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كليه ى  از  «جوانه»،  پژوهشى  تحليلى  آموزشى  فصل نامه ى 
كتاب هاى  پديدآورندگان  و  مترجمان  نويسندگان،  صاحب نظران، 
كتاب هاى  توليد  مباحث  به  عالقه مند  انديشمندان  و  آموزشى 
آموزشى دعوت مى كند، نوشته هاى خود را در زمينه هاى موضوعى زير، 

براى دبيرخانه ى سامان بخشى كتاب هاى آموزشى ارسال دارند:
1. مطالعات تطبيقى (تجربيات ساير كشورها در توليد كتاب هاى 

آموزشى)
2. كاربرد انواع فناورى اطالعات و ارتباطات در توليد كتاب هاى 

آموزشى
3. تبيين ويژگى ها، استانداردها و اصول زيباشناسى كتاب هاى 

آموزشى
4. معرفى توصيفى كتاب هاى آموزشى مناسب و برتر

5. معرفى نشريات، منابع علمى و بانك اطالعات كتاب هاى 
آموزشى داخل و خارج از كشور

6. آسيب شناسى توليد كتاب هاى آموزشى مناسب
7. نيازسنجى آموزشى و مخاطب شناسى

8. ارائه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تجربه در زمينه ى 
فرايند توليد كتاب هاى آموزشى مناسب

9. معرفى طرح سامان بخشى كتاب هاى آموزشى و مؤسسه هاى 
انتشاراتى موفق

10. تبيين روش هاى نوين خوديادگيرى و خودارزش يابى
11. مديريت و مشاركت در توليد كتاب هاى آموزشى

ارزش يابى  و  توليد  برنامه ريزى،  راهبردهاى  تبيين   .12
كتاب هاى آموزشى

13. دورنما و چشم اندازهاى آينده ى توليد كتاب هاى آموزشى
توليد  بر  حاكم  نوين  اهداف  رويكردها،  اصول،  تبيين   .14

كتاب هاى آموزشى مناسب
15. مباحث تحليلى و كاربردى مربوط به كتاب، كتاب خانه هاى 

آموزشگاهى و كتاب خوانى دانش آموزان
16. ترويج فرهنگ كتاب خواني 



راهنماي تهيه ي آثار
اطالع رسانى،  هدف  با  جوانه»  «رشد  پژوهشى  و  تحليلى  آموزشى،  نشريه ى 
اشاعه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تبادل نظر و تجربه بين صاحب نظران در 
زمينه ى مباحث مربوط به فرايند توليد كتاب هاى آموزشى مناسب منتشر مى شود تا از 
اين طريق، پديدآورندگان در راستاى تحقق هدف هاى آموزش و پرورش، به صورت 
مستمر و پويا بر غناى دانش تجربه ى حرفه اى خود بيفزايند و با به كارگيرى بهينه ى 

ظرفيت هاى موجود، كيفيت توليد كتاب هاى آموزشى را ارتقاء بخشند.

راهنماى تهيه ى آثار
از استادان، صاحب نظران و انديشمندان محترم عرصه ى كتاب هاى آموزشى كه 
به منظور همراهى با اين فصل نامه، نوشته هاى خود را براى انتشار در «رشد جوانه» 

ارسال مى دارند، تقاضا مى شود، در حد امكان نكات زير را رعايت فرمايند:
 حجم مطالب از 8 صفحه ى تايپ شده و 13 صفحه ى دست نوشته تجاوز نكند.

 نوشته حاوى مقدمه اى كوتاه، سابقه ى موضوع، نتيجه و جمع بندى موضوع باشد.
 نسخه ى اصلى نوشته ارسال شود.

 نوشته ى ترجمه شده بايد با متن اصلى هم خوانى داشته باشد و متن اصلى همراه 
آن ارسال شود. چنان چه نوشته را خالصه مى كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.

 نوشته در مجله يا نشريه ى ديگرى به چاپ نرسيده باشد.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شكل ها و عكس ها، در متن مشخص شود.

 «رشد جوانه» در رد، قبول، ويرايش و تلخيص آثار رسيده آزاد است و از بازگرداندن 
آن ها نيز معذور است.

 آراى مندرج در «رشد جوانه» ضرورتًا مبين رأى و نظر «دبيرخانه ى سامان بخشى 
كتاب هاى آموزشى» نيست. بنابراين، مسئوليت پاسخ گويى به پرسش هاى خوانندگان 

با خود نويسنده يا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده براى تدوين اثر، به ترتيب زير تنظيم شود:

 نام نويسنده، نام اثر، نام مترجم، (اگر ترجمه باشد). نام مجله يا نشريه، شماره ى 
مجله، سال نشر، شماره ى صفحه.

يا  علمى  درجه ى  مترجم،  يا  نگارنده  خانوادگى  نام  و  نام  ضميمه ى  به  را  نوشته   
سمت، نشانى محل كار يا سكونت و شماره ى تلفن، به نشانى زير ارسال فرماييد:

تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى
پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى، فصل نامه ى «رشد جوانه»



نيم نگاهي به طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي

چرخه ي شفاف تر قضاوت عادالنه تر
سمانه آزاد / ياسمن محمودي

مسائل كتاب را حل كنيم، نه پاك
(گفت و گو با محمود سالك، مدير نشر كالم)

قيمت پايين، تخفيف باال
(گفت و گو با عبدالعظيم فريدون، مديرعامل انتشارات محراب قلم)

دست در دست هم دهيم به مهر
(گفت و گو با احمد برادري، معاون فرهنگي انتشارات مدرسه)

ياراِن مهربان آيند همي
(گفت وگو با مسعود سريع القلم، معاون فرهنگي نشر شهر) 

همه چيز درباره ي منادي تربيت 
(گفت وگو با يوسف يعقوبي فر، مديرعامل مؤسسه ي فرهنگي منادي تربيت)

كتاب هاي كمك درسي «حمايتي» نيستند 
(گفت وگو با جواد محقق، مسئول شوراي خريدكتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) 

كودكان پيش دبستاني و گونه هاي كتاب آموزشي(بخش1)
جمال الدين اكرمي

مناسب ولي نه براي كودكان (نگاهي به قصه اي به شيريني عسل)
بهروز رضايي كهريز

زيباست اين كتاب! (گوشه هايي از تالش براي تصويرگري و مجموعه ي خواندني هاي علمي)
حسين نوري

گفت وگو با هادي و سعيد غريبي، مؤلفان برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد
سمانه آزاد

گفت وگو با احمد تهوري، كارشناس و مدير روابط عمومي انتشارات ققنوس 
«ناشر برگزيده جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد»

فاطمه خرقانيان
نقش معلمين در گسترش جايگاه كتاب هاي آموزشي

جمال الدين اكرمي
معرفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي

محمد حسين معتمدراد
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سردبيــريادداشت

آموزشي  مؤسسات  و  مدارس  در  كتاب خواني،  و  كتاب  هفته ي  ايام  در  خصوص  به  سال  هر 
نمايشگاه  كتاب برپا مي شود. عناويني مثل «10 هزار نمايشگاه در 10 هزار مدرسه» در اين روزها 
زياد به گوش مي رسد. هم چنين چندين سال است كه شهرداري تهران به همين مناسبت مبلغي را 
به مدارس شهر تهران براي خريد كتاب اهدا مي كند و اين اقدام شايسته در تجهيز كتاب خانه هاي 

مدارس نقش بسيار مؤثري داشته است. 
اما آن چه در اين زمينه حائز اهميت است، جايگاه طرح سامان بخشي در برگزاري نمايشگاه هاي 
مرتبط با مدارس و مؤسسات آموزشي است. براي مثال، آيا «نشر منادي تربيت» كه برگزاركننده ي 
ماحصل  به  نيم نگاهي  خود،  انتخابي  كتب  فهرست  در  است،  مدارس  در  كتاب  نمايشگاه هاي 
عملكرد طرح سامان بخشي، از جمله آثار برگزيده ي جشنواره يا كتاب نامه دارد يا خير؟ آيا كتاب ها 
بررسي و كارشناسي مي كنند يا به كارشناسي طرح سامان بخشي اكتفا  را پس از وصول مجدداً 
مي شود؟ يا در برپايي نمايشگاه «ياد يار مهربان» كه شهرداري متولي آن است كميته اي براي 

گزينش و انتخاب كتاب دارند يا به خروجي طرح سامان بخشي مراجعه مي كنند؟
از اين نوع سؤال ها را براي ساير موارد مشابه نيز مي توان طرح كرد. براي مثال، اگر وزارت ارشاد به 
منظور حمايت از اثري، تعداد محدودي از آن را براي ارسال به كتاب خانه هاي دولتي خريداري مي كند، 
آيا در نظر دارد كه از آثار برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد نيز چنين حمايتي را به عمل 

آورد؟ واقعاً طرح سامان بخشي در اين موارد از چه جايگاه، منزلت و مرتبه اي برخوردار است؟
اين سؤال ما را بر آن داشت تا ويژه نامه ي اين شماره را به همين موضوع اختصاص دهيم و 
آن را با مسئوالن و متوليان ذي ربط در ميان بگذاريم. اميد داريم كه اين تالش در متوجه كردن 

اذهان به اين موضوع مهم مؤثر واقع شود.

نيم نگاهي به
طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي
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ويژه ي نمايشگاويژه ي نمايشگاه كتابه كتاب
ويژه ي نمايشگاويژه ي نمايشگاه كتابه كتاب

ويژه ي نمايشگاويژه ي نمايشگاه كتابه كتاب

سمانه آزاد/ ياسمن محمودي
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عادالنه تر
عادالنه تر

عادالنه تر
ف ترشفاف تر

شفا

شفاف تر

ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

اشاره 
آبان ماه هر سال به بهانه ي «هفته ي كتاب»، كساني كه دستي بر بازار انتشار يا توزيع كتاب 
حتي  و  ناشران  تا  گرفته  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  دارند، 
شهرداري، در برگزاري نمايشگاه هاي كتاب مشاركت مي كنند تا بلكه سهم بيشتري در ارتقاي 

فرهنگ كتاب و كتاب خواني درجامعه به دست آورند. 
در اين ميان هر كس درحد توان خود، بار اين قافله را پر از كتاب مي كند و به حركتش در 
مي آورد. به گونه اي كه حتي در مدارس كشور نيز شاهد برپايي اين گونه نمايشگاه ها توسط برخي 
ناشران هستيم؛ نمايشگاه هايي كه برگزاري شان ما را با سؤاالت زيادي مواجه مي كند. سؤاالتي 

از قبيل اين كه:
 آيا به راستي برپايي اين نمايشگاه ها بر ميزان و كيفيت مطالعه ي دانش آموزان به صورت 
كتاب نخواني»  درد  براي«  مقطعي  و  سطحي  درماني  تنها  يا  مي گذارد؟  تأثير  ريشه اي  و  عميق 

جامعه است؟ 
 آيا قبل از برگزاري نمايشگاه ها، از جامعه ي دانش آموزي نيازسنجي مي شود و نمايشگاه ها در 

شفاف تر
عادالنه تر

چرخـــــه ي

قضـــــاوت
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پي برطرف كردن نياز آن ها برگزار مي شوند؟ 
 سهم نمايشگاه هايي از اين دست در تجهيز كتاب خانه هاي مدارس در چه حدي است؟ به 
شخصي  خريد  يا  و  كتاب خانه هاست  تجهيز  منظور  به  شده،  عرضه  كتاب هاي  دقيق تر،  معناي 

دانش آموزان؟
چه  نمايشگاه ها  اين  در  درسي  كمك  حتي  و  آموزشي  كمك  كتاب هاي  همه،  از  مهم تر   

جايگاهي دارند؟
«مؤسسه ي فرهنگي منادي تربيت»، ناشر وابسته به «معاونت پرورشي و تربيت بدني»آموزش 
و پرورش، يكي از نهادهايي است كه مي تواند حداقل به بخشي از اين سؤاالت پاسخ دهد، چرا 
كه همه ساله در هفته ي كتاب،  نمايشگاه هاي زيادي را در مدارس كشور برگزار مي كند. چنان چه 
به گفته ي مديرعامل اين مؤسسه، منادي تربيت در سال گذشته، مجري «طرح سي هزار نمايشگاه 

در سي هزار مدرسه ي كشور» بوده است. 
شهر  مدارس  كتاب خانه هاي  تجهيز  به  كمك  منظور  به  نيز  تهران  شهرداري  ديگر،  سوي  از 
با  را  مهربان»  يار  نمايشگاه «ياد  دوره ي  هفتمين  كتاب،  هفته ي  در  و  سال 1388  در  تهران، 
همكاري «نشر شهر» برگزار كرد. هم چنين ، شوراي خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
به عنوان يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين نهادهاي حوزه ي كتاب، به خريد بخشي از كتاب هاي 

موردنياز مدارس دست مي زند. 
ترتيب  نمايشگاها  اين  برگزاري  متوليان  و  ناشران  برخي  با  گفت وگوهايي  رابطه  همين  در 
داده ايم تا ضمن تبيين تالش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته اند، به بيان كاستي هاي آن ها 

پرداخته شود و اين حركت در مسير تكامي خود بارورتر شود. 
در اين گفت وگوها سعي بر اين بوده است كه روند انتخاب و نيز كيفيت كتا ب هاي عرضه شده 
در نمايشگاه ها، جايگاه معلمان و دبيران در تشويق و راهنمايي دانش آموزان در زمينه ي كتاب و 
مطالعه، و نيز جايگاه «طرح سامان بخشي كتاب هاي كمك آموزشي» و جشنواره ي رشد در نظر 
برگزاركنندگان اين نمايشگاه ها مورد بحث قرار گيرد. هم چنين تالش شده است كه تا حد امكان، 
موضوعات و جنبه هاي مختلف برپايي نمايشگاه هاي كتاب، با تمركز بر نمايشگاه، كتاب انتشارات 

