کارنامۀ علمی-اجرایی
داوران و بــیانیههـای
گـــروههـــای داوری
جـشنـوارۀ چـهاردهـم

گروه داوری آموزش قرآن
بزرگسال
معصومهشجاعی

احمد شاهعلی فردویی ()1340
متولد قم اســت .وی در ســال  1393موفق به اخذ مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث از
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی گردید .بهمدت  5سال کارشناس اداره کل قرآن ،عترت
و نماز بوده و تاکنون موفق به تولید مقالة علمی ـ پژوهشــی «منجی در مکاشفات یوحنا و
مقایســة آن با قرآن کریم و روایات شــیعه» و مقالة «سنتهای تاریخ در نهجالبالغه» و نیز
تألیــف کتب «نور باران» (حفظ موضوعی قرآن کریم) ویــژة دانشآموزان دورة اول و دوم
ابتدایی و اول و دوم متوسطه شده است.

محمود امینی پویا ()1344
متولد تهران و دارای مدرك كارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه عالمه ،و كارشناس
علوم قرآن و حدیث اســت .وی از سال  1366در حوزههای مختلف آموزشوپرورش خدمت
كرده اســت .از جمله ســوابق علمی ـ پژوهشــی امینی پویا میتوان همكاری با انتشارات
مبتكران در زمینة تولید كتابهای آموزش درس عربی و  30سال فعالیت در امور قرآنی ،به
ویژه در زمینة قرائت قرآن را نام برد .عالوه بر این،راهاندازی دارالقرآن بنیاد شهید در سالیان
قبل از مهمترین سوابق اجرایی ایشان است.

سیدمهدی سیف ()1338
كارشــناس علم قرائت ،رســمالخط و روش تدریس قرآن ،کارشــناس گــروه قرآن دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درســی و مدرس دانشــگاههای امام صــادق(ع) و علوم قرآنی و
دورههای ضمنخدمت وزارت آموزشوپرورش اســت .او در تألیف تمامی کتابهای آموزش
قرآن وزارت آموزشوپرورش ،اعم از کتاب دانشآموز ،راهنمای معلم ،مبانی و روش تدریس،
از اول دبســتان تا آخر دبیرســتان از سال  1369تاکنون مشــارکت داشته و عالوه بر این
کتابهای کمکآموزشی متعددی را در زمینة آموزش قرآن به چاپ سپرده است.

