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حقایق قرآن فطري و جهاني هستند

دراختتاميةدوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيوتربيتيرشد،
ويژةكتابهايقرآنيمطرحشد:

سمانه آزاد

اشاره
دوازدهمین دورة جش��نوارة کتاب های آموزشی و تربیتي رشد 
با یازده دورة پیش��ین تفاوت اساس��ی داش��ت. در این دوره فقط 
کتاب های حوزة قرآنی منتش��ر ش��ده طی چهار س��ال گذش��ته 
بررسی شدند تا ضعف ها و نقاط قوت این حوزه برای نویسندگان، 
ناشران و دست اندرکاران آموزش و پرورش نمایان شود. شناساندن 
آثار برتر، و مناس��ب این حوزه که متناس��ب با نیازهای مخاطبان 
امروزی اس��ت از دیگر اهدافی بود که این دوره از جشنواره دنبال 
می ک��رد. در اختتامی��ة دوازدهمی��ن دورة جش��نواره کتاب های 
آموزش��ی و تربیتي رشد، ویژه آثار قرآنی، عالوه بر تقدیر از آثار و 
تولیدکنن��دگان برتر، صاحب نظران این حوزه به ارائه نظرات خود 
پرداختند. توج��ه به تربیت قرآنی  به عن��وان پیش نیاز حاکمیت 
همه جانبة ق��رآن در جامعه، ضرورت توجه به ارتباط خودآگاهانة 
مخاطبان با قرآن و توجه به قرآن به عنوان کتابی هدایت کننده که 
شامل حقایق فطری و بین المللی است از جمله موضوعاتی بود که 

صاحب نظران بر آن تأکید داشتند. 
در ابتدای مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره کتاب های 
آموزش��ی و تربیتي رش��د، ویژه کتاب های قرآنی پیام دکتر فانی 
وزیر آموزش و پرورش قرائت شد. در این پیام آمده بود: »بی تردید 
استقرار و استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران و گسترش نفوذ 

معنوی آن در قلوب مش��تاق مس��لمانان در اقص��ی نقاط جهان  
مرهون اتکا به آموزه های قرآن ش��ریف اس��ت و بی شک تقویت و 
اس��تمرار آن نیز به درایت و همت ما در آموزش و پرورش و جامعه 
خداجو و قرآن باور وابسته است. وزارت آموزش و پرورش با تدوین 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ترس��یم چشم اندازهای 
بلند در تربیت دانش آموختگانی پرداخته اس��ت که س��احت های 
وج��ودی آن ها در چارچوب��ی هماهنگ به س��وی کمال معنوی 
حرکت می کنند و حیات طیبه را شیوه خود قرار می دهند. بدیهی 
اس��ت وصول به این اهداف مقدس و تش��کیل جامعه ای مهدوی 
ک��ه حضور قرآن در افراد و ارکان آن نقش��ی بارز دارد، مس��تلزم 
همدلی، همراهی و هم فکری همه عوامل دس��ت اندرکار رسمی و 

غیررسمی نقش آفرین در این زمینه می باشد.«
در ادامه آمده بود: »برپایی جش��نواره ای با محوریت کتاب های 
قرآنی یکی از تالش های مقدس��ی اس��ت ک��ه در این حوزه برای 
هم نوای��ی و ه��م جهت ک��ردن فرصت ها و مناب��ع در نظر گرفته 
ش��ده است. حضور و مش��ارکت مؤلفان، ناشران و تولیدکنندگان 
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی مبتنی ب��ر قرآن کریم و هم راس��تا با 
برنامه درس��ی ملی را در این جش��نوارة با ش��کوه گرامی می دارم 
و امیدوارم ب��ا اتکال به خداوند و حمایت های دولت تدبیر و امید 
روز ب��ه روز بر دانش مخاطب��ان و دانش آموزان م��ا در حوزه علوم 
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و مع��ارف قرآنی افزوده ش��ود، نگرش و بینش آن��ان ارتقا یافته و 
رفت��ار و تربیت قرآنی آنان نیز در عرصة فردی و اجتماعی تجلی 
نماید. از بانیان و برگزارکنندگان و مروجان این جشنواره مقدس 
و پرش��کوه سپاس��گزارم. امیدوارم در پناه صاحب قرآن، عنایات 
حضرت ولی عصر )عج( و راهبردهای مقام معظم رهبری گام های 
نظام عالی قدرمان در طی مس��یر پرافتخار پیروی از قرآن بلندتر 
و پربرکت تر از گذشته باشد. توفیق روز افزون شما عزیزان قرآنی 