منادي تربيت در مدارس، روشن شود. 
آن چه در پي مي آيد حاصل گفت وگوي ما با محمود سالك، مدير «نشر كالم»، احمد برادري، 
قلم»،  محراب  مديرعامل «انتشارات  فريدون،  مدرسه»،عبدالعظيم  فرهنگي «انتشارات  معاون 
يوسف يعقوبي فر، مديرعامل مؤسسه ي منادي تربيت، مسعود سريع القلم، معاون فرهنگي نشر 

شهر، و جواد محقق، مسئول شوراي خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است. 
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ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

«منادي  توسط  كتاب  نمايشگاه هاي  برگزاري  از  شما  ارزيابي 
تربيت» در مدارس كشور چيست؟

مطرح  نمايشگاه ها  اين  با  رابطه  در  همواره  كه  مسئله اي  عمده ترين   
بوده است و به گمان من بحث عموم ناشران نيز هست، مشخص نبودن 
اين  به  است.  پرداخت  نظر  از  ناشر  به  نسبت  تربيت  منادي  تعهدات 
بسته  قراردادي  اين كه  بدون  معامله،  اين  در  كه  معني 
كتاب  تخفيفي  براساس  مي شود  موظف  ناشر  شود، 
به  تربيت  منادي  تعهدات  ولي  كند.  عرضه  را 
معين  و  مشخص  پرداخت  و  زمان بندي  لحاظ 
با  رابطه  در  من  شخصي  تجربه ي  نيست. 
زمان  آن قدر  كه  است  اين  تربيت  منادي 
پرداخت طوالني مي شود كه توجيهش 
يعني  مي دهد؛  دست  از  برايمان  را 
پولي كه به دستمان مي رسد، حتي 
هزينه ي كاغذ تجديد چاپ كتاب 
توجيهشان  نمي كند.  تأمين  را 
كه  است  بوده  اين  هميشه  هم 

مسائل كتـاب را حـل كنيم، نـه پاك
گفت و گو با محمود سالك، مدير نشر كالم
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گگنمايشگاه كتاب

نمايشگاه ها برگزاري  از  شما  ارزيابي 
تربيت» در مدارس كشور چيست؟

رابط در  همواره  كه  مسئله اي  عمده ترين 
بوده است و به گمان من بحث عموم ناشران
از ناشر  به  نسبت  تربيت  منادي  تعهدات 
بد معامله،  اين  در  كه  معني 
مي ش موظف  ناشر  شود، 
ولي كند.  عرضه  را 
و زمان بندي  لحاظ 
تجربه ي نيست. 
تربيت منادي 
پرداخت ط
برايم را 
پولي ك
هزينه
ت را 
هم

گفت و گو با محمود سالك، مدير نشر كالم
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به  بتواند  تربيت  منادي  تا  كنند  واريز  سيستم  به  را  كتاب ها  به  مربوط  مبالغ  استان ها  بايد  ابتدا 
تعهدات مالي اش عمل كند. 

متأسفانه تفكر غالب اين است كه شرايط امروز جامعه و بحران اقتصادي باعث شده است، 
ناشر آن قدر درمانده شود كه حاضر باشد كتاب را با هر شرايطي عرضه كند و همين قدر 

كه انبارش را خالي كند، برايش كافي است. نحوه ي پرداخت هم هرقدر طوالني 
باشد، چندان مهم نيست. در حالي كه در واقع قضيه غير از اين است. ناشري 

كه حرفه اي عمل مي كند، غيرممكن است بتواند در اين نوع سيستم عمل 
كند و جواب بگيرد. به همين دليل است كه برخي ناشران خودشان را كنار 
مي كشند و حتي نمونه كتاب هم ارسال نمي كنند. بنابراين بايد ظرف زماني 
مشخصي براي پرداخت تعهدات مالي در نظر گرفته شود تا در حق ناشر 

اجحاف نشود. 
بحث ديگري كه در مورد نمايشگاه منادي تربيت وجود دارد، نحوه ي سفارش 

كتاب هاست. در حال حاضر، روند سفارشات به اين ترتيب است كه منادي تربيت نمونه 
كتاب هايي را از ناشران مي گيرد و پس از كارشناسي و انتخاب، در محلي به نمايش مي گذارد 
تا نمايندگاني از استان هاي گوناگون در اين نمايشگاه حضور پيدا كنند و بر مبناي نيازهايشان 

كتاب هايي را سفارش  دهند. 
ظاهر اين سيستم دموكراتيك است و حق انتخاب با كسي است كه كتاب را خريداري مي كند. 
منطقًا هم نمي توان به آن ايراد گرفت. ولي من معتقدم خروجي اين روش مشكل دارد. يعني 
سفارشي كه به دست ما مي رسد، نشان مي دهد اين روش لزومًا به انتخاب هاي درست منتهي 
مثًال  دارند،  جا  سيستم  آن  در  علي القاعده  كه  بزنم  مثال  را  كتاب هايي  مي توانم  من  نمي شود. 
كتاب سال و برگزيده ي جشنواره ي رشد بوده اند و در بازار و مدارس هم با استقبال خوبي روبه رو 
شده اند ، ولي در اين طرح حتي يك جلد هم سفارش نمي گيرند. به هر حال صالحيت كارشناسان 
جشنواره ي رشد، اگر بيشتر از نمايندگان استان ها نباشد، قطعًا كم تر هم نيست. پس چرا چنين 
نيز  ناشران  كتاب،  نمايش  يابند؟ كاش در زمان  مدارس راه  كتاب خانه  هاي  نبايد به  كتاب هايي 
حتي  من  فعلي،  روش  با  بگيرند.  قرار  محصولشان  عرضه ي  شيوه ي  جريان  در  تا  شوند  دعوت 
نمي توانم مطمئن باشم كه محصولم واقعًا در آن نمايشگاه به نمايش گذاشته شده، يا اين كه جا 

مانده و گم شده است. 
ابتداي  تقريبًا از  كرده و  حوزه كار  فردي كه سي سال در اين  عنوان  صورت، من به  در هر 
انقالب در جريان همه ي اين فرايندها- حداقل در بخش كتاب كودك و نوجوان- بوده است، 

بايد ظرف 
زماني مشخصي براي 

پرداخت تعهدات مالي در 
نظر گرفته شود تا در حق 

ناشر اجحاف نشود
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وقتي مي بينم چنين كتاب هايي در اين طرح حتي يك جلد هم سفارش نمي گيرند، به اين نتيجه 
مي رسم كه اين چرخه معيوب است و چندان تناسبي با اهدافش ندارد. اگر چنين كتاب هايي در 
طرح هايي مثل نمايشگاه منادي تربيت كه در جهت تكميل و غني سازي كتاب خانه هاي مدارس 
گام برمي دارد مورد  حمايت قرار نگيرند و جزو انتخاب هاي نمايندگان استان ها نباشند، پس برپايي 

جشنواره ها نيز معني ندارد. 
تصميم  مبناي نياز  نمايندگان علي القاعده بر  داريم، اين  قبول  ما ضمن اين كه 
هم  را  خطاهايشان  جلوي  بايد  مي زنند،  كتاب  انتخاب  به  دست  و  مي گيرند 
به  كتاب ها  مناسب ترين  و  بهترين  كه  دهيم  سوقشان  سمتي  به  و  بگيريم 

كتاب خانه هاي مدارس راه يابد و به دست دانش آموزان برسد. 
البته درباره ي همه ي اين موارد بايد اين نكته را در نظر داشت كه چون 
جريان  در  تا  نداريم  را  آن  بر  نظارت  امكان  ما  و  نيست  شفاف  چرخه  اين 
همه ي امور قرار بگيريم، در نتيجه نمي توانيم تحليل قطعي و نقد منصفانه 
داشته باشيم. مثًال اگر به آمار فروش ناشران در نمايشگاه و يا فهرست كتاب ها 
كه  بفهميم  مي توانستيم  داشتيم،  دست رسي  كم فروش ترين  تا  پرفروش ترين  از 
نمايشگاه به سمت چه كتاب هايي رفته و آيا اين با اهدافش سازگار است يا نه. اي بسا، بسته 
عمل كردن باعث مي شود نتوانيم ديد واقع بينانه اي داشته باشيم و جنبه هاي مثبت را ببينيم، و در 

نتيجه درباره ي منادي تربيت يا هر مجري ديگري با بي انصافي قضاوت كنيم. 
حضور شما در اين نمايشگاه ها چگونه است؟

 ما تا چند دوره ي قبل، تقريبًا همه ي نمونه كتاب هايمان را برايشان ارسال مي كرديم. اما در 
يكي دو سال اخير كه شركت در اين طرح برايمان توجيهي نداشته است، از شركت فعال در آن 

خودداري كرده ايم. 

ارتباط ناشران با مدارس
و  باشند  ارتباط  در  مدارس  با  مستقيم  طور  به  ناشران  نيست  بهتر  شما  نظر  به 

واسطه اي به اسم منادي تربيت فعاليت نداشته باشد؟
 نه. من برگزاري نمايشگاه كتاب توسط منادي تربيت و حضور مستقل ناشران در مدارس را 
خيلي مقابل هم نمي بينم. ناشران كم و بيش در مدارس فعال هستند، اما به داليلي حذف اين 
واسطه امكان پذير نيست. چون عالوه بر اين كه ممكن است بازار مكاره ايجاد شود، بايد پذيرفت 
كتاب خانه ي  وارد   را  كتابي  هر  نمي توان  و  دارند  چارچوب هايي  و   ضوابط  اهداف،  مدارس  كه 

كتاب هايي 
كه به وسيله ي 

نمايشگاه وارد مدرسه ها 
مي شوند، بايد به روز باشند  
از نظر موضوع و محتوا نيز 

بايد سازگار با نيازهاي 
دانش آموزان و داراي 
تنوع الزم باشند
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مدرسه كرد. به نظر من، اگر ضعف هاي نمايشگاه منادي تربيت برطرف شود، اين طرح مي تواند 
در جايگاه خود اسباب رونق كتاب خانه هاي مدارس را فراهم آورد. از سوي ديگر هم نيازي نيست 

كه دِر مدارس را به روي ديگر ناشران ببنديم. 
انتشارات شما به طور مستقيم با مدارس در ارتباط است؟

 ما سال هاست كه با برخي مراكز آموزشي به صورت محدود ارتباط داريم و در طول سال 
نمايشگاه هايي برايشان ترتيب مي دهيم كه همواره تجربه ي خوبي برايمان بوده است. يعني كمتر 
پيش آمده است كه با شناخت قبلي براي مدرسه اي كتاب فرستاده باشيم و مرجوعي آن بيش از 

10 تا 15 درصد باشد. به طور معمول، 85 درصد كتاب ها به فروش مي رسند. 
از نظر شما معيارهاي نمايشگاه استاندارد چيست؟

نظر  از  باشند.  روز  به  بايد  مي شوند،  مدرسه ها  وارد  نمايشگاه  وسيله ي  به  كه  كتاب هايي   
موضوع و محتوا نيز بايد سازگار با نيازهاي دانش آموزان و داراي تنوع الزم باشند. البته بخشي 
از اين موضوع مشكل نشر ماست كه در حوزه هايي براي دانش آموزان كارهاي تكراري انجام 

داده ايم و در حوزه هايي مخاطب كتاب هاي مورد نيازش را پيدا نمي كند. 
به نظر من بايد مخاطبان را بشناسيم و بر مبناي نيازها و عالقه هايشان، بهترين كتاب ها را 
تهيه كنيم؛ به گونه اي كه هم به روز باشند و هم از تنوع الزم برخوردار باشند. همين كه مي توان 
در يك مدرسه 85 درصد و گاهي 100 درصد كتاب فروخت، طوري كه دانش آموز با رغبِت خود 

درست  ولي  دارد،  وجود  ظرفيت  كه  مي دهد  نشان  بخرد،  كتاب 
سه  شمارگان  ميليوني،   70 جمعيت  براي  نمي شود.  مديريت 

هزارتايي يأس آور است. اما اين به معناي آن نيست كه مردم 
به مطالعه و كتاب اهميت نمي دهند، بلكه چرخه، چرخه ي 
درستي نيست. در واقع، سيستمي كه بايد زمينه و بازار را 
ايجاد كند، خوب عمل نمي كند. اين مشكل به راه حل هاي 
يا  اساسًا  دولتي،  سيستم هاي  متأسفانه  دارد.  نياز  بلندمدت 
حوصله ي فكرهاي بلندمدت را ندارند و يا مديريت خود را 
آن قدر با ثبات و مستمر نمي بينند تا حركتي را شروع كنند 

و ثمره اش را در سال هاي بعد ببينند. من معتقدم نهادي مثل 
منادي تربيت، با امكانات و نفوذي كه در آموزش و پرورش 

دارد، مي تواند با همكاري ناشران بخش عمده اي از نياز مدارس 
را به خوبي تأمين كند. 
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طبان را بشناسيم و بر مبناي نيازها و عالقه هايشان، بهترين كتاب ها را 
ه هم به روز باشند و هم از تنوع الزم برخوردار باشند. همين كه مي توان 
درصد كتاب فروخت، طوري كه دانش آموز با رغبِت خود  د و گاهي 100

درست  ولي  دارد،  وجود  ظرفيت  كه  هد 
سه شمارگان  ميليوني،   70 جمعيت  
ما اين به معناي آن نيست كه مردم 
ت نمي دهند، بلكه چرخه، چرخه ي  
سيستمي كه بايد زمينه و بازار را
مي كند. اين مشكل به راه حل هاي
يا اساسًا  دولتي،  سيستم هاي  فانه 
دت را ندارند و يا مديريت خود را 
نمي بينند تا حركتي را شروع كنند 

ي بعد ببينند. من معتقدم نهادي مثل 
ت و نفوذي كه در آموزش و پرورش

 ناشران بخش عمده اي از نياز مدارس 
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به نظرتان كتاب هاي نمايشگاه منادي تربيت از اين استانداردها برخوردارند؟
 اگر اطالعات جامع و شفافي در اختيار داشتم، مي توانستم قضاوت دقيقي داشته باشم. در 
هر حال، ظن من اين است كه 80-70 درصد از كتاب هاي مناسب و قابل قبول به نمايشگاه 
راه مي يابند؛ البته غير از آن بخشي كه گروهي از ناشران به دليل بدقولي هاي مالي، خود را كنار 

كشيده اند و از عرضه ي كتب خودداري مي كنند. 

