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  باسمه تعالی

  معاونت قرآن و عترت  عناوین پژوهشی
  )و برنامه ریزي راهبردي  دفتر مطالعات-پژوهش  کارگروه  در تصویب شده (

  

  عنوان پژوهشی -1

  در هنرهاي تصویري و ارائه پیشنهادها و راهکارهاي قرآنی قرآنی مضامین ارزیابی
  

  :ارتباط با اولویت هاي پژوهشی -2

  .چهارم می باشددر راستاي اولویت 

  :مسئله و پرسش ها -3

 هاي رسانه از یکی. است برخوردار دوچندانی اهمیت از است، دین بر مبتنی سیاسی نظام و جامعه داراي که ایران مثل کشوري در ها ارزش انتقال
 اصول بر مبتنی تصویري هنرهاي توان می کشور، در آن سازي بومی با که است آن عام معنی به تصویري هنرهاي امروز دنیاي تأثیرگذار و اصلی

... کلیپ، پویانمایی، بلند، و کوتاه فیلم( تصویري هنرهاي طریق از قرآنی پیامهاي نمایش منظور بدین. داد شکل را اسالمی انقالب ارزشی نظام و
 می هم و شود انجام دینی رویکرد با تصویري محصوالت شناسی آسیب و ارزیابی رصد، بایست هم راستا، این در. دارد ناپذیر اجتناب ضرورتی)  

 تولیدات محتواي تحلیل با شد خواهد کوشش پژوهش این در. گردد آماده هنري تولیدات براي قرآنی مضمون با هاي ایده و پیشنهادها بایست
 و فیلم مناسب قرآنی مضامین سپس. شود برداشته مسیر این در گامی آنها، دینی هاي شاخص و ها مولفه سنجش و حوزه این قرآنی مضامین با

  .شد خواهد تدوین تصویري هنرهاي سایر

 هاي تصویري و راهکارهاي رفع این محدودیت؟ هاي ارائه مضامین قرآنی در قالب محدودیت .1

 کاستی ها و آسیب هاي فیلم ها و سریال هاي دینی و قرآنی چیست؟ .2

 ؟چیست ها و سریال هاي قرآنی هاي فیلم بایسته .3

  طرح هاي سینمایی می توان از آیات و مضامین قرآنی استخراج کرد؟چه ایده و  .4
 سوژه هاي فیلم و سینما چگونه میتواند بر مضامین قرآنی مبتنی باشد؟ .5

 یلمو ف یپکل یانمایی،پو( يمجاز يمناسب فضا يچندرسانه ا يها یدهموضوعات و ا یقرآن ینو مضام یاتتوان از آ یچگونه م .٦
  استخراج کرد؟...) کوتاه،

 

  :شرح خدمات مورد انتظار -4

هنري، و همچنین از طریق مصاحبه و اخذ نظر  بررسی هايدر این پژوهش بناست با مطالعات دوسویه و میان رشته اي در آیات قرآنی و 
تولید شده با مضمون قرانی و  يپویانمایی ها ها، سریال ها و ارزیابی محتوایی فیلم حدود و ثغور مضامین قرآنی، صاحبنظران قرآنی و سینمایی،



٢ 
 

به عبارتی ابتدا کاستیها و آسیبهاي وضع  .شونداستخراج  و فضاي مجازي موضوعات و سوژه هاي قرآنی مناسب سینمااسیب شناسی محتوایی، 
  .موجود استخراج شده و پس از نیازسنجی هاي الزم، ایده ها و طرحهاي برآمده از مضامین قرآن و عترت تدوین می شود

  
  ریال 600.000.000 :بودجه پیشنهادي -5

  