آرزوی من است.«

عدم پيوند آثار منتش�ر ش�ده با نيازه�ای مخاطبان 
امروزی!

در ادام��ة مراس��م محمد ناصری 
دبی��ر جش��نواره ب��ه ارائ��ه نکاتی 
پیرام��ون نتایج حاصل از بررس��ی 
کتاب ه��ای رس��یده ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره پرداخ��ت. وی گف��ت: 
»باعث و بانی این جشنواره به طور 
والمس��لمین  ویژه حجت االس��الم 
دكتر محمدیان بودند که از ایشان تشکر می کنم. چرا که پیشنهاد 
ایشان سبب شد همة ما متوجه شویم كه تا كنون در وادی قرآن 
ضعیف تر از آنچه فکر می کردیم عمل کرده ایم. اگر این جش��نواره 
را با دوره های قبلی که کتاب های آموزشی و کمک آموزشی همه 
حوزه ها در آن شرکت داشتند  مقایسه  کنیم به نکاتی قابل تأمل 
می رس��یم. معمواًل در جشنواره رش��د هر سال، بالغ بر 650 ناشر 
حضور فعال دارند اما در این دوره فقط 117 ناشر شرکت داشتند. 
ضمنًا ناگفته نماند که ما همه تالش خود را برای جذب ش��رکت 
ناشران در جشنواره انجام دادیم اما با وجود این فقط حدود 400 
عنوان کتاب مناس��ب به دست ما رس��ید كه این عدد بسیار کم 
است. البته ممکن است ناش��رانی آثار خود را به جشنواره ارسال 
نکرده باش��ند که این خود جای تأم��ل دارد که چگونه علی رغم 

پیگیری های متعدد این تعداد کتاب به جشنواره می رسد!«
آقاي ناصري در ادامه به برخی آمار و ارقام اش��اره کرد و گفت: 
»در این جشنواره از بین بالغ بر 400 کتاب، 214 کتاب به مرحلة 
داوری رسیدند. داوری ها در شش گروه انجام شد که عبارت بود از 
گروه تفسیر و ترجمه قرآن؛ گروه مفاهیم قرآنی؛ گروه دانستنی ها 
و لطائف قرآنی؛  گروه قصه های قرآنی؛ گروه قرآن و سبک زندگی 
و گروه حفظ و روخوانی. کتاب های هر گروه را س��ه داور شناخته 
شده در حوزه های قرآنی داوری کردند که پیام هایشان در بیانیه ها 
آمده اس��ت.  اهم نکاتی که این جشنواره به ما نشان داد برای دو 
گروه اهمیت دارد. گروه نخست ناشران و نویسندگان محترم این 
حوزه هس��تند. این نکات به طور خالصه عبارت اند از اینکه: ما در 
زمین��ة قرآن و ابعاد گوناگون آن برای مخاطبان کم کار کرده ایم. 
زبان و ادبیات رایج در آثار همچنان کلیش��ه ای و تکراری است و 
می توان گفت برای مخاطبان کم س��ن و سال جاذبه الزم را ندارد. 
همچنین کتاب س��ازی، جلوه های بص��ری، ویرایش زبانی، قطع و 