76

| رشد جوانه | شمارة  | ۵۵بهار ۱۳۹۶

با داوران جشنواره

چهاردهمین جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتابهای قرآنی

بیانیۀ گروه داوری آموزش قرآن
(بخش بزرگسال)
آموزش قرآن كریم موضوعی است كه نیازمند نگاه و توجه فراگیر و همهجانبه به آن است.
اهداف آموزش عمومی قرآن كریم شــامل قرائت ،ترجمه ،مفاهیم ،حفظ آیات ،آشــنا شدن
با علوم و معارف قرآن و اهل بیت(ع) و انس با این كتاب شــریف از جمله مواردی اســت كه
میبایست در این فرایند در نظر گرفته شود .رویكرد متعادل به مباحث متنوع آموزش قرآن،
زمینهساز توســعه و ترویج فرهنگ قرآن كریم در جامعه میباشد؛ بههمین منظور شناخت
وضعیت موجود و میزان آشنایی مخاطبان با این اهداف ،ضرورتی است كه بایستی در تدوین
برنامهها و فعالیتهای مرتبط مورد توجه قرار گیرد ،كتابهای راه یافته به جشــنوارة قرآنی
رشد شامل  16عنوان ،در حیطة این منطق بررسی گردید.
در بعضی از كتابها بررســیهای تطبیقی مناسب در حوزة آموزش قران صورت گرفته و
بعضاً به آسیبهای موجود توجه شده و راهحل متناسب با آن نیز ارائه گردیده است.
در مقابــل به مباحث آموزش عمومی و مخاطبان عام كمتر پرداخته و جهتگیری بحثها
تخصصی شــده است .بیشتر مطالب تكرار متون سالهای گذشــته بوده و نوآوری در آنها
كمتر دیده میشــود .تنها به تغییر اسامی و ظاهر كار توجه شده است .به مباحث انگیزشی
ش عمومی پرداخته
و ذائقة یادگیری مخاطبان كمتر توجه شــده و به همة موضوعات آموز 
نشده است.
بنابراین مناســب است به منظور تســریع در تحقق اهداف جشنواره با ایجاد سازوكارهای
الزم ،تعامل دوســویه بین مدیریت جشنواره و نویسندگان كتب قرآنی بهطور مستمر وجود
داشته باشد .در صورت امكان ،ظرفیتها و امكانات آموزشی ـ مهارتی در زمینة ارتقای سطح
كیفی محتوای كتابهای آموزشی فراهم شود.
در تدوین محتــوای كتابها ،به توصیههــای راهبردی مقام معظــم رهبری درخصوص
اولویتهای آموزش عمومی قرآن توجه شود.
سیاستها و قوانین شورای توسعة فرهنگ قرآنی و كمیسیون توسعة آموزش عمومی قرآن
كریم در ارتباط با اهداف آموزش عمومی قرآن و تدوین محتوای كتابها موردنظر قرار گیرد.
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گروه آموزش قرآن
دانشآموزی
س ّیدمهدی سیف ()1338
كارشــناس علم قرائت ،رســمالخط و روش تدریس قرآن ،کارشــناس گــروه قرآن دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درســی و مدرس دانشــگاههای امام صــادق(ع) و علوم قرآنی و
دورههای ضمنخدمت وزارت آموزشوپرورش است .سیدمهدی سیف از سال  1369تاکنون
در تألیف تمامی کتابهای درســی قرآن در وزارت آموزشوپرورش ،اعم از کتاب دانشآموز،
راهنمای معلم ،مبانی و روش تدریس از اول دبســتان تا آخر دبیرســتان مشارکت داشته و
عالوه بر این کتابهای کمکآموزشــی متعددی را در زمینة آموزش قرآن به چاپ ســپرده
است.
علیاصغر امینیپویا ()1335
متولــد تهران و دارای تحصیالت حوزوی دورة ســطح 3حوزة علمیــة قم در فقه و اصول
اســت .وی در پستهای مختلف از جمله معاونت پرورشــی منطقة  2تهران ،معاونت ادارة
کل فرهنگی و هنری ،مشــاور معاون وزیر و دبیر ســتاد اعتال و تعمیق تربیت اســامی ،به
آموزشوپرورش خدمت کرده و مدرس تربیت معلم قرآن در اســتانها ،داور مسابقات قرآن،
مؤلف کتاب پژوهشــی «اسماء جامد و مشتق در قرآن کریم» و نویسندة بیش از  50تألیف
در مبانی تعلیم و تزكیه در آموزههای دینی و وحیانی بوده و مســئولیت مســابقات قرآن و
نهجالبالغة کشوری ،جشنوارة شورای دانشآموزی کشوری و مسئولیت مسابقات بینالمللی
قرآن دانشآموزی را نیز در سوابق اجرایی خود دارد.

علی فرخی ()1343
متولد تهران اســت .او در ســال  95موفق به اخذ مدرك دكترای حقوق از دانشگاه تهران
شــد .وی مســئولیتهای مختلفی را در حوزههای آموزشوپرورش به عهده داشته است؛ از
جمله ،مســئول واحد قرآن منطقة  2تهران ،مؤسس و مدیرعامل مؤسسة آموزشی فرهنگی
شوپرورش تهران بوده
آیینة مهر و مسئول مقطع و مشاور اجرایی امور تربیتی منطقة  2آموز 
اســت .وی سوابق علمی ـ پژوهشی بســیاری دارد كه بهعنوان نمونه میتوان چاپ چندین
مقاله درخصوص حقوق اســامی ،حقوق خصوصی ،تهیة جزوه اطالعات قرآنی دبیرســتان
البرز ،تهیة درس قرآن مؤسســة آیینة مهر ،و ارائة پایاننامه با موضوع «حقوق خصوصی در
قرآن» را نام برد.
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چهاردهمین جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد ویژة کتابهای قرآنی