دانش آموزان بيگانه با كتاب
نقش معلمان در عالقه مند كردن دانش آموزان به كتاب و كمك به آن ها در انتخاب 

كتاب چيست؟
دانش آموزان  انس  لحاظ  از  كه  مقاطعي  در  دارند.  مؤثري  بسيار  نقش  طبيعتًا   
حتي  را  معلمانشان  حرف  دانش آموزان  مي شوند،  محسوب  تعيين كننده  كتاب  با 
بر حرف والدين ارجح مي دانند. اما ساختار آموزش و پرورش به معلمان اجازه 
نمي دهد كه بتوانند از اين ارتباط استفاده كنند و انس با كتاب را در دانش آموزان 
مطالعه در  زنگ  شدن  جدي  درباره ي  همواره بحث هايي  مثًال  آورند.  وجود  به 
بنابراين ما  نرسيده است.  مرحله ي عمل  مدارس مطرح بوده، اما هيچ وقت به 
نمي توانيم از معلمان انتظار داشته باشيم كه «دن كيشوت وار» به ميدان بيايند و 
شاخ غول را بشكنند؛ هرچند در حال حاضر هم معلماني هستند كه وقت زيادي را صرف 
اين كار مي كنند، چرا كه به تأثير مطالعه ي غيردرسي دانش آموزان بر بازده كارشان كامًال واقف 

هستند. 
تا   مي كند.  بيگانه  كتاب  با  را  دانش آموزان  خود  به  خود  ما  پرورش  و  آموزش  نظام  متأسفانه 
به  هرچه  آن  از  بعد  اما  دارد،  صعودي  شيب  كتاب  با  دانش آموزان  انس  راهنمايي،  دوران  اوايل 
كنكور نزديك  مي شويم، به دليل فشاري كه برنامه ي درسي به بچه ها وارد مي كند، ارتباطشان با 
كتاب هاي غيردرسي كم تر مي شود. يعني همان ناچيز انسي كه احتماًال در طول حدود هشت سال 

شكل گرفته است. در طول چهار سال بعدي از بين مي رود. 
ما مي توانيم نسلي را پرورش دهيم كه با كتاب بيگانه نباشد، به شرط آن كه در اين راه از 
معلمان كمك بگيريم و از ظرفيت هاي موجود حداكثر  استفاده را بكنيم. در آن صورت، شمارگان 

كتاب كودك و نوجوان زير 30 تا 50  هزار نخواهد بود و اين اصًال شعار نيست. 

همواره 
بحث هايي 

درباره ي جدي شدن 
زنگ مطالعه در مدارس 

مطرح بوده، اما هيچ 
وقت به مرحله ي عمل 

نرسيده است
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اگر شما جاي مسئوالن منادي تربيت بوديد، نمايشگاه ها را چگونه برگزار مي كرديد؟
 متأسفانه چون مجموعه براساس نظامي معين و اهداف و راهبرد حركت نمي كند، هر كسي 
مدتي به روش خودش آن جا را اداره مي كند. اما به نظر من مي توان اين حركت را از يك جريان 

موردي و مقطعِي دولتي، به يك جريان مستمر متكي به خود تغيير  داد. 
مؤسسه  خود  اول،  سال هاي  در  تجديدنظر  كرد.  بايد  هم  كتاب ها  انتخاب  نحوه ي  مورد  در 
كتاب ها را انتخاب و به استان ها ارسال مي كرد كه البته آن روش هم معايبي داشت. به نظر من 
سيستم درست، تلفيقي از روش قبلي و كنوني است تا به نقطه اي برسيم كه هر كتابي سر جاي 

خودش قرار بگيرد و درست عرضه شود. 
ظرفيت  از  تا  همكاري  كرد  ناشران  با  مي توان،  كتاب  به  مدارس  نياز  تأمين  براي  هم چنين، 
سيستم  در  كه  شرطي  به  امكان پذيرند،  اين ها  همه ي  بشود.  استفاده  نهايت  مدارس  در  موجود 
نگاه بلندمدت وجود داشته باشد. من معتقدم اگر ميزان مطالعه در جامعه در حد فاجعه است، اين 
فاجعه را خودمان ساخته ايم. در واقع چون نمي توانيم از ظرفيت ها به خوبي بهره بگيريم و بازار را 
به درستي مديريت كنيم، گاه صورت مسئله را پاك مي كنيم. براي مثال، دليل شمارگان سه هزار 
نسخه اي كتاب را بي عالقگي مردم به مطالعه قلمداد مي كنيم، در حالي كه واقعيت جامعه غير 

از اين است. 



ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

گفت و گو با عبدالعظيم فريدون، مديرعامل انتشارات محراب قلم

شروع  سالي  چه  از  مدارس  نمايشگاه هاي  برپايي 
شد؟

ساله  هشت  سابقه اي  مدارس  نمايشگا ه هاي  برگزاري   
طبق  واقع،  در  بود.  مدرسه  انتشارات  برعهده ي  آغاز  در  و  دارد 
قراردادي كه بين «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي» و انتشارات 
مدرسه منعقد شده بود، نمايشگاه در هفته ي كتاب در مدارس برگزار 
مي شد. اما زماني كه آقاي عبادي معاون پرورشي وزارت آموزش و 
پرورش شدند، اين طور استدالل كردند كه چون مدرسه ها تحت 
نظر ما هستند، ما بايد مسئول برگزاري نمايشگاه هاي 
مدارس باشيم. در نتيجه اين مسئوليت از انتشارات 
انتقال  تربيت»  منادي  «انتشارات  به  مدرسه 

يافت. 
آقاي فريدون، ظاهراً از عملكرد انتشارات 

منادي تربيت رضايت نداريد.
 بله، از سال پيش و مخصوصًا از زمان 
آن  عملكرد  خرسندي،  آقاي  مديريت 

مداررس نمايشگاه هاي  برپايي 
شد؟

ممددا نمايشگا ه هاي  برگزاري 
انتشاراتت برعهده ي  آغاز  در  و  دارد 
قراردادي كه بين «وزارت فرهنگ وو
مدرسه منعقد شده بود، نمايشگاه در ههففت
معااونن مي شد. اما زماني كه آقاي عبادي
پرورش شدند، اين طور استدالل كررددن
نظر ما هستند، ما بايد ممسسئ
مدارس باشيم. در نتتيجج
«انتشاارات به  مدرسه 

يافت.
آقاي فريدونن، ظ
منادي تربيتت ررض
 بله، از سسا
آققا مديريت 

پاييـنبــاالقيمت
تخفيف
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دنبال  به  آن ها  زيرا  بود.  نامناسب  بسيار  كتاب  انتخاب  نحوه ي  جمله،  از  است.  نبوده  مطلوب 
كتاب هاي ارزان با تخفيف باال بودند كه اين دو مورد تكليف روشني دارد. يعني كتابي كه كيفيت 
بااليي دارد، ارزان نيست. قيمت گذاري كتابي كه از نظر ادبيات، گرافيك، صحافي و مهم تر از 
همه از لحاظ محتوا خوب و مناسب باشد، عرف خاصي دارد و بين 10 تا 30 درصد هم تخفيف 
به آن تعلق مي گيرد. اين طور نيست كه ناشر بتواند، كتابي پرهزينه را با تخفيف باال بفروشد، زيرا 
متضرر مي شود و بايد كارش را تعطيل كند. به نظر بنده، قيمت پايين با تخفيف باال از ويژگي هاي 

كتاب  نامطلوب است. 
آقاي خرسندي تخفيف هاي باال مي گرفت و براي اين كه ناشر را براي دادن تخفيف 

تحريك كند، مي گفت: كتاب ها مرجوع نمي شوند. اما به نظر شما، كتاب هايي كه 
در نمايشگاه به فروش نمي رسند و به ناشر نيز مرجوع نمي شوند، چه تكليفي 

دارند؟
كتاب ها براي برگزاري نمايشگاه به مدارس فرستاده مي شدند. طبق روال 
كتاب ها  از  بخشي  دانش آموزان  و  مي چيدند  ميز  روي  را  كتاب ها  معمول، 

به  نسبت  مي شدند،  خريداري  كه  كتاب هايي  بنده،  نظر  به  كه  مي خريدند  را 
خريداري  كتاب ها  از  ديگري  بخش  اما  بودند.  قبول تر  قابل  ديگر  كتاب هاي 

كار  كتاب  يا  كمك درسي  كتاب هاي  يا  بودند  نامناسب  يا  كتاب ها  اين  نمي شدند. 
بودند. طبيعي است، كتاب كار يا تمرين، يك بار مصرف است. يعني به جاي اين  كه دانش آموزان 
دفتر تمرين بگيرند، از اين ها استفاده مي  كنند و خيلي ها دوست ندارند، براي چنين كتاب هايي 

پول بدهند. 
خالصه مسئول آن زمان منادي تربيت، كتاب هاي باقيمانده از نمايشگاه را با تخفيف به مدارس 
قبول  مورد  مدارس  كتاب خانه ي  كتاب هاي  بنده،  نظر  به  مي فروخت.  كتاب خانه  در  انبار  براي 
دانش آموزان نبوده و نيست. اولين فاجعه اين است كه ناشرين بايد مطابق با نياز و سليقه ي منادي 
تربيت كتاب توليد كنند تا بتوانند تخفيف باال بدهند كه در اين صورت كيفيت پايين مي افتد. يا 
اگر قرار است ناشران قيمت تعيين كنند، قيمت گذاري كتابي با كيفيت پايين را به شكلي انجام 

مي دهند كه در صورت تخفيف دادن به منادي تربيت، ضرر نكنند. 
كه  را  كتاب هايي  بخواهيد،  آن ها  از  و  كنيد  مراجعه  مدارس  به  بنده،  حرف هاي  اثبات  براي 
منادي تربيت به آن ها داده است، بياورند. با نگاه كارشناسي متوجه مي شويد، كتاب هاي موجود 
در كتاب خانه هاي مدارس بار علمي مناسبي دارند يا خير. بنا به داليل ذكر شده، بنده و برخي از 

ناشران ديگر، كتاب هاي خوب و با كيفيت خود را در اختيار منادي تربيت قرار نمي دهيم. 

قيمت پايين 
با تخفيف باال از 
ويژگي هاي كتاب  
نامطلوب است
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آقاي فريدون، در حال حاضر با منادي تربيت مشاركت داريد؟
فعلي  مديران  البته  نگرفته ام.  تربيت  منادي  از  را  پيشم  سال  چند  طلب هاي  هنوز  بنده   
زمان  آن  مديريت  از  چون  مي كنيم.  پرداخت  امسال  آخر  تا  را  مؤسسه  بدهي هاي  كه  گفته اند 
به  را  محدودي  كتاب هاي  و  است  شده  كم رنگ تر  حاضر  حال  در  ما  ارتباط  بودم،  شده  نااميد 

منادي تربيت مي دهيم. 

بدون تخفيف هرگز !
به نظر شما، دليل اصلي اين روش منادي تربيت چيست؟

 مسئولين منادي تربيت مي گفتند كه مخاطب نمي تواند كتاب گران قيمت 
بخرد. البته از منظري درست است. يعني امكان دارد در برخي نقاط كشور توان 

مالي نداشته باشند، اما در همه جا صادق نيست و مي توان تفكيك كرد. 
اين نكته ي اول بود. نكته ي بعدي اين است كه كلمه ي تخفيف همه جا 
تخفيف  مورد  در  است  الزم  است.  شده  اساسي  اصل  يك  و  كرده  سرايت 
اين  كه  دارد  هزينه اي  مي كنيد،  توليد  كتابي  وقتي  شما  كنم.  عرض  توضيحي 
هزينه اساس قيمت گذاري آن كتاب محسوب مي شود. براي مثال، اگر هزار تومان 
هزينه كرديد، كتاب را دو هزار تومان قيمت مي  گذاريد كه بعد از تخفيف و هزينه هاي ديگر،  
شما  از  استاندارد  و  اندازه  از  بيش  تخفيف  وقتي  اما  بماند.  شما  براي  ده  درصدي  سود  حداقل 

مي خواهند، به ناچار قيمت پشت جلد را باالتر مي بريد. 
از مجموع كتاب ها، 10 تا 20 درصد را بخش دولتي خريداري مي كند. و 80درصد براي بخش 
خصوصي باقي مي ماند. به اين بخش تخفيف 40 يا 30 درصدي نمي دهيم و مي خرد. در نتيجه ، 
يعني  تربيت،  منادي  انتشارات  از  را  تخفيف  موضوع  متأسفانه  مي پردازند.  مردم  را  كل  هزينه ي 
سيستم دولتي پايه گذاري كرد و هنوز هم باقي است. البته قيمت ها هم افزايش پيدا كرده اند كه 

يكي از داليل افزايش قيمت، افزايش تخفيف غيرمنطقي است. 
ويژگي هاي نمايشگاه استاندارد از ديد مديرعامل محراب قلم چيست؟

 شناسايي مخاطب؛
   متناسب بودن امكانات با شرايط مخاطب،

   مناسب بودن فضا و ساخت  و سازها؛
   مطلوب بودن تزئينات و چيدمان كتاب ها؛

   وجود تبليغات و برقراري تعامل با مخاطب. 