رنگ و همه مالحظ��ات فنی در چاپ ایرادات جدی دارد. به نظر 
می رسد نحوه ورود ما به مفاهیم قرآنی پیوندی با زندگی مخاطبان 
امروز ندارد. همچنین ش��بکه تولید و نشر قرآن اگر می خواهد پر 
خواننده و تأثیرگذار باشد باید بر اساس نیازهای مخاطبان شکل 
بگیرد. یكي دیگر از نکاتی که در جشنواره به آن رسیدیم این بود 
که در حوزه هایی مانند تفس��یر و ترجمه قرآن و معارف خألهای 
اساس��ی به چش��م می خورد. به نظر مي رسد اتاق فکری متشکل 
از ناش��ران و نویسندگان مورد نیاز اس��ت. همچنین خالء برخی 
مقوله ها که در اسناد باالدس��تی وزارت آموزش و پرورش به آن ها 
توجه شده مثل پرسشگری، تدبر و تعقل احساس می شود. عالوه 
بر این ها، کش��ف قالب های جذابی که عموم مخاطبان سراغ آن ها 
می روند مانند قصه، ضرب المثل و س��فرنامه کارهاي مهمی است 

که کمتر صورت گرفته است. حتی در حوزه 
قصه ه��ای قرآنی، که البته س��هل و ممتنع 
اس��ت، برای همة مخاطبان کتاب مناس��ب 
نداری��م. همچنین به نظر می رس��د باید به 
جنبه ه��ای تربیتی و عمل گرای��ی قرآن در 
زندگی توجه بیش��تری شود. نتایج پژوهش 
و اطالعات درست قرآنی در آثار هم از دیگر 
موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.«
مدی��ر کل دفت��ر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزشی، مدیران و سیاست گذاران فرهنگی 

را مخاطب قرار داد و گفت: »گروه دومی که نتایج این جش��نواره 
برای آن ها پیام هایی دارد »سیاس��ت گذاران  و مدیران فرهنگی« 
هس��تند. آنچه از این جشنواره اس��تنباط می شود آن است كه ما 
باید زمینه ساز تولید معارف و پیام های قرآنی در رسانه های متنوع 
باشیم. در حال حاضر كساني که در حوزة قرآن فعالیت می کنند 
جزیره های دور و جدا از هم هس��تند که این باعث شده کارهای 
م��وازی و تکراری زی��ادی در این حوزه صورت گی��رد. بر همین 
اس��اس سیاس��ت گذاران فرهنگی باید این جزایر را به هم نزدیک 
کنند. همچنین این گروه باید برای تولیدات فاخر بس��تر مناسب 
را فراه��م کنند تا انگیزه فعالیت در این حوزه به وجود آید. ضمنًا 
اس��ناد باالدستی آموزش و پرورش مطالباتی در حوزه قرآنی دارند 

که باید به آن ها توجه داشته باشیم.« 

آموزش و تربيت خردساالن؛ پيچيده و سخت
حجت االسالم  حشمتی، معاون 
عترت و قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، از دیگر سخنرانان مراسم 
اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره 
كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رشد 
بود. وی گف��ت: »به دلیل جایگاهی 
که این ح��وزه در وزارت فرهنگ و 

ارشاد اس��المی دارد و انتظار می رود بخشی از نابسامانی های این 
حوزه توس��ط ما پیگیری ش��ود، از این رو م��ا خریدار اطالعات و 

ناصری: ما همه تالش 
خود را برای جذب 
شرکت ناشران در 
جشنواره انجام داديم اما 
با وجود اين حدود 400 
عنوان کتاب مناسب به 
دست ما رسيد
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مجموعه کارهایی که در این زمینه صورت گرفته هستیم.«
وی همچنین با اش��اره به پیچیدگ��ی تربیت و آموزش کودکان 
گف��ت: »مش��کل ترین کاری که دوس��تان ما در نظ��ام تربیتی و 
آموزش و پرورش با آن مواجه هس��تند آموزش و تربیت کودکان و 
خردساالن است؛ كاري كه گرچه به زعم ما ساده به نظر می رسد 
اما پیچیده ترین کار اس��ت. وي گفت: حوزة کلیس��ایی ش��ورایی 
مركب از  روان شناس��ان بزرگ تشكیل داد 
تا برای چگونگی انتق��ال مفاهیم معنوی به 
کودکان دو تا چهار س��ال به ویژه در زمینه 

