینة 
کتاب های گروه سنی نوجوان کمبود داشته باشد و جای 

خالی آن را احساس کنید؟
نوجوان ها نیاز به قصه های خــوب پرجاذبه دارند. امروزه ما با 
بحران قصه نویســی مواجه هســتیم. اگر به نوجوان ها قصه های 
خوبی عرضه شود که بخوانند یا فیلم های خوبی که ببینند آگاهی 
همراه با هنر به جامعه عرضه می شــود و در نتیجه مشــكالت 
اجتماعی کمتری پیش می آید. مســئلۀ دیگر متأسفانه مدیریت 
فرهنگی ضعیف اســت؛ یعنی افرادی را به مســئولیت هایی که 
تخصص کافی ندارند می گمارند. یكی از مشــكالت عمدة کشور 
همین مسئله است که مدیران فرهنگی با موضوعاتی که باید کار 

کنند آشنا نیستند.

مسئله ای در زمینة نشــر آثار مناسب و یا نویسندگان 
وجود دارد که بخواهید مطرح کنید؟

بلــه، اگر ناشــران در ایــن زمینه ها ســرمایه گذاری کنند ما 
نویسندگان خوب زیادی داریم که می توانند کار کنند و مخصوصاً 
اگر با برنامه ریزی باشد، مطالب و موضوعات فراوان و منابع خوبی 
نیز در ارتباط با آن ها وجود دارد ولی هنوز کار نشــده اند، موارد 
کلی و تكراری زیادی هســت که نویســندگان و ناشران تكرار 
کرده اند ولی موضوعات فراموش شــده بسیاری هستند که هنوز 
ناشــران یا نویسندگان به ســراغ آن ها نرفته اند. ناشران در این 

زمینه باید با نویسندگان همراه تر باشند.

جشــنوارة قرآنی روی مؤلفان و نویسندگان در زمینه 
تولیدات آثار جدید چه تأثیری دارد؟

جشــنواره ها کاًل در هر زمینه ای که باشند و کار هنری انجام 
شود، تاثیر مثبت و مطلوبی دارند. داوری این جشنواره ها بخش 
مهمی است که باید توسط داوران زبده انجام شود؛ از آن مهم تر 
اینكه ناشران نیز در این جشنواره ها شرکت کنند، زیرا آن ها خط 

اتصال بین نویسنده و جامعه اند 
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جشنواره، فرصتی برای معرفی 
کتاب های قرآنی

گپ و گفتی با استاد ابوالفضل بهرام پور

 بفرمایید در حال حاضر مشغول چه کاری هستید. 
_  مــن با توجه به تحصیالت حوزوی و دانشــگاهی ام در حال 
حاضر ترجمه و تفســیر قرآن کریــم را در 30 جلد و همچنین، 

ترجمۀ نهج البالغه را در سه مجلد در دست تألیف دارم.
با عنایت به اینکه جناب عالــی یکی از صاحب نظران و 
مفسرین قرآن کریم هســتید، دربارة این جمله توضیح 

بفرمایید: »آیا گناه، می تواند خود را بر ما تحمیل کند؟«
ـ ما در مقابل هیچ تحمیلی واقع نمی شــویم، تحمیل آن است 
که نتوانیم قهر و مخالفت کنیم. اگر قهراً مرتكب گناه شویم فوری 

توبه می کنیم.
به نظر شــما تفاوت یک حافظ و قــاری قرآن کریم که 
مفاهیم قرآنی را تعلیم دیده است با کسی که این تعلیمات 

را ندارد در چیست؟
ـ اگر این افراد عامل نباشــند فرقی با دیگران ندارند بلكه فقط 
یك علم را فراگرفته اند. در عین حال، چنین آدمی آماده تر است 

برای تقرب جویی به خدا و عمل صالح.
با این توصیف اگر باور کنیم که ما در جهان هستی، در 
مقابل چشم های ناظِر عالِم خلقت قرار داریم، چه پیامدی 

برای ما انسان ها دارد؟
ـ مردم چون این بــاور را ندارند، هر خالف و ظلمی را مرتكب 
می شــوند. کســی که خود را مقابل دوربین هــای مخفی الهی 

احساس کند، عمل مكروه هم انجام نمی دهد.
ـ شــما رفتار افراد محرم و نامحرم را در جامعه  چگونه 

ارزیابی می فرمایید؟
ـ باید نظر قرآن و عترت و ســنت را درست در این باره تفهیم 
کنیم. ازدواج ها ارزان و آســان شود. در دانشگاه ها مثل مدارس، 
تفكیك دختر و پســر انجام شــود که هم جلوی افت تحصیلی 

گرفته شود و هم خالف ها کمتر شود.
به نظر شما آیا برگزاری جشنوارة کتاب های قرآنی را در 

حوزة کتاب های تألیفی قرآنی مناسب می دانید؟
ـ باالخره باید به صورتی قرآن معرفی و در اختیار عالقه مندان 
قرار گیرد. این هم روشی مناسب برای معرفی کتاب با موضوعات 

قرآنی است.
آیا پیشنهادی برای مؤلفان کتاب های قرآنی دارید؟

ـ باید اهل مطالعه و دقت بشوند.
در پایان بفرمایید مدارس قرآنی که در ســال های اخیر 
تأسیس شده اند چقدر در آموزش قرآن به کودکان مؤثر 

هستند؟
تأثیر مدارس قرآنی در آموزش قرآن وقتی بیشــتر می شود که 
دانش آموز بعد از کالس پنجم یا ششــم مثاًل، یك سال مدرسه را 
ترک کند و تمام وقت قرآن را یاد بگیرد و دوباره به مدرســه باز 

گردد. یعنی پیوسته باشد 

 صدیقه رضانژاد

ان
دگ

ورن
یدآ

 پد
و با

وگ
فت 

گ

اســتاد ابوالفضل بهرام پور )متولد 1320، زنجان( دارای كارشناسی ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشكدة الهیات دانشگاه تهران 
است. وی مدرس روش ترجمه و تفسیر و مؤسس »دفتر ترجمه و تفسیر دارالقرآن« در سازمان تبلیغات اسالمی تهران می باشد.

استاد بهرام پور از قرآن پژوهان كوشای معاصر است. او از سال های پیش از انقالب در تألیف كتب درسی با شهیدان آیت اهلل محمد 
بهشتی و محمدجواد باهنر در زمینة مسائل قرآنی و دینی همكاری داشته است. آقایان محمداسماعیل صائنی و عزالدین زنجانی هم 

از اساتید برجستة ایشان بوده اند. كوشش و هدف اعالی آقای بهرام پور، ناظر به آسان سازی فهم قرآن برای عامة مردم است.
از آثار قلمی اســتاد بهرام پور می توان به تفســیر یك جلدی مبین، تفسیر 30 جلدی نسیم حیات، و نیز مناظرة مذاهب اسالمی با 

وهابیت اشاره كرد. گفت وگوی كوتاهی با وی داشتیم كه می خوانید:
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داستان های قرآنی روحیۀ كودكان و 
نوجوانان را تلطیف می کند

پای صحبت محمود حکیمی، نویسندة پیشکسوت کودک و نوجوان

گو
ت و

گف

با توجه به اهمیت توسعة ادبیات قرآنی بین كودكان و نوجوانان پای صحبت محمود حكیمی، یكی از نویسندگان موفق و فعال حوزة 
ادبیات كودكان و نوجوانان نشسته ایم.

محمود حكیمی معتقد اســت اصواًل آیات الهی و آموزه های دینی تأثیراتی شــگفت بر روح كودكان و نوجوانان دارد. معلمی كه، در 
ســاعات مخصوص، در مدرســه برای كودكان و نوجوانان مباحث دینی را مطرح نموده و گاه قصه های مذهبی می گوید، بیش از دیگر 
معلمان در رشــد معنوی آنان نقش دارد. حكیمی، یكی از پركارترین نویسندگان كتاب كودك و نوجوان است. سابقة 50 سال تدریس 
در آموزش وپرورش و مراكز تربیت معلم را نیز در كارنامة خود دارد و آثار بسیاری در زمینه های گوناگون تألیف، ترجمه و تدوین كرده 

است.

آقــای حکیمی، جناب عالی کتاب هــای زیادی تألیف 
کرده اید، و اخیراً یکی از آثار شــما بــه نام »فرصتی 
برای انتخاب« در زمینة قضــا و قدر مورد توجه داوران 
جشــنوارة قرآنی قرار گرفته است. ضمن عرض تبریک 
به شــما، بفرمایید این مسئله شناسی موضوعی از کجا 
نشئت یافت و ایدة پرداختن به این موضوع چگونه شکل 

گرفت؟
آنچــه باعث تألیــف این کتاب شــد عالقۀ بنده بــه تاریخ، 
علی الخصوص تاریخ تمدن اســالم و مطالعــه و نگارش در این 
زمینه می باشــد. من ضمن مطالعه و تحقیق خود متوجه شدم 
که اندیشــۀ جبرگرایی در برخی از دوران ها وسیله ای بود برای 
خودکامگان ظالــم تاریخ که اعمال ناشایســت خود را به قضا 
و قدر و مشّیت الهی نســبت بدهند. جبرگرایی، به خصوص در 
حكومت اموی ها بیش از هر چیز دیگر ترویج پیدا کرد. حاکمان 
بنی امیه ادعا می کردند که خالفت آن ها قضا و قدر الهی اســت 
و بندگان اختیاری ندارند و در این راستا حدیث سازانی را وادار 
می کردند احادیثی در تأیید جبرگرایی بســازند. از طرف دیگر 
در اســالم راستین، یعنی تشــیع، مردم بر این باورند که هرجا 
انسان ها، گروه ها و جوامع در انجام کار راه های متعددی را پیش 

رو داشته باشند و آن ها را بسنجند و سپس یكی را برگزینند در 
این صورت کار از روی اختیار صورت گرفته است. امامان شیعه 
و ائمــه اطهار)ع( درواقع پیام آور آزادی و حریت انســان بودند. 
اعتقاد به جبر، اندیشــه ای جاهلی اســت و برداشت نادرست از 
مفهوم قضا و قدر از انسان موجودی می سازد که هیچ گونه اراده 
و اختیاری از خود ندارد. با مطالعۀ آثار افراد بزرگی چون شــیخ 
صدوق درگذشته و آیت اهلل مطهری، آیت اهلل جعفر سبحانی در 
زمان ما، مســئله جبر و اختیار دغدغۀ ذهنی بنده شد و بر آن 

شدم در این زمینه، کتابی به تألیف درآورم.

انتخاب« چه کســانی  برای  مخاطبان کتاب »فرصتی 
هســتند؟ و این کتاب چه نیازی از آن هــا را برآورده 

می کند؟
بیشتر دانش آموزان پیوســته در تكاپو و جست وجو هستند و 
پرســش های تازه ای به ذهن آن ها خطــور می کند. طرح بحث 
جالب و پرهیجان »جبر و اختیار« از مباحثی اســت که موجب 
شكوفا شدن خالقیت دانش آموزان می گردد. جبر و اختیار یك 
موضوع عقیدتی اســت و هر کســی باید بدانــد که در زندگی، 
مختار یا مجبور اســت. دانستن این موضوع موجب می شود که 

لیال عابدینی
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خواننده بــرای اعمال خود انگیزه پیدا کند یا انگیزه هایش را از 
دست بدهد. این مباحث تعالی و پیشرفت اندیشۀ دانش آموزان 

را به دنبال دارد.
موضوع جبر و اختیار برای نوجوانان ســنگین نیست؟ 
شــما این موضوع را از چه زاویه ای مطرح کردید تا قابل 

هضم و یادگیری باشد؟
همان طور که می دانید موضوع جبر و اختیار از مباحث کالمی 
و فلســفی است که بیشــتر در حوزه ها و دانشــگاه ها تدریس 
می شود، اما در این کتاب تالش کرده ام در قالب روایت داستانی 
به دیدگاه قــرآن کریم دربارة جبرگرایــی و نتایج اجتماعی و 
تاریخــی این اعتقاد بپردازم. اصوالً بیشــتر نوجوانان با آیه »ال 
اکراه فی الدین قد تبین رشــد من الغی فمن یكفر بالطاغوت و 
یومن باهلل فقد استمسك بالعروه الوثقی الانفصام لها واهلل سمیع 
علیم« آشنایی دارند و بارها ترجمۀ این آیه را دیده و شنیده اند 
که »اکراه و اجبار در دین نیســت، همانا راه درست از گمراهی 
جدا شــده اســت پس هرکس به طاغوت، کفر ورزد و به خدا 
ایمان آورد، تحقیقاً به دســتگیرة محكمی چنگ زده که آن را 
گسستن نباشد و خدا شنوا و داناست«. قرآن کریم یك ویژگی 
مهم دارد و آن، این اســت که هرچه انســان بیشتر به مطالعۀ 
دقیق آیات آن می پردازد، بیشتر به اختیار انسان پی می برد، اما 
پیروان مكتب جبر می گویند که علم پیشــین خداوند به اعمال 
و رفتار انسان، نشانۀ آن است که انسان اختیاری از خود ندارد. 
انتخاب اسم کتاب نیز با هدف بوده است، خداوند همیشه برای 
همۀ انســان ها فرصت انتخاب داده اســت و نوجوان نیز در این 
سن فرصت انتخاب و اندیشیدن به مسئلۀ جبر و اختیار را دارد.

در ارتباط با ساختار کلی و شیوة ارائه فصل های کتاب 
توضیحات ضروری و الزم را بفرمایید.

در این کتاب مباحث به صورت پرســش و پاسخ بین معلمان 

و دانش آمــوزان از دید و نظر نوجوانان صورت گرفته اســت و 
در بخش هــای گوناگون مفاهیم جبــر و اختیار در طول تاریخ 
اســالم، حكومت حاکمان، مســئلۀ هدایت و جبر و اختیار در 
آثار ادبی و کتاب های تاریخی با اســتفاده از آیات قرآن کریم با 
زبانی ســاده و روان مطرح شده اند. در آثار ادبی سخن از جبر و 
اختیار تنها در شعر برخی از شاعران به چشم نمی خورد؛ نگاهی 
به کتاب های ادبی نشــان می دهد که گاه حتی حكایت نویسان 
جبرگرا نیز اندیشــۀ جبرگرایانۀ خود را در حكایت های کوتاه و 
طوالنی منعكس ساخته اند. از میان شاعران ناصرخسرو قبادیانی 
و جالل الدیــن محمد مولوی بیش از شــاعران دیگر از اختیار 

انسان سخن گفته اند.

نوشته  ادیان  آثاری در زمینة  نویسنده ای که  به عنوان 
و منتشر ســاخته اید در این زمینه خأل چه موضوعات و 

کتاب هایی را در جامعه احساس می کنید؟
آثاری که دانشــمندان شــیعی تألیف کرده انــد از »اختیار« 
ســخن می گویند امــا در برخی از آثار مذاهب دیگر ســخن از 
»جبر« اســت. بنده معتقدم می توان از دانشــمندان، شاعران و 
نویســندگانی که به اختیار معتقدند برای نقد سالم و منصفانه 
اســتفاده کرد. البته این نقد باید با احترام و کاماًل علمی باشد. 
در بحث هــای علمــی و نقد ادبی با ادیان دیگــر هرگز نباید با 
خشونت سخن بگوییم، به دلیل این که نقد سالم همیشه سازنده 
و باعث پیشــرفت و رشد می شــود. زیرا اگر سخنان و احادیث 
جبرگرایان را که اندیشــه ای ضدعقل است گروهی از انسان ها 
بپذیرند و قبول کنند که انســان در آنچــه انجام می دهد هیچ 
اختیاری از خود نــدارد، درواقع از پذیرش عدل خداوندی دور 
شــده اند. چون اگر همۀ انسان ها اعم از خطاکار یا درستكار در 
انجام عمل مجبور باشــند پس عادالنه نیست که خدا عده ای را 

کیفر و عده ای را پاداش دهد.
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بنده احساس می کنم خأل کتاب هایی با محوریت نقد علمی و 
منطقــی در همۀ زمینه ها به خصوص در زمینۀ موضوعات دینی 

و قرآنی بسیار احساس می شود.

به نظر شما جشنوارة قرآنی چه تأثیری بر روی مؤلفان، 
شاعران و ناشــران در زمینة تولید و تألیف کتاب های 

قرآنی دارد؟
مســلماً این جشــنواره در زمینۀ تولید و تألیــف کتاب ها با 
موضوعات قرآنی، دینی و مذهبی بسیار مهم و مؤثر بوده است، 
زیرا یكــی از هدف های تعلیم وتربیت، تلطیف روحیۀ کودکان و 
نوجوانان است، در نتیجه داستان های مذهبی تأثیر بسیاری در 
تلطیف روحیــۀ آن ها دارد. تلطیف روحیه یعنی این که آن ها را 
انسان دوســت تربیت کنیم. کودکان و نوجوانان دو گروه بسیار 
مهم و تأثیرگذار جامعه می باشند که پرورش فكر آن ها بر عهدة 

نویسندگان، معلمان و آموزش وپرورش است.
هرگونه تشــویق و تقدیــر از کتاب های موفــق و راه یافته به 
جشنواره، موجب انگیزه برای نویسنده، مؤلف و یا شاعر می شود 
تا مقاالت و کتاب های بیشتری با موضوعات متنوع ارائه دهد و 
توجه افراد را جلب نماید. جشــنوارة قرآنی مخصوصاً در شرایط 
فعلی که آگاه کردن نســل جوان و نوجوان امری مهم و حیاتی 
اســت باید از هر وســیله ای برای ایجاد عالقه و انگیزه در نسل 
کودک، نوجوان، جوان و بزرگ ســال به آیات الهی و آســمانی 

استفاده کند.

استاد حکیمی، در ایران شما را بیشتر به عنوان نویسندة 
داستان های مذهبی ویژة نوجوانان و جوانان می شناسند، 

این به چه دلیل است؟
من در یــك خانوادة مذهبی 
متولد شــدم. مرحــوم پدرم 
عشــقی عمیــق بــه اهــل 
بیت)ع( داشــت و مرا از سه، 
هیئت های  به  چهارســالگی 
مذهبی می برد. پنج ساله بودم 
که به مدرســۀ آمادگــی برهان 
رفتــم. این مدرســه یك 
مذهبی  خــاص  جــّو 
داشــت. در ســال 
دبســتان  پنجم 
انشایی  معلم 
به  داشتم 

نام آقای غروی، وقتی چند انشــای خود را ســر کالس خواندم 
به من گفتند مطمئن باش نویســنده خواهی شــد. درواقع از 
ســال 1335 فعالیت مطبوعاتی من شــروع شد، بعد از گرفتن 
دیپلم در برخی مجله ها نظیر کیهان بچه ها، ... داســتان و مقاله 
برای کودکان و نوجوانان می نوشتم و به خواندن مجلۀ »مكتب 
اسالم« عالقه زیادی داشتم. از سال 1347 به جمع نویسندگان 
»مكتب اسالم«، »نسل نو« و »نسل جوان« و »پیام شادی« که 
در حوزة علمیه قم منتشــر می شــدند پیوستم. همكاری من با 

مجلۀ »درس هایی از مكتب اسالم« همچنان ادامه دارد.

برای آنکه موضوعات قرآنی و دینی جذابیت بیشتری 
برای کودکان و نوجوانان داشــته باشــد چه راهکاری 

پیشنهاد می کنید؟
یكــی از راهكارها همان طور که اشــاره کــردم مطرح کردن 
مسائل و مطالب دینی، مذهبی در قالب قصه و داستان با زبانی 
ســاده و روان اســت که کودک و نوجوان را مشتاق و تهییج به 
مطالعه کند. راهكار دیگر استفاده از تصاویر و نقاشی های جالب 
و گیرا و به دور از اغراق و ابهام در کتاب های داســتانی اســت. 
همچنیــن در کتاب هایی که ترجمه اســت باید ترجمه روان و 
سلیس باشد تا کودکان و نوجوانان درک بهتری داشته باشند و 

ارتباط مؤثرتری برقرار کنند.

مشهورترین اثری که در زمینة تاریخ برای نوجوانان و 
جوانان منتشر ساخته اید چه نام دارد؟

مجموعۀ 22 جلدی »تاریخ تمدن« ویژه نوجوانان مشهورترین 
اثر من اســت. این مجموعه را »شرکت سهامی انتشار« منتشر 

کرده است.

آیا صحبت پایانی با خوانندگان این ویژه نامه دارید؟
در پایان این را ذکر می کنم که بسیاری از همكاران و دوستان 
بارها از من پرسیده اند که شما با وجود تدریس در مراکز مختلف 
چگونه توانسته اید آثار بسیاری هم در رشته های مختلف تألیف 
و یــا ترجمه کنید که راســتش من پیوســته از خداوند یكتا و 
رســول اکرم)ص( خواســته ام که مرا در تألیف آثار مفید یاری 
دهند و در اینجا الزم می دانم بگویم که همسرم فاطمه خانم نیز 
پیوسته مرا برای نگاشتن کتاب های تازه تشویق می کند. ضمناً 
باید بگویم عزیزانی را که با نقد آثارم موجب بهتر شدن کتاب ها 

و یا مقاله هایم شده اند بسیار دوست دارم.

از شما به خاطر حضور در این گفت وگو سپاس گزاریم 



اله
مق

قرآن و زیست مسلمانی

جعفر ربانی

 قرآن کریم کتابی اســت شــگفت انگیز و دوران ساز، شعله ای 
است گرمابخش؛ برانگیزاننده همچون خورشید و پیوسته در فراز 
و فرود. به هر سرزمینی که برسد مردمانش را متحول می سازد، 
زندگی ها را تغییر می دهد، دنیای آدم ها را برمی آشــوبد و آن ها 
را به اندیشــیدن و تالش و تكاپو وا می دارد: از یك سو توفانی از 
جهاد برپا می کند، از ســویی اذهان و عقول را بیدار می سازد و 
دانشــمندان و عالمان و عارفان را پدید می آورد و از سوی دیگر 
جوامعی آرام و همواره در صلح و هم زیستی و برادری را موجب 
می شود. در عین حال، قرآن کتابی است برای فرد فرد انسان های 
مؤمن؛ تا آن را بخوانند و قلب های خود را با آیاتش جال بخشند 
و جهان را نور ببیننــد و خویش را در جادة بی پایان و جاویدان 
ابدیت تصور کنند؛ نه همچون کافران به ســوی مغاک نیستی و 

ظلمت و تاریكی ره سپرند. 
از زمان نزول تا امروز، قرآن را بسیار تفسیر کرده اند؛ در آینده 
نیز تفسیر می کنند، و این خود حاکی از آن است که هر کس و 
هر گروهی که به این کتاب الهی باور داشته باشد می تواند از این 
دریای بی پایان، به تناسب حال و روز خود، نصیبی برگیرد و آن 

را ره توشۀ زندگی اش قرار دهد. 
در قرآن کریم، آیات بسیاری وجود دارد که هر یك می تواند به 
ما معلمان، در جهت آموزش بهتر و تعالی بخشیدن به شخصیت 
خودمان، و بــه دانش آموزان ما به مثابــه نهال هایی که موظف 
به رشــد و پرورش آنان هســتیم، رهنمودهایی بدهد. این کار 
البته ظرایف و دقایقی بســیار دارد و نیازمند تأمل در چگونگِی 
نگاه به آیه و اســتفاده از آن در جهت آموزش اســت. آنچه در 
ادامــه می خوانید، دو نمونه از آیاتی اســت کــه نگارنده تصور 
می کند می توانند مصداق آموزش زندگی اســالمی، و به عبارتی 
»زیست مسلمانی« چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی باشند!

 و لذا به شرح و تبیین آن ها می پردازیم.

آیهٔ نخست 
1. »لیس البّر أن تُولّوا ُوجوَهُكم قَِبَل المشــرِق و المغرِب و لكنَّ 
البرَّ َمن آَمَن باهلل و یوم االِخر و المائکئ و الكتاب و النبّییَن َو اتَی 
بیِل  الماَل علی ُحبِِّه َذوی القربیا  و الیتامی و المساکیَن َو ابَن السَّ
قــاب و اَقاِم الّصالة و اتَــی الزَّکوة و الموفون  و الّســائلین و فی الَرّ
بعهد هم اذا عاَهدوا و الّصابریَن  فی  البأساِء و الّضراء و حین البأس، 

ین صدقوا و اولئك ُهُم المتَّقون« )بقره 177(. اولِئك الذَّ
)نیكی آن نیســت که روی خود را به ســوی مشرق یا مغرب 
بگردانید، بلكه نیكوکار آن کســی اســت که به خدای یگانه و 
جهــان آخرت و وجود مالئكه و کتــاب و پیامبران ایمان بیاورد 

و مال خود را، به خاطر دوســتی با خدا، به خویشان و یتیمان و 
مسكینان و در راه ماندگان و سائالن و آزادی بردگان بدهد و نماز 
بخواند و زکات بدهد؛ همچنین، نیكان کسانی هستند که به عهد 
و پیمانی که می بندند وفادارند و در تنگناها و سختی ها شكیبایی 

می  ورزند. آری، این کسان صدیقان اند و پرهیزگاران(. 

دربارة این آیة شــریفه، بیان چند نکتة مقدماتی الزم 
است 

1. این آیه در حاشیۀ بحث های میان مسلمانان و اهل کتاب در 
خصوص تغییر قبله نازل شده است. 