همه ي مديران و 
مسئوالن جامعه وظيفه 
دارند كه سطح علمي 

جامعه را باال ببرند كه يكي 
از ابزارهاي اين كار 

كتاب است
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نحوه ي انتخاب كتاب براي مدارس به چه ترتيب است؟
 سابقًا آموزش و پرورش كتاب ها را انتخاب مي كرد. اما چندسالي است براساس تجربه اي كه 
در باب انتخاب كتاب كسب كرده اند، نمونه كتاب ها را جمع آوري مي كنند و كارشناسان منطقه يا 
استان، براساس نيازهاي مدرسه ها، كتاب ها را انتخاب مي كنند. انصافًا در باب گزينش نسبت به 

قبل پيشرفت كرده اند. 
اگر آقاي فريدون مسئول انتشارات منادي تربيت بود، چگونه عمل مي كرد؟

بودجه  و  امكانات  حداقل  با  را  كتاب ها  بهترين  مي كردم  تالش  بودم  مسئول  بنده  اگر   
جمع آوري كنم. تخفيف پايين، كتاب هاي مناسب و تفكيك كتاب هاي كتاب خانه و نمايشگاه،  از 
جمله كارهاي من است. تفكيك به اين دليل كه كتاب هاي كتاب خانه بايد مرجع و منبع باشند. با 

در نظر گرفتن بودجه، خريد كتاب ها را اولويت بندي مي كردم،  كه اين گام اول است. 
در گام دوم، به بعضي مناطق كه توان بيشتري دارند، كتاب هايي را كه گران ترند، مي فرستادم. 
قرارداد مي بستم و  داشته باشد. با ناشر  متفاوتي  تخفيف  مرغوب بايد  سنگين و  البته كه كتاب 
تخفيف كتاب را هم طبقه بندي مي كردم. بعد كتاب ها را به نمايشگاه مي فرستادم و هر كتابي 
كه فروش نرفت، آن را مرجوع مي كردم. كمي دقت كار باال مي رفت و در كل خروجي خوبي 

داشتيم. 

همه ي كتاب هاي مناسب و نا مناسب
منظور شما از كتاب نامناسب و ارزان چيست؟

 كتاب از نظر ادبيات، تصوير، چاپ، گرافيك و صحافي ممكن است از استاندارد 
قابل قبولي برخوردار نباشد. كتابي با اين خصوصيات نامناسب است. 

جلدي  و  كاغذ  با  و  كرد  اسكن  و  ترجمه  را  كتابي  مي توان  اين كه  اول  حالت 
نامرغوب به چاپ رساند كه همه ي اين ها حداقل هزينه  را دارد.

 حالت دوم اين است كه كار ترجمه و تأليف را به شخصي و يا گروهي بدهيد كه 
در كارشان متخصص باشند. اين باعث مي شود، وقتي مخاطب كتاب را باز مي  كند، 

متوجه شود كتاب ارزشمند است و با خواندن آن مي تواند مفهوم را به خوبي درك 
كند و كتاب خالي از غلط علمي و ادبي است. رعايت همه ي اين ويژگي ها مستلزم 
هزينه است. پس شما نمي توانيد چنين كتابي را با تخفيف 40 يا 50 درصدي بفروشيد. 

منظورم از كتاب نامناسب  اين است. 
همه ي مديران و مسئوالن جامعه وظيفه دارند كه سطح علمي جامعه را باال ببرند 

17 ت، آن را مرجوع مي كردم. كمي دقت كار باال مي رفت و در كل خروجي خوبي 

ب هاي مناسب و نا مناسب
از كتاب نامناسب و ارزان چيست؟

ر ادبيات، تصوير، چاپ، گرافيك و صحافي ممكن است از استاندارد 
وردار نباشد. كتابي با اين خصوصيات نامناسب است.

جلدي  و  كاغذ  با  و  كرد  اسكن  و  ترجمه  را  كتابي  مي توان  ن كه 
پ رساند كه همه ي اين ها حداقل هزينه  را دارد.

ن است كه كار ترجمه و تأليف را به شخصي و يا گروهي بدهيد كه
صص باشند. اين باعث مي شود، وقتي مخاطب كتاب را باز مي  كند،

ب ارزشمند است و با خواندن آن مي تواند مفهوم را به خوبي درك 
لي از غلط علمي و ادبي است. رعايت همه ي اين ويژگي ها مستلزم 
س شما نمي توانيد چنين كتابي را با تخفيف 40 يا 50 درصدي بفروشيد.

 نامناسب  اين است. 
ن و مسئوالن جامعه وظيفه دارند كه سطح علمي جامعه را باال ببرند 
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متوليان  مؤثرند.  هم  مطبوعات  و  سيما  و  صدا  البته  است.  كتاب  كار  اين  ابزارهاي  از  يكي  كه 
منادي تربيت وظيفه دارند، بودجه و امكاناتي را كه در اختيار دارند، در جهت رشد فرهنگي به 

كار گيرند. 
بهتر نيست مسئولين مدرسه و اعضاي «انجمن اوليا و مربيان» متولي انتخاب كتاب 

باشند و با توجه به نياز دانش آموزان و بودجه اي كه دارند، كتاب بخرند؟
 عمًال چنين طرحي قابل اجرا نيست. ما حدود 100 هزار مدرسه داريم. مگر اين كه متمركز 
عمل نكنيم. سابقًا خيلي از مناطق و مدرسه ها زيربار برگزاري نمايشگاه نمي رفتند. بنده سال ها 
پيش بعد از برگزاري نمايشگاه به يكي از مدارس تهران رفتم و ديدم كارتن كتاب هايي كه براي 

برگزاري نمايشگاه فرستاده بودند، حتي باز نشده بود. 
زماني كه ما دانش آموز بوديم نيز، نمايشگاه برگزار مي شد كه در آن زمان، معلمان 
مسئوالن  و  معلم  نقش  مورد  در  شما  نظر  مي كردند.  راهنمايي  كتاب  خريد  براي  را  ما 

مدرسه در برگزاري هرچه مؤثرتر نمايشگاه ها چيست؟
 بله، قطعاً معلم نقش مؤثر و بسزايي دارد، البته به شرطي كه خود او آگاه باشد. من در بحث هاي 
قبلي هم گفته ام كه بچه ها مستقيماً براي خريد كتاب نمي روند. اين موضوع طبيعي است، زيرا هنوز 

قوه ي تشخيص بااليي ندارند. به همين دليل منطقي است از فردي آگاه كمك بگيرند. 
آيا ناشران براي فروش كتاب هايشان مستقيماً و بدون واسطه با مدرسه ها در ارتباط 

هستند؟
 بله، ممكن است هر مدرسه اي به دليلي مانند اين كه تعريف ما را از ديگران شنيده است 
و يا به واسطه ي فهرستي كه ما برايش فرستاده ايم، با ما ارتباط بگيرد كه اين دو نتيجه دارد: يا 
كتاب هاي ما را مناسب ندانسته و از خريد آن صرف نظر كرده است، يا برعكس، كتاب هايمان مناسب 

اين مدرسه و نيازشان بوده است. مدرسه هايي هستند كه به تعبيري مشتري ما محسوب مي شوند.
بدون  و  مستقيم  ارتباط  اين  از  نمايشگاه  برپايي  براي  كه  نيست  بهتر  شما  نظر  به 
ناشرين  از  مدرسه ها  توسط  كتاب  خريد  صورت،  اين  در  زيرا  كرد؟  استفاده  واسطه 

آگاهانه تر صورت مي گيرد.
و  آموزش  اگر  دارد.  مدرسه  هزار  از  بيش  در  نيرو  ميليون  يك  از  بيش  پرورش  و  آموزش   
پرورش خوب مديريت كند، پيشنهاد شما منطقي و قابل اجراست. اما خوب اداره كردن يعني اين 
كه نيرويي را تربيت كند كه آگاهانه كاري را شروع كند. مسئولين و مدير بايد كار را بشناسند. 
اگر مدير يا معلم كتاب خوان نباشند، نمي توانند بچه ها را راهنمايي كنند. پس در درجه ي اول بايد 

آن ها از لحاظ علمي در حد استاندارد باشند. در اين صورت اين طرح عملي مي شود. 
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ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

گفت و گو با احمد برادري، معاون فرهنگي انتشارات مدرسه

چه  تربيت»  منادي  «انتشارات  كتاب  نمايشگاه  شما  نظر  به 
جايگاهي در ميان نمايشگاه هاي كتاب كشور دارد؟

تهران،  كتاب  بين المللي  نمايشگاه  از  بعد  گفت  بتوان  شايد   
بزرگ ترين نمايشگاهي كه در سطح كشور- البته به صورت پراكنده 
تربيت  منادي  انتشارات  نمايشگاه  مي شود،  برگزار  استان ها-  تمام  در 
است كه در 30 هزار مدرسه ي كشور برگزار مي شود. البته در ابتداي كار 
«انتشارات مدرسه» مجري برگزاري اين نمايشگاه بود، اما بعد از سه سال 
بنا به داليلي، مسئوالن امر تشخيص دادند كه اجراي آن را به امور تربيتي 
و انتشارات منادي تربيت واگذار كنند و تا كنون اين انتشارات 

عهده دار اين كار سنگين و عظيم بوده است. 
در اين نمايشگاه تقريبًا از همه ي ناشران كشور 
كتاب ارائه مي شود، ولي در شيوه ي اجرا و نوع 

تعامل با ناشران، مشكالتي وجود دارد.
چه مشكالتي؟

و  مسائل  به  مشكالت  از  يكي   
كه  مي شود  مربوط  مالي  ارتباطات 

بـه مهـــر...دست در دست هم دهيم 
«انت كتاب  نمايشگاه  شما  نظر  به 
جايگاهي در ميان نمايشگاه هاي كت
نمايش از  بعد  گفت  بتوان  شايد   
بزرگ ترين نمايشگاهي كه در سطح ك
نما مي شود،  برگزار  استان ها-  تمام  در 
30 هزار مدرسه ي كشور برگ است كه در
«انتشارات مدرسه» مجري برگزاري اين نم
بنا به داليلي، مسئوالن امر تشخيص دادند
و انتشارات منادي تربيت واگذا

عهده دار اين كار سنگين
در اين نمايشگاه
كتاب ارائه مي ش
تعامل با ناش
چه مش
يك  

ارتباطات
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برخي ناشران را گله مند كرده است. اين تعامالت بايد جدي تر گرفته شوند. البته علت اصلي شايد 
كار سنگين و حجيمي است كه به منادي تربيت سپرده شده است. اگر اين كار به ستادي بين 
ارگان هايي تقسيم شود كه در رابطه با كتاب در سطح ملي كار مي كنند، هم موفق تر عمل خواهد 
شد و هم نقص هاي كار كمتر خواهد بود. مثًال ممكن است بخش مالي انتشارات مدرسه بتواند 
در اين زمينه كمك كند يا «كانون پرورش فكري كودك و نوجوان» به لحاظ داشتن شبكه هاي 

توزيع و نمايندگان استاني، بتواند نقش مؤثري ايفا كند. 
همه  نيست،  بي نياز  توزيع  شبكه هاي  از  ما  كشور  در  ناشري  هيچ  كه  آن جا  از 

عالقه مند به شركت در اين طرح هاي ملي هستند. بنابراين بايد همه ي جوانب قضيه 
به خوبي سنجيده شوند و همه ي ارگان ها و نهادها را مشاركت داد. 