خداشناسی برنامه ریزی کنند. 
دنیای امروز دنیای تکنولوژی های آموزشی 
است که موضوع اصلی آن ها انتقال مفاهیم 
است. از این رو ما هم باید تولیداتی را در این 
زمینه داشته باش��یم. همه ما باید دست به 
دست هم دهیم تا اقدامات اساسی تری انجام 
ش��ود. برپایی این جشنواره کار پسندیده ای 
است و امیدوارم با همکاری ناشران، مؤلفان، 
هنرمندان و آموزش و پ��رورش فعالیت هایی 
صورت گیرد تا در جش��نواره های بعدی تولیدات بهتری را شاهد 

باشیم.« 

حقايق فطری و بين المللی قرآن
حجت االس�الم محمدی، دبیر 
کمیسیون توس��عة فرهنگی قرآن 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
با اب��راز خوش��حالی از برپایی این 
جش��نواره ب��ه برخی آیات س��وره 
الرحمن اش��اره کرد و افزود: »یکی 
ک��ه  اساس��ی  دس��ت مایه های  از 
دانش آموزان می توانند با استفاده از آن با خلقت آشنا شوند. سوره 
الرحمن است. این سوره ابعاد زیبایی دارد که جامعه از آن مغفول 
مانده اس��ت. بر اساس آیه نخست این سوره، نخستین معلم قرآن 
در عالم خداوند اس��ت )َعلََّم الُقرآْن( و پس از آن انس��ان را آفرید 
)َخَلَق ااْلِنساْن(. مفس��ران معتقدند منظور از آموزش حقایق ناب 
قرآنی به فطرت انسان ها قبل از خلقت آن هاست. تمام آموزه های 
قرآنی  به عنوان بخش اساسی تعلیمات فطری انسان مطرح است. 
در حقیقت با متولد ش��دن هر انس��ان یک قرآن هم  با او متولد 
می شود. در واقع مجموعه آموزه های قرآن در فطرت همة انسان ها 
وج��ود دارد. در آیه بعدی این س��وره می خوانی��م »علمه البیان« 
تعلیم بیان همان است که انبیا ي الهی در قالب کتاب های سماوی 
می آورند. آن آموزه های فطری در قالب آیه »انا نحن نزلنا الذكر« 

تجلی می کند و بیان می شود.«
وی اف��زود: »از میان مجموعه صف��ات قرآن مهم ترین صفت ها، 
صفت هاي حکیم، کریم، مجید و... اس��ت. یكي از این صفات هم 
صفت ذکر است که فوق العاده حساس و مهم است. ذکر به معنی 

بازگویی و بازآموزی اس��ت که اش��اره به هم��ان حقایق ناب قبل 
از خلقت انس��ان دارد. در واقع انبیاي الهی ب��ا آوردن کتاب های 
سماوی این حقایق ناب را بازخوانی و بازگویی می کنند.  لذا همه 