2. بــا وجود این که تغییر قبلــه، یكی از نقاط عطف در تكوین 
اســالم است و تحولی اساسی در وضعیت مؤمنان و مسلمانان و 
اصحاب رسول خدا به وجود آورد، در این آیه، خداوند این واقعه 
را نســبت به اصل دین امری کم اهمیت می  داند؛ چنانكه در آیۀ 
115 سورة  بقره هم فرموده است:» َوِ هلِل الَمشرُق و الَمغرُب َفأیَنما 
ُّوا َفَثمَّ وجُه اهلل«؛ )شــرق و غرب از آن خداســت، پس به هر  تُول

طرف که روی بگردانید همان روی کردن به خداست(.
3. این آیه به واقع بازترسیمی از آیین اسالم برای مسلمین در 
ابعاد گوناگون، شــامل جهان بینی، اصول دین و احكام و صفات 
نیك انســانی اســت و لذا یكی از آیات کلیدی قرآن در معرفی 

اسالم به شمار می رود. 
تا زمانی که مسلمانان برای نمازخواندن به طرف مسجد االقصی 
می ایستادند، اهل کتاب به  ویژه یهودیان خوشحال بودند و این را 
مایۀ مباهات خود می دانســتند و در واقع به آن تفاخر می کردند 
و به نحوی مســلمانان را تابع آیین خود به شمار می آوردند. اما 
همین که به دســتور خدا قبله تغییر کــرد و پیامبر و اصحاب، 
با تقریبــاً 180 درجه چرخش- از شــمال غربی به جنوب- به 
سوی مســجد الحرام و کعبه نماز خواندند آنان ناراحت شدند و 
زبان به طعن و سرزنش گشــودند و به بحث و جدل در جامعۀ 
مدینــه دامن زدند. از ظاهر آیه برمی آید که مســلمانان هم در 
این موضوع احیاناً دچار تشــویش شده و خود را در آن بحث ها 
و منازعات درگیر کرده بوده اند به طوری که اصل دین را، که در 
این آیه مورد تذکر و بازاندیشی قرار گرفته، وانهاده، به بحث قبله 
مشــغول شــده بودند. از این رو آیۀ فوق نازل شد و در این باب 
به مســلمانان هشــدار داد که مبادا بّر حقیقی، یا همان دین، را 
فراموش کنند و امری را که بیشــتر جنبۀ شكلی و ظاهری دارد 

بر آن ترجیح دهند. 
حال باید پرســید اصل دین چیســت؟ که در پاسخ باید گفت 
همین مفاد و مقوالتی که در آیۀ فوق بر  آن ها تأکید شده است. 
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به این شرح: 
1. ایمان به خدای یگانه )توحید(

2. ایمان به آخرت )معاد( 
3. ایمان به کتاب و پیامبران )نبوت( 

4. ایمان به وجود مالئكه )ایمان به غیب(
5. بخشیدن مال به دیگران )توجه به وجه اجتماعی، اقتصادی 

زندگی( 
6. نماز خواندن و زکات دادن )انجام فرایض( 

7. تخلق به اخالق الهی و کسب خصلت ها و صفات نیك )وفای 
به عهد، صبر بر مشكالت و... ( 

مجموعــاً از این آیــه برمی آید که از نظر 
قرآن، آنچه ارزش و اهمیت بیشــتری دارد 
ایمــان و عمل صالح اســت در هر زمان و 
مــكان و این که هر فرد مســلمان خدا را 
محیط بر خود و جهــان بداند و خویش را 
تســلیم امر او نماید، وگرنه شعائر یا آنچه 
بر ظاهر این حكم می کند هر اندازه که در 
چشم مردم بزرگ باشد، از آنجا که هیچ گاه 
پایدار نمی ماند و فانی اســت نمی تواند به 
مثابه دین حقیقی یــا حقیقت دین تلقی 

شود. 

آیهٔ دوم  
2. »فاذا عزمت فتوّکل َعلــی اهلل اّن اهلل یحبُّ المتوّکلین« )آل 
عمــران، 159( پس هر گاه تصمیمی گرفتی و ارادة انجام کاری 
را کردی، بر خدا توکل کن )و انجام بده( همانا خدا انســان های 

متوکل را دوست دارد.
توکل، همچــون پاره ای دیگر از مفاهیــم متعالی مانند صبر، 
صدق، توبه و ... از واژگان کلیدی در تربیت اســالمی و برگرفته 
از قرآن کریم اســت. این مفهوم متأســفانه در میان بسیاری از 
مســلمانان اغلب رنگی دیگر یافته و بــه جای ایجاد عزم و اراده 
در افراد به عاملی برای تن به قضا دادن و صبر پیشه کردن و به 
انتظار رویدادها نشستن و ... تبدیل شده است. واقعیت این است 
که هر جامعه ای دچار رخوت و سســتی شود و ارتباطات انسانی 
و اجتماعی در آن رو به ضعف گذارد عالی ترین معانی و مفاهیم 
هم در آن معنای دیگری می یابند و نقش بازگونه ایفا می نمایند، 
لذا از کارکرد و تأثیرشــان کاسته می شود و چه بسا نقش منفی 
هم ایفا نمایند. بر این اســاس، بســیار ضرورت دارد که مفاهیم 
مذکور را بازآفرینی کنیم. تا همچون صدر اسالم، به وسیلۀ آن ها 
تربیت اسالمی را در اندیشه و عمل خود و جامعه تحقق بخشیم. 
در مكتب انبیا عزم و اراده و توکل جایگاه برجســته ای دارد. 
پیامبران الهی عموماً افرادی هوشــیار، با اراده، خستگی ناپذیر، 
اهل عمل و از جمله »متوکاًل علی اهلل« بوده اند. در مطالعۀ سیرة 
این رســوالن خدا، به ویژه پیامبر اسالم )ص(، تردید و دودلی 
و یا ســرگردانی و تزلزل دیده نمی شد. به همین دلیل هم بود 

که احســاس شكست و ناامیدی در آن ها به وجود نمی آمد. اگر 
هم مواردی از این قبیل در آن هــا پدید می آمد، مثاًل در مورد 
حضرت یونس )ع(، با هشداری شگفت انگیز و بیدار کننده روبه رو 
می شدند و خود را باز می یافتند. ناگفته نگذاریم که توکل کردن 
و افــق را باز دیدن  و به جلو رفتن، اصوالً یك خصلت یا ویژگی  
انسانی است که می تواند صرف نظر از این که فرد معتقد به دین 
یا مكتب  خاصی باشد یا نباشــد، در او وجود داشته باشد و در 
هنگام مناســب بروز کند. این ویژگی مخصوصــاً در فاتحان و 
جنگاوران و پیشگامان در کارهای بزرگ همواره بارز و برجسته 
بوده اســت. برای نمونه، هرودوت، مورخ بزرگ یونان باســتان 
نقل کرده اســت که: »وقتی خشایارشــا، پادشــاه هخامنشی، 
قصد لشكر کشــی از فارس به یونان را داشــت، عمویش اردوان 
او را از این کار باز می داشــت و مخاطــرات عظیم و پیامدهای 
ناشناخته این لشكرکشــی را به خشایارشا گوشزد می کرد. اما 
خشایارشا پاسخ داد: »پیروزی برای کسانی که ترسو و مالحظه 
کار هستند و می خواهند نتیجۀ هر کار را به درستی بسنجند در 
انتظار نمی ماند. شما می بینید که ایران به چه قدرت و عظمتی 
رســیده اســت! اگر کســانی که پیش از من بر تخت نشستند 
همین نظرهای شــما را رعایت می کردند، هرگز ســلطنت ما را 
امروز به این وسعت و عظمت نمی دیدید.« به هر حال خشایارشا 
لشكرکشی خود را انجام داد و شكست خورد و به ایران بازگشت 
و پی آمد کارش هم حملۀ اســكندر به ایران، در زمان داریوش 
ســوم، بود که همه می دانیم چه شــد، و شما شرح مفصل این 
ماجرا را می توانید در کتاب نگاهی به تاریخ جهان )نوشته نهرو، 
نخست وزیر فقید هند، به ترجمه محمود تفصیلی ج1( بخوانید. 
در پیامبــران هم همین روحیه وجود داشــت با این تفاوت که 
کارهای آن ها بســیار عمیق و منطبق بر مشــیت الهی بود و نه 
بر حســب هوی و هوس و کسب قدرت، لذا بر نسل های پیاپی 
انسان ها تأثیرگذارتر از کار فاتحان و جنگجویان بوده است. برای 
نمونه می توان به ســخنی از  رسول خدا )ص( در جنگ خندق 
اشاره کرد. هنگامی که مســلمین در اطراف مدینه در روزهای 
گرم رمضان، مشــغول کندن خندق بودند، پیامبر کلنگ خود 
را بر ســنگی زد آتش از آن به طرف شــرق جرقه زد، بار دیگر 
کلنگ زد، دوباره آتش به طرف غرب جرقه زد. رســول خدا به 
اصحاب گفت: جرقۀ اول نشان این بود که در آینده، دین اسالم 
شرق را خواهد گرفت و جرقۀ دوم هم نشانۀ گسترش اسالم به 
غرب است. این سخن پیامبر در حالی بود که در آن زمان تعداد 
مسلمانان با لشكریان شرق و غرب قابل مقایسه نبود. و لذا این 
سخن آن حضرت را بی شك باید سخنی  حاکی از توکل بی پایان 

او به خدای بزرگ تلقی کرد. 

نقش توکل در تربیت 
یكــی از کارهــای مهمی کــه در خصوص تربیت اســالمی 
دانش آموزان باید انجام داد، القای مفاهیمی در آن ها چون صدق، 
اخالص، رضا، تسلیم، توکل و مانند این هاست تا بتوانند براساس 

واقعیت این است كه هر 
جامعه ای دچار رخوت و 
سستی شود و ارتباطات 

انسانی و اجتماعی در 
آن رو به ضعف گذارد 

عالی ترین معانی و 
مفاهیم هم در آن معنای 
دیگری می یابند و نقش 

بازگونه ایفا می نمایند
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آن ها هم چشــم  انداز رشد و پیشرفت در زندگی و هم افق  تعالی 
معنوی خود را مشاهده کنند. در مورد توکل این کار به مقدماتی 
نیاز دارد. نخســت این که مربی یا معلم خودش تصور روشنی از 
این مفهوم داشــته باشــد تا بتواند آن را به دانش آموزان انتقال 
دهــد. این امر، البته منوط به آن اســت که معلم، خود قباًل این 
مفاهیم را در دانشــگاه یا مرکز تربیت معلم آموخته باشــد و در 

عمل هم به آن معتقد باشد. 
اگر جز این باشــد، درس او در این خصوص، جز مقداری پند 
و موعظه، که معموالً شــنیده می شود ولی به عمل در نمی آید، 
نخواهد بود. نتیجه این که توکل را باید در عینیت نشــان داد و 
نــه در ذهنیت تا نتیجه اش در رفتار امــروز و فردای دانش آموز 
دیده شــود. برای عینیت بخشیدن هم باید زمینۀ عمل را فراهم 
کرد. مســئولیت دادن به دانش آموز، ترغیب کردن او به 
نترسیدن از شکست یا عدم موفقیت، و حتی در صورت 
شکســت توبیخ یا بازخواســت نکردن او  بلکه دالیل و 
منطق شکست را از او پرسیدن یا برایش تشریح کردن، 
این ها همه می تواند زمینة ایجاد صفت توکل در دانش آموز 

باشد. 
اکنون بازگردیم بر سر آیه و توضیحی در باب آن. 

آیــۀ مورد بحث از آیات مربوط به غزوة احد اســت. می دانیم 
هنگامی که جنگ احد پیش آمد رســول خدا )ص( خود مایل 
بود مســلمانان در مدینه بمانند و در مقابل کفار و مشــرکین 
از خــود دفاع کنند امــا اکثریت اصحاب نظــر دادند که بهتر 
اســت میدان جنگ بیرون شهر باشــد و آن محلی به نام اُُحد 
در چند کیلومتری بیرون شــهر مدینه، در کنار کوه احد، بود. 

پی آمد این جنگ، شكســت ســختی بود که بر مسلمانان وارد 
شــد و در آن حدود هفتاد صحابی حافظ قرآن شــهید شدند. 
سید الشهداء، حمزه، عموی پیغمبر)ص( نیز در همین جنگ به 
شهادت رسید. بدیهی اســت پیامبر، با توجه به نظر قبلی خود 
می توانست این شكست را به رخ اصحاب و یاران و پیروان خود 
بكشــد و حتی از آن ها پی بگیرد، امــا این کار را نكرد؛ چرا که 
خدا در این آیات که بر او نازل فرمود به نحوی شكست را برای 
رســول خدا توجیه کرد و گفت: مشورت با مسلمانان و یاران و 

گذشــتن از خطاهای آنان که مشی تو در 
امور اســت، از بابت رحمت خدا بر توست 
چه اگر ســخت دل بودی و احیاناً پاره ای 
از جنگاوران شكست خورده تالفی شكست 
را بر سر پیروان خود می آوردی، از اطراف 
تو پراکنده می شــدند. در واقع خداوند به 
رسول خود می فرماید تصمیمی که گرفتی 
و به تبعیت از پیروان خود لشــكر اسالم را 
به بیرون مدینه، بردی تصمیم اشــتباهی 
نبود، هر چند شكست در پی داشت. پس 
حال که چنین اســت این مشی و روش را 

ادامــه بده، هرگاه در کاری به تصمیمی رســیدی، تردید نكن؛ 
خداونــد را وکیل خود قرار بده و پا به راه بگذار. چرا که خداوند 

متوکلین را دوست دارد. 
به قول حافظ

تكیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش  

یكی از كارهای مهمی 
كه در خصوص تربیت 
اسالمی دانش آموزان 
باید انجام داد، القای 
مفاهیمی چون صدق، 
اخالص، رضا و تسلیم در 
آن هاست 



اله
مق

رضا نباتی
 مسعود وکیل

هدف آموزش و پرورش از 
آموزش قرآن چیست؟

معرفی اجمالی برنامة درسی قرآن در دورة ابتدایی و متوسطة اول

چهاردهمین جشــنوارة كتاب های آموزشی و تربیتی رشد با موضوع كتاب های قرآنی، فرصت مغتنمی برای همدلی و هم فكری است 
تا آنان كه دســتی بر قلم و دغدغة حفظ و ترویج آیات و مفاهیم ژرف و هدایت گر این كتاب الهی را دارند ضمن آشــنایی با آخرین 

ره آوردهای قرآنی، با مبانی نظری و روش های آموزش قرآن در مدارس نیز آشنا شوند.
یقینًا اگر نویسندگان و مؤلفان محترم كتاب های آموزشی و كمك آموزشی و تولیدكنندگان محصوالت قرآنی در جریان حوزة آموزش 
و فعالیت های قرآنی قرار گیرند، به خوبی می توانند به عنوان مكمل برنامة درســی قرآن، حضور فعال و شایســته تری داشته باشند و 
صدالبته اگر این تعامل در مراحل اولیه بین برنامه ریزان درسی و تولیدكنندگان كتب و ابزارهای آموزشی و كمك آموزشی انجام گیرد، 

محصوالت و تولیدات قرآنی در جهت تقویت برنامه های درسی قابلیت استفادة بیشتری خواهند داشت.

آموزش قرآن در آموزش وپرورش در جست وجوی 
چیست؟

»بســم اهلل الرحمن الرحیم * الرحمن * علم القرآن * 
خلق االنسان * علمه البیان*«

قرآن پیام روشــن الهی اســت که همۀ انسان ها را به راستی و 
رستگاری دعوت می کند. از صدر اسالم تاکنون، آموزش این پیام 
جاودانۀ الهی، از مهم ترین ارکان تعلیم وتربیت در میان مسلمانان 

بوده است.

در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه خاص دین اسالم در فرهنگ 
مردم و جایگاه ویژة قرآن در اعتقادات دینی، آموزش این کتاب 
آســمانی همواره مورد توجه بوده است. در سال 1392 از طرف 
شــورای توسعۀ فرهنگ قرآنی کشور مسئولیت نظارت بر حسن 
اجرای آموزش عمومی قرآن به وزارت آموزش وپروش، به عنوان 

دبیرخانۀ کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور، سپرده شد.
براساس این سند، چشم انداز نظام آموزش عمومی قرآن کشور، 
»نهادینه شــدن فرهنگ انس با قرآن کریم در جامعه« اســت. 

تحلیلمفهومیهدفردیف

تقویتایمانوگرایشبهقرآنو1
عترت

اعتقادقلبیبهحقانیت،جامعیتوجاودانگیقرآنمجیدوجایگاهپیامبر)ص(واهلبیت)ع(
بهعنوانتبیینكنندگانعلمیوعملیقرآنومحبتومودتنسبتبهقرآنواهلبیت)ع(

خواندنصحیحوروانقرآنكریمباتلفظعربیحروفوحركاتدرحدتمایزتواناییخواندنقرآنكریم2

دركمعنایظاهریعمومعباراتوآیاتقرآنكریمدركمعنایآیاتقرآنكریم3

تواناییوالتزامبهتدبردرآیاتقرآن4
كریم

آشناییباروشتدبروپایبندیبهاندیشهودقتدرآیاتقرآنكریمبرایدركبهترمراد
ومقصودآیات

بهخاطرسپاریوازبرخوانیبخشهاییازآیاتوسورهقرآنكریم)حداقلسهجزء(حفظقرآنكریم5

اشتیاقبهخواندنروزانهواستماعقرآنكریم،همراهبافهموتدبردرآیاتانسباقرآنكریم6

آشناییباكلیاتتاریخوعلومقرآنیوشناختمعارفاساسیوضروریقرآنكریمآشناییباعلومومعارفقرآنكریم7

تواناییجستوجوودریافتمعارفعمومیموردنیازازقرآنكریمبااستفادهازمنابعمعتبرتواناییاستفادهازقرآنكریم8

عملبهآموزههایقرآنواهلبیتدرابعادمختلفزندگیوتحققسبكزندگیقرآنیتبعیتازقرآنوعترت9

جدول1: اهداف نه گانه آموزش عمومی قرآن کریم
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و رســالت نظام آموزش عمومی قرآن »ایجــاد توانایی خواندن 
همراه بــا فهم و تدبر در قرآن و بهره گیری مردم از تعالیم قرآن 
در زندگی« اســت. طبق این مصوبه آموزش عمومی قرآن کریم 

کشور شامل نه هدف است. )جدول1(
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با توجه به مأموریت 
ذاتــی خود، وظیفۀ برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشــی را بر 
عهده دارد و براساس اهداف آموزش عمومی قرآن، سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری، ســند تحول بنیادین و سند برنامۀ 
درســی ملی به هم سوسازی برنامۀ درسی قرآن با اسناد تحولی 

اقدام نموده است.
در اینجــا برای آشــنایی خوانندگان، این نوشــتار به معرفی 
اجمالی برنامۀ درسی قرآن در دورة ابتدایی و دورة متوسطه اول 

پرداخته است.
با توجه به جدول برنامۀ هفتگی مدارس )مصوب شورای عالی 
آموزش وپرورش(، میزان ساعات آموزش قرآن به شرح زیر است:

پایة اول ابتدایی: دو ساعت در هفته )دو زنگ کامل(
پایه های دوم تا ششــم ابتدایی: سه ساعت در هفته )سه 

زنگ کامل(
تذکــر: وظیفه آموزش درس قــرآن در دوره ابتدایی بر عهده 

آموزگار پایه است.
متوسطه اول )هفتم، هشتم و نهم(: دو ساعت در هفته.

بدیهی اســت اولین گام در دست یابی به اهداف آموزش قرآن، 
نظارت مدیران محترم مدارس نســبت به اجرای این مصوبات و 

دقت الزم بر حسن اجرای آن است.

مهارت های پایه و عمومی
برنامۀ درســی قرآن درصدد اســت دانش آموزان به تدریج به 
مهارت های پایه و اصلی در اســتفاده از قرآن کریم و انس با آن 

دست یابند. این مهارت ها عبارتند از:
1. توانایی خواندن قرآن

2. توانایــی درک معنای عبارات و آیات 
قرآن

3. آشــنایی با روش های ســاده و اولیۀ 
تدبر در قرآن

این ســه مهارت باید به انــس با قرآن 
منجر شود. اصلی ترین رکن انس با قرآن 
خوانــدن روزانۀ آیاتــی از کالم اهلل مجید 
اســت، به نحوی که این خواندن همراه با 
درک تدریجی معنا و تدبر در آیات باشد. 
تحقق این سه مهارت اگر به انس با قرآن 

کریم بیانجامد اصطالحاً دانش آموزان به »ســواد قرآنی« دست 
یافته اند. و آموزش وپرورش به مأموریت ذاتی خود که در اســناد 

سه گانه تحولی ذکر شده، جامۀ عمل پوشانده است.
مطابق اهداف برنامۀ درســی آموزش قرآن دانش آموز در طول 
دورة ابتدایی و متوسطۀ اول در جریان سفر یادگیری درس قرآن 

باید به مهارت های ذیل دست یابد.
1. عالقه مندی به شنیدن قرائت قرآن کریم و خواندن مستمر 

آن؛
2. عالقه منــدی به حفظ برخی از آیات، ســوره ها و پیام های 

اصلی ترین ركن انس 
با قرآن خواندن روزانة 
آیاتی از كالم اهلل مجید 
است، به نحوی كه این 
خواندن همراه با درك 
تدریجی معنا و تدبر در 
آیات باشد
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قرآنی کتاب درسی؛
3. عالقه مندی به معنای آیات قرآن کریم؛

4. عالقه مندی به استفاده از رسانه ها و شرکت در فعالیت های 
قرآنی؛

5. آشنایی با داستان های قرآنی کتاب درسی؛
6. آشنایی با معنای برخی از کلمات ساده یا پرکاربرد قرآن؛

7. توانایی خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی به صورت 
روان و حتی المقدور زیبا و آهنگین؛

8. توانایی خواندن آیات قرآن کریم از روی مصحف شــریف با 
خط آموزشی حداقل به صورت شمرده؛

9. بیان ساده مفهوم پیام های قرآنی کتاب درسی؛
10. توانایی معنا کردن عبارات سادة قرآن کریم؛

11. عالقه به خواندن روزانۀ قرآن کریم.

دانش آموزان در هر پایة تحصیلی چه 
چیزهایی از قرآن می آموزند؟

دانش آموزان طی نه ســال تحصیلی با 
مطالب و مهارت های سواد قرآنی به شرح 

زیر آشنا می شوند:
1. ترکیب حــروف و حرکات و خواندن 
کلمات ســادة قرآنی براساس سوادآموزی 

فارسی )پایۀ اول ابتدایی(
2. آشنایی با نمادهای خاص خط قرآن و 
قواعد مهم و ضروری روخوانی قرآن کریم 

)پایۀ دوم ابتدایی(
3. توانایی خواندن بخش بخش کلمات و عبارات قرآنی با اشارة 
آمــوزگار به حروف و حرکات از روی لوحۀ آموزشــی )دورة اول 

ابتدایی(
4. توانایی خواندن شمرده و آرام کلمات و عبارات قرآنی کتاب 

درسی )پایه های دوم و سوم ابتدایی(
5. کسب مهارت روخوانی )شمرده خوانی( قرآن کریم )تا پایان 

سوم ابتدایی(
6. توانایی خواندن آیات و ســوره های کتاب درسی شبیه نوار 
آموزشــی یا حداقل به صورت معمولــی و روان )دوره های اول و 

دوم ابتدایی(
7. توانایی خواندن قرآن کامل به صورت معمولی و روان )دوره 

دوم ابتدایی(
8. توانایی قرائت روان آیات قرآن کریم همراه با فهم آیات ساده 

و پرکاربرد قرآن کریم )پایه های هفتم، هشتم و نهم(
9. آشــنایی با تلفظ حروف خاص عربی در حد صحیح خوانی 

نماز )پایه های هفتم، هشتم و نهم(
10. آشنایی با قرآن و شناخت برخی از ویژگی های کالم الهی 

)در کلیه پایه های ابتدایی و متوسطه(
11. حفظ پیام های قرآنی و برخی از فرازها و سوره های پرکابرد 

)در کلیه پایه های ابتدایی و متوسطه(
12. بیان مصادیق ساده و کاربردی پیام های قرآنی از راه تفكر 

و تدبر در آن ها )در کلیه پایه های ابتدایی و متوسطه(
تحقق اهداف فوق نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب 
و نظارت و ارزش یابی مســتمر اســت. در این میان نقش معلم 
به عنوان محور آموزش، حائز اهمیت خاص اســت. بدون شــك 
کســب مهارت کافی آموزگاران و دبیران قرآن در هموار کردن 

سفر یادگیری قرآن بیشترین نقش را ایفا می کند.

»حرفه ای شدن معلمان در آموزش قرآن« به چه 
معناست؟

بی تردید در این ســفر یادگیری، داشــتن راهنمــا و بلد راه 
مطمئن، مسیر یادگیری را هم زیبا و چشم نواز می کند و هم به 

آن سرعت و جهت می دهد.
هر آنكه لبــاس زیبای معلمی را بر تن می کند و مســئولیت 
خطیر معلمــی را با جان و دل می پذیرد، عــالوه بر دانش ها و 
توانمندی های عمومــی، و مهارت های پایــه، از صالحیت های 

اختصاصی و حرفه ای نیز برخوردار است.
عموم معلمــان آموزش وپرورش با توجه به میزان تحصیالت و 
نیز تجارب سالیان تدریس، از دانش و توانمندی های عمومی زیر 

به خوبی برخودار هستند:
1. آشنایی با تعلیم وتربیت اسالمی،

2. روان شناسی عمومی، 
3. روان شناسی رشد،

4. روان شناسی یادگیری،
5. آشــنایی با فنون و روش های تدریس ـ فناوری آموزشی و 

سنجش اندازه گیری
معلمــان در زمینۀ دارا بودن دانــش و مهارت های پایه نیز در 
سطح مناسبی قرار خواهند داشت، به شرط این که در این زمینه 
بازآموزی های الزم صورت پذیرد. دانش و مهارت های پایه شامل:

1. آشنایی با برنامۀ آموزش عمومی قرآن،
2. برخورداری از توانایی هــای ناظر بر اهداف آموزش عمومی 

قرآن کریم،
3. آشــنایی با برنامــه و روش تدریس قرآن کریــم و توانایی 

به کارگیری آن
4. داشتن انس مستمر با قرآن کریم

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که برای توفیق هرچه 
بیشــتر در آموزش قرآن، الزم است معلمان قرآن مدارس واجد 

چه صالحیت های دیگری باشند؟
به زبان ســاده »معلم حرفه ای« کسی است که دیگران، حتی 

مهم ترین و در عین حال 
ساده ترین روش برای 

تحقق این هدف، توجه 
به »نقش الگویی معلم 

و خانواده در توسعة 
فرهنگ انس روزانة 

دانش آموزان با قرآن 
كریم« است
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معلمان سایر پایه ها، از انجام وظایف او عاجز باشند. در این زمینه 
باید به موارد زیر توجه کرد:

1. مهم ترین نگرانی در دورة ابتدایی، به ویژه در پایه های ســوم 
تا ششم ابتدایی »ناتوانی برخی از معلمان در رفع اشکاالت 
خواندن قرآن است.« به همین خاطر شــعار درس آموزش 
قرآن در پایه های ســوم تا ششم »توجه به موضوع رفع اشكاالت 

خواندن قرآن همۀ دانش آموزان« است.
2. شــرکت فعال معلمــان در دوره های آموزش ضمن خدمت 
به نحوی که اوالً این دوره ها با کیفیت و کامل اجرا شــود و ثانیاً 
معلمــان با روش های آموزش قرآن در این پایه به خوبی آشــنا 

شوند.
3. تســلط کافی ایشان بر روش ها و مراحل تدریس هر یك از 

موضوعات کتاب درسی
4. مشاهدة دقیق و با حوصلۀ فیلم های توجیهی ـ آموزشی

5. مطالعۀ مقدمۀ کتاب درسی دانش آموز؛ در ابتدای هر کتاب 
درســی چندین صفحه دربارة روش آموزش قرآن برای معلمان 
آورده شــده است، اما تجربه نشــان می دهد که متأسفانه اغلب 
معلمان حتی یك بار این مقدمه را نخوانده اند. طرح این بخش از 
کتاب درسی را در شورای آموزگاران مدرسه پیشنهاد می کنیم.