ديگري  مشكالت  چه  با  نمايشگاه ها  اين  برگزاري  شما  نظر  به 
روبه روست؟

 مشكل اصلي اين نمايشگاه ها آن است كه يكسويه برگزار مي شود. يعني 
اگر  كه  حالي  در  مي كشد،  دوش  به  را  سنگين  بار  اين  تنهايي  به  تربيت  منادي 

وزارت  كتاب  نهادهاي  هماهنگي  و  هم فكري  با  بايد  است،  ملي  طرح  اين  معتقديم 
آموزش و پرورش و ارگان هاي ديگري كه نقش مؤثر و درجه اولي در حوزه ي كتاب دارند، برگزار 
شود و آن ها در اين زمينه فعال باشند و به صورت حاشيه اي با آن ها برخورد نكنند؛ مانند اتحاديه ي 
ناشران، بخش كتاب «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي» ناشران بزرگ درون آموزش و پرورش 

مثل انتشارات مدرسه، انتشارات كانون پرورش فكري كودك و نوجوان...
اين نهادها و ارگان ها بايد دراجرا و كيفيت بخشي به اين حركت بزرگ فرهنگي سهيم باشند. 
نمايشگاه  بايد به گونه اي برگزار شود كه در سراسر كشور، همه ي نهادهاي فرهنگي كه با كتاب 
سروكار دارند، آن را متعلق به خود بدانند. اگر بخواهيم اين حركت را ملي بناميم و در سطح ملي 
از آن دفاع كنيم، بايد بكوشيم همه ي طرف هاي ذي نفع را مشاركت دهيم تا به نظر نرسد كه 
نمايشگاه متعلق به جاي خاصي است. االن متأسفانه احساس مي شود كه به جاي خاصي تعلق 

دارد. 
پرچم هاي  با  و  انفرادي  مي خواهند  همه  كه  ماست  كشور  فرهنگي  اساسي  مشكل  اين  البته 
هم فكري  و  همدلي  با  بايد  است،  فرهنگي  نيت  نيت،  اگر  كه  حالي  در  كنند.  كار  شخصي شان 

يكديگر كار را پيش ببريم. 
كيفيت كتاب هاي نمايشگاه هاي منادي تربيت چگونه است؟

 كيفيت كتاب ها مطلوب است، اما متأسفانه در سال هاي اخير برخي كتاب هاي كمك آموزشي 

مشكل اصلي 
اين نمايشگاه ها 

آن است كه يكسويه 
برگزار مي شود
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كم بهره اند.  يا  بي بهره  آموزشي  استانداردهاي  از  كه  شده اند.  نمايشگاه  وارد  نيز  درسي  كمك  و 
ديگر  و  كتاب   اين گونه  مروج  نبايد  ما  اما  دارند،  احتياج  نيز  كتاب ها  اين  به  دانش آموزان  گرچه 

كتاب هايي باشيم كه مورد تأييد «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» نيستند. 
كتاب هاي نمايشگاه چگونه انتخاب مي شوند؟

 در سال هاي گذشته، انتخاب كتاب به صورت متمركز انجام مي شد. يعني كارشناساني كتاب را 
انتخاب مي كردند و به استان ها مي فرستادند. ولي چند سالي است كه روند انتخاب كتاب تغيير كرده 
است. به اين صورت كه انتشارات منادي تربيت، كتاب هاي ناشران ديگر را به نمايش مي گذارد و 
كارشناس كتاب استان ها، كتاب هاي موردنظرشان را براي استان خود سفارش مي دهند. 
البته اين شيوه آفت هايي هم دارد و بايد آسيب شناسي شود. به نظر بنده، تلفيقي 
از انتخاب كتاب از سوي كارشناس كتاب استان و «هيئت بررسي كتاب ها» كه 
اعضاي آن از سوي وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

تعيين مي شوند، دقيق تر و مؤثرتر خواهد بود. 
آيا كتاب ها براي حضور در اين نمايشگاه احتياج به مجوز دارند؟

حضور  براي  چاپ،  براي  اسالمي  فرهنگ  و  ارشاد  وزارت  مجوز  خير.   
مسئله  مدارس  در  كه  آن جا  از  اما  است.  معتبر  و  كافي  نمايشگاه  در  كتاب ها 

حساس تر است، كارشناسي كتاب ها بايد دقيق تر و محدودتر صورت پذيرد. 
به نظر شما يك نمايشگاه استاندارد بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

زماني  دامنه ي  يعني  است.  نمايشگاه  زمان  داشت،  توجه  آن  به  بايد  كه  نكاتي  جمله  از   
از  مي شود،  برگزار  آن جا  در  نمايشگاه  كه  مكاني  هم چنين  باشد.  مشخص  كامًال  بايد  نمايشگاه 
لحاظ نورگيري، تهويه و ساير عوامل مناسب باشد. در زمينه ي چيدمان كتاب ها نيز بايد دقت 
داشت كه بيشترين آثار و كتاب ها در معرض ديد باشند. هم چنين بايد تا حد امكان، همه ي آثار 
كتاب هاي  از  گسترده اي  سطح  نمايشگاه  و  شوند  ارائه  نمايشگاه  در  مخاطبان  براي  شده  چاپ 

مخصوص مخاطبان را پوشش دهد. 
از ديگر مسائلي كه بايد به آن توجه داشت، مسئله ي مالي نمايشگاه است كه بايد كامًال 
قرار  او  اختيار  در  نمايشگاه  كه  امكاناتي  بپردازد،  بايد  ناشر  كه  هزينه اي  يعني  باشد.  شفاف 
شفاف  بايد  همگي  دست،  اين   از  مواردي  و  است  برقرار  نمايشگاه  در  كه  تخفيفي  مي دهد، 

و روشن باشند. 
نمايشگاه هايي كه انتشارات منادي تربيت برگزار مي كنند، اين استانداردها را دارند؟

 به نظر من 60 درصد رعايت مي شود و 40 درصد نمي شود.

بهتر است كه 
كتاب ها از سوي مرجعي 

در آموزش و پرورش توصيه 
شوند تا از هر نوع آشفتگي 

در زمينه ي انتخاب كتاب هاي 
آموزشي و كمك آموزشي 

جلوگيري شود



هميشه پاي تبليغ در ميان است!
بهتر نيست خود ناشران ارتباطشان را با مدارس حفظ كنند؟

 نه. من اين كار را به صالح نمي دانم. 
چرا؟

 چون ناشران خيلي شخصي عمل مي كنند و اين باعث مي شود اوضاع، هم از نظر مالي و هم از 
لحاظ فرهنگي به شدت آشفته شود. اصًال صالح نيست كه آموزش و پرورش با تعدادي از ناشران به 

صورت مستقيم در تعامل باشد. اين براي مدارس و آموزش و پرورش مشكل ايجاد مي كند. 
اگر قرار باشد ناشران به طور مستقيم با مدارس در ارتباط باشند، همه سعي مي كنند كه كتاب 

يارگيري  به  مي كنند  شروع  منظور  همين  به  كند.  پيدا  راه  مدرسه ها  به  خوبشان 
كارشناسان  است  ممكن  كه  حالي  در  قبيل.  اين  از  كارهايي  و  تبليغات  و 

آموزشي و تربيتي صالح ندانند كه دانش آموزان از فالن كتاب استفاده 
كنند. 

در حال حاضر، ناشران بزرگ فهرست و نمونه ي كتاب هاي خود را 
به مدارس مي فرستند، اما قدرت تشخيص و تعداد كساني كه مي توانند 
كتاب ها را بررسي و درباره ي آن ها تصميم گيري كنند، در همه ي مدارس 

كتابي  كيفيت  مدرسه،  يك  در  است  ممكن  مثًال  نيست.  يكسان  كشور 
مطلوب تشخيص داده شود، در حالي كه اصًال وزارت خانه آن را رد كرده 

باشد. بنابراين بهتر است كه كتاب ها از سوي مرجعي در آموزش و پرورش 
توصيه شوند تا از هر نوع آشفتگي در زمينه ي انتخاب كتاب هاي آموزشي 

و كمك آموزشي جلوگيري شود. 
نمايشگاه ها  اين  شدن  بهتر  براي  شما  پيشنهاد 

چيست؟
 قبل از هرچيز بايد توجه داشت كه مهم ترين 

است.  توزيع  بخش  كتاب،  درحوزه ي  ما  مشكل 
كه  داشتيم  مناسب  توزيع  شبكه هاي  ما  اگر 

همه جا  به  موقع  به  و  سالم  درست،  را  كتاب 
نمايشگاه  به  مردم  وقت  هيچ  مي رساندند، 

هرچند  نمي آوردند.  هجوم  بين المللي 
فرهنگ  اهل  براي  كتاب  نمايشگاه 

. اصال صالح نيست كه آموزش و پرورش با تعدادي از ناشران به 
براي مدارس و آموزش و پرورش مشكل ايجاد مي كند. 

ستقيم با مدارس در ارتباط باشند، همه سعي مي كنند كه كتاب 
يارگيري  به  مي كنند  شروع  منظور  همين  به  د. 

كارشناسان است  ممكن  كه  حالي  در  ل. 
ه دانش آموزان از فالن كتاب استفاده

هرست و نمونه ي كتاب هاي خود را  
شخيص و تعداد كساني كه مي توانند 
 تصميم گيري كنند، در همه ي مدارس
كتابي كيفيت  مدرسه،  يك  در  است  ن 

الي كه اصًال وزارت خانه آن را رد كرده 
ها از سوي مرجعي در آموزش و پرورش
 در زمينه ي انتخاب كتاب هاي آموزشي 

نمايشگاه ها  اين  شدن 

شت كه مهم ترين 
است.  توزيع  ش 

كه  داشتيم   
همه جا به   
نمايشگاه

هرچند 
گ
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نوعي جشن فرهنگي است، اما به صورت كامل رفع نياز نمي كند. كسي كه اهل كتاب و مطالعه 
باشد، در طول سال به كتاب احتياج پيدا مي كند و نمي تواند همه ي نيازهايش را در نمايشگاه 

كتاب برطرف كند. 
به  كتاب  سازمان  زمينه ي  در  نمايشگاه ها  ندارد،  وجود  مناسب  توزيع  شبكه ي  وقتي  تا  پس 
مخاطب حرف اول را مي زنند. حال اگر اين نمايشگاه ها هم حالت انحصاري و تبليغي به خودشان 
بگيرند، قطعًا كار، نيمه تمام و ناقص است و بيشتر رنگ و بوي تبليغي دارد تا فرهنگي. پيشنهاد 
شخص من اين است كه انتشارات منادي تربيت، تعامالتي را در سطح آموزش و پرورش نهادينه 
و تقويت كند و مشكالت مربوط به نمايشگاه ها توسط جمعي از اهالي كتاب، يعني كساني كه در 
رابطه با كتاب در كشور و در سطح ملي كار مي كنند، مطرح، و حل و فصل شود؛ مانند اتحاديه ي 
ناشران، معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، انجمن اوليا و مربيان، و ساير نهادهاي 
ذي ربط. بايد بتوانيم نمايشگاه ها را با هماهنگي، همدلي و هم فكري يكديگر پيش ببريم تا تأثير 

موردنظرمان را هم داشته باشد. 
نقش معلمان را در زمينه ي كمك به دانش آموزان براي انتخاب كتاب، چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
 نقش بسيار مهمي دارند. حتي با وجود رسانه هاي گسترده اي كه امروزه در جامعه حضور 
دارند، هنوز هم معلمان نقش اول را بازي مي كنند. اگر معلم به كتاب و كتاب شناسي عالقه مند 
باشد، قطعًا مي تواند اولين و مؤثرترين راهنماي دانش آموزان باشد. اما مسئله ي فراموش شده، 
ارتباط بخش كتاب آموزش و پرورش با معلمان است. به همين دليل هم ناشران بيشتر به سراغ 
معلمان مي روند و حتي از لحاظ مالي نيز امتيازهايي برايشان مشخص مي كنند. درحالي كه اگر 
آموزش و پرورش به صورت نظام مند با معلمان ارتباط داشته باشد، به آن ها ارزش و بها دهد و  
در جميع جوانب برايشان اعتبار قائل شود، خود معلم با كمك نهادهاي كتاب درون آموزش و 

پرورش، كتاب ها را با ديد باز انتخاب و با دانش آموزان ارتباط برقرار مي كند. 
متأسفانه وزارت خانه براي ارتباط با معلمان در زمينه ي كتاب، برنامه ي خاصي ندارد حتي در 
دوره هايي، براي معلمان نقش درجه اولي قائل نبوده. در صورتي كه معلمان رزمنده ي خط مقدم 
و معماران جامعه هستند و ديگران همگي كارگراني اند كه بايد مصالح مورد نياز را به دست آنان 
برسانند تا دانش آموز، آن گونه كه مورد نياز كشور است، تربيت شود. اين معلم است كه چهره 
به چهره با دانش آموز- كه موضوع تعليم و تربيت است- ارتباط دارد. بنابراين هر كاري كه در 
آموزش و پرورش انجام مي دهيم و در پي هر نوع تحول آموزشي و پرورشي كه باشيم، بايد معلم 

را جدي بگيريم و در درجه ي اول به سراغ او برويم. 
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ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

سابقه ي  درباره ي  مختصري  توضيح  و  كنيد  معرفي  را  خودتان  لطفاً 
كارتان در نشر شهر بدهيد؟

 بنده مسعود سريع القلم، معاون فرهنگي «نشر شهر» هستم. پنج سال 
يار  ياد  دوره ي «نمايشگاه  هفتمين  مي كنم.  فعاليت  مركز  اين  در  كه  است 
نشر  وارد  برگزاري  دوره ي  دومين  از  نيز  بنده  شد.  برگزار  امسال  مهربان» 

شهر شدم. 
روند برگزاري نمايشگاه ياد يار مهربان چگونه است؟

 برگزاري نمايشگاه در چند دوره ي اخير نسبت 
دوم  دوره ي  در  است.  بوده  متفاوت  اوايل  به 
نمايشگاه  برپايي  براي  را  جديدي  قاعده ي 
قرار داديم. قبل از دوره ي دوم، مدارس به 
دفترچه هايي  ما  و  مي كردند  مراجعه  ما 
آن ها  براي  و  بوديم  كرده  تهيه  را 
كه  اين  از  بعد  مي زديم.  باركدي 
بازخواني  را  دفترچه ها  سيستم 
مي كرد، ما از درخواست مدارس 
كتاب هاي  و  مي شديم  مطلع 

2222266666
22222999992222299999
زززززمسمسمسمسمستاتاتاتاتان ن ن ن ن 13131313138888888888

در مختصري  توضيح  و  كنيد  معرفي  را  خودتان  لطفاً 
كارتان در نشر شهر بدهيد؟

مسعود سريع القلم، معاون فرهنگي «نشر شهر»  بنده
» دوره ي  هفتمين  مي كنم.  فعاليت  مركز  اين  در  كه  است 
بر دوره ي  دومين  از  نيز  بنده  شد.  برگزار  امسال  مهربان» 

شهر شدم.
روند برگزاري نمايشگاه ياد يار مهربان
برگزاري نمايشگاه در چند دو
است. بوده  متفاوت  اوايل  به 
براي را  جديدي  قاعده ي 

قرار داديم. قبل از دوره ي
و مي كردند  مراجعه  ما 
بوديم كرده  تهيه  را 

مي زديم. باركدي 
دفترچه سيستم 
مي كرد، ما از د
مي شد مطلع 

گفت وگو با مسعود سريع القلم، معاون فرهنگي نشر شهر

ياران مهربانآيند همي
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مورد نياز آن ها را به ناشران سفارش مي داديم. اين فرآيند زمان بر و پيچيده بود و چند ماه زمان 
مي برد. يعني ما بايد مي رفتيم كتاب ها را تهيه مي كرديم، آن ها را در انبار قرار مي داديم و كتاب ها 

را بنا به درخواست هر مدرسه بسته بندي مي  كرديم و تحويل مي داديم . 
هم  را  خودشان  كتاب  و  بيايند  نمايشگاه  به  خواستيم  ناشران  از  داديم.  تغيير  را  روند  اين  ما 

بياورند تا ما هم به اتفاق مسئوالن مدرسه به نمايشگاه برويم و كتاب درخواستي مدرسه را 
به آن ها تحويل بدهيم. ما تقريبًا از دوره ي دوم، يعني از سال 1384 اين كار را 

انجام داديم. 
گاه  داديم.  تغيير  نيز  را  مهربان  يار  ياد  عملياتي  نرم افزار  اين،  بر  عالوه 
از  بيش  كه  مي كرد  خريد  مبلغي  نمايشگاه  از  مدرسه  كه  مي آمد  پيش 
اعتبارش بود. بعد ناچار اين خريد اضافي به غرفه ها برگردانده مي شد. اين 
وضع از سال 1384 به بعد تغيير كرد. ما فقط براي تجهيز كتاب خانه هاي 
مدارس كتاب عرضه مي كنيم. در حال حاضر ناشر كتاب را به نمايشگاه 

مي آورد و با خريد هر كتاب از غرفه ، از اعتبار مدرسه كم مي شود و با آخرين 
كتاب كه خريداري مي شود، ديگر هيچ اعتباري براي مدرسه باقي نمي ماند.