حقایق قرآن فطری و بین المللی است.«
حجت االس��الم محمدی با اش��اره به جایگاه انسان گفت: »ما 
با موجودی س��ر و کار داریم که ق��رآن  به عنوان برترین مخلوق 
خداوند در عالم وجود به آن اش��اره کرده اس��ت. انسان  به عنوان 
هدف بس��یاری از خلقت ه��ای دیگر در عالم وجود اس��ت. همه 
این ها موضوع گفت وگوی این همایش و جش��نواره است. اگر به 
مختصات انس��ان و قرآن توجه نداشته باش��یم و نسبت درستی 
بی��ن آن ها برق��رار نکنیم محصولمان )اعم از کت��اب و فیلم و...( 
نمی تواند س��مت و س��وی واقعی و حقیقی خ��ود را پیدا کند. از 
س��وی دیگر، عدم ارتباط آثار با نیازه��ای جامعه نکته کلیدی و 
حساس��ی اس��ت. هر محصولی که بتواند پاس��خ گوی نیاز جامعه 
باش��د با اقبال بیش��تری مواجه می ش��ود. لذا توج��ه به نیازهای 
موج��ود، ایجاد نیازهای جدید و پاس��خ گویی ب��ه آن ها اقبال به 
دنبال دارد، اما بیش��تر آثار ما در مرحله توجه به نیازهای موجود 

هم مشكل دارند.«
 

اهميت ارتباط خودآگاهانه با قرآن
دبیر کمیس��یون توسعة فرهنگی قرآن ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی افزود: »کتاب درس��ی  به عنوان ی��ک محصول قرآنی 
می توان��د م��ورد توجه ویژه ق��رار بگیرد. میان فط��رت و کتاب 
رابطه ای وجود دارد. ادیان الهی که پاس��خ گوی فطرت پرستش 
طلب انس��ان ها بودند از طریق کتاب آمده اند. پیامبران تشریعی 
خود کت��اب آورنده اند و پیامبران تبلیغ��ی حافظ و مبلغ کتاب 
بوده ان��د. پس کتاب قص��د دارد آموزش های فطری را بازخوانی 
و بازگوی��ی کند. از این رو پیوند عمیقی میان مدرس و معلم و 
کت��اب وجود دارد. زبانی که کتاب ب��رای انتقال محتوا انتخاب 
می کن��د ه��م اهمیت بس��یاری دارد. م��ا در ایران ب��ا دو زبان 
مواجهیم. یکی زبان فارس��ی که زبان مادری ماس��ت و دیگری 
زب��ان عربی که زبان قرآن اس��ت. پس زب��ان اصلی رابطه خالق 
با مخل��وق زبان عربی اس��ت. قرابت زیادی ک��ه بین زبان های 
فارس��ی و عربی وجود دارد ظرفیت بس��یار خوبی اس��ت که ما 
بتوانی��م ارتباط با قرآن را برای دانش آموزان »خودآگاه« کنیم. 
ارتباط با قرآن هر چه خود آگاهانه تر و مس��تقیم تر باشد نتیجه 
بهتری خواهد داشت ولی الزمه آن آشنایی بیشتر با زبان عربی 
اس��ت. لذا یک��ی از عوامل اصل��ی موفقیت در ترویج و توس��عه 
فرهنگ قرآنی توجه به توس��عه هدفمند و روش��مند زبان عربی 

در ساحت های گوناگون است.«
 حجت االس��الم والمس��لمین محمدی ب��ه ویژگی های کتاب 
ایده آل در زمینه قرآن اشاره کرد و گفت: »اگر بتوانیم در کتاب 
درس��ی به چند ویژگی توج��ه کنیم بس��یاری از نکته هایی که 
عرض کردم تأمین خواهد ش��د. از جمل��ه مهم ترین ویژگی های 
کتاب آن اس��ت که در راس��تای فرهنگ قرآنی باش��د. فرهنگ 

حجت االسالم محمدی: 
اگر به مختصات انسان 

و قرآن توجه نداشته 
باشيم و نسبت درستی 
بين آن ها برقرار نکنيم 

محصولمان )اعم از کتاب 
و فيلم و...( نمی تواند 

سمت و سوی واقعی و 
حقيقی خود را پيدا کند
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قرآنی مثلثی است شامل سه ضلع توسعه معرفت قرآنی، توسعه 
ایمان قرآنی و توس��عه رفتار قرآنی، و کتاب ایده آل کتابی است 
که بتواند هم زمان هر سه ساحت معرفت، ایمان و رفتار را مورد 
توجه قرار دهد و حرف های روش��نی در این زمینه داشته باشد. 
رش��د متوازن معرفت، ایمان و رفتار اس��ت که محصول و نتیجه 