6. تهیه و مطالعۀ کتاب های مرجع آموزش قرآن دورة  ابتدایی 
ماننــد کتاب مبانــی و روش آموزش قــرآن دورة ابتداییـ  کد 
6011 - و کتــاب راهنمای معلم قرآن پایۀ ششــم ابتدایی نیز 

توصیه و تأکید می شود.
7. انس با قرآن کریــم و خواندن روزانۀ آن و تقویت عالقه به 
تدریس قرآن کریم به عنوان هــدف آرمانی درس آموزش قرآن 
اســت. تحقق این هدف نیاز به فرهنگ ســازی دارد و مهم ترین 
و در عین حال ســاده ترین روش بــرای تحقق این هدف، توجه 
به »نقش الگویی معلم و خانواده در توســعۀ فرهنگ انس روزانۀ 

دانش آموزان با قرآن کریم« است.
8. تالش به موقع برای تهیه و آماده ســازی امكانات آموزشی 
مانند لوح فشــرده، لوحه آموزش روخوانی و نیز استفادة بجا از 

آن ها در هنگام تدریس.
9. به روز بودن معلمان از طریق ارتباط با مجالت آموزشــی و 

سایت گروه قرآن و تبادل نظر با مؤلفان و کارشناسان.

روش آموزش کتاب های درسی قرآن
روش کلی در آموزش کتاب های درســی قرآن تا حدودی در 

چارچوب مراحل زیر انجام می شود:
الف. آمــوزش خواندن آیات درس و رفع اشــکاالت 

روخوانی دانش آموزان
در دورة اول ابتدایی، استفاده از لوحه های قرآن نقش اصلی را 
در آموزش روخوانی قرآن دارد. معلم با اشارة ثابت و متحرک به 

حرکات و حروف، مهم ترین گام را در آموزش روخوانی برمی دارد.
لوحۀ آموزش روخوانی )لوح محفوظ( در جای مناســبی نصب 
می شود و ســپس آموزش با اشارة معلم و خواندن دانش آموزان 
)ابتدا به صورت جمع خوانی و ســپس فردخوانی( ادامه می یابد. 
روش اشارة ثابت و متحرک در مقدمۀ کتاب های درسی آموزش 
قــرآن، کتاب های راهنمای تدریس معلم و فیلم های آموزشــی 

به صورت کامل توضیح داده شده است.
پس از بخش خوانی لوحه، معلــم از دانش آموزان می خواهد تا 
کتاب های خــود را باز کنند تا مراحل زیر در آموزش هر یك از 
دروس انجــام گیرد )از این مرحله به بعد، در کلیه پایه ها تقریباً 

مثل هم عمل می شود(.

مراحل آموزش خواندن قرآن
1. پیش خوانی: آیات درس توســط هر یــك از دانش آموزان 

به صورت انفرادی خوانده می شود. )حدود 5 دقیقه(
2. خواندن در گروه: معلم از دانش آموزان می خواهد آیات آن 
صفحه را در گروه برای یكدیگر بخوانند. هر دانش آموز یك سطر 

یا جمله. )حدود 5 دقیقه(
3. خواندن برای کالس: معلم ابتدا از دانش آموزان عالقه مند 
و مستعد و سپس از بقیۀ دانش آموزان می خواهد که هرکدام یك 

سطر یا جمله از آیات درس را برای کالس بخوانند.

نکات مهم در آموزش روخوانی
1. رعایت ترتیب در انجام هر یك از مراحل فوق ضروری است.
2. توجه جدی معلم به تقــدم آموزش روخوانی بر پخش نوار 

کمك شایان به کسب مهارت روخوانی می کند.
3. با توجه به اهمیت کســب مهارت خواندن با تأکید بر خوب 
دیــدن و دقت در حروف و حرکات )تجربــۀ دیداری(، معلم در 
آموزش روخوانی آیات، از خوانــدن آیات و عبارات و نیز پخش  

تالوت آیات در ابتدای آموزش جداً خودداری می کند.
4. تسلط معلم به روش های رفع اشكاالت روخوانی و روان خوانی 

از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش رفع اشکاالت روخوانی
پس از مرحله اول آموزش، رفع اشكاالت روخوانی دانش آموزان 
توســط معلم، مهم ترین فعالیت آموزشی در کالس های سوم تا 
ششم ابتدایی است؛ برای این منظور توجه به نكات زیر ضروری 

است.
1. آن دســته از معلمان که در این زمینــه دچار ضعف هایی 
هســتند، باید نسبت به کســب مهارت کامل روان خوانی آیات 
کتاب درســی، اقــدام الزم را انجام دهند. توصیۀ ما اســتماع و 

تالوت آیات از طریق نوارها و لوح های فشرده است. 
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2. معلــم در هنــگام تدریــس و رفع اشــكاالت روخوانی، به 
دانش آموز فرصت بدهد تا به پایان جمله برسد.

3. معلم پس از تشــویق زبانی از دانش آموز می خواهد عبارت 
)جمله( را یك بار دیگر با دقت بخواند.

نكتــۀ مهم: اِشــكال روخوانی اغلب دانش آمــوزان در بار دوم 
برطرف می شود. اما اگر اشكال، برطرف نشد معلم یكی از چهار 

روش زیر را انجام می دهد:
روش اول: از دانش آمــوز می خواهــد کلمــۀ مــورد نظر را 

بخش خوانی کند.
روش دوم: شــكل غلط کلمه را با شــكل درست آن مقایسه 

می کند و از دانش آموز می پرسد کدام صحیح است.
روش سوم: در صورتی که کماکان مشكل باقی باشد می تواند 

از کالس پرسش کند.
ضمناً نوشــتن کلمه یا ترکیب مورد نظر روی تخته و اشــاره 
به بخش های آن و درخواســت از دانش آموزان برای خواندن آن 

کلمه یا ترکیب به صورت بخش بخش، نیز مفید است.
تذکر مهم: معلم باید از سخت گیری و سهل انگاری دربارة رفع 
اشــكاالت روخوانی قرآن بپرهیزد و به یاد داشته باشد شكل و 
مدت زمان رفع اشــكال نباید منجر به خستگی دانش آموز مورد 

نظر یا سایر دانش آموزان شود.
***

ب. روش و مراحل آموزش قرائت سوره های کتاب درسی
1. معلم با توضیحات ســاده دربارة ســوره و آیات مورد نظر، 

دانش آموزان را برای شنیدن قرائت آن ها آماده می کند.
2. دانش آموزان ضمن خط بری از روی کتاب درسی و یا قرآن 
کامل، بار اول بــه قرائت عبارت قرآنی گوش می کنند و بار دوم 

همراه با آن بلند می خوانند.
3. از دانش آموزان داوطلب می خواهد که آیات درس را شــبیه 

نوار یا حداقل به صورت معمولی و روان بخوانند.
4. به عنــوان تكلیف انس بــا قرآن در خانــه، از دانش آموزان 
می خواهــد همان آیات و یا ادامۀ آیات را به کمك لوح فشــرده 

)کتاب گویا( از روی قرآنی که در خانه دارند بخوانند.

نکات مهم در آموزش قرائت
1. معلم از ســالمت پخش صوت و نوار )یا CD( و آماده بودن 

محل مورد نظر برای پخش، اطمینان حاصل می کند.
2. تنظیــم بلندی صدای ضبط صوت متناســب با کالس، به 
نحوی که ضمن شــنیدن همۀ دانش آموزان برای سایر کالس ها 

نیز مزاحمت ایجاد نشود.
3. هنگام پخش قرائت، معلم دقت می کند که همۀ دانش آموزان 

کلمات و عبارات را از روی کتاب درسی خود ببینند و همچنین 
به دستور نوار عمل کنند و همراه آن بخوانند.

4. صدای دانش آموزان نباید از صدای نوار بلندتر باشد.
5. معلم ســعی می کند قرائت دانش آمــوزان را که از خواندن 
دسته جمعی شــروع می شود، به تدریج به خواندن زیبای فردی 

برساند.
6. گاهــی دانش آموزان از تفــاوت تلفظ برخــی از کلمات و 
ترکیب ها )مانند ادغام ها( در نوار با شــكل روخوانی آن ها سؤال 
می کنند. در پاسخ گفته می شود هر دو شكل صحیح است، فقط 

در نوار زیباتر خوانده شده است.
7. چنانچه دانش آموزی سوره ها یا عبارات قرآنی کتاب درسی 
را از نوار زیبا و به لحن عربی بخواند او را تشویق می کند اما سایر 

دانش آموزان را به این گونه خواندن مجبور نمی کند.

ج. روش و مراحــل آموزش درک معنــای ترکیب ها یا 
عبارات ساده قرآنی

در جلســۀ دوم هر درس، پس از آموزش قرائت، آیاتی از قرآن 
همراه با معنای آن ها آمده است. این بخش از آیات طی مراحل 

زیر تدریس می شود.
1. معلم از دانش آموزان می خواهد که هر یك عباراتی از آیات 

را همراه با ترجمه بخوانند.
2. پــس از خواندن عبارات قرآنی و ترجمۀ آن ها، دانش آموزان 
تمرین اول کار در کالس را ابتدا به صورت انفرادی و ســپس در 

گروه انجام می دهند.
نكته: دانش آمــوزان برای انجام این تمرینات، از ســه راه زیر 

می توانند عمل کنند:
1ـ2. با استفاده از آموخته های قبلی

2ـ2. جست وجوی معنای کلمات از ترجمۀ آیات قبلی
3ـ2. این گونه تمرین ها آن قدر ســاده است که معموالً با انجام 
دو گام قبلی معنای کلمات مشخص می شود. اگر احتماالً ابهامی 
باقی باشد می توان از فهرست معنای کلمات پایان کتاب استفاده 

کرد.
3. معلم، ضمن حضور در بین اعضای هر گروه، بر فعالیت آن ها 

نظارت کرده و راهنمایی های الزم را ارائه می کند.
4. دانش آمــوزان با انتخاب معلم هر ســطر را می خوانند و در 

صورت نیاز اصالح الزم به عمل می آید.
5. تمرین دوم نیز مانند تمرین اول انجام می شود.

د. روش و مراحل آموزش پیام قرآنی
1. متن پیام قرآنی و ترجمه آن توسط چند دانش آموز خوانده 

می شود.
2. دانش آموزان در گروه خود با استفاده از تصویر یا مطلب ارائه 
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شده دربارة پیام قرآنی گفت وگو می کنند.
3. گروه ها با ارائه مصادیــق جدید به بیان نظرات خود دربارة 

پیام قرآنی می پردازند.

نکات مهم در آموزش پیام قرآنی
1. کسب مهارت تفكر و تقویت آن از ارکان مهم برنامۀ درسی 
ملی و نیز از اهداف مهم پیام های قرآنی اســت؛ از این رو باید از 
ایراد ســخنرانی و توضیحات طوالنی دربــارة پیام قرآنی پرهیز 
کــرده و ضمن توجه به تعامل چندجانبه با کالس، دانش آموزان 

را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده، راهنمایی کنیم.
2. می توان عالوه بر استفاده از روش گفت وگوی دانش آموزان 
دربارة مفهوم پیام قرآنی از سایر روش های متنوع و جذاب مانند 
نمایش، نوشتن چند جملۀ کوتاه، نقاشی و... دربارة مفهوم پیام 

استفاده کرد.
3. در ذیــل برخی از پیام ها یــك یا دو کلمه از آن پیام که در 
فارســی رایج و آشنا است، معنا شده اســت. معلم با پرسش از 
دانش آموزان توجه آن هــا را به این کلمات و معنای آن ها جلب 

می کند.

هـ . روش و مراحل آموزش داستان های قرآنی
1. داســتان های قرآنی با عنوان »قصــۀ آیه ها« در کتاب های 
آموزش قرآن آمده اســت. این داستان ها توسط معلم به یكی از 
شیوه های قصه گویی، قصه خوانی، تصویرخوانی، استفاده از کارت 

قصه و... بیان می شود.
2. متن داســتان از روی کتاب توسط چند دانش آموز خوانده 

می شود.

دو نکته
1. از بیان مطالب خارج از متن کتاب و نیز غیرمســتند پرهیز 

شود.
2. از طوالنی شدن زمان داســتان گویی پرهیز شود )حداکثر 

حدود 15 دقیقه(

و. انس با قرآن در خانه
در انتهای هــر درس فعالیت هایی برای انجام انس با قرآن در 
خانه اختصاص دارد. از اهداف مهم این بخش، آگاه نمودن والدین 
نســبت به فعالیت های قرآنی دانش آموز در خانه و درخواست از 
آن ها در نظارت بر این فعالیت ها و کمك به فرزندان خود است.

دو نکته
1. بــه منظور تمرین و تثبیت مهارت های مورد نظر هر درس، 
نســبت به انجام تكالیف انس با قرآن در خانه، تأکید و سفارش 

الزم صورت پذیرد.
2. معلم در ابتدای جلســۀ بعد از انجــام فعالیت انس با قرآن 
در خانه ارزیابی به عمل آورده و نتیجه را در ارزش یابی مســتمر 

دانش آموزان لحاظ کند.

ز. روش آموزش و تمرین یادآوری ها
در پایــان هرچنــد درس، مجموعه ای از تمرین هــا به عنوان 
»یادآوری« پیش بینی شده است. انجام فعالیت های یادآوری به 
منظور تمرین و تثبیت مهارت های کســب شده و ایجاد تنوع و 

جذابیت در سبك های یادگیری است.

دو نکته
1. فعالیت های این بخش در یك جلسه و در کالس و با نظارت 

معلم انجام می شود.
2. ایــن نــوع فعالیت ها هرگــز به عنوان 
نمونه ســؤال برای آزمون پایانی نیســت 
و انجــام آن ها تنها در ارزش یابی مســتمر 

دانش آموزان، امتیاز مثبت دارد.

ح. ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
ارزش یابی دانش آموزان در درس آموزش 

قرآن دورة ابتدایی به صورت کیفیـ  توصیفی و در دورة متوسطه 
به دو صورت کتبی و شفاهی بوده و به دو شیوه انجام می گیرد:

1. ارزش یابی مستمر
برخی از نكات مهم در ارزش یابی مستمر به شرح زیر است:

1. در این ارزش یابی رشــد یادگیری هر دانش آموز، مورد نظر 
است. از این رو نمرة مســتمر هر دانش آموز، معدل نمرات او در 
طول یك نیم سال نیســت؛ بلكه باید میزان رشد و پیشرفت او 

مالک نمرة  ارزش یابی مستمر قرار گیرد.
2. فعالیــت و تالش فردی و گروهــی دانش آموزان در کالس 

به عنوان امتیاز و بخشی از نمرة مستمر ایشان منظور می شود.
3. فعالیــت خــارج از کالس دانش آمــوزان بخشــی از نمرة 
ارزش یابی مستمر آن ها اســت. تكلیف »انس با قرآن در خانه« 
بخشی از این فعالیت است که همۀ دانش آموزان موظف به انجام 
آن هستند. آموزگار باید این تكلیف دانش آموزان را بررسی کرده 
و بــرای افراد موفق نمره و امتیاز خاصی منظور نماید و با تدبیر 
الزم کســانی را که تكلیف خــود را به خوبی انجام نمی دهند به 

این کار ترغیب کند.
آموزگار دانش آموز را به انجام سایر فعالیت های خارج از کالس 
تشــویق می کند. بدیهی است استعداد، عالقه، امكانات و شرایط 
فردی دانش آموزان در کم و کیف این فعالیت ها باید لحاظ شود. 

برخی از این فعالیت ها عبارت اند از:

كسب مهارت تفكر و 
تقویت آن از اركان مهم 
برنامة درسی ملی و نیز 
از اهداف مهم پیام های 
قرآنی است
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1. تهیۀ نوار آموزشــی قرآن یا سایر نوارهای قرآن و استماع و 
تكرار آن در خانه؛

2. انس روزانه با خواندن قرآن در خانه؛
3. حفظ برخی از سوره ها، آیات و پیام های قرآنی؛

4. تالوت قرآن با صوت خوب و زیبا.

2. ارزش یابی پایانی
براساس آیین نامۀ امتحانات، ارزش یابی پایانی در پایان نیم سال 
اول و دوم بــه عمل می آید. آزمون درس قرآن در تمام پایه های 
دورة ابتدایــی به صورت شــفاهی و در متوســطه به دو صورت 

شفاهی )بخش قرائت( و کتبی )بخش درک معنا( است. 
1ـ2. بخش قرائت

ارزش یابی این بخش در دوره های ابتدایی و متوسطه به صورت 
شــفاهی است. نمره و امتیاز این بخش براساس ارزش یابی از دو 

موضوع به دست می آید:
الف. توانایی خواندن آیات درسی )براساس اهداف مورد انتظار 

هر پایۀ تحصیلی(
ب. بیان مصادیق و توضیحات پیام قرآنی: چنان چه دانش آموزی 
پس از خواندن متن و ترجمۀ پیــام از روی کتاب نتواند دربارة 
آن توضیح دهد یا هیچ مصداقــی را بیان کند و یا توضیح ارائه 
شــده خیلی از مفهوم پیام دور باشد، نمرة آن پیام )هر پیام یك 
نمره( را کســب نمی کند و یا به میزان نقــص، از نمرة آن پیام 

کسر می شود.

2ـ2. بخش درک معنا
ارزش یابی این بخش فقط در دورة متوســطه آن هم به صورت 

کتبی انجام می شود.
تبصره: هر دانش آموز می تواند با توجه به هر یك از موارد زیر 

و در مجموع حداکثر 2 نمرة تشویقی کسب کند.
1. قرائت سوره های کتاب و یا قرآن کریم شبیه نوار آموزشی

2. حفظ یك سوره از کتاب )حدود سه صفحه(
3. حفظ پیام های قرآنی کتاب از پیام هایی که در هر نیم سال 

تدریس شده است.

نکات مهم در ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
1. توجه به تالش هر فرد و مقایســه وضعیــت فعلی با قبلی 
خــود او به عنوان کلید موفقیت، همــواره باید مورد توجه معلم 

قرار گیرد.
2. معلــم در همۀ مراحل آموزش، اعــم از آموزش و تدریس، 
تمرین و پرســش، جدیت الزم را داشــته و از ســهل انگاری و 

سخت گیری پرهیز کند.
3. توجــه به دو اصل تشــویق و احســاس موفقیت در فرایند 

یادگیری و ارزش یابی، همواره مهم و ضروری است.
4. در انجام پرســش های کالســی و نیز ارزش یابی مستمر و 
پایانی توجه به اصول و رعایت نكاتی ضروری است. جهت آشنایی 
بیشتر با این اصول و نكات می توانید به کتاب های راهنمای معلم 
آموزش قرآن پایه های مختلف یا کتاب روش آموزش قرآن دورة 

ابتدایی ویژه مراکز تربیت معلم )کد 6011( مراجعه کنید.

چند انتظار از معلمان!
از اینكــه خدای رحمان، توفیق خدمت به ســاحت مقدس 
قرآن کریم را نصیب همۀ ما فرموده اســت، او را شــاکریم و 
ما گروه مؤلفین کتاب های درســی قرآن هم به سهم خود از 
تالش های بی شــائبه و دلسوزانۀ شما معلمان و اساتید محترم 
قرآن صمیمانه ســپاس گزاریم و سالمتی و دوام توفیقات شما 
را مســئلت می نماییم و نیــز در پایان بیان چنــد توصیه را 
ضروری می دانیم. امید اســت با عمل به این توصیه ها، شاهد 
کارآمدی و اثربخشــی بیشتر ساعات آموزش قرآن در مدارس 

باشیم.
1. ســعی کنیــد در هر جلســه، آمــوزش مهــارت خواندن 
دانش آمــوزان مورد تأکید قرار گیرد. خوانــدن آیات درس را از 
همۀ دانش آمــوزان بخواهید؛ به طوری که در هر درس، حداقل 
دو نوبت به هر دانش آموز برای خواندن آیات، رسیده باشد. برای 
این کار »حداقل نیمی از زمان هر جلســه را به موضوع تمرین 

خواندن دانش آموزان اختصاص دهید.«
به خاطر داشــته باشــید زمانی معلمان در آمــوزش قرآن به 
موفقیت رسیده اند که همۀ دانش آموزان کالس مهارت خواندن 

قرآن کریم را کسب کرده باشند.
2. روش های رفع اشــكاالت روخوانی قرآن دانش آموزان را با 
توجه بیشــتری دنبال کنید و در این موضوع از ســهل انگاری و 

سخت گیری بپرهیزید.
3. از ابتدای ســال تحصیلی بــه این هدف فكر کنید که »من 
چگونه می توانم امســال دانش آموزان را به انس روزانه با 
قرآن کریم تشویق و ترغیب کنم و عادت دهم؟« برای این 
هدف مقدس، برنامه ریزی فرهنگی داشته باشید و آن را به عنوان 
انتظار اصلی شما از دانش آموزان در طول سال تحصیلی 

به طور مستمر و به شكل های مختلف دنبال کنید.
4. این وعدة خداوند اســت: »اِن تَنُصُروا اهللُ یَنُصُرُکم و یَُثبِّت 
اَقداَمُكم« بدانید قطعاً موفق خواهید شد و ما پیشاپیش موفقیت 

شما را تبریك می گوییم 
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قرآن در 
زندگی روزمره

احمد قرائی

عنوان: زندگی با قرآن
مؤلف: ابوالفضل بهرام پور

ناشر: آوای قرآن
چاپ اول: 1394، قطع رقعی

عنوان مجموعۀ پنج جلدی »زندگی با قرآن« برداشتی از آیۀ 
10 سورة انبیاء و مجموعۀ جالب و قابل توّجهی است. 

بررسی موضوعات متنّوع مورد ابتالی افراد گوناگون و بررسی 
ارتباط آن ها با قرآن از طریق تفســیر ســادة آیــات و توّجه به 
ارتباطشــان با زندگی روزمــّره، این کتاب را قابل اســتفاده تر 
می ســازد، به ویژه که با توّجه بــه روش کتاب می توان به صورت 
خودآموز و گزینشی نیز از آن استفاده نمود. البّته گاهی مطالب 
به صورت فّنی و تخّصصی بیان شده، هم از لحاظ نوع بیان و هم 
از لحاظ لغات اســتفاده شده در متن، که سطح آن را باال می برد 
که در این گونه موارد خواننده باید با توّجه به ســطح علمی خود 

به صورت انتخابی و گزینشی عمل کند.
داشــتن تمرین های اجرایی و خودآزمایی در درس ها موجب 

تثبیت آموخته ها خواهد شد و این از نقاط قّوت کتاب است.
به نظر می رســد موضوعات موجود در مجلّدهای این مجموعه، 
با ترتیب خاّصی انتخاب نشــده اند، به طوری که کتاب ها حالت 
کشــكولی پیدا کرده اند؛ در واقع موضوعات اعتقادی، ســؤاالت 
کالمی، مسائل اخالقی، احكام و فلسفۀ احكام به صورت نامرتّب 

و گویا تصادفی کنار هم قرار گرفته اند.
همچنیــن به لحــاظ روش بیان مطلب، مخاطــب دچار این 
ســردرگمی اســت که با خواندن کتاب به چه هدف و نتیجه ای 
دست می یابد. هدف اصلی کتاب تفسیر است یا ترجمه؟ تفاوت 
ترجمۀ مفهومی با تفســیر یا تدبّر در آیات چیســت؟ این کتاب 
می خواهد شبهات را برطرف کند یا مسائل قرآنی را بیان نماید؟ 

عــالوه بر این در آن جا کــه بحث های عقلــی و نظری انجام 
می شود، در حالی که سؤاالت موضوع مورد بحث به خوبی طرح 
شــده و شبهات موجود در ســطح جامعه پرورش داده شده اند؛ 
گاهی پاسخی ســاده از طریق بیان مثال و تشبیه ارائه می شود 
و خدشــه ای در قّوت علمی کتاب به وجــود می آید که احتماالً 

مخاطب را قانع نخواهد کرد.
در مورد جریان ها یا روایاتی که در کتاب نقل می شــود، گاهی 
به منبع معتبر ارجاع نشــده است، مثاًل در مورد حواشی جریان 
قضاوت حضرت داوود)ع( ماجرا بدون منبع مطرح گردیده است.
گرچه بیان صریح و خودمانی مطالب در کتاب مطلوب اســت، 
اّما در برخی موارد از کلمات ســبك اســتفاده شده است که از 
وزانت علمی کتاب و گاهی ادب مطلب می کاهد، مثاًل شاگرد به 
استاد خود در مناظره می گوید: »من از استاد تعّجب می کنم که 
در بی ربط گویی هــم ید طوالیی دارد« )ص 26، ج1(؛ در حالی 
که این گونه سخن گفتن شاگرد با استاد خود بسیار ناپسند است. 
این نوع ســخن گفتن که در کتابی با موضوع و روش تفســیر 
موضوعی قرآن مطرح شــده و با پاســخ یا عكس العملی مواجه 

نشده است، موضوع را ناپسندتر جلوه می دهد.
بخش بحث و مناظرة استاد با شاگردان، ایدة جالبی است؛ اّما 
نحوة داستان پردازی خالصه، آن را کاماًل ساختگی جلوه می دهد 
و بیشــتر شبیه یك سخنرانی اســت که با سؤال آغاز می شود و 
پاســخ آن سؤال در چند قســمت بیان می گردد و گاهی بخش 

بعدی اشتباه بخش قبل از خود را جبران می کند.
به نظــر می رســد در مجموع، ایــن مجموعه بــرای مراجعۀ 
عالقه مندان و دانش آموزان در موضوعات موردنظر خود یا برای 
تحقیــق در میان موضوعات خاص قرآنی، مناســب  اســت، اّما 
مخاطب عمومی باید در برخی موارد فّنی به استاد یا کتب لغت 

و تفاسیر ساده مراجعه کند 

نگاهی به مجموعه »زندگی با قرآن« تألیف ابوالفضل بهرام پور
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به عبارت دیگر
نقد و بررسی سه اثر قرآنی 

ترجمة قرآن یكی از محوری ترین كارها در امر تبلیغ دین اســالم به شــمار می رود. این امر كه رســالتی بسیار بزرگ و مهم است 
می تواند دستاوردهای جانبی بسیار زیادی برای  پیشبرد هدف فوق داشته باشد. 

آنچه در اینجا می خوانید، نگاهی مجمل به ســه اثر قرآنی اســت كه هــر یك به نوبة خود به ترجمه و تفســیر قرآن كریم برای 
كودكان و نوجوان همت گماشــته اند. روشن است که فرصت پاسخ گویی نسبت به نقدهای این نوشته برای نویسندگان محترم یا دیگر 

صاحب نظران و کارشناسان محفوظ است.

 هدف از ترجمه، تبیین و روشــن ساختن مطالب قرآنی است 
که این امر برای سنین و اقشار مختلف می تواند به وفور ترجمه 
شود، حال این که ترجمه کار بشر است و متن عربی قرآن کریم 
کاِر خداونــد و ایــن دوگانگی باعث می شــود ترجمه ها همگی 
ایرادهایی داشــته باشند. هرچند مترجم ها همه تالش می کنند 
که این ایرادها را به کمترین حد برسانند و این امر خود می طلبد 
مترجمــان، در هــر زمان و هر مكان، خــود صاحب نثر و کالم 
جدید برای نســل و مكان و محل خود باشــند. حال اگر برای 
کــودکان بخواهیم قرآن را ترجمه کنیم این امر اگر به وســیلۀ 
نویسندة کودکان باشد بسیار بهتر است. نویسنده هم خود را در 
چارچوب قواعد و قانون ها قرار می دهد که شاید برای رسیدن به 
معانی دچار مشــكل شود ولی قرآن کریم خود راه را برای افراد 

باز می نماید.