بیانیۀ گروه داوری آموزش قرآن
(بخش دانشآموزی)
 .1هیئــت داوران از همة مؤلفان گرانقدری كه در زمینــة آموزش عمومی قرآن و
ارتقای سواد قرآنی ،آثار خود را در اختیار جشنواره قرار دادهاند ،كمال تقدیر و تشكر را
به عمل میآورد ،و برای همة آنان آرزوی توفیق روزافزون را دارد.
 .2همه تألیفات ،شایســتة قدردانی هستند و باید اســتفادة مطلوب از این تولیدات
بشــود ،ولی به دلیــل محدودیت در انتخاب و معرفی آثار ،فقــط به ذكر پنج كتاب یا
مجموعه ،بهعنوان نامزد براساس امتیاز آنها ،بسنده شده است.
 .3پیشنهاد میشود برای ارتقای تألیفات و تولیدات آموزشی مرتبط با آموزش عمومی
قرآن و سواد قرآنی ،اهداف آموزش عمومی قرآن و شاخصهای آن ،متناسب با تألیفات
كمكآموزشــی تهیه و تدوین و در اختیار عموم معلمان بهویژه مؤلفان قرار گیرد و بر
رویكرد این آثار تأكید شود.
 .4برخــی مؤلفان از برنامة آموزش عمومی قــرآن در آموزشوپرورش بیخبرند و از
كتاب درســی ،كتاب راهنمای معلم ،لوحههای آموزشــی و لوحهای فشرده صوتی و
تصویری همراه كتاب درســی اطالعی ندارند .شایسته است با مساعی دفتر انتشارات و
تكنولوژی آموزشی ،این اطالعرسانی به نحو شایسته از طریق نشریهها یا نشستهایی
با مؤلفان انجام پذیرد.
 .5گرچه تألیفات در زمینههای كمكآموزشــی برای عموم مخاطبان میباشد ،ولی
بــرای دانشآموزان تیزهوش و فعالتر از متوســط كالس ،یا برعكس دیرآموز و كندتر
از متوســط كالس ،نیازمند تألیفات ویژهای است كه شایسته است این زمینه معرفی و
مؤلفان تشویق به آن شوند.
 .6در پایان ،هیئت داوران از همة دستاندركاران برگزاركنندگان جشنوارة كتابهای
كمكآموزشــی مرتبط با قرآن كریم ،همچنین شركتكنندگان ،ناشران و همة فعاالن
در عرصة ترویج ،توسعه فرهنگ قرآنی تقدیر و تشكر میكند.
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گروه ادبیات داستانی و قرآن
دانشآموزی
مجید مالمحمدی ()1347
متولد قم است .وی کارشناس ادبیات فارسی ،کارشناس ارشد هنری ( ) 2/1و دانشآموختة
دورة خارج فقه حوزة علمیه اســت .سابقة طوالنی همکاری با مجالت رشد را دارد و تاکنون
یک شعر از او در کتاب فارسی «بخوانیم و بنویسیم» سال سوم ابتدایی به چاپ رسیده است.
از سال  71تا  90عضو هیئت مدیرة مجالت سالم بچهها و ملیکا و از آن زمان تاکنون سردبیر
ماهنامة پوپک میباشــد و بیش از  150اثر در زمینة 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  3است .از ایشان بیش از پنج كتاب توسط
انتشارات مدرسه به چاپ رسیده و تاكنون موفق به كسب بیش از  ۱۵جایزه در جشنوارههای
مختلف گردیده اســت .وی طی ســالهای  80-81عضو كمیســیون تعلیمات دینی بوده و
ســردبیری هیئت تحریریه و مســئولیت ترجمة مجلههای ســام بچهها و پوپك را به مدت
هفتسال و سردبیری مجلة شمیم یاس را به مدت سهسالونیم نیز برعهده داشته است.

سیدمحمد مهاجرانی ()1348
متولد اراک ،دارای تحصیالت خارج حوزة علمیه ،فارغالتحصیل کارشناســی فلسفه و ُمب ّلغ
مذهبی است 25 .سال است در حوزة علمیة قم تحصیل میکند و تاکنون به نوشتن بیش از
 100اثر در حوزة ادبیات کودکان اهتمام ورزیدهاســت .از آثار مهم وی میتوان به مجموعة
 14جلدی پیامبر عزیز ما ،مجموعة  15جلدی بهترین مادران و کتاب گلهای باغ آســمان
(ویژه احکام کودکان) ،اشاره کرد.
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بیانیۀ گروه داوری ادبیات داستانی
(بخش دانشآموزی)