آيا شما بر انتخاب كتاب براي نمايشگاه، نظارت مي كنيد؟
 ببينيد اگر نظارت به معناي مميزي كردن باشد، خير. به اين دليل كه ما مكاني براي مميزي 
كتاب در كشور داريم. بنابراين نيازي نيست كه ما كتاب را مميزي كنيم. ولي در انتخاب كتاب 
كارشناسي مي كنيم يعني فراخوان مي دهيم و تعدادي كتاب به دبيرخانه ي ما مي آيد و بررسي 

مي كنيم كه چه كتابي در حد دانش آموز و مدرسه است. 
كتاب ها را چگونه بررسي مي كنيد؟

را  نفره  سه  گروه  يك  ارشاد،  وزارت  و  تهران  شهرداري  آموزش وپرورش،  از  كارشناساني   
و  است  برخوردار  الزم  معيارهاي  از  كتاب  آيا  كه  مي كند  بررسي  گروه  اين  مي دهند.  تشكيل 
آيا كارايي الزم را براي مدرسه و دانش آموز دارد يا نه. بعد كتاب هاي تأييد شده انتخاب و در 

نمايشگاه عرضه مي شوند. 
آيا كارشناسان را شما انتخاب مي كنيد؟

كه  مي دهيم  آن ها  به  را  امكان  اين  ارشاد،  وزارت  و  پرورش  و  آموزش  با  مكاتبه  طي  ما   
كارشناس خودشان را معرفي كنند. در مجموع، شهرداري از اشخاصي كه در حوزه ي كتاب توانايي 

و شناخت كافي دارند، استفاده مي كند. 
انتخاب شش هزار مدرسه اي كه براي حضور در نمايشگاه انتخاب مي كنيد، بر چه 

كارشناساني 
از آموزش وپرورش 

شهرداري تهران و وزارت 
ارشاد، يك گروه سه نفره 

را تشكيل مي دهند. اين گروه 
بررسي مي كند كه آيا كتاب 
كارايي الزم را براي مدرسه 

و دانش آموز دارد يا 
نه
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اساسي است؟ 
 ما آن ها را انتخاب نمي كنيم. ما يك بانك اطالعاتي از مدارس شهر تهران داريم و هر سال 
اطالعات اين بانك را با اطالعات سازمان آموزش و پرورش مقايسه مي كنيم. هم براي مدارس 
دعوت نامه مي فرستيم و هم فراخوان عمومي مي دهيم. آموزش و پرورش بخش نامه مي كند. البته 
ما يك سلسله مدارس تازه تأسيس و تعدادي هم مدارس منحل شده داريم كه براي 
آن ها جايگزين مي گذاريم. مدارس برحسب دوره ي تحصيلي از اعتبار آن دوره 

استفاده مي كنند. 
نظام اطالع رساني شما براي ناشران چگونه است؟

 ناشران از طريق فراخوان روزنامه ي همشهري اطالع پيدا مي كنند. 
در اين هفت دوره برگزاري وزارت ارشاد در دوره هاي پنجم و هفتم با ما 
براي  مي رسيم،  جمع بندي  به  وقتي  ما  است.  كرده  مشاركت  و  همكاري 
بايد  آن ها  را  بودجه  چون  مي گيريم؛  را  شهر  شوراي  مصوبه ي  كار  اجراي 

تصويب كنند. از طريق فراخوان عمومي اين كار را انجام مي دهيم. 

تجربه هاي پشت سر، موفقيت هاي پيش رو
مشكالت عمده اي كه در برپايي نمايشگاه داريد، كدام اند؟

 تا قبل از دوره ي ششم، يكي از مشكالت عمده ي ما، محل برگزاري نمايشگاه بود. دوره ي 
اول در مركز آفرينش هاي هنري، دوره ي دوم در خانه ي هنرهاي ايراني، و دوره هاي سوم تا پنجم 
در مصال برگزار شد. اما در دو دوره ي اخير از محل دائمي نمايشگاه شهرداري استفاده كرديم كه 

از لحاظ دست رسي هم خوب است. 
مشكل دوم زمان برگزاري نمايشگاه است. ما امسال به اين نتيجه رسيديم كه براي برگزاري 
در  كرديم.  انتخاب  را  كتاب  هفته ي  بنابراين  بگنجانيم.  تقويم  در  را  آن  زمان  بايد  نمايشگاه 
دوره هاي قبل زمان هاي متفاوتي را انتخاب كرديم كه شيوه ي خوبي نبود. وقتي زمان معلوم باشد، 

براي مدارس هم جا مي افتد كه در هفته ي كتاب شهرداري هم چنين برنامه اي دارد.
به هر صورت، ستاد سياست گذاري نمايشگاه به اين نتيجه رسيد كه از دوره ي هفتم به بعد، 
اين  يكي  دارد.  هم  زيادي  داليل  موضوع  اين  و  شود  برگزار  كتاب  هفته ي  در  كتاب  نمايشگاه 
به  جديد  كتاب  تزريق  كه  اين  ديگر  دارد.  موضوعي  ارتباط  ما  نمايشگاه  با  كتاب  هفته ي  كه 
كتاب خانه هاي مدارس در ابتداي سال تحصيلي جديد بايد انجام گيرد. يعني وقتي ما در آبان ماه 
به مدارس كتاب جديد مي دهيم، دانش آموز و دبير مي توانند از اين كتاب ها تا خرداد ماه سال بعد 

يك 
مركز نظارت و 

بازرسي در شهرداري 
وجود دارد كه به ما كمك 
كردند، كتاب نامناسبي به 
نمايشگاه نيايد. كتاب هاي 

نامناسب را از سطح فروش 
خارج مي كنيم



استفاده كنند. البته يكي از ضوابط نمايشگاه ما اين است كه براي مثال، در نمايشگاه سال 1388 
كتاب هاي سال 1386 به بعد عرضه مي شود. 

ما آيين نامه اي هم براي ناشران داريم. براي مثال، صحافي كتاب بايد با شرايط سني دانش آموزان 
دوره ي تحصيلي مربوط به آن هم خواني داشته باشد. 

اين ضوابط هميشه در نمايشگاه ياد يار مهربان رعايت شده اند؟
 مي دانيد كه يك مركز نظارت و بازرسي در شهرداري وجود دارد كه به ما كمك كردند، كتاب 

نامناسبي به نمايشگاه نيايد. كتاب هاي نامناسب را از سطح فروش خارج مي كنيم. 
البته با حجم دو ميليون نسخه كتاب در نمايشگاه، طبيعي است كه با مشكل روبه رو شويم، ولي 
سعي مي كنيم كه مشكل را به حداقل برسانيم. يعني وجود گروه نظارت و بازرسي باعث مي شود 

كه ضوابط نمايشگاه زير سؤال نرود. 
ضوابط كارشناساني كه كتاب ها را بازرسي مي كنند، چيست؟

و  داده ايم  قرار  شاخص هايي  نيست.  فردي  و  سليقه اي  آن ها  عملكرد   
سه  ما  مي كنند.  بررسي  را  كتاب ها  شاخص ها،  آن  براساس  دوستان 

كارشناس از سه نهاد داريم. يكي آموزش و پرورش كه كتاب ها به آن جا 
مي رود، ديگري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه مجوز نشر كتاب 
سرمايه گذاري  و  هزينه  كه  است  شهرداري  سوم  و  مي كند،  صادر  را 
مي كند. بنابراين اين سه كارشناس حق دارند كه كتاب ها را كارشناسي 

كنند و كتابي را كه مناسب است، براي مدرسه انتخاب كنند. 
عرضه  نمايشگاه  در  هم  كمك آموزشي  كتاب هاي  آيا 

مي شوند؟
يا  مديران  كه  كرده ايم  فراهم  را  امكاني  سال  هر  ما  تقريبًا   

نمايندگان مدارس بتوانند هنگام مراجعه به نمايشگاه، از يك 
سلسله عناوين مشخصي براي معلمان مدارس كتاب  

انتخاب كنند تا معلمان هم بتوانند از كتاب خانه ي 
كتاب  نمايشگاه  در  ما  بگيرند.  بهره  مدارس 

نداريم،  تست،  مثال  براي  درسي،  كمك 
علمي  سطح  ارتقاي  به  كه  را  كتابي  ولي 
نمايش  به  كند،  كمك  دانش آموز 

مي  گذاريم.

يشگاه زير سؤال نرود.
شناساني كه كتاب ها را بازرسي مي كنند، چيست؟

و داده ايم  قرار  شاخص هايي  نيست.  فردي  و  سليقه اي  آن ها 
سه ما  مي كنند.  بررسي  را  كتاب ها  شاخص ها،  آن  س 
ه نهاد داريم. يكي آموزش و پرورش كه كتاب ها به آن جا 
ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه مجوز نشر كتاب 
سرمايه گذاري  و  هزينه  كه  است  شهرداري  سوم  و  د، 
ن اين سه كارشناس حق دارند كه كتاب ها را كارشناسي 

را كه مناسب است، براي مدرسه انتخاب كنند. 
عرضه  نمايشگاه  در  هم  كمك آموزشي  هاي 

يا مديران  كه  كرده ايم  فراهم  را  امكاني  سال  هر   
رس بتوانند هنگام مراجعه به نمايشگاه، از يك

 مشخصي براي معلمان مدارس كتاب  
 معلمان هم بتوانند از كتاب خانه ي
كتاب نمايشگاه  در  ما  بگيرند. 
نداريمممم،  تست،  مثال  براي   
علمي سطح  ارتقاي  به  كه 
نمايش  به  كند،  مك 
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طبقه بندي انتخاب كتاب هاي نمايشگاه چه طور است؟
 يكي از انتقادهايي كه هر سال به نمايشگاه وارد مي شد اين بود كه معلم در نمايشگاه با 
حجم زياد كتاب مواجه مي شود؛ مثًال 15000 جلد كتاب از 400 ناشر. اين مانع انتخاب كتاب به 
درستي مي شود و معلم ناچار از روي سليقه كتاب انتخاب مي كند. براي حل اين مشكل، امسال 
يك بخش موضوعي ايجاد كرديم. امسال ما پس از ارسال كتاب ها توسط ناشران و پس از بررسي 
عرضه  نمايشگاه  در  را  كار  حاصل  كرديم.  طبقه بندي  موضوع  براساس  را  كتاب ها  كارشناسان، 
كرديم و از مسئوالن مدرسه خواستيم كه به بخش موضوعي نمايشگاه مراجعه كنند. اين كار 
باعث شد كه مسئوالن با مراجعه به اين بخش، با صرف وقت كمتر بتوانند از همه ي كتاب ها بازديد و 
خريد كنند. در ضمن، ما دو كارشناس كتاب داري را هم در اين بخش قرار داده بوديم تا به اشخاصي 

كه مي خواهند كتاب بخرند، كمك كنند. 
كتاب هاي برگزيده ي جشنواره ي رشد هم در نمايشگاه عرضه مي شوند؟

شود.  استفاده  رشد  جشنواره ي  برگزيده ي  كتاب هاي  از  كه  دارند  تأكيد  ناشران  از  خيلي   
هم چنين، ما به ناشران اجازه داديم كه نماينده اي را درون غرفه بگذارند تا به خريداران كتاب را 

راهنمايي كنند. 
آيا از ناشران تخفيف هم مي گيريد؟

 بله. اين تخفيف را صرف فضاسازي و برگزاري نمايشگاه مي كنيم. ما از ناشران براساس 
نشست هاي  معموًال  ما  مي گيريم.  تخفيف  خاصي،  جدول  به  توجه  با  و  نمايشگاه  در  فروش 
هم  اگر  مي كنيم.  اعالم  آنان  به  را  نمايشگاه  ضوابط  و  مي كنيم  برگزار  ناشران  با  صميمانه اي 
تغييري در برگزاري نمايشگاه به وجود آمده باشد، به اطالعشان مي رسانيم. جدول تخفيف را هم 
اعالم مي كنيم. همه ي ناشران از اين جدول به علت آن كه زير عرف بازار است، راضي هستند. 
معموًال تخفيف عرف در بازار بين 40 تا 45 درصد است. ما معموًال حداكثر تخفيفي كه از ناشران 

در نمايشگاه مي گيريم، 30 درصد است. 
برگزار  نمايشگاه  مدارس  براي  هم  تربيت»  منادي  «انتشارات  شهرداري،  از  غير 

مي كند. نظرتان درباره ي اين نمايشگاه ها چيست؟
پسنديده است. منادي تربيت به   كار خوبي است. هر كاري كه براي مدارس انجام شود، 
منادي  انتشارات  مثل  انتشاراتي  مي كند.  عمل  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته  ناشر  عنوان 
تربيت يا «انتشارات مدرسه» هم خدماتي به مدارس مي دهند، ولي چون تعداد مدارس زياد است 

و آن ها بودجه ي كافي ندارند، شهرداري هم به كمك آن ها آمده است. 
در چند سال اخير، انجام كارهاي فرهنگي در كشور اوج گرفته و كامًال ملموس است. شما اگر 
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دهه ي 1370 را از لحاظ حمايت فرهنگي بررسي كنيد، مي بينيد كه حمايت هاي پنج سال گذشته با آن 
سال ها قابل مقايسه نيست. اما اين حمايت ها بايد نظام مند شوند. ضروري است بين شهرداري تهران و 

سازمان هاي حمايتي ديگر، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تفاهم خوبي برقرار  شود. 
ما اميدواريم كه بتوانيم يك سطح پايين تر، يعني پيش دبستاني ها يا مهدكودك ها را 

هم پوشش دهيم. با توجه به افزايش مهدكودك ها، شايد بشود يك كار پايه اي 
انجام داد. 