ترجمه قرآن کریم )جزء یکم و سی ام( / رحماندوست
برای نقد ترجمۀ آقای مصطفی رحماندوست باید به گذشتۀ 
ایشــان نگاهی بیندازیم. رحماندوست فارسی را خوب می داند و 
با چند و چون کار با کودکان و نوجوانان نیز آشناست و می تواند 
»دانه های یاقوت« موجــود در آیات قرآنی را به بهترین وجه به 
رشته بكشــد و نمودار کند. با این وصف، آیا در این راه، مقصود 
کالم خداوند را توانســته اســت به طور کامل وارد ذهن نوجوان 
امروزی کند یا نه؟ شكل بسیار زیبای کتاب یكی از چندین مورد 

نكته های مثبت کار ایشان است.
در ترجمۀ جزء اول قرآن کریم ایشــان، اگر مقدمه ای بود که 
خواننــده نوع ترجمه و نثــر آن را می فهمید و کلماتی را که در 
متن ترجمه کمی پررنگ تر شــده ولــی داخل متن قرآن کریم 
نیست تشــخیص می داد بهتر می بود، زیرا نویسنده و مترجمان 
دیگر می فهمند که این کلمات داخل متن عربی وجود ندارد. این 
یك عیب بزرگ برای ترجمۀ جزء اول ایشان است که در بعضی 

موارد راه فكر کردن را برای خواننده مشخص کرده و تفكر آزاد را 
از او گرفته است. به زبان عامه نوعی نسخه پیچیدن برای نوجوان 
است، در صورتی که مترجم نباید راه مشخص خود را در ترجمه 
بــه خواننده القا کند زیرا باعث می شــود در دوران های مختلف 
کاربرد آیات کم کم تضعیف شــده و راهی که مترجم مشــخص 
کرده از حدود خارج شود و خواننده این هدف مترجم را متمرکز 
در متــن عربی بداند و تهمتی به آیات شــود. مترجم باید فقط 
متن عربی را ترجمه کند تا هرکس به توان خود از آن سود برد، 
ولی اگر شــخصی همانند جناب رحماندوست وارد ترجمۀ قرآن 
می شود باید متن را ســاده، روان و پذیرای ذهن نوجوان ایرانی 
کند نه آنكه با اضافات آن را تزیین کند؛ اگر هم اضافاتی مد نظر 

اوست باید در قالب ]  [ قرار دهد!
مثاًل آیۀ 11 ســوره بقره: »و اذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض 
 قالوا انما نحن مصلحون.« را ایشــان چنین ترجمه کرده است: 
»و هنگامی که به آن ها گفته می شــود )بــا کارهایتان( بر روی 
زمین فساد ایجاد نكنید می گویند )ما فاسد نیستیم( ما فقط به 

فكر اصالح در جامعه هستیم.«
باید گفت کلماتی را که داخل پرانتز گذاشــته ایم ایشــان فقط 
پررنگ کرده اســت در حالی که اگر آن ها را داخل پرانتز یا کروشه 
گذاشــته و از متن جدا کرده بود بسیار بهتر و کارآمدتر بود، زیرا 
خواننده می فهمید که این دو متن داخل متن عربی نبوده اســت. 
کلمۀ »با کارهایتان« بسیار برای جوان و نوجوان اشتباه برانگیز است 
زیرا ممكن است کســی کاری انجام ندهد یا شاید نظرش مثبت 
باشد ولی فساد کند همان طور که افراد جامعه خود ممكن است با 
ناآگاهی به سمتی روند که فساد تولید شود و این را جوان امروزی 
با وســایل ارتباط جمعی می تواند درک کند، یا کلمۀ »ما فاســد 
نیســتیم« اصاًل ضرورتی ندارد و اشتباهات بسیار زیادی را شامل 
می شود که ممكن است به متن بعدی ضرر بزند زیرا متن خداوند 

به روز است و پر از برکت، ولی متن بشر همیشه اشكال دارد.
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در آیۀ 27 سوره بقره، اول آیه کلمۀ تبهكاران را اضافه کرده که 
در آیه نیست، در صورتی که آیه از پیمان شكنی صحبت می کند 
و این عمل را بد می داند، شــاید افراد خوب هم پیمان شــكنی 
کنند و بعد به فســاد و تباهی کشیده شوند. فقط تبهكاران که 
پیمان شكنی نمی کنند؛ لذا ترجمۀ این آیه کاًل معانی غیر از متن 

را می رساند.
در آیۀ 30 ســوره بقره در قسمت آخر می نویسد: من چیزهایی 
)از رازهای این آفرینش( می دانم که شــما نمی دانید، در صورتی 
کــه اگر عبارت »رازهای این آفرینش« را نمی آوردند مشــخص 
می شــد که خداوند همه چیز را می داند چه راز باشد چه نباشد، 
چه نهان باشد چه آشكار، چرا ایشان مشخصاً رازها را آورده است؟
در ترجمــۀ جــزء اول، این گونه موارد به وفور دیده می شــود 
که خود شــاید موجب مشــكل برای ذهن پویای نوجوان شود. 
امیدواریم در ســال های آینده این متن ها به روز شود و مترجم 

محترم جوابگوی سؤاالت آنان باشد.
ترجمۀ جزء 30 آقای رحماندوســت هم همین گونه است ولی 
چــون متن اضافه پررنگ نشــده کاماًل داخل متــن قرار گرفته 
اســت که البته این دو اثر را ترجمه نمی توان نامید بلكه خرده 
تفسیر است که این نام برای آن کامل تر می باشد. باید ذکر کنم 
که چون آقای رحماندوســت نویسنده و شاعر بزرگ کودکان و 
نوجوانان اســت و آثار ایشان همواره با استقبال روبه رو شده چه 
خوب اســت کار قرآنی کودکان را با شــجاعت ادامه دهند، زیرا 

جامعه احتیاج به نثر ایشان دارد.

آشنایی با قرآن کریم / فرزانه زنبقی
مجموعۀ »کتاب آشــنایی با قرآن کریم، شرح و ترجمۀ قرآن 

برای نوجوانان« نوشته فرزانه زنبقی
در این مجموعه نویسنده تالش کرده است عالوه بر بیان شرح 
مختصری از شــأن نزول آیات، اشاره ای به توضیح بعضی موارد 

داخل آیه داشته باشــد. او ترجمۀ آیات را 
هم، که از ترجمه های چاپ شده است، جدا 
کرده و در پایان هر قســمت آورده است. 
چون نویسنده هیچ شــاهدی نیاورده که 
آیا خودش آیات را ترجمه کرده اســت یا 
دیگری، این کار را نمی توان یك ترجمه یا 
تفسیر قرآن نامید زیرا ترجمه انتخاب شده 
بسیار روان و ساده و زودفهم است؛ شاید با 
این کار نویسنده خود را از تهاجم منتقدان 

دور نگه داشته است.
نویســندة مجموعه، مخاطبان نوجوان را 
به خوبی می شناخته و نوع انتخاب ترجمه 
را بر مبنای فهــم و درک نوجوان و جوان 
انتخاب کرده اســت، البته بعضی موارد را 
نادیده گرفته کــه باید گفت او راهی برای 
فهم راحت و آرام آن معانی نیافته است تا 

بتواند تمام موارد را از قرآن و آیات ذکر کند.
در ترجمۀ قــرآن کریم اگر متن عربی همراه ترجمه نباشــد 
نمی توان آن را ترجمۀ قرآن نامید. در مجموعۀ آشــنایی با قرآن 
کریم نیز متن عربی به هیچ وجه دیده نمی شود. باید دانست که 
در حكومت اسالمی هر متنی که مبتنی بر قرآن کریم باشد باید 
مزیّن به متن عربی قرآن شــود. دارالقرآن کریم هم اگر ترجمۀ 
قرآن فقط به فارسی چاپ شود و متن عربی نداشته باشد آن را 

ترجمه ای کامل نمی داند.
در این مجموعه معایب بســیاری دیده می شود مثاًل: در سورة 
حمد، که خود نویســنده به »مادرِ قرآن« بــودن آن کاماًل واقف 
است، فقط به دو ســؤال »انعمت علیهم« چه کسانی هستند؟ و 
»مغضوب علیهم« و »ضالّین« چه کسانی هستند؟ به یك صفحه 
توضیح اکتفا کرده و هیچ تفسیری در آن دیده نمی شود. در ضمن 

مجموعه »كتاب آشنایی 
با قرآن كریم، شرح 
و ترجمه قرآن برای 
نوجوانان« نوشته فرزانه 
زنبقی ترجمه جدید 
دیگری كه پا به عرصة 
نشر گذاشته ترجمة 
خواندنی قرآن است كه با 
نگاه تفسیری و پیام رسان 
ویژه نوجوانان و جوانان 
به قلم آقای علی ملكی 
تدوین شده است
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معنی »ضالّین« هم بســیار ناقص و کوتاه ذکر شده است که این 
با پویایی در شــیعه و ذهن کوشای نوجوان تناسب ندارد و شاید 
نتیجۀ مخرب هم داشته باشد. البته می دانیم که تنها سوره ای که 
از زبان بشر است و کل قرآن کریم از زبان خداوند، فقط سورة حمد 
است و پر از برکت، متأسفانه نویسنده هیچ چیزی از حمد نیاورده 

و شاید نوجوان فقط )ضالّین و مغضوب( را از حمد بفهمد.
در پایــان هم ترجمه ای آورده که ذکر نشــده اســت از کدام 
مترجم است و بسیار عادی و خارج از تیزهوشی است که عامیانه  

و ابتدایی یك ترجمه انتخاب و گذارده شده است.
در جزء دوم یا کتاب دوم این مجموعه مطالبی بسیار سطحی 
و کم مفهوم آمده اســت. ســؤال ها ابتدایی و بی روح نشان داده 
شــده و متن قرآن کریم در یك هالۀ بی معنا قرار گرفته اســت. 
گویا نویســنده نه خود مجاب شــده و نه از مطالب قرآنی ســر 
درآورده اســت. مثاًل جهاد را خیلی ابتدایی و دور از معنی اصلی 
بیان کرده اســت. می دانیم که جهاد در اصل به معنای کوشش 
در راه خداوند اســت ولی نویسنده هیچ تالشی برای تفهیم این 
معنا نكرده و این طور می نمایاند که خود هم از این معنا اطالعی 
ندارد. در معنی جهاد این طور شروع می کند )صفحه 56(: »یكی 
از چیزهای که معموالً مردم آن را دوست ندارند و از آن به خوبی 
یاد نمی کنند جنگ است. زیرا از جنبۀ ظاهری در جنگ انسان ها 
کشته و اسیر می شــوند و اموال و دارایی ها به غارت می رود. در 
اسالم جهاد به معنی دفاع از آبرو، جان و مال مسلمین، مقدس 
اســت و افرادی که در راه خدا کشته شوند، جایگاه ویژه ای نزد 
او دارند« این متن بیشــتر جهادهای داعشی را توضیح می دهد 
که هــر نوجوان آگاهی آن را بخواند اســالم را دینی داعشــی 

می پندارد که بســیار خطرناک اســت. در اسالم واقعی )تشیع( 
به هیچ وجهی جنــگ کردن معنا ندارد. در قــرآن کریم دفاع 
مدنظر است و جهاد، کوششی برای تبیین خوبی هاست که دفاع 
یكی از آن کوشش ها می باشد. در جزءهای دیگر مطالب بسیاری 
عادی و معمولی اســت و هیچ تیزبینی و کوششــی برای فهم 
بهتر قرآن دیده نمی شــود. مطالب بســیار عادی و ساده پشت 
ســر هم آمده و شاید اگر بخواهیم این جزءها را بخوانیم پس از 
مدتی خســته کننده خواهد شد زیرا به نصیحت های افراد مسن 
برای نوجوان ها می ماند. شــاید اگر نویسنده با تحقیقی بر روی 
نوجوانان مطالب را با اهمیت بیشــتری برای فهم دقیق گلچین 

می کرد بهتر می شد.
در ســورة نبأ آنقدر مطالب تكراری و خسته کننده می شود که 
افراد میان سال نیز، با بررسی که من کردم، نمی توانند سنگینی 
نصیحت مآبانه را درک کنند و زود می خواهند از مطالب بگذرند.

وقتی یك قاری قرآن با صوت دلنشین آیه ای را تالوت می کند 
هر شخصی چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، از نوای او لذت 
می برد. ای کاش مترجمان و نویسندگان هم بتوانند وقتی روی 
آیات قــرآن کار می کنند مطالب را آنقدر زیبا بیان کنند که هر 

خواننده ای را به سوی خود بكشد.
ما باید تمام تالشــمان را برای خوش ذهنــی جوان و نوجوان 
بكنیــم و نگذاریم کتاب های قرآنی ذهــن پویای او را از پویایی 
خارج کند. ای کاش نویســندگان کودکان و نوجوانان همراه با 
یك قرآن پژوه آگاه مجموعه ای را تهیه کنند تا شگفتی ها و اعجاز 
قرآنی با دستخط نویســندة کودک و نوجوان همراه شود و یك 

کار و اثر زیبا را پدید آورد.
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ترجمة خواندنی قرآن کریم - علی ملکی
ترجمۀ جدید دیگری که پا به عرصۀ نشــر گذاشــته ترجمۀ 
خواندنی قرآن اســت که با نگاه تفســیری و پیام رســان ویژة 

نوجوانان و جوانان به قلم آقای علی ملكی تدوین شده است.
ویژگی این کار به گفتۀ نویســندة آن روانی و سادگی است و 
ترجمه به تناســب موقعیت و پیشگیری از تضادهای ظاهری و 
آهنگین ساختن و سجع آوری و معادل یابی فارسی و آسان فهم و 

به روز از ویژگی های آن می باشد.
نویســنده معتقد است: ترجمۀ خوب ترجمه ای است که وقتی 
آن را می خوانی نفهمی ترجمه اســت. اگر بــوی ترجمه بدهد 
یعنی در برگردان ســاختارها از زبان مبدأ به زبان مقصد خوب 
عمل نشــده است. این جمله کاماًل انســان را به شك می اندازد 
که آیا ترجمه که  کار بشــر اســت، کاماًل برابر با متن عربی، که 
کالم خداوند است، می باشد؟ یعنی ایشان همان گونه که خداوند 
ســخن گفته کالم را جایگزین کرده اند؟ یعنی آیا یك قریشــی 
که قرآن را بــه زبان عربی می خواند همان قدر می فهمد که یك 
فارسی زبان وقتی ترجمۀ ایشــان را می خواند؟ این به نظر تمام 
مترجمان گذشته غیرممكن اســت زیرا اگر تمام دریاها مرکب 
شــوند و تمام درختان قلم، حتی یك آیه را نمی توانند همانند 
قرآن بیاورند به هیچ زبانی. ایشــان در جایی دیگر ذکر می کند: 
آنچه مهم اســت یافتن یا ساختن روساختی مناسب در فارسی 
است که بتواند زیرســاخت عربی آیه را بازنمایی کند. وی خود 
می داند که چقدر در این کار موفق بوده اســت؟ هیچ مترجمی 
نمی توانــد این بازنمایی را انجام دهد زیــرا صاحب قرآن )خدا( 
با بشــر به هیچ وجه در یك عرض نیســتند که بتوان این کار را 
انجام شدنی فرض کرد. خداوند سبحان بر عرش حكومت دارد و 

در مقابل او انسان ذره ای بیش نیست.
تعریف از ترجمه نباید انســان را در توهمات غرق کند. انسان 
خود می داند چگونه کاری انجام داده است. تعریف و تمجید او را 
به بی راهه می کشد. در ترجمۀ ایشان اشكاالتی نمایان است. مثاًل 
در ســورة  اســراء آیۀ 36 آمده: »و ال تقف ما لیس لك به علم«، 
ایشان ترجمه کرده اند: »دنبال آنچه نمی دانی راه نیفت«، که این 

ترجمه بســیار عامیانه و ناقص است و نوعی نصیحت به زور به 
جوان است. اگر می گفتند آنچه را که بدان علم نداری دنبال نكن 
حداقل کلمات را معنی کرده بودند و نوع پذیرش را به خواننده 

می سپردند خیلی بهتر بود.
سوره اسراء آیه 48: »انظر کیف ضربوا لك االمثال«، را این طور 
ترجمه کرده اند: برای تو چه حرف ها که در نمی آورند. این ترجمه 
هیــچ ربطی به متن عربی ندارد که معنی اصلی کلمات این گونه 

است: بنگر که چگونه برای تو مثال زده اند.
در توضیحی که مؤلف برای ترجمۀ خود آورده کمی نســبت 
به مترجمان دیگــر کم لطفی کرده اســت، در جاهایی مطالب 

مترجمان را بسیار کوتاه و ناچیز شمرده و کالم خود را بزرگ.
یا در سورة ذاریات آیه 9: »یُؤفُك عنه َمن اُفِك«، ایشان معنی 
کرده اند: آنكه منحرف شــده از نورش محروم اســت، کلمه نور 
کجای متن عربی اســت؟ کلماتی مثل نور، صــور فلكی و... در 

ترجمه ایشان به طور اضافی بسیار دیده می شود.
یا در جمله: »َفُیضلُّ َمن یَشاء و یَهدی َمن یشاء« ایشان معنی 
کرده اند: »خدا هر که را ناالیق ببیند به حال خود رها می کند و 
دســت هر که را الیق ببیند می گیرد« الیق یعنی چه؟ و کجای 
آیه آمده است؟ نوجوان »لیاقت« مدنظر این نویسنده محترم را 
چگونه باید بیابد و آن را مساوی متن در ذهن پویای خود بچیند 

و آیه را بفهمد؟
و یا در ســوره مؤمنون آیه 108: »اَخســئوا فیها َو ال تكلّموا«، 
ایشان معنی کرده اند: »گورتان را گم کنید«، که این کلمات در 
جوامــع ما یك نوع بد زبانی اســت و مخصوصاً برای نوجوان به 
هیچ وجه جایز نمی باشد. این اصاًل به هیچ وجه معنی آیه نیست، 

البته نویسنده توضیحی داده که قابل قبول نیست.
در ســوره کهف آیه 5 مترجم می نویسد: »بزرگ تر از دهانشان 
حرف می زنند« که باز این هم نوعی بی احترامی اســت. البته از 

این موارد در ترجمه به وفور می توان دید.
ای کاش نویســندگان ما ترجمه هــا را آن طور که خود تعریف 
می کنند بنویســند تا جوانان را به سوی قرآن رهنمون سازند و 

شتاب رفتن به راه خداوند را از هر چیزی بیشتر کنند.
امیدواریم بتوانیم کارهای قرآنی را بهتر و زیباتر ارائه دهیم 

59   رشد جوانه |  شمارة 55 | بهار ۱۳۹۶ |



پنجره ای نو به موضوعات نو
نگاهی توصیفی به کتاب »تفسیر موضوعی قرآن کریم« )دانش مدیریت در قرآن( 

ناصرنادری

اب
كت

ی 
رف

مع

نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن
 نویسنده: سید صمصام الدین قوامی

ناشر: معارف

در روایــات دینی، قرآن كریم را به اقیانوس عمیقی تشــبیه 
كرده اند كه مفســران به سان غواصانی در آن غور می كنند و به 

دریچه های تازه ای از آن دست می یابند.
»مدیریت« از مباحث روز در جوامع بشری است؛ زیرا یكی از 
ابزار توســعه در جهان، توجه جدی به مسئله »مدیریت« چه به 
لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی می باشد.خوشــبختانه در چند 
دهة اخیر، برخی از پژوهشگران تالش كرده اند این موضوع مهم 
را در آینة قرآن كریم بنگرند. اگرچه در كتاب »تفسیر موضوعی 
قرآن كریم«، نگاه به نقشــة راه مدیریت خداوند متعال در عالم 
هســتی و زبان وحی است و مدیریت خداوند در آینة تمام نمای 
قرآن در دو ساحت تكوین و تشــریع آمده است، اما مرور این 
یافته ها قطعًا در اسلوب مدیریت اسالمی نیز بهره های معنوی و 

كنشی خود را خواهد داشت.

چارچوب مفهومی اثر
کلیت مفهومی این اثر عالوه بر مباحث مقدماتی، در چهار محور 
شــامل وظایف اصلی مدیریت، مدیریت منابع انســانی، مدیریت 
رفتار سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی و در قالب شانزده درس 

دانشگاهی،  با اسلوب آموزشی )آکادمیك( تنظیم شده است.
در ابتدای هر درس، اهداف درس و در انتها، خالصۀ درس ارائه 
شده اســت و پس از آن، پرسش هایی برای تفكر و پاسخ دادن و 

پژوهش به جهت مطالعه عمیق تر ذکر گردیده است.

چکیدة مباحث کتاب
در بخــش »مباحث مقدماتی«، مؤلف محترم ضمن اشــاره به 
ساختار موضوعی مدیریت، به معنای واژگانی تفسیر و اصطالحی 
آن،  پرداخته  است و ضمن بر شمردن نیازمندی به تفسیر و تفسیر 
مدیریتی،  »مدیریت رحمانی« را بهترین الگوی مدیریتی قلمداد 

کرده است.
وی معتقد است ساختار مدیریتی خداوند متعال در دو »ساختار 
تكوینی« )عرش و کرسی( و »ساختار تشریعی« )امامت و مسجد( 

تبلور یافته است.
در محور اول که به وظایف اصلی مدیریت پرداخته شــده است، 
وظیفۀ سازمان دهی در مدیریت خداوند در سازمان مالئكه در سه 
وجه »سلســله مراتب«، »تقسیم کار« و »تفویض اختیار« تبیین 
گشته است و در حوزة سازمان انسانی خداوند، به معنای»امامت« 
و »اتحاد امامت و امارت« و »جایگاه مســجد در سازمان انسانی 

خداوند« اشاره شده است.
حوزة برنامه ریزی »فرهنگ مدیریتی قرآن کریم«، موضوع بعدی 
اســت. در نگاه وی برنامه ریزی در مدیریــت الهی دارای انواع زیر 
اســت: یك. برنامه ریزی کلی و راهبردی، دو. برنامه ریزی ساالنه 

)شب  قدر(. در این ساحت، برخی نكات قابل تأمل می باشد:
وجــود برنامه ریزی ســاالنه در مدیریت الهــی، تصویب نهایی 

برنامه ریزی ساالنه در شب قدر.
در ادامه، اصول برنامه ریزی در مدیریت رحمانی، شش مورد زیر 

تلقی گشته است:
یــك. علمــی و متقــن بــودن، دو. استانداردســازی،  ســه.  
سهمیه بندی، چهار. ظرفیت سنجی، پنج. زمان بندی )زمان بندی 
آفرینش موجودات، زمان بندی از بین رفتن موجودات( و شــش. 

انعطاف پذیری.
در مبحــث نظارت و کنترل، به وجوه گســتره نظارت و کنترل 
در مدیریت الهی، شــامل: یك. نظارت بر تمامی فعل و انفعاالت 
ســازمان )نظارت بر آنچــه در زمین فرو مــی رود و آنچه از آن 
سربرمی آورد، نظارت بر هر آنچه از آسمان نازل می شود، نظارت بر 
آنچه به آسمان صعود می کند، همراهی با افراد در همه جا، زیر نظر 
داشتن همۀ اعمال بندگان( و نظارت بر انجام مأموریت رسوالن و 
نیز شاخصه های نظارت و کنترل در مدیریت الهی، شامل یك. هم 
طراز بودن نظارت با نوع وظایف،  دو. جامع بودن نظارت، سه. تعدد 
سطوح نظارتی، چهار. مستمر بودن نظارت، پنج. ریزبینی و دقت 
بسیار، شش. ثبت و بایگانی، اشــاره شده است. در ادامه، به انواع 
ناظران در مدیریت الهی، از جمله پیامبران و اوصیا،  اعضا و پوست 

بدن، فرشتگان، زمین و زمان، تأکید شده است.
در موضــوع بعدی،  به دو عنصر »نفــوذ« و »هدایت« پرداخته 
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شده است. در ادامه،  ضمن تعریف واژة هدایت در لغت و اصطالح، 
انواع هدایت شامل هدایت تشریعی، هدایت تكوینی عام، هدایت 
تكوینی خاص )اولی(، هدایت تكوینی پاداشــی )ثانوی( و هدایت 

سازمانی شرح داده شده است.
در بحث »نفوذ« )محبوبیت( به وسعت و منشأ محبوبیت تأکید 
شده و در باب عوامل نفوذ رهبر عناصر زیر بر شمرده شده است: 

الف( ایمان و ب( عمل صالح.
در باب »گزینش«، مصداق های قرآنی اختیار )گزینش( توصیف 

شده است:
یك »اختیار«، دو. اصطفا،  سه. جعل و چهار. اجتبا.

در ادامه، ضمن تشــریح فرایند گزینــش،  معیارهای گزینش 
خداوند دربارة پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم، پیشوایان معصوم، 
زنان صالح و مردان صالح، فرشتگان )حامالن عرش(، در چارچوب 

مفهومی زیر، تبیین گشته است.
یك. معیارهــای ایجابی )صبر و یقین، عبــادت خالصانه خدا، 
هم زبانی با مردم و پیروان، مردم مداری، دلســوزی و بومی بودن، 
رنج کشیدگی،  بردباری و تضرع و انس با خدا، شكرگزاری،  وفاداری، 
داشــتن ظرفیت باال، فرمان بری، عدم انحراف و یكتاپرستی، علم،  
قــوت و امانت، تخصص و تعهد، صداقت و یــاوری، ُخلق  عظیم، 
بندگی، توانمندی، احســان،  ایمان داشــتن و تقوا پیشگی، ظلم 

نكردن یا عدالت(؛
ب. معیارهای سلبی )کفرورزی،  نفاق، دروغ سازی، گمراه کنندگی 
از راه خدا، افراطی گری غفلت و هواپرستی، بسیار سوگند خورنده و 

پست، گنهكاری و ناسپاسی، تحجر اعتقادی، اسراف کاری(.
در حــوزة »آمــوزش و نظام پرداخت«،  مؤلف در گام نخســت 
به آموزش )توانمندســازی( در فرهنگ قرآن اشــاره کرده و انواع 

توانمندسازی را موارد زیر قلمداد کرده است:
یك. تمكین )توانمندســازی حضرت یوسف )ع(، توانمندسازی 

ذوالقرنین(
دو. اصطناع )توانمندسازی ویژه(

سه. سایر توانمندسازی ها
وی در گام دوم، حقوق و دســتمزد )نظام پرداخت( در فرهنگ 

قرآنی را تبیین کرده است:
یك. اجرا
دو. ارتزاق

در حوزة ارزیابی عملكرد )نظام تبیین شایستگی(، مؤلف ضمن 
تبیین شایستگی در فرهنگ قرآنی، اصول ارزیابی عملكرد و تعیین 

شایستگی را برشمرده است.
در حوزة پــاداش و تنبیه جزا و پــاداش خوبی ها در چارچوب 

مفهومی زیر تشریح شده است:
یك. پاداش های دنیوی
دو. پاداش های اخروی

و در جزای بدی ها )تنبیه(، مصادق و نمونه های آن ذکر گردیده 
است.