آثار بررسی شده ،متأسفانه از جهت كیفیت و كمیت در حد نازلی بود و رویكردی
قابل قبول در آنها مشاهده نشد .بنابراین بهجاست متولیان فرهنگی و مراكز مربوط
به آثار قرآنی به این امر توجه و اهتمام الزم را داشته باشند .الزم میدانیم مواردی
را در این خصوص متذكر شویم.
 .1در كتابهای بررسی شده عدم استفاده از منابع دست اول و یا حداكثر دست
دوم تاریخی مشهود است.
 .2در بیشتر آثار به جایگاه واالی انبیا و معصومین(ع) توجه كافی نشده است.
 .3استفاده از تخیل لجام گسیخته در مورد ماجرای زندگی و سیرة معصومان(ع)
موجب خدشهدار شدن مخاطب از فهم حقایق میشود.
 .4در كتابها بیش از اندازه از پیشــگویی كاهنان در مورد حقانیت پیامبر(ص) و
ماجرای مربوط به ایشان و اهل بیتشان استفاده شده است.
 .5جذاب نبودن نوشتهها و نثرها باعث گریزان شدن مخاطبان از این آثار میشود.
 .6ادغام چند ماجرای نامربوط تاریخی در یك حكایت و عدم اشارة نویسندهها به
این امر از شگردهای بعضی از نویسندگان برای جلب خواننده است.
 .7اكثر كتابهای داده شده،داستانشان قرآنی نبود (تاریخی و دینی بود)
 .8در بســیاری از كتابهای بررسی شــده از منابع مورد استفاده ذكری به میان
نیامده است.
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گروه تفسیر و ترجمه قرآن
بزرگسال
محمود کریمی ()1350
متولد تهران و دارای مدرک فوقلیسانس علوم قرآنی و سطح  1حوزه است .وی حافظ کل
قرآن مجید و داور مسابقات متعدد قرآنی از جمله سومین جشنوارة سراسری وبالگنویسی
و اولین جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد (ویژة کتابهای قرآنی) میباشد .وی
در حال حاضر معاون آموزشوپرورش «مؤسســة مهد قرآن کریم» میباشد و تاکنون پنج
عنوان کتاب در موضوعات قرآنی به رشتة تحریر درآورده است.

علی باقریفر ()1336
متولد تهران اســت .وی به مدت  9ســال دورة علوم حوزوی (فقه و اصول و تفســیر) را
گذرانیده و در ضمن رشــتة علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و علوم مدیریت (متفرقه)
به تحصیل پرداخته اســت .از سوابق خدمت ایشــان در آموزشوپرورش میتوان به دبیری
دبیرســتانهای مسجد ســلیمان و مدرس دورههای ضمنخدمت معلمان اشاره كرد .وی
دارای ســوابق علمی ـ پژوهشــی متعددی اســت كه از جملة آنها میتوان به تدریس در
دانشگاه آزاد بیروت و مدیریت مؤسسة فرهنگی دینپژوهی بُشرا اشاره كرد .تصدی سازمان
تبلیغات اسالمی و حوزة علمیة مسجد سلیمان از دیگرسوابق اجرایی ایشان است.

علیاکبر شایستهنژاد ()1336
متولد ســمنان اســت .وی در سال  1385موفق به کســب مدرک دکترای علوم قرآن و
حدیث از دانشــگاه تربیت مدرس گردید .از ســوابق خدمت او در آموزشوپرورش میتوان
به معاونت پرورشــی منطقه  ،15مدرس مرکز تربیت معلم و استادی دانشگاه تربیت دبیر
شــهید رجایی اشاره کرد .ایشان تألیف  12جلد کتاب دانشگاهی ،انجام  8پروژة پژوهشی،
نگارش  20مقالة علمی ـ پژوهشی ،تولید دهها مقالة ترویجی ـ تخصصی و حضور در دهها
همایش را در کارنامة خود دارد.از مهمترین سوابق اجرایی او میتوان به مدیریت دانشجویی
و مدیریت فنی دانشکده اشاره کرد.
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بیانیۀ گروه داوری تفسیر و ترجمۀ قرآن
(بخش بزرگسال)
قرآن كریم آخرین و كاملترین نسخة هدایتبخش بشریت است كه از دیرباز در بین همة
مســلمانان از جایــگاه ویژهای برخوردار بوده و همه كوشــیدهاند آن را به زبان خود ترجمه
و تفســیر كنند .حوزة زبان فارســی هر از گاهی ،شــاهد ظهور و بروز مترجمانی واالمقام و
مفسرانی گرانقدر بوده كه با همت بلند خود كوشیدهاند تا آیات كالم الهی را برای مخاطبان
مشتاق ترجمه كنند و یا به آن شرح و بسط بیشتری دهند.
یكی از بركات «جشنوارة كتابهای قرآنی رشد» معطوف شدن توجه نویسندگان و ناشران
به آثاری با رویكرد ترجمه و تفســیر قرآن كریم 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 كتابهای رســیده 52 ،عنوان به مرحله نهایی داوری راه
پیدا كرد .بدیهی است كه انتخاب اثر برگزیده ،از بین همین كتابها صورت گرفته ،هر چند
ممكن اســت آثار ارزشــمند دیگری نیز وجود داشته كه به دالیلی به جشنواره واصل نشده
است.
نقاط قوت كتابهای بررســی شده عبارت است از :اســتفاده از تفاسیر معتبری همچون
تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ،موضوع محور بودن برخی كتابها ،تالش مؤلفان برای روان،
و باالخره بهروز نوشتن متن و گسترش دایرة مخاطبان.
همچنین موارد زیر به عنوان برخی از نقاط ضعف در مجموع كتابهای بررسی شده بیان
میشود :فقدان نثری روان و گویا در برخی از كتابها ،پرداختن به موضوعات غیركاربردی،
عدم توجه به مخاطبان خاص در آموزشوپرورش ،ضعف نوآوری در انتخاب موضوع و پردازش
محتوا در برخی از آثار.