خوبی دارد. 
سنت محور بودن کتاب هم ویژگی مهم دیگری است. ما نباید 
از روش پیامب��ر)ص( در آموزش غفلت کنی��م. این یک خطای 
راهبردی اس��ت که ق��رآن را تکه تکه ب��ه دانش آموزان آموزش 
دهیم. ما باید در آموزش س��وره محور باش��یم. در گذش��ته که 
آموزش جزء س��ی ام قرآن مرس��وم بود بس��یاری از بس��ترهای 
آم��وزش ق��رآن را فراهم می ک��رد. در آموزش س��وره ای قاعدتًا 
آم��وزش حفظ، آموزش واژه، ترجمه، تدب��ر و درک مفاهیم هم 

وجود دارد.«
وی ب��ا  تأکید بر ایجاد فرهنگ قرآنی ادام��ه داد: »ما باید ابتدا 
چن��د فرهنگ را در نظام آموزش و پ��رورش و مجموعه کتاب های 
درس��ی ایجاد کنیم وگرنه آموزش های م��ا آب در هاون کوبیدن 
اس��ت. برخی از این فرهنگ ها لفظی و برخی معنایی هس��تند. از 
جمله فرهنگ های لفظی فرهنگ قرائت، فرهنگ تالوت، فرهنگ 
ترتیل، فرهنگ اس��تماع و.... هس��تند که تا آن ها را ایجاد نکنیم 
راه به جایی نمی بریم. این فرهنگ ها نس��بت هایی با هم دارند؛ به 
این ترتیب که وقتی فرهنگ قرائت حاصل می ش��ود فرهنگ های 
بعدی ب��ه دنبالش مي آین��د. یکی از فرهنگ ه��ای محتوایی هم 
فرهنگ اس��ترحام است. در واقع یکی از رس��الت های قرآن شفا 
و رحمت اس��ت. ای��ن فرهنگ زمان��ی حاصل می ش��ود که قباًل 
فرهنگ هایی مانند قرائت ایجاد ش��ده باشد. در کتاب های درسی 
باید به این فرهنگ های متنوع توجه ش��ود در غیر این صورت در 

آموزش هایمان ناکام خواهیم بود.«
حجت االس��الم والمسلمین محمدی از اقامة نماز با عنوان نماد 
موفقی��ت آموزش های قرآنی یاد کرد و گف��ت: »نماد موفقیت ما 
در آموزش هایمان پرورش دانش آموزان نمازخوان اس��ت. لذا یکی 
از مس��ائلی که باید در روابط میان معرفت و ایمان و رفتار به آن 
توجه ش��ود اقامه نماز است. همچنین باید فرهنگ تالوت دائمی 
ق��رآن را ایجاد کنیم ت��ا به تدریج به حوزه های حفظ، فهم و تدبر 

نزدیک شویم.« 

قرآن مبنای برنامه ريزی و سياست گذاری ها نيست
حجت االس�الم والمس�لمين 
محمديان، رئی���س س��ازم���ان 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش��ی 
در ادام��ه این مراس��م ب��ه اهداف 
جش��نواره اش��اره ک��رد و گف��ت: 
ایجاد  »نخستین هدف جش��نواره 
انگی��زه و پ��س از آن تأمل در آثار 
منتش��ر شده این حوزه است. از سوی دیگر باید زحمات خادمان 

قرآن دیده می ش��د و از آن ها تش��کر می کردیم که البته تش��کر 
ما به قدر وس��ع ماس��ت. از س��وی دیگر جامعه بای��د آثار خوب 
قرآنی را بشناس��د و این جش��نواره قصد دارد این آثار را معرفی 
کند تا دیگران از آن بهره مند ش��وند. البته ش��اید در این زمینه 
کاستی هایی داشته باشیم از جمله آنکه ممکن است کتاب هایی 
وارد جش��نواره نشده باش��ند. ما در آغاز راه هستیم و امیدواریم 
که در س��ال های آتی هم ناشران و نویسندگان و هم گردانندگان 
دبیرخانه جش��نواره اهتمام بیش��تری داشته باشند و کار وسعت 