در حوزة »انضباط« ضمن شرح مفهوم انضباط در فرهنگ قرآن، 
کلمات کلیدی آیات انضباط بررسی شده است.

در حوزة »مبانی رفتار سازمانی«، رفتار، هدف مدیریت و مبانی 
رفتار سازمانی در فرهنگ قرآن تحلیل شده است.

در حوزة »انگیزش و مدیریت تعــارض«، با تعریف انگیزش در 
فرهنگ قرآنــی، اصول ایجاد انگیزش در مدل انگیزشــی قرآن، 
مدیریت تعارض، راه های پیشــگیری و بهداشت تعارض،  راه های 
درمان تعارض و اصول مدیریت تعارض در مدیریت الهی ذکر شده 

است.
در حوزة »ارتقای سطح رفتار«، به این موارد پرداخته شده است:

ـ راه های ارتقای دائمی سطح رفتار کارکنان؛
ـ روش های معرفی الگوهای رفتاری مطلوب؛

ـ گروه هایی که در ساختار مدیریت الهی، اصالح رفتار نابهنجار 
آنان قابل بررسی است؛

ـ نمونه های قرآنی از چگونگی اصالح رفتار نابهنجار. 
در حوزة »فرهنگ ســازمانی مطلوب«، نخست معنای فرهنگ 
ســازمانی و مدیریت فرهنگ ســازمانی بیان شده و با ذکر تفاوت 
مدیریت رفتار ســازمانی بــا مدیریت فرهنگ ســازمانی، روش 
دســت یابی به فرهنگ مطلوب سازمان الهی تبیین شده است. در 
ادامه،  برخی فرهنگ های مطلوب ســازمان الهی همچون فرهنگ 
توانمنــدی و قدرت، فرهنگ والیت، فرهنگ ایثار و فرهنگ جهاد 

آمده است.
در پایــان نیز مؤلف در حوزة »فرایند حاکمیت فرهنگ مطلوب 

سازمانی« به موضوعات زیر پرداخته است:
ـ چالش های پیش روی حاکمیت فرهنگ مطلوب

ـ ابراهیم )ع( بهترین الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی
ـ راهبرد ابراهیم )ع( در مدیریت فرهنگ سازمانی

ـ مراحل حاکمیت فرهنگ مطلوب سازمانی
ـ چگونگی حاکمیت فرهنگ مطلوب در مدیریت مدرن امروزی.

دیدگاه کلی
با نگاه جامع به نقشــۀ مفهومی کلی کتاب، مشــخص می شود 
مؤلف تالش کرده اســت با استفاده از نظرات مفسران و با الهام از 
متون روایی دینی، مهندسی نویی از الگوی مدیریت الهی در عالم 

تكوین و تشریح ارائه دهد.
زبان اثر، روان  و ســاده اســت و به دلیل مفید بودن به ساختار 
آموزش و دانشــگاهی، ناگزیر از چارچوب های متعارف کتاب های 
آموزش است. این مسئله، احتماالً در روش های آموزش دانشگاهی 
مناسب باشد، اما از جذابیت و خالقیت در نگاه خوانندگان معمولی، 

می کاهد.
قطعاً اســتفاده از جداول تكمیلی متنی در حاشیۀ متن اصلی 
کتاب، به عنوان متون تكمیلــی به جذابیت صفحات اثر می افزود 
ضمن این که کیفیت صفحه آرایی و به ویژه حروف آرایی، جنبه های 

هنری در نوع و اندازة حروف لحاظ نشده است. 
امید اســت مراکز علمی و دانشــگاهی به شــگردهای خالق 
کتاب ســازی، عالوه بر مالحظات علمــی و محتوایی، نیم نگاهی 
داشته باشند. مطالعۀ این اثر به عالقه مندان مباحث قرآن شناسی، 

الهیات و مدیریت پیشنهاد می شود 
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ترجمۀ قرآن باید مردمی 
و عامه پسند باشد

نگاهی به ترجمه قرآن کریم دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی

معصومهیزدانپناه

اب
كت

قد 
ن

نام کتاب: قرآن کریم
مترجم: سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 744

ترجمۀ قرآن کریم به قلم سید علی موسوی گرمارودیـ  شاعری 
که شــعرهای بسیاری با مضمون و محتوای اسالمی دارد و جایزة 
شــاعر برگزیدة انقالب اســالمی را از آن خود کرده و توانایی او 
را در ســرودن شعر سپید آیینی در ادبیات معاصر نشان می دهد 
ـ ترجمــه ای فصیح و بلیغ اســت. ویرایش ایــن ترجمه را آقای 
بهاءالدین خرمشــاهی انجام داده که خود نیز پیش از این قرآن را 

ترجمه کرده است. 
باید متذکر شد که بعضی از اصطالحات در زبان فارسی کاربردی 
ضعیف در ترجمۀ قرآن دارند، مثاًل در فرهنگســتان زبان فارسی 
ممكن است بعضی از اصطالحات نوعی دیگر بازخورد داشته باشد 
که در ترجمۀ قرآن، کالم  باقی بماند، همانند: »مالك یوم الدین« 
که در این ترجمه »دارنده روز پاداش و کیفر« معنی شده، که اگر 
به مترجم بگوییم »دارنده« اصطالح بسیار کم ارزشی برای معنی 
»مالك« اســت، ایشان چون دستی در واژه سازی در فرهنگستان 
زبان فارسی دارند البد خواهند گفت: همۀ داشتن های ما متعلق به 
خداوند است؛ و دارنده را برای مالك کامل می دانند، ولی یك فقیه 

این را ناقص می شمارد زیرا در این واژه  معنی فقهی وجود دارد.
قلــم آقای گرمــارودی ادبی اســت ولی درصد افــراد ادبی در 
جامعۀ ایران زیاد نیست. جامعۀ دانشمند پرور ایران از همۀ اقشار 
به صورت متكثر دارد ولی ترجمۀ قابل دسترسی می تواند همنشین 
ساعت های خلوت خانواده باشد و ادبی بودن و خاص کردن ترجمه 

آن را به انزوا می کشد.
در معنی »بســم اهلل الرحمن الرحیم« در ترجمۀ آقای گرمارودی 
بعــد از ترجمه »ندایی برای جهانیان« دومین ترجمه اســت که 
آن را به درســتی ترجمه کرده اند زیرا »رحمن و رحیم« هر دو از 
ریشــۀ »رحم« است و رحم در فارسی بخشش معنی می شود که 
»رحمان« بخشنده و »رحیم« بخشاینده معنی شده که بهترین 

تا این زمان است. 

البته زمانی که ایشــان رحم را ترجمه می کردند من بحث های 
زیادی را در انتشارات شهید محبی با آقای بهاءالدین خرمشاهی 
داشتم که در آخر ایشان نظریه بنده را قبول کردند و شاید آقای 
گرمارودی هم همین نظرات را بر روی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 

اعمال کرده اند.
هر ترجمه ای از قرآن، چون کار بشری است ممكن است دارای 
عیب های مشــخص و آشــكار باشد، زیرا بشــر خطا دارد اما کار 
خداوند بی خطاست پس ترجمۀ ایشان از نثر معیار فارسی نشئت 
گرفته و واژه های فارسی روان در آن به کار رفته است )البته برای 
شاعران( و از واژه های کهن خبری نیست که همین امر سنگینی 

این ترجمه را کم کرده است. 
البته ایشان بسیار نقدپذیرند و در جلسات نقد گفته ها را ضبط 
می کنند و بارها می شــنوند تا همه موارد را لحاظ فرمایند و چون 
ایشان شاعری بزرگوارند نقدهایشان هم از طرف شاعران و بزرگان 
ادب است، ای کاش ترجمه ایشان به صورت شعر نو ترجمه می شد 
کــه در آن صورت مطمئناً انقالبی در ترجمه بــود. روان بودن و 
عامی بودن در ترجمه ایشــان دیده نمی شود. ترجمه بسیار ثقیل 
و سنگین است و باید بدانیم یك شاعر هرگز نمی تواند ترجمه ای 
بسیار روان و زود فهم داشته باشد. شاعران عادت به قافیه، سجع 

و... دارند و این کار را دشوار خواهد کرد. 
تالش دیگر آقای گرمارودی یكسان ســازی جمله ها و واژه های 
قرآنی اســت. ایشــان در جایی فرموده اند»کلمات را با کامپیوتر 
یكســان می کردم«. که این کار بعداً اشكاالتی را ایجاد کرد و این 
مسئله باعث شد که یكسان سازی را در خیلی موارد رعایت نكنند 
و یــا گاهی ناهماهنگی میان ترجمه با متن قرآن هم مشــاهده 
می شود. ایشــان عبارت »عباداً لنا اولی بأس شدید« )اسراء 5( را 
»بندگانی سخت جنگاور« ترجمه کرده اند که این خود مشكالتی 
را ایجاد می کند و همین طور در آیاتی معرفه و نكره بودن واژگانی 

را در نظر نگرفته اند.
ایشــان کلمۀ بشــارت را »نوید ده« معنی کرده اند که در اصل 
»خبرده« معنی می شــود. مثاًل در آیۀ 2 سوره توبه: َو بّشرالذین 
کفروا بعذاٍب الیم، ترجمه شده است: »کافران را به عذابی دردناک 
نوید ده«. نوید دادن در زبان فارســی به معنای دادن خبر خوب 
است؛ بهار را نوید می دهند و یا نوید را به عنوان نام خوب بر روی 
فرزندان می گذارند. اگر قرار بود نوید دادن خاص کافران باشد آیا 

کسی اسم فرزندش را نوید می گذاشت؟
پــس ما دو نوع ادبیات داریــم: 1. تخصصی و علمی 2. عامیانه.
شــاعری که ادبیات را تخصصی و علمی می داند در ترجمه فقط 
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باید برای هم ســطح خود ترجمه کند ولی قرآن کریم برای همه 
کاربرد دارد. و ما نمی توانیم برای فروش یا در کتابخانه ها قسمتی را 
ترجمۀ قرآن با ادبیات تخصصی برای شاعران قرار دهیم و قسمتی 
را برای مردم عادی، پس ترجمه ای خوب است که افراد بیشتری 
بتوانند از آن استفاده کنند. بسیاری از دانشمندان کشور از ترجمۀ 
ایشان تعریف کرده اند که این فقط برای آن 10 الی 20 نفر کاربرد 

دارد. ترجمۀ قرآن، باید مردمی و عامه پسند باشد.
عیب دیگری که در کار ایشان مشاهده می شود، یك صد و سی 
صفحــه در آخر قرآن مؤخره،  تعاریف، تمجیدها و... از خودشــان 
را آورده اند به طوری که خواننده برایش مشــتبه می شود که این 
ترجمه زیر مجموعه ای از تعریف های مترجم از خود است! ترجمه 

برای بهتر فهمیدن قرآن کریم اســت نه موجب تعریف و تمجید 
و تعریف های مطبوعات، کتاب هفته، روزنامۀ همشهری، روزنامۀ 

شرق، گیالن امروز و... این ها چه سودی برای فهم  قرآن دارد؟
مقاله بلند باالی آقای بهاءالدین خرمشاهی نمایانگر این است که 
تحقیق روی ترجمه ها از اصل کار که فهم قرآنی است باالتر است. 
کتاب قرآن پژوهی ایشان همۀ موارد را داراست و قرآن کریم، باید 
متن و ترجمه ای برای فهم آن باشد نه تعریف و تمجید از مترجم!
باشد که متخصصان ما روزی بتوانند متنی ساده و روان به دور از 
امیال دنیوی از ترجمۀ قرآن و بدون هیچ اضافاتی به جامعه عرضه 
کنند و فهم قرآن در صدر کار باشد تا بدانیم به حقیقت خداوند در 

قرآن چه گفته و ما باید چه کنیم 

مؤلف: حمیدمحمد قاسمی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

چاپ اول: 1394 ، 296 صفحه

شــاید از نام کتاب »پیوند قرآن و طبیعت« چنین برداشت 
شــود که کاری سطحی انجام شده یا مانند برخی کتاب ها برای 
تأیید یا بزرگداشــت قرآن به هر طریقی از علوم تجربی استفاده 
می کند؛ اّما زمانی کــه به محتوا توّجه می کنیم، متوّجه تحقیق 
دقیــق، محتوای غنی و انســجام کار در پرداختن به پیوندهای 
میان قرآن و عالم طبیعت می شــویم کــه در آن پس از تعریف 
مفّصل موضوع و مفــردات بحث، به نكاتــی کاربردی در مورد 

ارتباط بین قرآن و طبیعت می پردازد.
از نكات قابل توّجه در این کتاب، طرح ارتباط حّسی انسان ها با 
طبیعت است که وقتی آن را با قرآن پیوند می زنیم، حّس تجربه 
کردن قرآن در تمامی زندگی روزمرة دنیایی به خوبی به مخاطب 

القا می شود.
همچنین ارجاعات بســیار به منابع مختلــف در این کتاب، از 
سویی اطمینان به محتوای آن را باال می برد و از سوی دیگر تنّوع 
منابع قرآنی و استفاده از بیانات دانشمندان علوم مختلف موجب 
جّذابّیت بیشــتر و افزایش امكان اســتفادة مخاطبان گوناگون 

خواهد بود. اّما مسئله این است که نقل قول های مختلف و فنی 
از رشــته های گوناگون تفسیر، فلسفه و... متن کتاب را سنگین 

می کند و آن را برای مخاطب عمومی غیرقابل فهم می نماید.
بخــش نتیجــه و راهكارها گرچه بســیار کوتاه هســتند، اما 
بخش هایی الزم اســت که به عنوان جمع بنــدی مختصر، مفید 

خواهند بود.
در یك جمع بنــدی کلی باید گفــت، در صورتی که مخاطب 
عمومــی، از روی اعتمــاد، به موضوعات کتــاب نگاهی بیندازد 
می توانــد ارتباط وثیق بین طبیعت و قــرآن را دریابد. بنابراین 
معرفی آن به مخاطبان عمومی ممكن و شایسته است. اما برای 
اســتفاده از مطالب فنی، این کتاب جنبۀ مرجع در موضوع خود 
دارد و عالقه مندان با توّجه به سطح علمی خود می توانند به آن 
مراجعــه کنند و نیز با مراجعه به اســاتید و معلمان بخش های 

سنگین کتاب را هم مطالعه کنند 

  تنوع منابع 
اعتماد مخاطب را برمی انگیزد

نگاهی به کتاب پیوند قرآن و طبیعت

اب
كت

قد 
ن

احمد قرائی
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قرآن، كتابی جامع جمیع زیبایی های صوری و لفظی است. بوستانی است كه در آن انواع گل های رنگارنگ با شكل و بویی متنوع مشام 
سیاحت كنندگان این گلستان را نوازش می كند، این كتاب، كالم موزون خداوند و دفتر معرفت كردگار است كه شاعران اهل ذوق نیز از 

لذت درك معانی و بیان لطایف آن در شعر خود حّظی وافر برده اند چنان كه در شعرهای آیینی شاعران ذیل مالحظه می نمایید.

سیری در دفتر معرفت كردگار
نگاهی کوتاه به شعرهای قرآنی کودک و نوجوان

اله
مق

محمود پوروهاب

عمدة شعرهای آیینی کودک و نوجوان که در سال های پس از 
انقالب سروده شده اند، از نظر حجم و فراوانی، به ترتیب، در شش 

محور زیر قابل دسته بندی هستند:
1. ستایش و راز و نیاز با خدا؛

2. مهدویت و انتظار و امام زمان)عج(؛ 
3. امام حسین)ع( و عاشورا؛

4. مدح امام علی)ع( و شهادت آن حضرت؛
5. نماز؛

6. مدح و منقبت امام رضا)ع(
این موارد بیشترین حجم از اشعار آیینی را تشكیل می دهند و 
مابقی از حجم کمتری برخوردارند. در این میان متأسفانه، اشعار 
قرآنی، آن چه به شناســاندن و زیبایی های قرآن منجر می شود. 
بسیار اندک است؛ و نه تنها اندک بلكه در مقایسه با سروده های 
دیگر آیینــی از جهت تازگی، جذابیت و قدرت ســخن چندان 
مایه ور نیســت. ضعف اساسی در این ســروده ها شاید این باشد 
که اکثر شاعران، و تقریباً همۀ آن ها، خود قرآن را موضوع اصلی 
شــعر خویش قرار داده اند، نه یــك مضمون یا موضوع قرآنی را. 
بنابراین به ناچار دســت به توصیف های کلی و بسیار کلیشه ای 
زده اند. تنها امتیاز پاره ای از این ســروده ها شــاید تازگی زبان و 
نحوة بیان آن ها باشد، وگرنه سخنی که دال بر اندیشه و مضمون 
تازه و یا تصویر و نگاه تازه ای از قرآن باشــد کمتر در این اشعار 
دیده می شود، لذا اگر کسی بخواهد بهترین آن ها را انتخاب کند 
تعداد آن ها به انگشــتان یك دست هم نخواهد رسید. بیت هایی 
از شــعر شاعران معروف کودک و نوجوان را با هم مرور می کنیم 

که از معروف ترین سروده ها در موضوع قرآن است.

کتابی پر از شعر و شور است و نور
کتابی که بوی خدا می دهد

خدا در تمام ورق های آن
حیاتی دوباره به ما می دهد...

رودابه حمزه ای
... من خوب می دانم که قرآن

از هدیه های آسمان است
هر حرف زیبایی که دارد

حرف خدای مهربان است...
افسانه شعبان نژاد

در پیش چشمانم کتابی ست
با یك جهان تصویر زیبا

تصویر باغ و دشت و جنگل
تصویر رود و کوه و دریا...

یك جای آن نقش زمستان
یك جای آن نقش بهار است

این نقش ها، نقش جهان است
این دفتر پروردگار است.

علی اصغر نصرتی
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دیروز من یك شعر زیبا
دربارة قرآن سرودم

یك در به سوی روشنایی
در پیش چشمانم گشودم

در پشت در، دیدم که باغی ست
باغی که سرشار از بهار است
سی چشمه دارد در دل خود

هر چشمه در یك سبزه زار است...
جعفر ابراهیمی»شاهد«

... شادم از این که دارم
دوستی مثل قرآن

می دهد حرف هایش
بوی پیغمبِرمان

محمود پوروهاب

به نظرم بهترین شــعری که در مورد قرآن ســروده شده شعر 
تقریباً بلند »کارنامۀ خدا« سرودة جواد محقق است.

چه قدر این کتاب خواندنی ست
چه قدر قصه های آن به یاد ماندنی ست

همیشه پشت سطرهای این کتاب
کسی نشسته است

کسی که ساده و صبور
مرا ز جاده های زندگی

به پای شوق می دهد عبور
در این شــعر، شــاعر عــالوه بر ایــن که بــه کالم مقدس و 
معجزه آســای قرآن پرداخته، به صاحــب کتاب یعنی به خدای 
بزرگ صمیمی و عاشقانه نگاه کرده است. در این شعر احساس 
عاشقانۀ شاعر نسبت به خدا باعث شده تا اثر او یعنی قرآن مجید 
در چشم مخاطب رنگ و بوی زندگی بگیرد و زیبایی های آن دو 
چندان جلوه گر شود. شــعر از روانی و سالست خوبی برخوردار 
است. یكی از ویژگی های خوب آن، تعبیر و تمثیل های تازه و به 
روز آن است که همدلی و همراهِی بیشتر با مخاطب امروز دارد.

کتاِب برگزیدة تمام جشنواره های زندگی
کتاب بندگی

کتاب روشنی که کارنامۀ خداست
و مرکز مطالعات آدم است

 همیشه وقت خواندن کتاب دوست 
خیال می کنم کسی که در برابرم نشسته،

اوست...
  

شــعرهای آیینــی در کتاب های درســی بچه هــا را باید در 
کتاب هایــی با عنوان »هدیه های آســمان« جســت وجو کرد. 

متأسفانه در این کتاب ها از مؤلفان اهل ذوق ـ کارشناسان ُزبده 
شعر ـ استفاده نشده و نویسندگان آن بیش تر به شعرهای نظم 
مانند توجه کرده اند. شــعرهایی که فاقد جنبۀ زیبایی شناسی و 
هنری هســتند. مثاًل در هدیه های آســماِن کالس پنجم مؤلف 
بیشــتر از سروده های خودش استفاده کرده است. یعنی از هفت 

شعر این کتاب 4 شعر سرودة خودش است.
قرآن، کتابی روشنی بخش
قرآن، بهاری جاودان است

دریای بی پایان رحمت
یك دسته گل از آسمان است.

هر شاخه اش یك پند پُر بار
یك هدیه از پروردگار است

روشن تر از خورشید و مهتاب
زیباتر از باغ و بهار است...

سیدمحمد مهاجرانی

می بینید کــه چه قدر تصاویر معمولی و کلیشه ای ســت. الزم 
نیست کسی حتماً شــاعری فحل باشد و این ها را بگوید. کسی 
که اندکی با وزن و قافیه آشنا باشد می تواند همۀ این ها را سرهم 

بندی کند.
یا در کتاب »هدیه های آسمان« کالس چهارم دبستان. در ذیل 
قصه ای این شــعر از زبان »ِدعبل ُخزاعی« شاعر اهل بیت زمان 

امام رضا)ع( ساخته شده است که نام سراینده نیامده است.
درس قرآن، درس دین

آه رفت از یادها
کو معلم های آن؟

داد از بیدادها.

پس چه شد آن خانه ها؟
خانۀ مردان دین؟

صاحبانش زیر خاک
مثل گل ها در زمین...

خوب اســت که»دعبل خزاعی« زنده نیســت. وگرنه حتماً از 
این فرد به دادگاه شــكایت می کرد که این چه نوع شعری ست 
که به ریش بنده بستید! هر آن چه در کتاب های درسی آمده به 
قول فیلسوف بزرگ شــهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، فاقد 

»حكمت ذوقی« است 

منابع
1.نسیموقاصدک:بهکوششمحمودپوروهابنشربوستان،1392

2.باغقرآنی:بهکوششمیتراصادقی،انتشاراتدرجه،1374
3.نانوپروانه:بهکوششحسینحداد،انتشاراتمحرابوقلم،1377

4.هدیههایآسماِنچهارموپنجمدورهابتدایی،1395
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پاسخ های کارشناسی به 
پرسش های ریشه ای

مهرناز رفیعی
کارشناسارشد
علومقرآنی
وحدیث

محاسن
1. پرســش ها و پاسخ ها و ریشه شناســی لغات به ترتیب ُسَور 
قرآنی تنظیم شــده است که این امر کار را برای مراجعه کننده 

تسهیل می نماید.
2. پاسخ ها مطّول نیست تا موجب مالِل مراجعه کننده شود.

3. برخی از پاســخ ها در عین حال که کوتاه اســت، مناسب و 
کافی نیز به نظرمی آید؛ مانند ســؤال 80 ص 94، ســؤال 456 

ص403 و سؤال461 ص 406 و...
4. در برخی از ســؤاالت، نظرات مختلف مفســرین به شكل 
جامعی جمع آوری و نتیجه گیری شــده اســت. به عنوان نمونه 

سؤال93 ص 107 و...
5. پرسش ها و پاسخ ها برای دانشجویان علوم اسالمی و طالب 

مستند و قابل استفاده می باشد. 

6. استفاده از تفاســیری همچون منهج الصادقین )مالفتح اهلل 
کاشــانی( و تفســیر ابوالفتوح رازی که جوانــان امروزی کمتر 

آشنایی به آن دارند.
7. ذکر ریشــۀ اصلی لغــات قرآنی که می توانــد کمكی برای 

ترجمه و تحقیق باشد.

معایب
1. فهرستی براســاس نوع سؤاالت آورده نشــده است. الزمۀ 
استفاده از این کتاب آن است که مراجعه کننده حتماً باید بداند 
که ســؤال او در چه سوره یا آیه ای مطرح شده است تا بتواند به 
آن رجوع کند و پاســخ خود را دریافت نمایــد. در ثانی مطرح 
کردن نوع پرســش ها چه بسا زمینۀ ایجاد انگیزه برای مخاطب 

جوان را فراهم نماید.

مؤلف: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السالم

چاپ اول: 1394، 920 صفحه، قطع وزیری

نگاهی به کتاب 800 پرسش و پاسخ تفسیری و ریشه شناسی لغات قرآن کریم

اب
كت

قد 
ن
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2. نویســندة محترم در مقدمۀ کتاب خــود ادعا کرده که به 
ســؤاالت رایج و مورد نیاز جامعه پرداخته اســت ولی متأسفانه 
این امر در موارد متعددی وقوع نیافته است. مثاًل در سوره نساء 
سؤاالت همیشگی جوانان که چرا مردان بر زنان قوام دارند یا چرا 
خداوند اجازه ضرب زنان را داده اســت، پاسخ داده نشده است؛ 
یا در ســوره مائده آیه 3 احكام فقهی مطالب مطرح شــده ولی 
سخنی از بحث والیت نیامده اســت و یا برعكس، احكام فقهی 
صیدکردن در حال احرام، که به نظر می رســد مورد نیاز جوانان 

امروزی نیست، مطرح شده است. ص66
3. رویكرد اصلی و کلی کتاب نقلی و فقهی  است و این امر برای 
جوان امروزی که به دنبال برهان و اقناع عقلی اســت، پاسخ گو 
نمی باشــد؛ این امر تقریباً در کل کتاب جاری و ســاری است؛ 
ماننــد ســؤاالت 45 ص 64، 56 ص 66، 23 ص 39. به عنوان 
نمونه در همین مورد اخیر )ســؤال 23( به این امر اشــاره شده 
است که جهان، جهان اسباب است؛ ولی چگونگی این امر با تولد 
حضرت عیسی)ع( که بدون پدر متولد شده توضیحی داده نشده 
اســت که آیا این امر نقض اصل علت و معلول در جهان خلقت 

محسوب نمی شود؟
4. برخی ســؤاالت اصاًل پاســخی داده نشده است بلكه همان 
ترجمه آیــات بیان می گردد. به عنوان نمونه در بحث شــفاعت 

سؤال 9 ص 26.
5. آوردن اســامی متفاوت در پاســخ ســؤال با توجه به آنكه 
مخاطب جوان اســت، خســته کننده و مالل آور است مگر آنكه 
مخاطب فقط جوان علوم اســالمی یا طالب باشد. مانند کلمات 

قتاده، سعید بن جبیر، ضحاک، سدی، عكرمه، ابن سیرین و...
6. برخی پاسخ ها نمایان گر پیشــرو بودن قرآن نیست بلكه با 
زمان جاهلیت مقایســه و مطرح و بررســی می گردد ولی شبهه 
امروزی را پاســخ نمی دهند و حال آنكــه قطعاً تمام راهكارهای 
قرآن برای همیشه راهبردی و پیشرو است. به عنوان نمونه درباره 

قانون قصاص سؤال 48 ص 58 و یا دیه ... .
7. در برخی از پاسخ ها به داستان های قرآنی به صورت جامع و 
کوتاه اشاره نشده است که مراجعه کننده بتواند اطالعات کافی 

را در یك آیه به طور کامل به دست آورد. مثاًل سؤال 4 ص51
8. در برخی از پاســخ ها از اصطالحاتی استفاده شده است که 
برای جوانان غیرمتخصص که آشنا با ادبیات عرب نیستند، قابل 
استفاده نیست. مثاًل کلمات مقّتص به و مقّتص له، در سؤال 48 

ص 58.
9. به نظر می رسد قســمت ریشه شناسی لغات قرآن ـ با توجه 
بــه ترجمۀ قرآن آقای ابوالفضل بهرام پور که در هر صفحه لغات 

مورد نیاز ترجمه و در صورت لزوم ریشۀ آن نیز بیان شده است 
ـ جوان را از رجوع به این قسمت کتاب بی نیاز می کند.