مثل  پايين تر،  تحصيلي  دوره هاي  براي  نمايشگاه  برپايي 
پيش دبستان، جزو برنامه هاي آينده ي شماست؟

 بله.
مهم ترين ويژگي  نمايشگاه ياد يار مهربان چيست؟

 تكريم ارباب رجوع. يعني ما سعي مي كنيم فضاي مناسبي را فراهم كنيم 
و به نماينده ي مدرسه احترام بگذاريم. ما هميشه كوشيده ايم خودمان را نقد كنيم. 

يعني از دوره ي دوم كه من مسئول بودم تا دوره ي هفتم كه چند ماه پيش برگزار شد، ما 
فقط در فكر برگزاري هرچه بهتر نمايشگاه بوده ايم. 

سوزني به خود!
مهم ترين نقد خودتان از نمايشگاه چه بوده است؟

 ما در سال گذشته(1387)، براي اطالع رساني به شدت دچار مشكل شده بوديم. ولي امسال، 
هم تلويزيون، هم راديو و هم تبليغات شهري، پوشش خوبي از لحاظ اطالع رساني به ما دادند. 

مدارس  از  بعضي  و  است  كوتاه  هفته  يك  است.  نمايشگاه  وقت  بودن  كوتاه  بعدي،  مشكل 
نمي توانند حضور پيدا كنند. 

غيرانتفاعي  و  دولتي  مدرسه ي  بين  فرقي  ما  كه  است  اين  نمايشگاه  قوت  نقاط  جمله  از 
نمي گذاريم. اعتقاد داريم كه مدرسه ي غيرانتفاعي باري از دوش دولت برمي دارد. 

نمايشگاه  بازديدكنندگان  از  شما  نظرسنجي  داشته ايد.  هم  نظرسنجي  كه  شنيديم 
چگونه بوده است؟

 ما به دو صورت و از دو دستگاه نظرسنجي كرديم. يكي خودمان نظرسنجي كرديم و ديگري 
«مركز نظارت و بازرسي فرهنگي- هنري» به شيوه ي مستقيم اين كار را انجام داد؛ يعني از مدير 
مدرسه سؤال مي كند. همه ي اين ها در سيستم ثبت مي شود. ناگفته نماند، در سال 1387، 86/7 

درصد از بازديدكنندگان، از نمايشگاه رضايت داشتند. 

ما اميدواريم كه 
بتوانيم پيش دبستاني ها يا 

مهدكودك ها را هم پوشش 
دهيم. با توجه به افزايش 
مهدكودك ها، شايد بشود 

يك كار پايه اي انجام 
داد
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ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

گفت وگو با يوسف يعقوبي فر، مديرعامل مؤسسه ي فرهنگي منادي تربيت

منادي تربيتهمه چيز درباره ي
لطفاً ما را با تاريخچه ي مؤسسه ي منادي تربيت آشنا كنيد.

منادي  فرهنگي  «مؤسسه ي  مديرعامل  يعقوبي فر،  يوسف  بنده   
تربيت»، ناشر وابسته به معاونت پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش و 
مشاور معاون پرورشي هستم. مؤسسه ي فرهنگي منادي تربيت براي تحقق 
اهداف پرورشي تأسيس شده است و مي كوشد در زمينه ي فرهنگ مطالعه و 
كتاب خواني گام هاي مؤثري بردارد. در اين راستا به عنوان يك نشر وابسته 
به وزارت آموزش وپرورش، به توليد كتاب هاي ديني، تربيتي، 

پرورشي و اخالقي مي پردازد. 
در حدود سه سالي كه بنده در مؤسسه ي فرهنگي 
عنوان   300 حدود  داشته ام،  حضور  تربيت  منادي 
كتاب توليد كرده ايم و گذشته از اين، به تجديد چاپ 

كتاب ها پرداخته ايم. 
منادي تربيت بعد از آمدن من، حدود 170 عنوان 
يك  روز  سه  هر  يعني  است؛  كرده  توليد  كتاب 

عنوان كتاب جديد داشته ايم. 

3333322222
2222999922229999
ززززمسمسمسمستاتاتاتان نن ن 1313131388888888

لطفاً ما را با تاريخچه ي مؤسسه ي منادي تربيت
«مؤسسه مديرعامل  يعقوبي فر،  يوسف  بنده
تربيت»، ناشر وابسته به معاونت پرورشي و تربيت بدني
مشاور معاون پرورشي هستم. مؤسسه ي فرهنگي مناد
اهداف پرورشي تأسيس شده است و مي كوشد در زمين
ع كتاب خواني گام هاي مؤثري بردارد. در اين راستا به
به وزارت آموزش وپرورش، به توليد كت

پرورشي و اخالقي مي پردازد.
در حدود سه سالي كه بنده د
داشته ام حضور  تربيت  منادي 
كتاب توليد كرده ايم و گذشته

كتاب ها پرداخته ايم. 
منادي تربيت بعد از آمدن
يع است؛  كرده  توليد  كتاب 
عنوان كتاب جديد داشته اي
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حضور شما در منادي تربيت چه امتيازاتي داشته است؟
غيردرسي  حقير، در زمينه ي كتاب و مطالعه  و ارتقاي نرخ مطالعه ي   در زمان حضور اين 
دانش آموزان و معلمين، گام هاي مؤثري برداشته شده است. در زمينه ي برگزاري نمايشگاه هاي 
كتاب، طرح ملي ده هزار نمايشگاه كتاب در ده هزار مدرسه و دو سال بعد، طرح سي هزار نمايشگاه 

در سي هزار مدرسه را برگزار كرديم. طي سه سال، برگزاري چهار دوره نمايشگاه را 
كتاب  ميليارد   7 تا  ميليارد   5  /5 حدود  دارد.  خوشبختي  جاي  اين  بوديم.  شاهد 

براي مدارس آموزش و پرورش كشور ارسال كرديم.در سال 1388، كتاب هايي كه 
شوراي بررسي ما براي دانش آموزان و معلمين مناسب اعالم كردند، 9050 عنوان 
بود كه نسبت به سال قبل رشدي تقريباً 20 درصدي را نشان مي دهد. از اين 
تعداد 2726 عنوان مربوط به دوره ي ابتدايي، 1357 عنوان مربوط به دوره ي 

راهنمايي و 4922 عنوان مربوط به دوره ي متوسطه بوده است. 
حضور ناشرين در نمايشگاه چگونه بوده است؟

 تعداد ناشرين شركت كننده در نمايشگاه در سال 1387، معادل 406 ناشر بود، 
ولي در سال 1388، تعداد آن ها به 485 مؤسسه رسيد. اين نشان دهنده ي اقبال ناشرين 

را  كتاب ها  نداشته ايم.  ناشرين  حضور  براي  ممانعتي  هيچ  ما  است.  تربيت  منادي  مؤسسه ي  به 
براساس انتخاب استان ها ارسال مي كنيم و به همين دليل، استقبال استان ها از مؤسسه ي منادي 
تربيت بيشتر شده است. نكته ي مهم اين است كه در سال هاي گذشته ناشرين مدنظر بودند، اما 

در سال هاي اخير كتاب مدنظر است و استان. 
نحوه ي انتخاب كتاب ها براي هر استان چگونه است؟

آن ها  و  مي دهيم  قرار  استان  ادبي  كارشناسان  و  مدارس  اختيار  در  را  كتاب ها  فهرست  ما   
تاكنون  مي فرستند،  كه  گزارش هايي  به  بنا  مي كنند.  انتخاب  مدرسه ها  نياز  براساس  كه  هستند 

رضايت نسبي و بعضي رضايت كامل داشته اند. 
منادي تربيت از چه سالي كار نشر را شروع كرد؟

 از بدو تأسيس كار نشر را شروع كرد، البته به نام «انتشارات تربيت» و وظيفه ي توليد و 
تدوين كتاب هاي معاون پرورشي را برعهده گرفت. 

سي هزار نمايشگاه كتاب در سي هزار مدرسه كشور
روند برپايي سي هزار نمايشگاه در سي هزار مدرسه چگونه است؟ 

 در نيمه ي اول ارديبهشت ماه مقدمات فراخوان، را فراهم مي كنيم. در جلسه اي با حضور 

فهرست 
كتاب ها را در اختيار 

مدارس و كارشناسان 
ادبي استان قرار مي دهيم و 
آن ها هستند كه براساس 

نياز مدرسه ها انتخاب 
مي كنند
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مطرح مي كنيم كه امسال مي خواهيم  تربيت  منادي  فرهنگي  مديره  مؤسسه ي  هيئت  اعضاي 
طرح سي هزار نمايشگاه كتاب را برگزار كنيم. اين موضوع را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
هم در ميان مي گذاريم و تفاهم نامه اي را امضا مي كنيم. بعد از تصويب اين طرح ملي كه سي هزار 
به  تيرماه  اول  نيمه ي  در  را  فراخوانمان  شود،  برگزار  مدرسه  سي هزار  در  كتاب  نمايشگاه 
كتاب هاي  كه  مي كنيم  اعالم  فراخوان  اين  در  مي دهيم.  كثيراالنتشار  روزنامه هاي 
كودك و نوجوان سه سال اخير را مي پذيريم. البته در سال هاي اخير كتاب هاي 

تجديد چاپ شده نيز داشتيم. 
بعد از فراخوان، ناشرين يك نمونه از كتاب هايشان را به فروشگاه مركزي 
منادي تربيت مي آورند كه مسئول تحويل كتاب هاست و كتاب ها را براساس 
موضوع طبقه بندي و چينش مي كند. شوراي بررسي وزارت آموزش و پرورش و 
كارشناس مسئول ادبي اين وزارت خانه، از طريق رايزني با افرادي كه در حوزه ي 
معرفي  ما  به  را  مناسب  كتاب هاي  روز   20 مدت  ظرف  هستند،  خبره  كتاب شناسي 

مي كنند. 
شد.  شناخته  مناسب  دانش آموزان  براي  كتاب   9005 كتاب،  عنوان   23800 بين  از  امسال 
نمايشگاه متمركزي در تبريز برپا كرديم و از كارشناسان ادبي و كتاب شناس هر استان دعوت 
كرديم تا بيايند و كتاب هايي را كه مناسب منطقه و مدرسه شان است، انتخاب كنند. آن ها فهرستي 

از كتاب ها تهيه كردند و به ما تحويل دادند. 
مسئولين منادي تربيت، پس از مرتب كردن فهرست ها و وارد كردن آن ها به سيستم رايانه اي، 
براساس برنامه ي تطبيقي كه در سيستم وجود دارد، كتاب ها را «تيراژبندي» مي كنند. امسال يك 
هفته قبل از برگزاري نمايشگاه كتاب، همه ي كتاب ها به استان ها فرستاده شدند و در معرض 

ديد عموم قرار گرفتند. 
انتشارات منادي تربيت چند عنوان كتاب براي نمايشگاه فرستاده است؟

 300 عنوان كتاب. 
از كتاب هايي كه شما مي فرستيد، براي تجهيز كتاب خانه  هم استفاده مي شود؟

نيز  را  بخشي  مي شود.  خريداري  دانش آموزان  توسط  كه  نمايشگاه  كتاب هاي  از  بخشي   
مجدداً  شده  فرستاده  كتاب هاي  از  اگر  مي خرند.  كتاب خانه  در  استفاده  براي  مدرسه  مسئولين 

درخواست كنند، براي آن ها مي فرستيم. 
آيا منادي تربيت بر برگزاري نمايشگاه ها در مدارس هم نظارت دارد؟

 خير. اوًال، ما نيروي انساني الزم را براي نظارت نداريم. ثانيًا، منادي تربيت مجري طرح است 

امسال 
از بين 23800 عنوان 

كتاب، 9005 كتاب براي 
دانش آموزان مناسب 

شناخته شد



و معاون پرورشي استان ها مسئوليت نظارت را برعهده دارد. 
چرا با نهادهاي داخلي آموزش وپرورش براي بهتر برگزار شدن نمايشگاه ها  همكاري 

نمي كنيد؟
 بارها اين بحث مطرح شده و تصميماتي هم گرفته شده است؛ اما هيچ يك از سازمان ها در 
عمل به تصميمات وفادار نمي مانند. ما همين پيشنهاد را به «انتشارات مدرسه» داديم، اما بنا به 

داليلي كه داشتند، قبول نكردند. 
كارشناسان انتخاب كتاب توسط چه سازماني انتخاب مي شوند؟

 معاون پرورشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش براي افراد زبده و خبره ابالغيه مي فرستد و 
شوراي بررسي كتاب تشكيل مي شود. دبير اين ستاد را وزارت آموزش و پرورش تعيين مي كند.