پیشنهادها

 .1استخراج تفسیرهای كاربردی و موضوعی از بین منابع موجود؛
 .2توجه بیشتر به روان و گویا بودن متن آثار؛
 .3توجه به ظاهر و گرافیك كتاب و تولید آثار فاخر قرآنی؛
 .4خأل وجود ترجمهای روان و ساده و امروزی از قرآن كریم برای دانشآموزان؛
 .5توجه به مسائل روزآمد و مورد نیاز دانشآموزان و پرداختن به تفسیر موضوعی آنها.
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گروه معارف و مفاهیم قرآنی
دانشآموزی
محمود پوروهاب ()1340
متولد چالوس ،دارای مدرک فوقلیســانس ادبیات داســتانی است .از جمله سوابق پژوهشی
ایشان میتوان به تولید  130عنوان کتاب در حوزة شعر ،داستان و رمانهای مذهبی ـ پژوهشی
در زمینة مفاهیم قرآن اشاره کرد .مجموعه کتابهای صدای زالل بالل ،خوبیهایت را تقسیم
کن ،مرام خوبان ،غروب آفتاب َربَذه ،زندگی مسعود سعدسلمان و بها ِر زندگی ملکالشعرای بهار
از جمله آثار اوســت .وی دبیری  13دوره جشنوارة کتاب سال «سالم» و داوری جشنوارههای
مختلف کشــوری را در کارنامة ســوابق اجرایی دارد .پوروهاب هماکنون رئیس ادارة نشریات
کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسالمی قم میباشد.

علی باباجانی ()1352
متولد اراك اســت .در سال  90موفق به اخذ دانشــنامة فوقلیسانس از دانشگاه کاشان شد.
قصــهای از او بانام «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 .همکاری با مرکز
پژوهشهای اسالمی صداوسیما ،مؤسســة دارالحدیث قم و مؤسسة یاسین ،مدیریت داخلی و
اجرایی مجالت پوپک و سنجاقک و ویراستاری کتابهای علمی و مذهبیو سردبیری مجالت
ســنجاقک و میثاق با کوثر از ســوابق اجرایی اوســت .از آثار اومیتوان به مجموعة ده جلدی
«حیوانات در قرآن»« ،ماه دوتكه» و «خدایا دوستت دارم» اشاره کرد.