10. نویســنده در مقدمــۀ کتــاب خود، مرقوم نمــوده که از 
فرهنگ هــای اصیل مفردات قرآنی اســتفاده کرده اســت ولی 
متأسفانه نامی از این فرهنگ ها هیچ جای کتاب ذکر نشده است 

تا پژوهنده با منابع مورد ادعا آشنا شود.
11. به نظر می رسد نویســنده در انتخاب و ترجمۀ لغات، یك 
رویۀ واحد و مشخص در سوره ها را پیش نگرفته است و از طرف 
دیگر شــتاب  زدگی و اشكاالت چاپی نیز، این قسمت کتاب را با 

اشكاالت متفاوتی رو به رو کرده است از جمله:
الف. سعی شده است ریشه اصلی لغات بیان شود ولی از معنای 
اصلی لغات غفلت شده است؛ حتی در برخی از موارد یك کلمه با 
یك ریشه و یك باب در یك سوره دوگونه معنی شده است. مثاًل 
کلمه 4448 )لیســتنفزونك( به معنی »همانا خواستند تا تو را 
بلغزانند« و در شماره 4474 )ان یستفزهم( به معنی »که آن ها 
را برکند« معنی شــده اســت. این امر باعث می شود تا خواننده 

معنی اصلی کلمه را در نیابد. یا مثاًل شماره 2570 )تاویلهم(
ب. متأســفانه در برخی موارد به مفــرد و جمع و مثنی بودن 
لغات در معنا توجه نشــده اســت. مثاًل کلمه 4492 )اوی( که 
مفرد اســت و جمع معنی شده است )رفتند( هر چند که چون 
فاعل جمع است در آیه این کلمه به صورت جمع معنی می گردد.

ج. ریشــه لغات در بعضی از موارد اشتباه است، از جمله کلمه 
صّواف، شــماره 5133، که ریشه اصلی آن )ص ف ف( است نه 
)ص و ف(. این کلمه جمع مكسر )صافه( به  معنای »در حالی که 
به پا ایستاده اید«، می باشد )مفردات راغب اصفهانی ماده )س ف 

ف(.
د. در برخی از سوره ها تمام کلمات سخت و آسان ترجمه شده 
و در برخی دیگر فقط برخی از کلمات معنی شــده است مانند 

سوره های تغابن و تحریم.
هـ . بعضاً کلماتی از قرآن برای ترجمه انتخاب شــده است که 
بدین شــكل اصاًل در قرآن به کار نرفته اســت مثاًل کلمه 8030 
االسكان )آرمیدن(که در قرآن »اسكنوا« )سكونت دهید( به کار 
رفته اســت و یا کلمه 8034 االرضاع )شــیردادن( که در قرآن 

به صورت »فسترضع« )شیر خواهد داد( به کار رفته است.
و. اشــكاالت چاپی؛ مثاًل شــماره 8207 کالعهن )چون پشم( 
»چشم« معنی شده است و یا شماره 8195 تا 8198 کلماتی از 
سوره حاقه آورده شده ولی نه ریشه آن ذکر شده و نه معنای آن 
بیان گردیده است؛ یا در ص 2853، بار نام سور منافقون و طالق 

به کار رفته است و یا صّواف، صفازدگان ترجمه شده است و... 
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تصویر خدا در آینه های وحی
نگاهی به مجموعه کتاب های داستان پیامبران

علیباباجانی

اب
كت

قد 
ن

نام کتاب: مجموعه داستان  پیامبران
ناشر: نغمة نواندیش

نوشته: مهدی کالهدوز، علی ترقی جاه و محمدصادق مؤمنی
انتشارات: نغمه نواندیش

قطع کتاب: رحلی

یكی از راه های القای آموزه های دینی به کودکان و نوجوانان، آشنا 
کردن آنان با زندگی بزرگان دین اســت؛ یعنی شخصیت هایی که 
هر یك می توانند الگویی برای زندگی در هر زمینه ای باشند، و این 
کار چه بهتر که از طریق بیان داســتان زندگی بزرگان دین صورت 
گیرد؛ چه در طول تاریخ، بیان داستان همواره الهام بخش انسان در 

مسیر زندگی بوده است.
آموزه های زندگی پیامبران ره توشــه ای اســت هم برای کســب 
معرفت دینی و هم طی کردن درســِت مســیر زندگی، به ویژه که 
زندگی آنان همواره از جذابیت و گیرایی الزم برخوردار بوده، چه از 
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دوران کهن که ســینه به سینه نقل می شده چه زمان حاضر که 
حتی سینماگران دنیا به این مهم پرداخته اند. یكی از اهداف بیان 
داســتان های پیامبران واداشتن بشــر به تفكر است؛ تفكری که 
سرمنشــأ آن الهی و معرفتی است که انسان را در مسیر زندگی 

پیروز و موفق می کند.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی، کتاب های فراوانی با موضوع 
زندگانی پیامبران به چاپ رســیده است که از آن میان، به جز 
معدودی، عموماً کتاب هایی رونویســی شده از کتاب های دیگر 
بوده اند و ماجراها را به صورت خطی و ساده بیان کرده اند. حتی 
در برخی از آن ها تحریف ها و اشكاالتی دیده می شود که حاکی 
از عدم اطالع کافی و دقیق نویســنده از ســیرة انبیا بوده است. 
برخی هم با افزودن شــاخ و برگ هــای اضافی، ماجرا را به گونۀ 
دیگری بیان و درواقع آن را تحریف کرده اند؛ در حالی که قصه های 
پیامبران دارای ظرافت ها و نكاتی است که هرگونه نوشتن دربارة 

آن ها نیازمند پشتوانۀ فكری و مطالعاتی عمیق است.
اثــر حاضر که با عنوان »مجموعه کتاب های داســتان زندگی 
پیامبران« به چاپ رســیده است، نســبت به کتاب های هم نوع 
خــود، ویژگی های ممتازی دارد. یكی از این ویژگی ها دارا بودن 
برنامه ریزی خوب و مناســب برای تألیف اســت. دقت در بیان 
مطالب و وقایع نیز این مجموعه را از آسیب تحریف و همچنین 

سطحی بودن کتاب دور کرده است.
این مجموعه از نظر گرافیكی، قطع و رنگ آمیزی، چشــم نواز و 
زیباســت؛ انتخاب نوع کاغذ نیز بر جذابیت های آن افزوده است. 
به طوری که باعث ترغیب مخاطب به ورق زدن و مطالعۀ کتاب 
می شود. تصاویر هم تا حدودی مناسب و گیراست، اما نكتۀ حائز 
اهمیت این است که، با توجه به مذهبی بودن این مجموعه کتاب، 
ترســیم تصاویر پیامبران که با چهرة آن ها کشیده شده کاربرد 
زیادی برای مخاطب ندارد. می دانیم که بعد از انقالب کتاب های 
بســیاری از این دست کار شده بود ولی تصاویر معصومین)ع( و 
پیامبران)ص( همیشــه طوری بوده که صورتشان در پوششی از 
نور مخفی بوده است. این نحوة تصویرگری می تواند ُحسن تلقی 
شــود زیرا برای خوانندة کتاب این ســؤال را پیش می آورد که 
واقعاً تصاویر این بزرگواران چگونه بوده اســت و چرا باید نورانی 
باشد. در این مجموعه هم می شد برای این کار از فضاسازی های 
مختلف و غیرمســتقیم استفاده کرد، یا از زاویۀ دید دیگری کار 

کرد که داستان را بهتر پیش ببرد.
نكتۀ دیگر، کوتاه نویســی و رعایت ایجاز در بیان اســت. برای 
خواننــدة کم حوصلۀ امروز رعایت ایجاز مهم اســت؛ لذا این که 
تالش شــده تا هر مطلب در یكی دو صفحه به اتمام برسد قابل 
تقدیر اســت. البته در برخی موارد چــون مطلب در دو صفحه 
ناقص می مانده ادامۀ مطلب به صفحۀ ســوم نیز کشــیده شده 

است، مثل نبرد حضرت داوود با جالوت در صفحه 14.
در مقدمــۀ مجموعه می خوانیم: ».... بیانی شــیوا و راحت فهم 
برگزیده ایــم تا کودکان دبســتانی بتوانند مفاهیــم قرآنی را به 

راحتی بخوانند و درک کنند«.
به نظر می رسد نثر و شــیوة نگارش این کتاب بیشتر مناسب 
نوجوانان باشــد تا کودکان؛ زیرا برخی عبارات و واژه های به کار 
گرفته شــده چندان مناسب کودک نیست بلكه برای نوجوان و 
سنین باالتر مناسب تر اســت. در ادامه، نمونه هایی از عبارات و 

جمالت به کار گرفته شده را می آوریم.

1. واژه ها و عبارات نامناسب برای کودک
ـ قوم بنی اسرائیل مشكالت و مسائل دینی خود را با این پیامبر 

مطرح می کردند، حضرت داود، صفحه 6.
ـ راه زیادی را طی نمود، صفحه 8.

ـ مصلحت مردم، صفحه 8.
ـ عطا کند، صفحه 8.
ـ بیازماید، صفحه 10.

به این نتیجه رسیدند که وجود شخص صالح)ع( مانع ستمگری 
آنان است... حضرت صالح، صفحه 31

2. جمالت طوالنی
نثر کودکانه باید در یك یا دو جمله تمام شــود. حتی یكی از 
اصول شــیوانگاری، ایجاز در بیان جمالت است. استفادة  زیاد از 
»و« مخاطب را ســردرگم می کند. او می خواهد در یك جمله به 
منظور و مقصد برســد. طوالنی بودن جمله ممكن است به این 
هدف لطمه بزند. در این مجموعه کتاب متأســفانه از این شیوة 
طوالنی نگارش زیاد دیده می شود. بسیاری جمالت با »و« به هم 

پیوند داده شده اند که می توانست این طور نباشد:
ـ پیامبر پس از شــنیدن مشــكالت مــردم و.... معین کردند. 

حضرت داود، صفحه 6
ـ آن گاه همگی ... تقاضا کردند. حضرت داود، صفحه 10.

ـ حضرت صالح، پاراگراف اول، صفحه 7.
ـ حضرت صالح، پاراگراف دوم، صفحه 15.

3. اشکاالت تایپی
تایــپ صحیح و دقیق از نكاتی اســت که می تواند برای کتاب 
امتیاز خوبی باشــد. همان طور که کودکان در این سن، نیازمند 
آموختن معارف دینی و داســتان های مذهبی هستند. نیازمند 
آموختــن واژگان و عبارات جدید هم هســتند. آشــنا نمودن 
کودکان با شــكل درست کلمات یكی از مسئولیت های مهم هر 
نویسندة کودک اســت. لذا بهتر است در این زمینه دقت شود. 
در این خصوص البته به این مجموعه اشكال زیادی وارد نیست، 

مگر یكی دو مورد جزئی؛ از جمله:
ـ سپاهایانش، سپاهیانش، صفحه 10

نکات ویرایشی
امروزه ویرایش کتاب یكی از اصول و ارکان نشــر است و باید 

69   رشد جوانه |  شمارة 55 | بهار ۱۳۹۶ |



رعایت شــود. هرچند مجموعۀ حاضــر از نظر علمی قوی عمل 
کرده اســت، ولی متأسفانه از نظر ویرایشــی و توجه به متن و 
مخاطب زیاد توجهی نشــان نداده است. با مطالعۀ این مجموعه 
موارد زیادی از این دســت می توان دیــد که نیازمند ویرایش و 

اصالح است. مواردی را جهت اطالع تقدیم می کنم:

1. عدم استفاده از گیومه در نقل قول
معموالً هر نقل قول باید در گیومه گذاشــته شود، به خصوص 
وقتی که جلوی آن جملۀ دیگری باشــد. در بعضی از کتاب های 
ایــن مجموعه از ایــن قاعده پیروی شــده )مثل کتاب حضرت 

موسی( ولی در برخی استفاده نشده است.
ـ بنی اســرائیل ابتدا او را نپذیرفتنــد و گفتند: »این جوان .... 

نمی تواند فرمانده باشد.« اما ... حضرت داود، صفحه 8
ـ به طالوت گفتند: ما توان ...، حضرت داود، صفحه 10

ـ حضرت عیسی، صفحه 12، پاراگراف 3.

2. ی مختوم به ه
در کتاب های دورة ابتدایی کودکان با یای میانجی که به جای 
همزه )ء( پس از )ه( قرار می گیرد آشــنا می شــوند. اما در این 
مجموعه، کار یكدست نیست؛ بلكه در بعضی موارد همزه به کار 

رفته و در بعضی موارد یای میانجی:
ـ همزه: آذوقة آن ها، 6، حضرت داود. آمادة بنی اسرائیل، 10
ـ یای میانجی: فرمانده ی سپاه، وسیله ی آن. حضرت داود، 6

ـ قصه ی... حضرت صالح، صفحه 7

3. داستانی و غیرداستانی
در حالی که در عنوان این کتاب کلمۀ »داســتان« قرار گرفته 
است، اما در برخی موارد مطالب به صورت خبر و مقاله آمده و در 
برخی موارد به صورت داستانی بیان شده که کتاب را از یكدستی 
انداخته است. نمونۀ آن کتاب حضرت عیسی است که به صورت 
داستانی شروع شده و تفاوت محسوسی با کتاب های دیگر دارد.

4. )ع( یا علیه السالم؟
در بعضی موارد بعد از نام پیامبران علیه السالم، به صورت نشانه، 
یعنی )ع( آمده و در مواردی به صورت صریح، یعنی علیه السالم، 

حضرت ابراهیم، صفحه 15.

5. یکدست نبودن زمان افعال
زمان در برخی موارد هم دچار دســت انداز اســت. از حال به 

گذشته رفته است و برعكس:

ـ وارد بت خانه شد. مجســمه های کوچــك و بزرگ را دید... 
حضرت ابراهیم، صفحه 25، سطر 2.

ـ ابراهیم)ع( با عصبانیت نگاهی به بت ها می اندازد... حضرت 
ابراهیم، ص 25، سطر 3.

ـ حضرت صالح، صفحه 34.

6. عناوین غیرجذاب
عناوین مطالب طوالنی و خشــك اســت. می شــد با انتخاب 

عناوین بهتر به جذابیت کتاب افزود.
نمونه:

ـ عنــوان: »حضرت ابراهیم علیه الســالم زنــده در آتش« در 
حالی که می شــد عنوان »زنده در آتش« را انتخاب کرد که هم 

کوتاه تر است و هم جذاب تر.

7. تکرار بی دلیل تکیه کالم!
در کتاب حضرت موســی در دو صفحه تكرار »به هر حال« به 
ذوق مخاطب می زند و اگر حذف می شــد ضربه ای به کتاب وارد 

نمی کرد.

سخن پایانی
در پایان بار دیگــر از زحمات دســت اندرکاران این مجموعه 
تشــكر می کنم. مجموعۀ قابل اســتفاده و کاربردی است، البته 
برای مخاطب عام. دقت نظر خوبی در تحقیق انجام شده. نكات 
یاد شــده را می توان در ویرایش بعدی اعمال کرد. اگر قرار است 
برای مخاطب کودک نوشته شود، این نوع نثر با تمام عملی بودن 
و دقیق بودنش زیاد مناســب کودک نیست؛ برای مخاطب عام 

قابل استفاده و کاربردی است.
نكتۀ پایانی این که مقولۀ »تحقیق« از مقولۀ »نگارش داستانی« 
جداست. ممكن است کســی محقق خوبی در زمینۀ تخصصی 
باشــد، اما در بیان مطلب خود بــه مخاطب مخصوصاً کودک و 
نوجوان، موفق عمل نكند. از طرفی نویســندگان خوبی هستند 
که به خوبی می توانند با مخاطب کودک و نوجوان ارتباط برقرار 
کنند، ولی در زمینۀ تحقیق و پژوهش، دقت نظر نداشته باشند. 
به خصــوص در زمینۀ معارف اهل بیــت و پیامبران. برای تولید 
چنین کتاب هایی راه کار مناسب این است که مطالب پژوهشی 
دقیق که از سوی پژوهشــگران این عرصه تولید شده است، در 
اختیار نویســندگان کودک و نوجوان قرار گیرد. ترکیب این دو 
می تواند به نتیجۀ خوبی منتج شود. از طرفی ویرایش دقیق هم 

باعث دقیق شدن کتاب و رفع اشكاالت پیش آمده می شود 
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اب
كت

قد 
ن جای خالی نکات کاربردی 

در زندگی روزانه

نگاهی به کتاب هر روز با قرآن و عترت

دكتر مرضیه 
اسماعیلی

نام کتاب: هر روز با قرآن و عترت
مؤلف: سیدمهدی هاشمی

ناشر: آیة نور
سال چاپ: 1394

قطع: پالتویی
مجموع صفحات: 408 صفحه

کتــاب هر روز بــا قرآن و عترت گزیده ای از ســه جلد کتاب 
»درس نامۀ حفظ موضوعی قرآن« اســت کــه در آن به صورت 
منســجم و هدفمند با اســتفاده از آیات قرآن کریم و احادیثی 
از پیامبــر )صلی اهلل علیه و آله( و معصومین )علیهم الســالم(، 
مباحــث اعتقادی و اخالقی و احكام و مهم ترین شــاخصه های 

زندگی اسالمی را ارائه نموده است.

قرآن و حدیث دو منبع گران ســنگ شــناخت دین به شمار 
می آیند. می دانیم که بر مبنای حدیث مشــهور و متواتر ثقلین، 
ایــن دو قرین یكدیگر بوده و با هم پیوندی ناگسســتنی دارند، 
بنابراین بدیهی است که ترویج معارف تابناک دینی جز با تعلیم 
آموزه های وحیانی قرآن و شــناخت معــارف عمیق اهل بیت 

حاصل نمی شود.
رســول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: من در میان شــما دو 
چیز ســنگین و گران بها به یادگار می گذارم، کتاب خدا و اهل 
بیت خودم. این دو از هم جدا نمی شــوند تا مرا نزد حوض کوثر 

مالقات کنند.
در روایاتی از پیامبر اســالم)ص( نقل شــده که فرمود: قرآن 
ضیافــت الهی )ســفرة مهمانی خدا( اســت هرچــه می توانید 
از آن برداریــد )میــزان الحكمــه/ 74/8( و در روایتی از امام 

صادق)علیه الســالم( نقل شــده که فرمودند: ســزاوار است که 
انســان مؤمن نمیرد، مگر آن که قرآن را فراگرفته باشــد یا در 
حال فراگیری آن باشد )کافی/ 444/2( و نیز از ایشان نقل شده 
که فرمودند: مراتب بهشــت به تعداد آیات قرآن است. به قاری 

قرآن می گویند: بخوان و باال برو. )میزان الحكمه/ 74/8(.

نقاط مثبت و قوت
1. کتاب به صورت موضوعی به بررسی مباحث پرداخته است.

2. مستقیماً از آیات قرآن استفاده کرده است.
3. کتاب کم حجم و روان است.

نقاط ضعف
1. در این کتاب و کتاب هایی از این دست ما با مباحثی صرفاً 
انتزاعی روبه رو هســتیم. مباحثی که کاربرد عملیاتی در زندگی 

روزمرة نوجوانان ندارد.
مــا نمی خواهیم معادبــاوری را صرفاً با تكیه بــر آیات اثبات 

نماییم بلكه جایی معادباوری در اولویت قرار دارد.
2. به نظرم بیشــتر باید به مباحثی پرداخته شــود که بتواند 
سبك صحیح زندگی را به دانش آموزان بیاموزد و آن ها را برای 
رویارویی با مشــكالت، تالش برای ســاختن آینده ای بهتر در 
حین پذیرش کم وکاستی های جهان ماده آماده سازد؛ می توانیم 

از مباحث کمتری استفاده کنیم. 
3. این حجم ســنگین از آیات نیاز به تأمل و تعمقی بیشــتر 

دارد.
مــا که نمی خواهیم فرزندان مــا صرفاً چیزی را حفظ کنند و 
بعد از چند ســال فراموش کنند و متوجه ارتباط آن با مسائل 

زندگیشان نشوند 

71   رشد جوانه |  شمارة 55 | بهار ۱۳۹۶ |



گزارشی از کتاب های نامزد شده در گروه های شش گانه داوری جشنواره

تندیس های جشنوارۀ چهاردهم 
به کدام کتاب می رسد؟

چهاردهمین جشــنوارة کتاب های آموزش و تربیتی رشــد، 
همانند جشــنواره دوازدهم، به کتاب هــای قرآنی اختصاص 
داده شده اســت.  در این جشــنواره، از حدود 600 عنوان 
کتاب ارزیابی شــده چاپ اول سال های 93 و 94 ، تعداد 313 
عنوان مناســب تشخیص داده شــد و به جشنواره راه یافت. 
کتاب های مذکور در شــش گروه به داوری گذاشته شد که سه 
گروه آن متولی بررســی آثار دانش آموزی و سه گروه متولی 

آثار بزرگ سال بودند. 
گزارشــی که می خوانید به معرفی کتاب های نامزد شــده در 
گروه های شش گانه این جشنواره می پردازد. کتاب های برگزیده 
و تقدیری جشنواره، در مراســم پایانی، از بین همین کتاب ها 

معرفی خواهند شد.
گفتنی است بنابر اعالم دبیرخانة جشنواره، در مراسم پایانی 
به پدیدآورندگان تمام آثار نامزد شده، که نامشان در این مقاله 

آمده است، لوح افتخار تقدیم خواهد شد.

گروه های دانش آموزی

باآنکهســهمحوزةدانشآموزیازکتابهایقرآنی،دراین
جشنواره،فقطیکسومبزرگساالنبود)105عنوانکتاباز
مجموع313عنوانکتاب(،نیمیازگروههایداوریجشنواره

بهکودکانونوجواناناختصاصدادهشد.
آشــکاراستکهاینسیاست،کفهترازویجشنوارهرابهنفع
کتابهایدانشآموزیســنگینکردهاست.بهنظرمیرسدبا
توجهبهتعداداندککتابهایقرآنیاینگروهســنی،افزایش
محصوالتقرآنــیویژهکودکانونوجوانــان،هدفیمعقولو

پسندیدهباشد.

گروه داوری آموزش قرآن
گروهداوری،آموزشقرآنیکیازگروههاییبودکهامســال
کتابزیادیبرایبررسینداشــت.کتابهایراهیافتهبهاین
گروهاز16عنوانتجاوزنکــردکهگروه،درنهایتپنجعنوان
ازآنهارانامزدرقابتبرایکســبعنوانبرگزیدهکرد.بدین

ترتیباینپنجکتابراهیمرحلهنهاییرقابتهاشدند:
مجموعهششجلدیفرهنگ تصویری قرآن،تألیفناصر

نادری،ازانتشاراتپیدایش
مجموعهســهجلدی]آموزشترجمهومفاهیمقرآنکریم؛
سطحمتوسطه[فهم زبان قرآن: درسنامه ترجمه و مفاهیم 

قرآن کریم بر محور ســوره ها،تألیفمحمدنظری،حسین
صبوحی،رضانوریان،ازانتشاراتدارالعلم

گروهآموزشیپدیدهکتابکارآموزشقرآنپایهنهم،تألیف
علیرضالکزایی،ازانتشاراتبخشایش

گنجینه نور 1: حفظ 313 پیام قرآنی در هفت ســطح
بهتفکیکپایههایدرســیدورهابتداییوآموزگارانمحترمو

اولیایگرامی،تألیفرضانباتی،ازانتشاراتندایآسمانی
هر روز با قرآن و عترت،تألیفســیدمهدیهاشــمی،از

انتشاراتآیهنور

گروه داوری ادبیات داستانی و قرآن
گروهادبیاتداســتانیوقرآن،شاملکتابهایادبیبودکه
بامحوریتقرآنوموضوعاتمطرحشــدهدرآننوشــتهشده
بودند.براینمونهقصههاییکهدربارهپیامبرانوازجملهرسول

دبیرخانه 
جشنواره 
چهاردهم

ش
زار

گ
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اکرمنوشــتهشــدهبوددراینگروهقرارگرفت.اینکهمیزان
ارتباطآنهاباقرآنومیزانوفاداریآنهابهاینکتابمقدس
چهاندازهاســت،نکتهایبودکهتشخیصآنبهداورانمحترم

سپردهشدهبود.
تعدادکتابهایاینگروهبالغبر66عنوانبود،کهالبتهاغلب
آنهــاجزئیازیکمجموعهبهشــمارمیرفتند.دراینگروه،
پسازبحثوبررســیفراوان،سرانجاماینکتابهابرایادامه

رقابتنامزدشدند:
چهارعنوانازمجموعة قصه هایی از حضرت محمد)ص(،
باعناوین:باپــدربزرگ،پیامبری،دعوتخویشــانودعوت

همگانبهاسامنوشتةمحمدرضاسرشار،ازانتشاراتقدیانی
دوعنــوانازمجموعــهقصه های پیامبــر و فرزندانش
)مجموعهاولوپنجم(نوشتةنقیسلیمانیازمؤسسهانتشارات

امیرکبیر
آن ها خانه هایشان را خراب کردند،نوشتةسعیدروحافزا،
ازدفترنشرفرهنگاسامیوپیوند ماه و خورشیدازهمین

نویسندهوناشر
پیداستسعیدروحافزاوناشرشهرکدامبادوعنوانکتاب،
برایراهیابیبهفهرســتبرگزیدگان،دوبرابرنویســندگانو

ناشراندیگربختدارند.

