
حجتاالسالموالمسلميندكترمحمدياندراختتاميةدوازدهمينجشنوارة
كتابهايآموزشيرشد،ويژةكتابهايقرآني:

توجه به تربيت قرآني پيش نياز حاكميت قرآن
دوزادهمی��ن دوره از جش��نوارة کتاب های آموزش��ی رش��د به 
کتاب ه��ای قرآنی اختص��اص داش��ت. معرفی آثار مناس��ب این 
ح��وزه برای مخاطبان دانش آموز و آموزگار، شناس��ایی نقاط قوت 
و ضع��ف فعالیت های این ح��وزه از اهداف این دوره از جش��نواره 
بود. حجت االسالم والمسلمین محمدیان رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در اختتامیه جشنواره با بیان اینکه هنوز قرآن 
مبنای برنامه ریزی ها و سیاس��ت گذاری هاي ما قرار نگرفته، توجه 
به تربیت قرآنی را پیش نیاز حاکمیت قرآن در همة ابعاد دانست. 

حجت االسالم والمس��لمین محمدیان رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در ادامه این مراسم به اهداف جشنواره اشاره 
کرد و گفت: »نخس��تین هدف جش��نواره ایج��اد انگیزه و پس 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 وسع ماست. از سوی دیگر جامعه باید 
آثار خوب قرآنی را بشناس��د و این جش��نواره قصد دارد این آثار 
را معرف��ی کند تا دیگران از آن بهره مند ش��وند. البته ش��اید در 
این زمینه کاس��تی هایی داشته باشیم از جمله آن که ممکن است 

کتاب هایی وارد جش��نواره نشده باش��ند. ما در آغاز راه هستیم و 
امیدواریم که در س��ال های آتی هم ناش��ران و نویسندگان و هم 
گردانندگان دبیرخانه جش��نواره اهتمام بیشتری داشته باشند و 

کار وسعت بیشتری پیدا کند.«
وی  در ادام��ه گف��ت: »من امروز دو نگران��ی دارم. یک نگرانی 
مبتن��ي بر قولی از رس��ول اکرم )ص( اس��ت ک��ه در قرآن به آن 
اشاره شده اس��ت. پیامبر اکرم )ص( به درگاره 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 ب��ه قرآن روی بیاورید: »َفِإَذا اْلَتَبَس��ْت َعَلْیُكُم اْلِفَتُن 
َكِقَطِع اللَّْیِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْیُكْم بِاْلُقْرآِن« ما نس��بت به آن شکایت و 
این توصیه چه می کنیم؟ آیا قبول داریم که فتنه ها و آشوب های 
فک��ری، اعتق��ادی، فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی ب��ه ما هجوم 
آورد ه اند؟ اگر قبول داریم راهکار را کجا جست و جو می کنیم؟ از 
کجا می آموزیم که این فتنه ها را خاموش و این فسادها را اصالح 
کنیم؟ و اگر در روز قیامت این شکایت اتفاق افتاد آیا ما مشمول 
آن نخواهم بود؟ یقینًا بخش��ی از این شکایت شامل ما می شود و 
اگر امروز در جامعه برخی افراد نس��بت 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 اس��ت که آن را بخوانیم. پس از آن 
تدبر در قرآن هم الزم است. بعد از تدبر باید به اجرایی و عملیاتی 
ش��دن قرآن توجه کنیم. ما در آم��وزش و پرورش کارهای خوب 
کم انجام نداده ایم اما کارهای باقی مانده بس��یار زیاد داریم و باید 
ب��ه این نکته توجه کنی��م که آنچه تولید می کنی��م باید بهترین 
باشد. 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 حوزه فرهنگ و آموزش که در حوزه اقتصاد و موضوعات 
اجتماعی هم همین طور اس��ت. هنوز در این حوزه ها قرآن حاکم 
نیس��ت و این نقص زمانی برطرف 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 چش��م ها را روش��ن خواهد کرد اما بصیرت افزا نخواهد بود.  
از همکارانم تش��کر می کنم که با برگزاری این جشنواره زخمه ای 
ب��ر تارهای وجودی ما زدند تا بلک��ه ناله ای برخیزد. امیدوارم این 

ناله ها سود بخشد.« 
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