عبداهلل حسنزاده ()1336
متولد آمل اســت .وی در حوزة علمیه به تحصیل مشــغول است و تاكنون موفق به گذراندن
دروس سطوح عالی حوزة  1شده است .از جمله سوابق اجرایی ایشان ،معاونت فرهنگی هنری
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم و نیز مدیریت مسئول و سردبیری مجالت سالم بچهها،
پوپك ،سنجاقك و سردبیری حدیث زندگی ،فریاد ،دوست خردساالن ،دوست كودكان ،دوست
نوجوانان را میتوان برشمرد.
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بیانیۀ گروه داوری معارف و مفاهیم قرآنی
(بخش دانشآموزی)
گــروه داوری كتابهای قرآنی در بخش معارف و مفاهیم قرآنی دانشآموزی با
بررسی كتابهای مرتبط با این موضوع بیانیه خود را به شرح زیر اعالم میدارد.
در مرحلة اول داوری از میان  23عنوان كتاب ،در مجموع  10عنوان به مرحلة
دوم راه پیــدا كــرد که در مرحله نهایی از بین آنهــا ،دو اثر برگزیده و تقدیری
شناخته شد.
ً
كتابهــا از جهت محتوایــی و فرم و صفحهآرایی تقریبا قابــل قبول بود ،ولی
كمی راضی كننده نبود و انتظار میرود در جهت گســترش فرهنگ و
از جهــت ّ
مفاهیم قرآنی به تدوین و تهیه چنین كتابهایی بیشتر اهتمام شود.
ضعف عمدة كتابها بیشــتر در پرداخت و عدم تناسب زبان با مخاطب مشهود
اســت .انتخاب موضوعات و تنوع آن ،از نقاط قوت كتابهاست .دقت در پژوهش
هم میتواند از نقاط قوت كتابها باشــد .در اكثر آثار بررســی شده ،زبان نوشتار
ســنگین و از درك مخاطب كودك و نوجوان فراتر بوده و یا الاقل یكدســتی در
متن دیده نمیشود.
در آثاری كه مطلب قابلیت داستان شدن داشته ،نقل به خوبی پیش رفته ،ولی
در ارائه مفاهیم قرآنی بهصورت مقاله و یادداشــت ،مطلب دچار دستانداز شده و
گاهی متن سنگین و ثقیل میشود.
با این حال اشاره به یك موضوع قرآنی از زوایای گوناگون از نقاط قوت كتابها
به حساب میآید .طوری كه با سلیقه مخاطب همراه بوده و قابل فهم قرآندوستان
است.
با توجه به اینكه كار برای قرآن دارای حساســیت زیادی است ،انتظار میرود
كه ناشران در انتخاب نویسنده ،پژوهشگر و حتی امور فنی كتاب از نظر گرافیك،
كاغذ ،صفحهآرایی ،جلد و ...دقت بیشــتری به خرج دهند تا بتوانند مخاطب را با
هر سلیقه و ذوقی جذب كنند.
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گروه مفاهیم ،موضوعات و علوم قرآنی
بزرگسال
سیدجواد بهشتی ()1333
متولد كاشــان و دارای تحصیالت حوزوی خارج فقه اســت .از جمله ســوابق اجرایی ایشان،
قائممقام ستاد اقامه نماز كشور و مدیرکل دفتر قرآن و عترت وزارت آموزشوپرورش را میتوان
نــام برد .در حال حاضر نیز مشــاور وزیر آموزشوپرورش در امور قرآن و عترت و نماز اســت.
سیدجواد بهشــتی تاکنون در بیش از یک هزار برنامه در صداوسیما بهعنوان کارشناس حضور
یافته و بیش از  30عنوان کتاب به رشتة تحریر درآورده است.

رضا سالمتپناه ()1356
متولد آمل و كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشكدة اصولالدین است .وی دورة سطوح
خارج فلســفه و حكمت را در حوزة علمیة قم گذرانیده و از محضر اســتادان بنام بهره جســته
اســت .تدریس در دانشــكدة علوم قرآنی آمل و حوزة علمیة قم ،تدوین مقالهها و آثار پژوهشی
متعدد،عضویت در كمیتة علمی امور قرآنی وزارت علوم ،عضویت در شورای راهبریِ تدوین سند
راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآنی ،دبیری نخستین جشنوارة بینالمللی پژوهشهای قرآنی
دانشجویان جهان اسالم ،و مدیركل دفتر پژوهش و برنامهریزی مركز هماهنگی ،توسعه و ترویج
فعالیتهای قرآنی كشور از فعالیتها و سمتهای قابل ذکراوست.