گروه داوری مفاهیم و موضوعات قرآنی
دردیگــرگــروهداوریدانشآموزی،یعنیگــروهمفاهیمو
موضوعاتقرآنی،ازبین23عنوانکتاب،شــشعنوانکتاب
روانةدوربعدیرقابتهاشــدند.اینششنامزدچنینمعرفی

شد:
خاطرات من و سوره حمد، تألیفسمیهافشار،ازانتشارات

قرآنواهلبیتنبوت)ع(
مجموعهچهارجلدیبوی گل  محمدی )راهاو،بهســویاو،
بهشــتاوومهربانیاو(تألیفسعیدروحافزا،ازکانونپرورش

فکریکودکانونوجوانان
دروازه های ابدیت؛ مرگ،برزخ،قیامت،بهشــتوجهنم،
تألیفناصرنادری،ازانتشــاراتکانونپرورشفکریکودکان

ونوجوانان
زنگ طاهاوزنگ یاســین هردونوشتةابوالفضلهدایتی

فخرداوود،ازمؤسسهبوستانکتابقم
فرصتــی برای انتخاب)نگاهیبهموضــوعجبرواختیار(
تألیفمحمــودحکیمی،ازانتشــاراتکانونپــرورشفکری

کودکانونوجوانان
مواظب جریمه خدا باش،نوشتةغامرضاحیدریابهریاز

انتشاراتقدیانی
ازششنامزدگروه،سهعنوانمتعلقبهکانونپرورشفکری
استوبااینوضعیتبختکتابهایکانونبرایصعودازسه

ناشردیگربیشتراست.
همچنیندربیننویسندگانآثارنامزدشده،دومینباراست

کهبهاسمناصرنادریوسعیدروحافزابرمیخوریم.

گروه های داوری بزرگ سال

چنانکهگفتهشد،ســهگروهازگروههایداورینیزارزیابی
کتابهایحوزةبزرگســالیعنیمعلمان،اولیاوکارشناسان

آموزشوپرورشرابرعهدهداشتند.

گروه داوری آموزش قرآن
درایــنگروهداوریدانشآموزی،دقیقــًابرابرباگروههمنام
خــودشدردســتةکتابهایبزرگســاالن،16عنوانکتاب
شرکتداشتکهدرپایانشــشعنوان،راهیرقابتهایدور
آخرشدند.اینششکتابکهتااینمرحله،باموفقیتازخان

ارزیابیهاگذشتهاند،ازاینقرارند:
تربیــت مدیر و مربی قرآنی؛روشتدریــسروانخوانی،
تجویــدالصلوةوتجویــدفنی،تألیفاحمدقاری،ازمؤسســه

بوستانکتاب
دانش نامه حفظ قرآن کریم:پیشرفتهترینروشهایحفظ

قرآنمجید،تألیفعزیزفتحی،ازانتشاراتآراس
مجموعهســهجلدیدرســنامهترجمهوتفسیرقرآنکریم؛
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فهم زبان قرآن )جلــداول(تألیف:ســیفالدینرحیمپور،
حســینصدیقی،علیرضــامحمدیفرد،حمیــدمحمدی،از

انتشاراتدارالعلم
تألیفسیدابوالفضل درسنامه حفظ ترتیبی قرآن کریم،

حکیمیوزهراساداتمؤذن،ازانتشاراتجامعئالقرآنالکریم
ذکر مبارک: مصحف آموزشــی تفسیر و مفاهیم قرآن 
کریم )ج1.ســورههایحمدتانســاءوج.2مائــدهتاتوبه(،
تحقیقوپژوهشســیدمهدیهاشمیوحســینصدیقی،از

انتشاراتآیهنور
واژه شناســی قرآن مجیــد، تألیفغامعلــیهماییاز

انتشاراتمرکزبینالمللیترجمهونشرالمصطفی)ص(
یکــیازجالبترینرقابتهارامیتــواندراینگروهدید.از
شــشنامزدگروه،فقطیککتابتولیدناشــرانتهرانیاست.
بنابراینبهطورقطعمیتوانازهمینحاالحداقلیکیازجوایز

راسهمناشرانشهرستانیدانست.

گروه داوری معارف، مفاهیم و علوم قرآنی
گروهداورانمعارفومفاهیموعلومقرآنی،بابررســی140
کتاب،عنوانپرکارترینگروهداوریاینجشــنوارهرابهخود
اختصاصدادند.انصافًاآنهادّقتوحساســیتهمةکتابهارا

مطالعهکردند.
مقررشــد،اینگروهبهدلیلشرایطویژهاش،بتوانددوبرابر
گروههایدیگرنامزدوبــههمینترتیبکتاببرگزیدهوبرتر
اعامکند.بهعبارتدیگرســهماینگروهازجوایزچهارجایزه
خواهدبود؛دوجایزهنخســتبرایکتابهــایبرگزیدهودو

جایزهبرایکتابهایتقدیری.
ازنــکاتجالبتوجهاینگروه،میتــوانبهحضورمجموعه
چهلجلدینمازبهترینســبکمدیریتکاروزندگی،درآن
اشــارهکردکهمؤلفآنکوشیدهاستبراســاسآیاتقرآن
کریــم،نمازراازابعادمختلفموردبررســیقراردهدوازقضا
اینمجموعهتوانســتهدربین12نامزدگروهجاییبرایخود

بازکند.درهرحالنامزدهایدوازدهگانهگروهازاینقرارند:
بررســی تطبیقی قرآن و کتاب مقــدس،تألیفعباس

نیکزاد،ازدفترنشرمعارف
بررســی ریشــه های قرآنی و حدیثی در اعتقاد به 
توسل،تألیــفطاهرالقادری،ترجمهمحمدسیدعبدالحسین
رئیسساداتازبنیادپژوهشهایاسامیآستانقدسرضوی

پرورش تفکر مشاهده ای: نقش مشاهده در تفکر،تألیف
احمدرضااخوتوشهربانوکندی،ازانتشاراتقرآنواهلبیت

نبوت)ع(
پیوند قرآن و طبیعت، تألیفحمیدمحمدقاسمی،ازدفتر

نشرفرهنگاسامی
سوره شناســی  )روشتحقیقســاختاریدرقرآنکریم(،
تألیفمحمدعلیلسانیفشــارکیوحسینمرادیزنجانی،از

انتشاراتنصایح
ســیره پیامبر)ص( در برابر مخالفــان از زبان قرآن 
)برنامههــا،کنشهاوواکنشها(،تألیــفعلیمحمدیزدی،از

انتشاراتپژوهشگاهعلوموفرهنگاسامی
فرهنگ نامه علــوم قرآنی،تألیفجمعــیازمحققاناز

انتشاراتپژوهشگاهعلوموفرهنگاسامی
قافله ساالر؛ امام زمان)عج( از منظر قرآن،تألیفمحمود

اباذری،ازانتشاراتبنیادفرهنگیمهدیموعود)عج(
کرائم قرآن در فضائل اهل  بیت علیهم الســالم،تألیف
محمدمحمدیریشــهری،ازانتشــاراتمؤسســهفرهنگی

دارالحدیث
گزیده شناخت نامه قرآن بر پایه قرآن و حدیث،تألیف
محمدمحمدیریشــهری،ازانتشــاراتمؤسســهفرهنگی

دارالحدیث
معاد سرنوشت جاودانه انسان،تألیفحسینمظاهری،از

انتشاراتمؤسسهفرهنگیمطالعاتیالزهرا)س(
نماز بهترین ســبک مدیریت کار و زندگی،تألیفعلی

نورمحمدی،ازانتشاراتنورسا
گفتنیاستدوازدهکتاباینمجموعه،توسطدهناشرتولید
شدهاستکه70درصدآنهاشهرستانیومتعلقبهشهرهای
قم،مشهدواصفهانهستند.جالبتوجهایناستکهدوناشر،
یعنیمؤسسهفرهنگیدارالحدیثوپژوهشگاهعلوموفرهنگ
اسامیدراینفهرســتصاحبدوعنوانکتاباند،کههردو
متعلقبهقمهســتند.دربینمؤلفاننیزآقایمحمدمحمدی
ریشــهریدونامزدمجموعهرابهنامخودثبتکردهاست.به
ایــنترتیببختاوبرایآنکهیکیازچهارجایزهاینگروهرا

بهقمببرد،بیشازسایرمؤلفاناست.

گروه داوری تفسیر و ترجمه
درایــنگروه52عنوانکتابموردداوریقرارگرفت،کهدر
پایاناینششعنوانبهفهرستنامزدهایگروهداوریترجمه

وتفسیردومینجشنوارهویژةکتابهایقرآنیراهیافت.
تفسیر قرآن برای همه)جلداول(،تألیفسیدعلیکمالی

دزفولی،ازدفترنشرمعارف
تفســیر موضوعی قرآن کریم؛ آموزه هایی از فضائل و 
حقوق اهل بیت)ع( در قرآن،تألیففتحاهللنجارزادگان،از

انتشاراتپژوهشگاهحوزهودانشگاه/مرکزنشرهاجر
روش های تربیت اخالقی در المیزان،تألیفســیداحمد
فقیهی،ازانتشاراتمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(

زندگی با قرآن،تألیفابوالفضلبهرامپور،ازانتشاراتآوای
قرآن

فرهنگ ســراج؛ عباراتوترکیباتقرآنیبراساسترتیب
آیــات،تألیفمحمدبــنعبدالعزیزالخضیــری،ترجمهفایق

احمدی،ازانتشاراتآراس
نظریه روح معنا در تفسیر قرآن،تألیفحامدشیواپور،از

انتشاراتدانشگاهمفید
ازنکاتبســیارجالبگروهایناســت،کهصددرصدناشران
اینفهرســتشهرستانیومتعلقبهقموسنندجهستند.البته
سهمسنندجبایکعنوانکتابنامزد،یکششماستوبهاین

ترتیبقمقطعًایکیازجوایزراخواهدداشت 
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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(

ره
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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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ضرورت بهره گیری از شیوه های نو و خالق

در کتاب های آموزشی دینی
گزارشی از حضور کارشناسان و ارزیابان کتاب های دینی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

در جمع ناشران و نویسندگان کودک و نوجوان قم

ش
زار

گ

بهروز رضایی

روز 17 بهمن ســال 1395، جمعی از کارشناســان و ارزیابان 
کتاب های دینی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به دعوت 
رئیس انجمن ناشــران کودک و نوجوان قم، به این شــهر سفر 
کردند تا با ناشران و نویسندگان این شهر مقدس دیدار و درباره 

کتاب های دینی گفت وگو کنند.
در این دیدار، مسائل و مشــکالت تولید کتاب های دینی در 
حوزه کــودکان و نوجوانان، مورد بحث و بررســی قرار گرفت. 
در این مجال، و بــه دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین موضوع این 
نشست و دومین جشــنواره کتاب های قرآنی رشد وجود دارد، 

گزارشی از این نشست تقدیم خوانندگان جوانه شده است. 

فریبا کیا معاون ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: 
لزوم استفاده از شیوه های نو و توجه به نیازهای مخاطب

در ابتدای این نشست، خانم کیا معاون 
سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی با 
اشــاره به همكاری بیش از 750 ناشر از 
سراسر کشــور با سازمان پژوهش، گفت: 
هر ســال بیش از 5000 عنــوان کتاب 

آموزشــی و تربیتی به دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی و 
ســازمان پژوهش ارسال می شود که توســط 200 کارشناس 

مختلف ارزیابی می گردد. 

سهم باالی ناشران قمی در تولید کتاب های دینی
وی خاطر نشان کرد از 750 ناشــری که با سازمان تعامل 
دارند، 85 ناشر در شهر مقدس قم فعال اند که سهم آن ها در 
تولید کتاب های دینی و قرآنی قابل توجه اســت. برای نمونه 
54 درصــد از کتاب های مناســبی که به دومین جشــنواره 
قرآنی راه یافته اند، متعلق به ناشــران شهرســتانی است که 
شــهر قم به تنهایی 35 ٪ این کتاب هــا را به خود اختصاص 

داده است.
کیا با اشاره به این که برای تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت 
کتاب های دینی کودک و نوجوان، ابتدا باید به وضعیت موجود 
آگاه شــد، کوشید تا بر اســاس نتایج به دست آمده از بررسی 
کتاب های دینی دریافت شــده توسط دبیرخانه، مشكالت این 

کتاب ها را تبیین کند.

|  رشد جوانه |  شمارة ۵۵ |  بهار ۱۳۹۶ 88



کتاب های دینی کمتر تأیید می شوند
معاون ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی نتیجه حاصل از 
بررسی 279 عنوان کتاب دانش افزایی دینی برای دانش آموزان 

را برای حاضران تشریح کرد.
وی گفت: نخستین نكته این است که از این تعداد 147 عنوان 
کتاب مورد تأیید قرار گرفته اند که معادل 53 درصد کتاب های 
ارزیابی شــده است. این رقم در مقایســه با میانگین کتاب های 
تأیید شــده در دبیرخانه سامان دهی که حدود 60 درصد است، 
به شكلی قابل توجه پایین تر است. باید به خاطر داشت که رقم 
60 درصد میانگین مجموع کتاب های دانش افزایی، کمك درسی 
و کتاب های کار ـ تمرین اســت و معموالً رقم کتاب های تأیید 

شده در گروه اول خیلی باالتر از دو گروه دیگر است. 
موضوع دوم این اســت که در این بررســی فقط ســنجه های 
اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور معمول از مجموع 
200 امتیازی که یك کتاب می تواند کســب کند، 120 امتیاز 
به ســنجه های اختصاصی و 80 امتیاز به ســنجه های عمومی 
تعلق می گیرد.همچنین یك کتاب باید بتواند حداقل 60 درصد 
مجموع امتیازها را کسب کند تا مناسب شناخته شود )مشروط 
بــر آن که از بخش تخصصی نیز حداقل 60 درصد امتیازها را به 

دست آورد.(

مهم ترین مشکل عدم بهره گیری از روش های نو 
کیا سپس با برشمردن سنجه های اختصاصی برگه های ارزیابی 
کتاب های دینی گفت: مطابق جدول نتایج، در بین ســنجه های 
هفت گانــه اختصاصی، کم ترین امتیاز حتــی در مورد ردیف 6 
یعنی »اســتفاده از روش های نو و تكنیك های گوناگون در بیان 

موضوعات دینی« است این ســنجه در بین کتاب های مناسب 
هم امتیاز پایینی می گیرد. به عبارتی دیگر حتی کتاب هایی که 
تأیید می شــوند از فقر بهره گیری از تكنیك های نو رنج می برند 
و این نشانگر آن است که مؤلفان هنوز نتوانسته اند از روش های 
نو و جدید که می تواند برای مخاطب بســیار جذاب باشد بهره 

بگیرند.

به خواننده فرصت تفکر بدهیم
وی ایجاد فرصت اندیشــیدن در حــوزه مفاهیم دینی را یكی 
دیگر از متغیرهایی خواند که در کتاب های مذهبی، نســبت به 
ســایر محورها کمتر مورد توجه مؤلفین بوده است و این سنجه 
هم در کتاب های تأیید شده و هم در کتاب های نامناسب نسبت 
به ســایر متغیرها نمره کمتری کسب کرده و ضعف بیشتری را 

نشان می دهد.

عدم پاسخ گویی به پرسش های مخاطب
کیا با اشــاره به این که یكی از کارکردهــای اصلی کتاب های 
دینی و مذهبی، پاسخ به پرسش های مذهبی دانش آموزان است 
تأکید کرد: به نظر کارشناسان و ارزیابان، این سنجه نیز نتوانسته 
است نمره شایسته ای را به دست آورد. می توان مالحظه کرد که 
این دیدگاه در نمره ای که به سنجه 7 داده شده است، نیز مورد 
تأیید قرار گرفته است. این سنجه میزان توجه به نیازهای فرد و 

جامعه را در حوزه دین اندازه می گیرد.

کتاب های دینی ظاهر مطلوب ندارند
معاون ســامان دهی در پایان این بخش با اشــاره به این که 

سنجههایاختصاصیردیف
میانگین 
امتیاز 

اخذ شده

امتیاز 
اکتسابی 
)درصد(

امتیاز 
کامل 
)120(

5920%11.7گسترشدانشدانشآموزاندرحوزهمفاهیمدینی1

5315%7.9کمکبهتقویتاهدافبرنامهدرسی2

5120%10.1پاسخبهپرسشهایمذهبیدانشآموزان3

5915%8.9عاقهمندسازیدانشآموزبهمفاهیمدینیوانسباآن4

4715%7.1ایجادفرصتاندیشیدندرحوزهمفاهیمدینی5

4715%7استفادهازروشهاینووتکنیکهایگوناگوندربیانموضوعاتدینی6

5220%10.4توجهبهنیازهایفردوجامعهدرحوزهدین)مسائلاجتماعی،اخاقی،شبهاتو...(7

جدول یک/ نتایج کسب شده برای سنجه های اختصاصی در کتاب های دینی »دانش افزایی دانش آموزان« از مجموع 279 کتاب
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کتاب های دینی مناســب در مجمــوع 70 درصد امتیاز بخش 
اختصاصــی و 53 درصــد امتیــاز بخش عمومی را به دســت 
آورده انــد، گفت:  در کتاب هایی که ارزیابی می شــوند، معموالً 
امتیاز به دســت آمــده در بخش عمومی کــه ـ اغلب ناظر به 
ویژگی هــای ظاهــری کتاب هاســت ـ بیــش از امتیاز بخش 
اختصاصی است؛ اما میانگین امتیاز عمومی کتاب های مناسب 
دینی، از بخش اختصاصی کمتر است. و این حاکی از آن است 
که ویژگی های ظاهری کتاب های دینــی مانند تصویر، فونت، 
صفحه آرایی و نیز ســامان دهی محتوا، فهرست، نمایه و مانند 
این به اندازه محتوای این کتاب ها نتوانســته است نظر ارزیابان 

را جلب کند. 

وضعیت کتاب های کمک درسی دینی
کیا در بخش دیگری از ســخنان خــود، وضعیت کتاب های 
کمك درسی دینی را مورد بررسی قرار داد و گفت: کتاب های 
کمك درســی دینی در مقایســه با کتاب هــای دانش افزایی 
ضعیف تر ارزیابی شــده اند. به طوری که از 54 کتاب ارزیابی 
شــده فقط 11 کتاب یعنی 20 درصد مناسب شناخته شده 

اســت. این تعداد بسیار کم نیز با کسب حداقل امتیاز الزم و 
به عنوان کتاب درجه ســه پذیرفته شده اند که جای نگرانی 

دارد.
وی ســپس توضیح کوتاهی درباره نتایج به دســت آمده در 
این گروه بیان کرد: جدول نتایج کتاب های کمك درسی نشان 
می دهد که ناشــران به دنبال کردن فرایند یادگیری از طریق 
فرایندهــای خالق و جــذاب بی توجه اند؛ بــه مفاهیم و نكات 
مهــم درس ها در طراحی پرســش ها و فعالیت ها عنایت کافی 
ندارند؛ تمرین های ارائه شــده را به شكل مناسب دسته بندی 
نمی کننــد و در شــیوه های ارائه مطلــب تفاوت های فردی را 
نادیــده می گیرند و فعالیت های مناســبی را برای خوانندگان 

خود طراحی نمی کنند.
وی در پایان تأکیــد کرد: این نتایج همه به ما می گوید که 
نویســندگان و مؤلفین کتاب های کمك درســی باید شناخت 
بیشــتر و بهتری نسبت به برنامه درسی کســب کنند. البته 
در همین راستا نشســت ها و کارگاه هایی برای تبیین اهداف 
برنامه های درســی با حضور ناشــران و مؤلفان برگزار شــده 

است.

جدول دو/ نتایج کسب شده برای سنجه های اختصاصی در کتاب های دینی کمک درسی دانش آموزان از مجموع 54 کتاب

سنجههایاختصاصیردیف
میانگین

امتیازکسب
شده

امتیاز
اکتسابی
)درصد(

امتیاز
کامل
)120(

3715%5.6تقویتفرایندیادگیریازطریقفعالیتهایمناسب1

3115%4.6توجهبهمفاهیمونکاتمهمدرسیدرطراحیپرسشهاوفعالیتها2

4015%6تنوعبخشیبهتمرینهاوفعالیتها3

3715%5.5توجهبهتفاوتهایفردی4

2915%4.4سازماندهیتمرینهاازسادهبهمشکل5

2915%4.3دنبالکردنفرایندیادگیریازطریقفرایندهایخّاقوجّذاب6

4815%7.2دوربودنازروشحلالمسائلی7

طراحیفعالیتهابهگونهایکهدانشآموزانرادردرکبهترمفاهیم،حقایقواصول8
3915%5.9مطرحدربرنامهکمکمیکند
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پرویز آزادی اســتاد دانشگاه و ارزیاب کتاب های دینی: 
مشــکالت کتاب های آموزشی و تربیتی دینی و راه های 

رفع آن ها
در ادامه نشست دکتر پرویز آزادی عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و یكی 
از مؤلفان کتاب های درســی دینی سخن 
گفت. وی با اشاره به وضعیت کتاب های 
نویســندگان  دینی موجــود در جامعه، 
کتاب های دینی را به چهار گروه تقســیم 
کرد و گفت: نخستین گروه از نویسندگان کتاب ها، قشر حوزوی  
و دانشگاهی است که دغدغه فقه دارد و از جنبۀ فقهی- احكامی 
وارد موضوع می شود. قشر دوم این گروه، قشر دانشگاهی است 
که نگاه دینی-اخالقی دارد. این قشر دغدغه دین به معنای اعم 
آن را دارد و مانند قشــر اول دغدغه فقــه و احكام ندارد. گروه 
دوم، گروه روشنفكرهایند که گروه هایی مانند بهائیان نیز خود 
را به آن ها شــبیه می کنند و می توان کتاب های بســیاری را از 
آن ها در بازار مشــاهده کرد و از ایــن جهت که اصول و قواعد 
کار را رعایت می کنند، بسیار موفق اند و با تفكر از پیش تعیین 
شــده، می دانند که محصول را چگونه ارائه دهند که مخاطب با 
یك نگاه آن را کشــف کند. گروه بعدی طیف مترجمان است؛ 
افرادی که مباحث مطرح در ادیان دیگر به ویژه مسیحیت را که 
فعال ترین دین در دنیاســت، ترجمه می کنند. گروه چهارم نیز 
اقشاری هستند که تحت عنوان عرفان های نوظهور، عرفان های 
مادی، عرفان های کاذب یا هر عنوانی که بتوان بر آن ها گذاشت، 
فعالیــت می کنند و آثاری تولید می کنند که جنبۀ آســمانی و 

الهی ندارد و چه بسا بازار را به قبضۀ خود درآورده اند.
وی افزود: کافی است نگاهی اجمالی به کتاب های موجود در 
انتشــاراتی ها و فروشگاه ها بكنیم و متوجه این قضیه بشویم که 
اگر ما به عنوان مؤلفان کتب دینی و مذهبی تالش جدی نكنیم 
و اصول و قواعد کار را رعایت نكنیم، گوی رقابت توســط اقشار 

دیگر ربوده می شود.

عمده ترین ضعف ها در کتاب های دینی
آزادی ســپس به ضعف های رایج و عمــده کتاب های دینی 
پرداخت و تكرار مالل آور موضوعات را یكی از نقاط ضعف مهم 
تألیف کتاب های دینی شــمرد. وی گفت: گاهی یك موضوع از 
سوی نویســندگان مختلف به کرات تكرار می شود؛ برای مثال 
ده ها نویســنده داستان پیامبران را تكرار می کنند؛ بدون آن که 
ایده پردازی خاصی صورت گرفته باشــد، یا از زاویۀ جدیدی به 
موضوع نگاه  شــود که با کودک و نوجوان ارتباط بهتری برقرار 
کند. تكرار، یك آســیب جدی اســت که در بسیاری از آثار هم 
دیده می شــود و دلیل آن هم فقدان ایده و ایده پرداز خالق در 

عرصه تألیف است.
آزادی بــا تأکید بــر این نكته کــه با وجود ایــده، می توان 

موضوعات تكراری را به شــكل های گوناگون و برای گروه های 
ســنی مختلف مورد توجه قرار داد، گفــت: مثاًل با ایده پردازی 
موضوع دروغ گویی و پرهیز از آن را می توان از زوایای گوناگون، 
به روش های متفاوت و به زبان های مختلف برای کودک هشت 

ساله و ده ساله و چهارده ساله بیان کرد. 
وی متن دشــوار و سنگین را از دیگر ضعف های قابل مشاهده 
در تألیف برشــمرد و افزود:  اســتفاده از قلم علمایی و الفاظ و 
جمالت ســنگین بیشتر از جانب قشر حوزوی احساس می شود 
و پیــام آن ها برای کودک و نوجوان قابل درک و فهم نیســت. 
طبعاً باید کوشــید مفاهیم و معانی را با زبانی ساده به کودک و 

نوجوان انتقال داد.
این مدرس دانشــگاه، عدم آشــنایی با زبان هــای خارجی و 
بی اطالعــی از تجربه هــای صورت گرفته در جهــان را دیگر از 
ضعف های مؤلفان دانســت و گفت: منظور من این نیســت که 
مؤلفان وارد عرصه ترجمه بشــوند. آن ها کافی است کتاب های 
دینــی را به زبان اصلــی بخوانند و اجمــاالً درک کنند. ما در 
تولیــد کتاب های دینی به زبان عربــی تجربه های موفقی را در 
کشــورهایی مانند مصر و مراکش می بینیم. در زبان های دیگر 
کشورهایی مانند فنالند نیز پیشرو و موفق اند. مطالعه این گونه 
کتاب ها و آشنایی با شیوه بیان آن ها، می تواند کمك شایانی به 
مؤلفان در شــیوه های ارائه آموزه های الهی  کند. تجربه ای که از 
مطالعــه این کتاب ها به زبان اصلی به دســت می آید، از طریق 

ترجمه به دست نمی آید.
مؤلف کتاب های درســی دینی، بهره گیــری از منابع و مأخذ 
نامعتبر را یكی دیگر از مشكالت مهم کتاب های دینی برشمرد 
و گفت: مؤلفان کتاب های دینی گاه از منابعی استفاده می کنند 
که مبتنی بر اسرائیلیات و نقل های جعلی است و شبهه فراوانی 
در صحت آن ها وجود دارد. البته در مواردی هم کتاب با مراجعه 
به قرآن و روایات معتبر نوشته شده است، ولی برداشت شخصی 
و غیردقیق مؤلف و بی توجهی به تفاســیر معتبر موجب شــده 

است محتوا با آیات یا روایات دیگر تعارض پیدا کند.
آزادی در بخش دوم ســخنان خود به برشمردن راهكارهایی 
پرداخت که می تواند مشــكالت را کاهش دهد. وی شناســایی 
مؤلفان فعال در عرصه کودک و نوجوان یا مســتعد و آشــنا با 
زبان و ادبیات این گروه را، به خصوص در قشر حوزوی، یكی از 
راه های مؤثر دانســت و برگزاری نشست های مؤلفان کتاب های 
دینی با هدف نقد و بررســی کتاب ها را در کمك به این هدف 

مؤثر خواند. 
او همچنین برگزاری نشســت هایی با هدف موضوع شناســی، 
آسیب شناسی و شناسایی نیاز مخاطب را ضرورت جامعه مؤلفان 
برشمرد. آشنایی مؤلفان و ناشــران با راهنمای برنامه درسی و 
راهنمای تولید کتاب های آموزشــی از دیگر راه کارهایی بود که 
پرویز آزادی برای رفع مشــكالت کتاب هــای دینی کودکان و 

نوجوانان پیشنهاد کرد. 
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محبت اهلل همتی، مشــاور مدیرکل دفتر انتشــارات و 
تکنولوژی آموزشــی: ارتباط رودررو با مخاطب، فرصتی 

برای کشف نیازهای او
همتی دیگر سخنران این مراسم موضوع 
نشر کتاب های دینی را محور بحث خود 
قرار داد. بــه باور او ناشــران کتاب های 
دینــی ابتدا باید به این پرســش بنیادی 
پاســخ دهند که چرا باید برای کودکان و 
نوجوانان کتاب دینی منتشر شود و آن ها 
چرا این کار را می کنند؟! تأمل و تفكر کافی درباره این پرسش 
و دادن پاســخ دقیق به آن از سوی ناشر )مؤلف و مترجم و....( 

خط سیر تولید کتب دینی را مشخص می کند.
وی با تأکید دوباره بر آشــنایی تمامی دست اندرکاران حوزه 
تولیــد، چاپ و نشــر کتاب های دینــی کــودک و نوجوان با 
نمونه های موفق جهانی، گفت: ناشــران و مؤلفان به خصوص در 
حوزه سازمان دهی محتوا و روش ها و تكنیك های به کار گرفته 
شده برای انتقال مفاهیم، از زوایای مختلف بررسی کنند؛ کاری 

که در حوزه صنعت رایج است.
وی افزود: بخشــی از این مطالعه جهانی، ســفر و حضور در 
نمایشــگاه های مختلف کتاب و محصوالت فرهنگی در سراسر 
جهان و اســتفاده از تجربه های ناشران و مؤلفان سایر کشورها 
و روش هــای آنان در تألیف، ترجمه، ترســیم و بیان مفاهیم به 
جامعه مخاطب اســت. این نمایشــگاه ها دید جدیدی را برای 

ناشران ایجاد می کند.