بیشتری پیدا کند.« 
وی  در ادام��ه گف��ت: »من امروز دو نگران��ی دارم. یک نگرانی 
مبتني بر قولی از رس��ول اکرم )ص( اس��ت ک��ه در قرآن به آن 
اش��اره شده اس��ت. پیامبر اکرم )ص( به درگاه خداوند از مهجور 
ماندن قرآن توسط امت خود شکایت کرده اند. من از این شکایت 

دل نگرانم. دوم آنکه پیامبر )ص( توصیه ای 
کرده اند که اگر چنین اتفاقی افتاد به قرآن 
روی بیاوری��د: »َفِإَذا اْلَتَبَس��ْت َعَلْیُكُم اْلِفَتُن 
َكِقَطِع اللَّْی��ِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْیُك��ْم بِاْلُقْرآِن« ما 
نس��بت به آن ش��کایت و ای��ن توصیه چه 
می کنی��م؟ آیا قب��ول داریم ک��ه فتنه ها و 
آش��وب های فک��ری، اعتق��ادی، فرهنگی، 
سیاس��ی و اجتماعی به ما هجوم آورد ه اند؟ 
اگ��ر قبول داریم راهکار را کجا جس��ت و جو 
می کنیم؟ از کجا می آموزیم که این فتنه ها 

را خاموش و این فس��ادها را اصالح کنی��م؟ و اگر در روز قیامت 
این ش��کایت اتفاق افتاد آیا ما مش��مول آن نخواهیم بود؟ یقینًا 
بخش��ی از این شکایت شامل ما می ش��ود و اگر امروز در جامعه 
برخی افراد نسبت به قرآن کم توجه هستند معلوم است که قرآن 

مهجور مانده است.«
در پایان، حجت االسالم والمسلمین محمدیان افزود: »نخستین 
توصیه قرآن در این زمینه آن است که آن را بخوانیم. پس از آن 
تدبر در قرآن هم الزم است. بعد از تدبر باید به اجرایی و عملیاتی 
شدن قرآن توجه کنیم. ما در آموزش و پرورش کارهای خوب کم 
انجام نداده ایم اما کارهای باقی مانده بس��یار زیاد داریم و باید به 
این نکته توجه کنیم که آنچه تولید می کنیم باید بهترین باش��د. 
آنچه در سطح ملی نگرانی ایجاد می کند آن است که هنوز قرآن 
مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری ما قرار نگرفته است. نه فقط 
در ح��وزه فرهنگ و آم��وزش که در حوزه اقتص��اد و موضوعات 
اجتماعی هم همین طور اس��ت. هنوز در این حوزه ها قرآن حاکم 
نیس��ت و این نقص زمانی برچیده خواهد ش��د که از ابتدا تربیت 
قرآن��ی اتفاق بیفتد. تا این اتفاق نیفتد با آویزان کردن چراغ های 
روش��ن بر ش��اخه های درختان لخت در بیابان بهار نخواهد شد. 
البته چشم ها را روش��ن خواهد کرد اما بصیرت افزا نخواهد بود.  
از همکارانم تشکر می کنم که با برگزاری این جشنواره زخمه ای 
بر تارهای وجودی م��ا زدند تا بلکه ناله ای برخیزد. امیدوارم این 

ناله ها به ثمر بنشیند.« 

حجت االسالم محمديان: 
آنچه در سطح ملی 
نگرانی ايجاد می کند 
آن است که هنوز قرآن 
مبنای برنامه ريزی و 
سياست گذاری ما قرار 
نگرفته است
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