سیدمحمد حسین میرباقری ()1332
متولد قم است .وی کارشناس ارشد قرآن و حدیث و مدیر سابق دارالقرآن بنیاد شهید انقالب
اسالمی و از همکاران واحد قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی است .ایشان مدرس علوم
و معارف اســامی دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایی و یکی از مؤلفان کتاب درسی قرآن دورة
اول متوســطه اســت که در تألیف چند جلد كتاب آموزش مفاهیم قرآن همكاری داشته است.
وی مدیرمســئول مؤسسههای فرهنگی قرآنی مشتاق حكمت است و با مؤسسة نورالمجتبی(ع)
همكاری علمی دارد.
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بیانیۀگروه داوری مفاهیم ،موضوعات و علوم قرآنی
(بخش بزرگسال)
«یرفع اهلل الذین امنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات» (المجادله)11/

بلند گرداند خدای ع ّزوجل ،آنها را كه از شما مؤمنانند و عالمانند به درجه در جنت (تفسیر نسفی)

ستایش ازلی ،خداوند سرمدی را سزاست و درود جاودان و بیكران بر پیامبران الهی ،خاصه حضرت (رحم ه للعالمین صلی اهلل
علیه و آله و سلم) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسالم) كه برترین اَعالم هدایت و باالترین مظاهر ثنای معبود محمودند.
جشنوارة كهنسال رشد ،كه آینهگردان ظرایف و ظرفیتهای تعلیمی و تربیتی نهاد ملی آموزشوپرورش است ،در این دوره
نیز بار دیگر در بخش آثار قرآنی به محضر معارف قرآن كریم ع ِّز حضور یافت .این ،مجالی مغتنم و فرصتی برای صاحبنظران
و مجربان تعلیموتربیت است كه در نحوة اخذ و انطباق و سنجش نظام تعلیمی كشور بر مبنای قرآن كریم اندیشه نمایند و
كاستیها و تهافتهای این نظام را بر بنیاد اصیلترین متن هدایت و تربیت بشر بازنگری و بازآرایی نمایند.
افزایش توأمان كمیت و كیفیت 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 جامعة مخاطبان نظام
تعلیموتربیت كشور است .هیأت داوران این بخش از جشنواره مراحل و نتیجة بررسی خود را به شرح زیر اعالم مینماید:
الف .توصیف اجمالی قوت و ضعف آثار واصله
تنوع موضوعات و نیز محوریت قرآن در نگارش آثار ،چشمگیر و چشمنواز بوده و پرداختن به موضوعات نوپدید و گفتمان
حاكم بر مجموعة كتب ،برآیند افزایش سطح مطالبات قرآنی در عموم و نخبگان جامعه است كه 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 كاستیهایی نیز به شرح موارد زیر چشمگیر بوده:
ضعف در فارسینویسی درست و استوار ،افراط در جامعنگاری و رویكرد دائرهالمعارفنگاری موضوعی كه موجب پربرگی آثار
و مالل خواننده و مهجوریت اثر میشود ،فقدان روششناسی در آثار میانرشتهای قرآنی و عدم ارائه كاربست اجرایی و مدل
زیستی ،كاربردی نبودن آثار در حوزة تربیت قرآنی و اختالط ساحتهای مختلف علمی با یكدیگر ،ضعف در ابالغ هنرمندانة
مطالب و موضوعات و عدم بهرهمندی از جداول ،تصاویر و نمودارها و نیز ضعف در كتابآرایی و كتابپردازی ،كمتوجهی به
نیازهای نظام اسالمی و نظامسازی قرآنی و مشخص نكردن حوزه مخاطبان آثار؛ كه انشاءاهلل با تذكار مشفقانه و به مدد قرآن
امید بهبود و ترمیم این نواقص در دورههای آتی است.
ب .فرایند و نحوة داوری آثار
آثار واصله در ســه مرحله بررســی و داوری شد .در مرحلة نخست طی جلسات مشترك داوران از میان  140عنوان كتاب
رسیده تعداد  32اثر كه مطابق آییننامهها واجد صالحیت افزونتری نسبت به سایر آثار بودند گزینش شدند و در مرحلة دوم
هركدام از آثار مستق ً
ال و در سه نوبت بررسی و توسط هركدام از داوران اخذ نمره نمود .در مرحلة آخر بنا بر میانگین مجموع
نمرات مأخوذه ،آثار به  12عنوان تقلیل یافت و در جلسهای مشترك و از خالل بررسیها و بیان ویژگیها و تمایزات آثار ،النهایه
از میان آنها  5عنوان كتاب برگزیده و قابل تقدیر معرفی شدند.
تأكید میشود كه آثار واصله به این بخش لزوماً به معنای احصای تمام آثار در سطح كشور نیست و دیگر آنكه بسیاری از آثار
واصله علیرغم جامعیت و اتقان علمی و اشتهار مؤلفان صرفاً به واسطة عدم تناسب با رویكردهای عمومی
و سطحبندی مخاطبان جشنواره حائز رتبه نشدند.
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