 ارتباط با مخاطب برای شناخت نیازها
مشــاور مدیرکل دفتر انتشــارات شناســایی نیازمندی های 
مخاطبان را موضوع دیگری دانست که ناشران باید به آن توجه 
کنند. وی گفت: آنچه که در راهنمای برنامه درسی یا کتاب های 
درسی آمده است بخشی از نیازمندی های جامعه مخاطب را از 
نگاه کارشناسان ذیربط نشان می دهد؛ اما ارتباط مستمر و مؤثر 
و رودررو با مخاطبان فرصت مغتنمی اســت که نیازمندی های 
فراموش شده را عیان می کند و دیدگاه جدیدی را ارائه می دهد 
و فضای مناســبی را برای کشف نیازمندی های دانش آموزان در 

زمینه تألیف، تصویر، داستان و ... ایجاد می کند.
نقد جدی و مستمر کتاب های تولید شده، راه کار دیگری بود که 
همتی آن را برای افزایش کیفیت کتاب های دینی الزم دانســت. 
وی حمایت های مســتقیم و غیر مستقیم از کتاب های دینی در 
طول 30 ســاله پس از انقالب را یكی از آسیب های حوزه تألیف 
کتاب هــای دینی خوانــد و گفت: این حمایت هــا موجب تولید 
کتاب های دینی عمدتاً نازل در بازار شــده اســت. شاید اگر یك 
ســتاد نقد وجود داشت، ناشر با وسواس فكری بیشتری به تولید 
اثر می پرداخت. وجود چنین ستادی باعث دقت در فرایند تولید 
کتاب، دقت در نگارش، و در نتیجه افزایش کیفیت کتاب می شود 

که این کار استقبال جامعه مخاطب را به دنبال خود می آورد.

همتی در آخرین توصیه خود به ناشران گفت: با بررسی کارنامه 
ناشــران و مؤلفان موفق در حوزه نشر کودک و نوجوان، متوجه 
می شــویم که در فرایند تولید کتاب های آن ها متخصصانی به 
عنوان مدیر هنری و ناظر محتوایی حضور دارند و کیفیت هنری 

کتاب و محتوا را بررسی می کنند. 

ناظر محتوایی مجالت رشد:  و  نویســنده  نادری،  ناصر 
الزمة تولید کتاب خوب: نــگاه علمی، رفتار حرفه ای و 

فضای اخالقی
ناصر نادری آخرین و چهارمین سخنران 
نشســت، ایده پردازی در حوزه نشر آثار 
دینی را بحثی قابل تأمل و پیچیده خواند 
و با توجه به بعد صنعتی نشــر، گفت: در 
دنیای صنعت کیفیت محصول یك اتفاق 
نیســت و در یك فرایند اتفــاق می افتد. 
صنعت نشــر هم از این قانون پیــروی می کند و محصول یك 
فرایند اســت. ایده پردازی در صنعت نشــر نیز به یك فرایند و 

بستر نیاز دارد.
نادری بحث خــود را به دو حوزه کتاب های مرجع و کلیات و 
غیر مرجع تقسیم کرد و افزود: واقعیت این است که کتاب های 
مرجع و اطلس بزرگ ســال، در شهر قم به خوبی تولید می شود؛ 
ولــی در حوزه کــودک و نوجــوان تعداد کتاب هــای مرجع 
انگشت شــمار و با کمبود مواجه است. مدیریت این بخش نیاز 
به ســرمایه گذاری دارد و ماهیت آن کاری گروهی را می طلبد 
که در ایران ضعیف است. البته کتاب های مرجع تولید شده در 
حوزه بزرگ سال با وجود آن که از حیث محتوی غنی اند، ولی از 
لحاظ گرافیك، زبان، کتاب ســازی، صفحه آرایی، چاپ و تصویر 
هنــوز قدیمی اند و گویی در دهــه 60 باقی مانده اند که نیاز به 

بازنگری دارند.
نــادری در تولید کتاب های دینی غیر مرجع بزرگ ســال هم 
به لحاظ محتوی قم را در ایران پیشــتاز خواند و ابراز امیدواری 
کرد که این شــهر بتواند با استفاده از عنصر خالقیت و هنر در 
کتاب های دینی، جایگاه برتر را در این حوزه و حوزه کتاب های 

دینی کودک و نوجوان داشته باشد. 
وی تأکید کرد: در حوزه کتاب های دینی، چه داســتانی و چه 
غیر داستانی، کمبود خالقیت به صورت جدی احساس می شود. 
برای مثال وقتی نویسنده ای واقعه کربال را از نگاه شخصیت های 
منفی ایــن واقعه روایت می کند، ما با یــك اثر جدید و خالق 

روبه رو می شویم. 
وی با اشــاره به ضعف های کتاب های دینی از لحاظ گرافیك، 
ویرایش و حتی چاپ، گفت: کتاب یك رسانه است. کتاب هایی 
که قرار است تدوین شود باید با توجه به شرایط زمان و جامعه 
و از منظر مخاطب و روان شناســی آن ها بررســی شود و برای 
رسیدن به ایده خوب و مناسب، از وجود اشخاص معتبر و موفق 

و صاحب نظر در پدیده نشر مشاوره گرفته شود. 
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نادری نیز بازدید از نمایشگاه های کتاب خارج از کشور را برای 
ناشران تجربه ای خوب دانست که می توان از آن ها برای آشنایی 

با انواع قالب های نوشتاری و اصول کتاب سازی بهره گرفت.
او بــا انتقاد از کمبــود کتاب هایی با محور ســبك زندگی و 
مهارت هــای زندگــی بر مبنای دیــن، گفت: قریــب به اتفاق 
کتاب هایــی کــه در این زمینه وجــود دارد، ترجمه شــده و 
غیربومی اند و اگر در زبان ضعف نداشته باشند، از لحاظ انگاره ها 

الگوهای ذهنی با الگوهای دینی ما منافات دارند.
این نویسنده کتاب های دینی، تأکید کرد: هر اتفاق باکیفیتی 
در فرهنگ، به سه عنصر نیاز دارد: نگاه علمی، رفتار حرفه ای و 
فضای اخالقی. اگر در شــهر فضای اخالقی وجود داشته باشد، 
ولی رفتار حرفه ای صورت نگیرد یا نگاه علمی نباشــد کیفیت 

چهره نمی نماید. 
وی افــزود: مدیریت حرفه ای نشــر،  ســازوکارهای حرفه ای، 
مطالعه منابع دانشــگاهی و اســتفاده از افراد مطلع در کیفیت 
تألیف، نتیجه مســتقیم دارد. داشــتن یك اتاق فكــر با زاویه 
دیدهای مختلف و کارشناسان گوناگون، می تواند کمك شایانی 
به نشر و تألیف کند. یك نشر حرفه ای باید شورای برنامه ریزی 

بر مبنای یك فكر اولیه داشته باشد. 
نادری در بخشــی دیگر از ســخنان خود با اشــاره به این که 
ناشران نباید نگران ســرمایه گذاری خود در تولید کتاب خوب 
باشند، گفت: کار با کیفیت مشتری خود را دارد. مثاًل می بینید 
که امروز بازار نشــر به دنبال کارهای مجموعه ای اســت و این 
نشــان می دهد که خانواده ها حاضرند حتی یك مجموعه گران 

قیمت را بخرند به شرطی که آن را با کیفیت ببینند. 
امروزه کتاب هایی برای کودکان تولید می شــود که خوردنی 
اســت. یا مثاًل انواع انجیل ها برای کودکان تدوین و تولید شده 
اســت. ما در ایران، قرآن برای کودکان یــا حتی یك فرهنگ 

تصویری مناسب از اسالم نداریم. 
وی همچنیــن احترام به نویســندگان و پدیدآورندگان و هم 
فكری با آنان را در بروز ایده های خالقانه مؤثر دانســت و با این 
جمله به سخنان خود پایان داد که عمده اتفاقات قوی در فرایند 
اتفاق می افتد. فكر و بازنگری این مســیر تاثیر به سزایی در رفع 

مشكالت دارد.

پرسش ها و پاسخ ها
در انتهای این نشست  سؤاالتی پرسیده شد که کارشناسان به 

آن ها پاسخ گفتند.
 یک معلم: در میان کتاب های درســی، کتاب هدیه های 
آســمانی از لحاظ محتوا جز ضعیف ترین کتاب هایی اســت که 
برای بچه ها تألیف شــده است. می شــود در این زمینه توضیح 

بفرمایید.
آزادی: این نشست جای مناسبی برای طرح این ایراد نیست؛ 
زیرا موضوع ما کتاب درســی نیست. اما پرسش و گالیۀ من از 
شــما این اســت که اگر ایرادی وجود دارد، چرا آن را از طریق 

سایت یا راه های ارتباطی دیگر به گروه تألیف انتقال نداده اید. 
خیلی کوتاه یادآوری می کنم که یك کتاب درســی، معموالً 
بر اســاس راهنمای برنامۀ درســی تدوین می شود. این راهنما 
مشــخص می کند که در یــك پایه، چه موضوعــی، تا به چه 
حد و به چه نحوی نوشــته شــود. وقتی مؤلفان انتخاب شدند، 
کتاب را درس به درس، بر اســاس اصول و معیارهای گوناگونی 
که باید رعایت شــود، تألیف می کنند و پس از تأیید شــورای 
برنامه ریزی، به اســتان های مختلف ارســال می شود تا در هر 
استان به صورت آزمایشی در 10 مدرسه تدریس شود. کتاب بر 
اساس بازخوردی که معلمان مدارس نشان می دهند، بازنویسی 

می شود. البته پس از طی این مراحل، باز هم راه بسته نیست و 
اگر در اجرای سراسری کتاب مشكلی پیش آید، بازهم بازنگری 
می شود. در هر حال، اگر به صورت مصداقی و موردی، نمونه ای 

هست بفرمایید تا بررسی شود. 
یک معلم دیگر: من می توانم به عنوان مصداق، به داســتان 
حضرت موســی اشاره کنم که قصۀ ایشان، در کتاب های دینی 
پایه های سوم، چهارم و پنجم آمده است. اما هر بار بخشی از قصۀ 
زندگی ایشــان آمده و قصه ها از توالی و انسجام کافی برخوردار 
نیســتند. این نحوه تألیف، مانع از تمرکز دانش آموزان می شود. 
آیا بهتر نیســت مثاًل ما قصۀ حضرت موسی را تمام کنیم و بعد 
به ســراغ پیامبران دیگر یا ائمه معصومین علیهم السالم برویم؟ 
همین طور شایســته بود توضیح برخی کلمات سخت، در پایان 
کتاب می آمــد. گاهی حتی معلمان هم متوجه بعضی کلمات و 

واژگان سخت متن نمی شوند؛ چه برسد به دانش آموزان.

کتاب های درسی دینی، تاریخ انبیا نیستند
آزادی: لطفاً توجه داشته باشید که کتاب درسی دینی، کتاب 
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تاریخ انبیا نیست و هدفش گفتن تاریخ زندگی پیامبران نیست. 
قرار اســت مفاهیمی به دانش آموز، آموزش داده شــود. مؤلف 
هنگام تألیف به این نتیجه می رســد که فالن بخش از داستان 
حضرت موسی علیه السالم برای بیان این موضوع مناسب است. 
اگر قصۀ آن حضرت تكرار شــده، از این روست. در عین حال، 
ما در دفتر تألیف خدمت شــما هســتیم. می توانید به صورت 
مكتوب بفرســتید یا حضوری تشــریف بیاورید. ما می کوشیم 
در چهارچوب برنامه عمل کنیم و البته ممكن اســت اشكاالتی 

داشته باشیم و نقدپذیریم.

همتی: اجازه بدهید من از این بحث اســتفاده کنم و نكته ای 
را بگویم. وقتی که مؤلف کتاب درسی، کتابی را می نویسد، یك 
پیش فرض دارد و آن این است که بین او به عنوان مؤلف و بین 
مخاطب به عنوان دانش آموز واســطه ای به نام معلم وجود دارد. 
اگر کتاب درســی کاستی داشته باشد، می توان آن را به واسطه 
معلم برطرف کرد. معلم برای اینكه آن کاستی ها را برطرف کند 
به ابزار نیاز دارد و آن ابزار کتاب اســت. اکنون می توان دریافت 
که چرا برای ســازمان پژوهش، که برنامۀ درسی تولید می کند، 
کتاب غیردرســی مهم است. در مدرســۀ مطلوب جایی هست 
برای یادگیری که به آن مرکز یادگیری می گوییم و آن کتابخانۀ 
مدرسه و کتابخانۀ کالسی است. دانش آموز درسی را می خواند و 
  سؤالی برایش پیش می آید. شما می توانید کتابی را از کتابخانۀ 

کالس بردارید و در اختیار دانش آموز بگذارید. 
کســی که برای کودکان کتاب تولید می کند، باید این نیازها 
را بشناســد. هدفی که کیا و همكارانشــان دنبال می کنند این 
است که منابعی را شناسایی کنند که متناسب با برنامۀ درسی 
باشد و به دانش آموزان و معلمان معرفی کنند. بنابراین یكی از 
زمینه هایی که می تواند به ناشــران ایده تولید کتاب بدهد، نوع 
  ســؤاالتی است که شما به عنوان معلم در کالس درس از طرف 

دانش آموزان و یا حتی اولیا با آن مواجه هستید

استانداردهای سازمان کجاست؟
یک ناشــر: در مورد امتیــاز عمومــی و اختصاصی کتاب ها 
صحبت کردید ولی از پارامترهای عمومی، صحبت نكردید. کجا 
می توان استانداردهای مد نظر سازمان پژوهش را به دست آورد؟
کیا: در رابطه با ویژگی های عمومی و اختصاصی ما سندهایی 
به نام ســندهای راهنمــای تولید کتاب های آموزشــی تهیه و 
منتشــر کرده ایم و اکنون هم در حال بازنگری آن ها هســتیم 
که در ســایت ســامان کتاب هم قرار داد. در سندهای مذکور، 
این ویژگی ها را با ســهم و وزنی که هر کدامشان در یك کتاب 

آموزشی دارند، مشخص کرده ایم. 
درباره ویژگی های اختصاصی در بین صحبت ها اشاره ای شد؛ 
اما منظور از ویژگی های عمومی بعد فیزیكی، ســاختار ظاهری 
کتاب، کیفیت تصاویر، شیوه های سازمان دهی و شیوه های ارائه 

محتواست که هر کدام تعدادی سنجه دارد.

ضعف تکنیک و نوآوری در کتاب های دینی یعنی چه؟
یک ناشــر: در صحبت ها اشاره شــد که یكی از مشكالت 
کتاب های دینی، ضعف تكنیك اســت. لطفــاً مثالی بزنید که 

منظور از ضعف تكنیك در این کتاب ها چیست؟
رضایی: سنجه ای که مطرح شــد، »استفاده از روش های نو 
و تكنیك هــای گوناگون در بیان موضوعات دینی« بود. به زبان 
خیلی ساده یعنی، نویسندگان کتاب های دینی در بیان مطالب 
خود از شــیوه های نوین یا از شــیوه های متنوع و متفاوت بهره 
نمی گیرند. این سنجه، حتی در کتاب هایی که نهایتاً مورد تأیید 

قرار گرفته اند، به طور میانگین امتیاز پایینی کسب کرده اند. 
برای مثال داســتان پیامبران را در نظــر بگیرید. اگر به بازار 
نگاه کنید، تعداد بســیار زیــادی از کتاب ها را می بینیم که هر 
ســال منتشر می شــوند؛ اما اغلب آن ها شــبیه به هم هستند. 
اغلب این قصه ها یك روایت خطی و بدون فراز و فرود داستانی 
دارنــد و معمــوالً از ابتدای زندگی آغاز می شــوند و تا به انتها 
می روند. من خودم هم برای مخاطب کودک داســتان پیامبران 
نوشــته ام و می دانم دامنۀ خیال در آن جا بسیار محدود است و 
نویسنده می ترســد مبادا در دام تحریف بیفتد؛ اما همیشه راه 
نوآوری بسته نیست. با این وصف خیلی کم پیش می آید در یك 
کتاب، برشــی از زندگی یك پیامبر آورده شود؛ یا مثاًل داستان 
از انتها آغاز شــود و به گذشــته برگردد و یا حتی عناصری به 
قصه افزوده شــود که کارکرد قصه را متفاوت بنماید. در نتیجه، 
گویی آثار، رونوشــتی از هم هستند. اگر قرار است نویسنده ب 
قصه ای بنویسد که هیچ فرقی با قصه های نویسنده الف نداشته 
باشد، چه نیازی است که ناشر ب روی این قصه سرمایه گذاری 

مجددی بكند؟
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موسوی: حــاال که بحث به این جا رسید، من هم مایلم توجه 
ناشران و نویسندگان محترم را به موضوعی جلب کنم که در این 
جلسه راجع به آن صحبتی نشد و آن این است که نویسندگان 
دینی، گاهی موضوعاتی را مطرح می کنند که به نظر می رســد 
مناسب سن مخاطب نیست. بزرگان ما بارها تأکید کرده اند که 
اگر در جمعی بودیم، شــبهه ای را طرح نكنیــم که نتوانیم در 
همــان جمع آن را برطرف کنیــم.  در برخی کتاب های دینی، 
شــبهاتی برای بچه ها مطرح می شود که یا جوابی به آن ها داده 
نمی شود، یا جواب داده شده کافی و مناسب و صحیح نیست. به 
نظرم مهم اســت به این بیندیشیم که هر مسئله را از چه سنی 
بــرای کودک طرح کنیم. طرح موضوعات دینی نابه هنگام برای 
بچه ها، نه تنها به حل شــبهات منجر نمی شود که ممكن است 
به شــبهاتی در ذهن مخاطب دامن بزند که پیش از این اساساً 

دغدغۀ مخاطب نبوده است. 

از کتاب هایی که مناسب شناخته می شوند،  یک نویسنده: 
چه بهره هایی گرفته می شود و آیا غیر از معرفی کتاب، مؤلف یا 
ناشر کتاب هم تشویق می شود؟ به طور کلی کتاب های مناسب 

از چه امكاناتی برخوردار می شوند؟
کیا: در خصوص حمایت از کتاب های مناســب، برنامه هایی 
که ســازمان پژوهش انجام می دهد، معرفی در کتاب نامه رشد 
و وبگاه سامان کتاب است. معرفی منابع منتخب در فهرستگان 
منابع آموزشــی و تربیتی رشــد که به تمام مدارس کشــور ـ 
حتی مدارســی با 6 دانش آموزـ  ارســال می شــود، شرکت در 
جشــنواره رشــد و انتشــار منابع برگزیده در پایان کتاب های 
درسی، حمایت های دیگری هســتند که ما به عمل می آوریم. 

راه اندازی مرکز پخش مدرسه برای رساندن کتاب های مناسب 
به مخاطبان یكی دیگر از این فعالیت هاست. همچنین هرساله 
معاونت پرورشــی پنجاه هزار نمایشــگاه در پنجاه هزار مدرسه 
برگزار می کند که کتاب های مناســب، در صــورت مراجعه به 
این مؤسســه، بدون بررســی مجدد روی میز خرید نمایندگان 
اســتان ها قرار می گیرنــد. این نكته را هم بگویــم که معاونت 
فرهنگی ارشــاد و معاونت پرورشی سال گذشته مشترکاً بیش 
از یك میلیارد تومان کتاب برای تجهیز کتاب خانه های کالسی 
16 استان مرزی کشور )شامل 6500 کالس ابتدایی( خریداری 
کردند که از فهرست کتاب های مناسب بود. البته انتظار می رود 
صدا و سیما با معرفی این کتاب ها و ناشران محترم قدم مؤثری 
در فرهنگ ســازی و بهره گیری مخاطبان از کتاب های مناسب 

داشته باشد. 
  در بخش های دیگری از این نشســت موضوعات دیگری مانند 
کالس های بازی محور در مدرســه، محدود بودن افق نگاه ما به 
گذشــته و بی توجهی نسبت به آینده، عدم توجه به خالقیت در 
کتاب هــای دینی، توجه به دانش دینــی و بی توجهی به دانش 
منجر به رفتارهای دینی در این کتاب ها مطرح شد که گفت وگو 

دربارة آن ها به نشست های دیگر موکول شد.

سبحانی نســب رئیس هیئت مدیــره انجمن فرهنگی 
ناشران قم: این نشست ضرورت تعامل را آشکار کرد

سبحانی نســب رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشــران 
قم در جمع بندی نشســت با تشــكر از میهمانان و حاضران در 
جلسه، حضور تعداد قابل توجهی از کارشناسان سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی را در این نشســت، حادثه ای ویژه  و نشانه اهتمام 

این سازمان نسبت به کتاب های دینی خواند.
وی با اشــاره به نكات گوناگونی که در جلسه مورد بحث قرار 
گرفت، تأکید کرد ما مطمئن شــدیم که ضرورت برگزاری این 
جلسه را درست تشــخیص دا ه بودیم و فهمیدیم که ارتباط ما 
و ســازمان پژوهش یاید بیشتر شود و خیلی از ناگفته ها بیان و 

مسائل روشن شود.
همچنین ما گروهی را تشــكیل می دهیم تا همكاران بتوانند 
پرســش های خودشــان را از طریق آن مطرح  کنند و پاســخ 
بگیرند. البته می توانیم ســؤاالت همكاران را گردآوری کنیم و 
خدمت دوســتان بفرستیم و همراه با پاســخ ها در اختیار اعضا 

بگذاریم. به هر حال راه بسته نیست.
امیدواریم خروجی این نشســت ها افزایش کیفیت کتاب های 
دینی باشد. دوســتان گفتند در دومین جشــنواره قرآنی کل 
کتاب هایی که در دو ســال به جشــنواره راه یافته، 313 عنوان 
اســت که تعداد کمی از آن )یك چهــارم( متعلق به کودکان و 
نوجوانان اســت. این خوش حال کننده اســت که یك سوم این 
کتاب ها متعلق به قم اســت، اما تعداد کتاب ها بسیار کم است. 
امیــدوارم کتاب های قرانی و دینی چــه از لحاظ کمی و چه از 

حیث کیفی رشد کنند 
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تفسیر باران
در یک نگاه

فرحناز شكری
 كارشناسالهیات

اب
كت

قد 
ن

نام کتاب: مجموعه 14 جلدی تفسیر باران
ناشر: وثوق

مؤلف: مهدی خدامیان آرانی
چاپ اول: 1393، 352 صفحه، رقعی

در کتاب تفســیر باران، دکترمهدی خدامیــان آرانی، با 
استفاده از تفاســیر مختلف مفسرین بزرگ و احادیث نقل شده 
از محدثان معروف، به صــورت خیلی کوتاه و مختصر و در عین 
حال جامع، به تفسیر آیات قرآن کریم پرداخته است. در یكی از 
این مجلدات این تفســیر )ج 13( که به تفسیر سوره های جمعه 
تا مرسالت پرداخته است محاسن و معایبی دیده می شود که به 

شرح زیر ذکر می شود:

الف ـ محاسن
1. در ایــن مجلد برخــی مفاهیم قرآن کریم به خوبی شــرح 
داده شــده که در فهم بهتر تفســیر آیات مربوطه بسیار مفید 
اســت؛  صفحۀ 107 )شــهاب ها چگونه مانع رخنه شیاطین به 
آسمان می شــوند( و صفحۀ89 )توبۀ واقعی چیست؟( و صفحۀ 
142 )روزی که ساق پابرهنه می شــود( و صفحۀ163 )معنای 
عرش خدا( نمونه هایی از موضوعاتی هستند که به خوبی مطرح 

شده اند.

2. در تفسیر بعضی آیات به خوبی مسئلۀ والیت اشاره وحقانیت 
و ضرورت آن مطرح شــده است. مثاًل در صفحۀ 142 در تفسیر 

آیۀ 42 سورة قلم.
3. کتاب با توجه به روحیه و حوصلۀ جوانان مختصر و کوتاه و 

جامع نگاشته شده است.

ب ـ معایب
1. اگر قبل از تفسیر هر آیه معنی آن نوشته می شد در تمرکز 

و  تسلط خواننده بر مطلب می افزود.
2. در صورتی کــه در ضمن تفســیر، خواننــده مخاطب قرار 
می گرفت، مطلب زودتــر در ذهن جا می افتاد در کتاب خداوند 
مخاطب قرار گرفته، گویی ســخن خداوند برای خودش شــرح 

داده شده است.
3. در صفحۀ 168در مورد مذمت شــاعران و دور شاعر بودن 
ســاحت پیامبر اکرم از این نســبت، می گوید: »شعر شاعران، 
منطق ندارد و از احســاس آن ها پیــروی می کند«، در حالی که 

این مطلب کلیت ندارد و در مورد همۀ شاعران صدق نمی کند.
5. درصفحه 263، »حرف« و »کلمه« با هم مقایســه شده که 

این مقایسه صحیح نیست.
6. در تفســیر چهار آیۀ اول سوره منافقون اگر صفات منافقان 

واضح تر شرح داده می شد، مطلب بهتر در ذهن جا می افتاد 
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فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب

آیا می دانید که؟

در سال تحصیلی ۹۵-۹۶
به ازای هر  روز آموزشی

۲۴ عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب و استاندارد
برای بهره گیری دانش آموزان و معلمان 

معرفی شده است.  



h t t p : / / s a m a n k e t a b . r o s h d m a g . i r

چهاردهمین جشنواره ویژه کتاب های قرآنی
از چشم دوربین 