معيارهاي يك نمايشگاه استاندارد چيست؟
 تعدد عناوين و متنوع بودن كتاب ها، و هم چنين تنوع ناشرين مي تواند در برگزاري نمايشگاه 

استاندارد منطقه اي اثرگذار باشد. 

قفسه ي كتاب هاي كمك آموزشي كجاست؟
استفاده  نمايشگاه  در  نيز  كمك آموزشي  كتاب هاي  از  آيا 

مي شود؟
 حدود 10 تا 15 درصد كتاب هاي نمايشگاه، كتاب هاي كمك آموزشي 
هستند. البته ناگفته نماند كه حدود 25 درصد هم به كتاب هاي كمك 
از  بيشتر  درسي  كمك  كتاب هاي  درصد  يعني  دارد.  اختصاص  درسي 

كمك  آموزشي است. 
باالترين آمار فروش مربوط به چه نوع كتاب هايي است؟
 سال گذشته كتاب هاي علمي رتبه  ي اول و كتاب هاي مذهبي 

و ادبيات داستاني به ترتيب رتبه ي دوم و سوم را 
به خود اختصاص دادند. امسال نيز كتاب هاي 
بيشترين  داستاني  و  نوجوان  و  كودك  ادبيات 

فروش را داشتند. 
ناشرين  با  شما  قرارداد  نحوه ي 

چگونه است؟
بلكه  نمي بنديم،  قرارداد  ناشرين  با   

وزشي كجاست؟
استفاده  نمايشگاه  در  نيز  ي 

 نمايشگاه، كتاب هاي كمك آموزشي 
25 درصد هم به كتاب هاي كمك 
از  بيشتر  درسي  كمك  كتاب هاي 

 چه نوع كتاب هايي است؟
به  ي اول و كتاب هاي مذهبي 

دوم و سوم را
كتاب هاي 
بيشترين   

شرين 

بلكه 
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كتاب ها را به صورت امانت مي گيريم. بعد از برگزاري نمايشگاه ها  و اين كه استان ها پول كتاب ها 
را به ما دادند، ما نيز بدهي ناشرين را مي پردازيم. الزم به ذكر است كه امسال چند عامل باعث 
بدحسابي ما با ناشرين شد؛ از جمله هزينه ي اجاره ي انبار و ديگر هزينه هاي اجرايي طرح. در حال 
حاضر ما 60 ميليون به ناشرين بدهكاريم و 90 ميليون از استان ها طلب داريم. در اولين فرصت 

كه طلبمان را گرفتيم، بدهي مان را تسويه مي كنيم. 
براي خريد كتاب از ناشر چند درصد تخفيف مي گيريد؟ و اين تخفيف چه مي شود؟

 پايين ترين درصد تخفيف 15 درصد و باالترين آن 40درصد است. 40درصد تخفيف مربوط 
به كتاب هايي چون كتاب هاي مرجع، كتاب  الميزان و فرهنگ نامه ها مي شود. كتاب هاي «انتشارات 

علمي و فرهنگي» و «جهان رايانه» نيز تخفيف بااليي دارند. 
ترتيب است كه 20 درصد به دانش آموزان  تخفيف ها به اين  تقسيم بندي مبلغ حاصل از  اما 
براي خريد كتاب تخفيف مي دهيم و 12/5 درصد حق الزحمه ي عوامل اجرايي است كه در كل 

32/5 درصد مي شود. 
اجراي  تا  فراخوان  زمان  از  نمايشگاه،  برگزاري  است.  نفر  تربيت23  منادي  كاركنان  تعداد 
همان طور  مي ماند.  ما  براي  درصد   7/5 فقط  و  برمي گيرد  در  را  زيادي  هزينه ي  طرح،  كامل 
كه مي بينيد، براي مجري طرح، اجراي سي هزار نمايشگاه در سي هزار مدرسه مقرون به صرفه 
نيست. البته ناگفته نماند كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هزينه ي 10 درصد از حجم عمليات 

را مي پردازد. 
جمعي از ناشرين به باال بودن درصد تخفيف اعتراض دارند. چون مي گويند از آن ها 
تخفيف باال مي خواهند، كتاب هاي مفيدشان را در نمايشگاه عرضه نمي كنند. نظر شما 

در اين مورد چيست؟
 اين اعتراض را وارد مي دانم. بايد بگويم كه ناشران كتاب خوب و مناسب را ارائه مي دهند، 
ولي هنگام تحويل، تعداد مورد نياز ما را تأمين نمي كنند. كتاب  خوب همان روز هاي اول فروخته 

مي شود و اگر تعداد بيشتري بخواهيم، ناشر نمي دهد. 
در عين حال، بعضي از كتاب هاي خوب هم اصًال به نمايشگاه نمي آيد؛ مثًال كتاب گران قيمت، 
و ما نمي توانيم كتاب  گران قيمت را در كارتن 100 عنواني كتاب قرار دهيم، زيرا چنين كتابي 

جاي 20 عنوان كتاب را مي گيرد. 
نياز  براساس  كه  ببريم  دانش آموزي  جامعه ي  به  را  كتاب هايي  مي كوشيم  ما  حال،  هر  در 
اسالمي  تربيت  و  تعليم  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  اهداف  تحقق  راستاي  در  و  دانش آموزان 

باشد. 
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ويـــــژه ي
نمايشگاه كتاب

اسالمي  فرهنگ  و  ارشاد  وزارت  كتاب  خريد  شوراي 
شامل چه كساني است؟

 اين شورا از نمايندگان انجمن هاي نويسندگان، نمايندگان 
نهادهاي مربوط به كتاب و كتاب خانه ، برخي از مسئوالن حوزه ي 
كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نيز كارشناساني در 
و  تجربي  انساني،  علوم  از  اعم  گوناگون،  حوزه هاي 
پايه كه تخصص هاي ويژه دارند و انتخاب كتاب 
نيازمند تخصص آن هاست تشكيل شده است. در 
بعضي دوره ها، ناشران هم در اين شورا نماينده 
داشتند كه هرچند ماه يك بار تغيير مي كرد و 
فعًال بنا به داليلي حذف شده است. بنده هم 
نويسندگان  «انجمن  نماينده ي  عنوان  به 
شدم  معرفي  شورا  به  نوجوان»  و  كودك 
كه پس از مدتي با رأي گيري ديگر اعضا 

مسئوليت آن برعهده ام قرار گرفت. 

3333388888
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كتاب خريد  شوراي 
شامل چه كساني اس
اين شورا از نمايند
نهادهاي مربوط به كتاب

كتاب وزارت فرهنگ
گو حوزه هاي 
پايه كه ت
نيازمند
بعضي
داشت
فعال
به
ك
ك

گفت وگو با جواد محقق، مسئول شوراي خريدكتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

«حمايتي» نيستندكتاب هاي كمك درسي
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اعضاي شورا نماينده ي كدام نهادها هستند؟
 بعضي از اعضا ثابت نيستند و به تناسب نيازهايي كه پيش مي آيند، به شورا دعوت مي شوند 
شامل  ثابت  اعضاي  اما  كنند.  تأييد  خريد  براي  را  كتاب ها  بودن  علمي  تخصصشان،  طبق  تا 
نماينده ي كتاب خانه هاي مساجد، نماينده ي كتاب خانه هاي قرآني، نمايندگان تشكل هاي مربوط 
به نويسندگان (مشخصًا انجمن قلم و انجمن نويسندگان كودك و نوجوان) و تعدادي از مسئوالن 

كتاب خانه هاي  نهاد  هم  قبل  چندي  تا  فرهنگي.  معاونت  كتاب  به  مربوط  ادارات 
عمومي نيز در شورا نماينده داشت، اما در حال حاضر جزو مجموعه ي ما نيستند 

و خودشان مجزا خريد مي كنند. البته اين نمايندگان گاهي تغيير مي كنند اما 
نمايندگي هم چنان پابرجاست. 

هم چنين، از حدود يك وسال نيم پيش قرار بر اين شد كه هزينه ي خريد 
كتاب هاي حوزه هاي علميه و كتاب خانه هاي دانشگاهي هم به خودشان 
پرداخت شود. هر چند در اين روش ممكن است تيم هايي كه به انتخاب 

كتاب گمارده مي شوند، به بازار كتاب اشراف نداشته باشند، اما در هر صورت 
اعتقاد بر اين بود كه آن ها زمينه ي تخصصي و كتاب هاي مورد نيازشان را بهتر 
مي شناسند. به همين دليل هم بودجه ي خريد كتاب به خودشان پرداخت شد. 

روند انتخاب كتاب ها در شورا چگونه است؟
همه ي  نمايندگان  توسط  كتاب ها  همه ي  تقريبًا  بشوم،  شورا  مسئول  بنده  اين كه  از  قبل   
ايراداتي  روش  اين  من  نظر  به  اما  مي شد.  خريداري  و  انتخاب  و  مالحظه  شده  گفته   نهادهاي 
داشت؛ از جمله نبود نگاه تخصصي در انتخاب كتاب ها، به همين دليل از زماني كه بنده مسئوليت 

شورا را به عهده گرفتم، در نحوه ي انتخاب كتاب تغييراتي ايجاد كردم. 
يكي از اين تغييرات، تقسيم كار و بررسي تخصصي كتاب هاست. به اين معني كه كتاب هاي 
حوزه هاي متفاوت را متخصصان و كارشناسان همان حوزه بررسي مي كنند و با توجه به تخصص، 
تحصيالت، اطالعات كتاب شناسي و شناختي كه از نويسنده و ناشر دارند، دست به انتخاب كتاب 
كتاب هاي  مثًال  دارد.  را  خودش  كارشناس  موضوع  هر  حاال  يعني  مي زنند.  كتاب خانه ها  براي 
را  قرآني  كتاب هاي  يا  مي شود  بررسي  پزشكي  دانشكده هاي  استادان  از  يكي  توسط  پزشكي 
مسئول كتاب خانه هاي قرآني كشور كه دكتراي علوم قرآني است بررسي مي كند. به همين ترتيب 

كتاب هاي حوزه هاي ديگر هم توسط دست اندركاران همان حوزه بررسي و انتخاب مي شود. 
عالوه بر اين، گاهي قراردادهايي ميان وزارت ارشاد و برخي نهادها اعم از دانشگاه ها، مساجد، 
مؤسسات فرهنگي و ... منعقد مي شود كه براي برگزاري جشنواره، مسابقه يا فعاليت ديگري كه 

كتاب هاي 
حوزه هاي متفاوت را 

متخصصان و كارشناسان 
همان حوزه بررسي مي كنند و 

با توجه به تخصص، تحصيالت، 
اطالعات كتاب شناسي و شناختي 

كه از نويسنده و ناشر دارند، 
دست به انتخاب كتاب 

مي زنند
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دارند تعداد قابل توجهي كتاب هديه شود. در اين صورت هم با توجه به قرارداد منعقد شده بين 
ارشاد و نهاد مربوطه، كتاب ها توسط شورا انتخاب و خريداري مي شوند. 

تغييرات شوراي خريد كتاب
درباره ي تغييرات ديگري كه بعد از مسئوليت شما در شورا ايجاد شده است 

هم توضيح بدهيد.
از  قبل  بود.  دولتي  ناشران  از  خريد  شد،  ايجاد  كه  تغييراتي  ديگر  از   
مسئوليت بنده، فقط از ناشران بخش خصوصي كتاب خريداري مي شد. 
به نظر من اين روش هم اشتباه بود. به اين دليل كه بخشي از بهترين 
منتشر  دولتي  ناشران  توسط  گوناگون،  حوزه هاي  در  ما  كتاب هاي 
پرورش  «كانون  نوجوان،  و  كودك  ادبيات  حوزه ي  در  مثًال  مي شود. 
در  تربيت»،  «منادي  مدرسه»،  «انتشارات  نوجوان»،  و  كودك  فكري 
زمينه ي كتاب هاي دانشگاهي، «انتشارات سمت»، در زمينه ي علوم ديني 
انتشارات حوزه ي علميه  و دفتر تبليغات اسالمي يا بوستان كتاب و چند ناشر 
ديگر، بهترين كتاب هاي حوزه ي خودشان را منتشر مي كنند. با خريد نكردن از اين 
ناشران، مخاطبان  ما از بخشي از بهترين كتاب هاي منتشر شده در كشور محروم مي شدند. در 
حالي كه حتي مخاطب كتاب خوان ماست كه بهترين ها و مناسب ترين هاي عرصه ي توليد كتاب 
را در كتاب خانه ها بيابد. به خصوص كه بسياري از ناشران بخش خصوصي، به علت كم تواني فني 

و مالي، ممكن است نتوانند  كتاب هاي پر هزينه را منتشر كنند. 
ارشاد  وزارت  فرهنگي  معاونت  با  كه  گفت وگوهايي  با  را  قاعده  اين  داليل،  اين  به  توجه  با 

داشتيم، تغيير داديم و حوزه ي ناشران را عام تر و گسترده تر كرديم. 
تغيير عمده ي ديگري كه ايجاد شد، در رابطه با مراجعه ي ناشران به شورا بود. در گذشته ناشران 
براي ارائه ي آثارشان شخصًا به شورا مراجعه مي كردند و همين موضوع، باب گفت وگوهاي بعضًا 
نامطلوب، ارتباطات خاص و گاهي اصطكاك ها را پيش مي آورد. از سوي ديگر، طبيعتًا ناشري كه 
بيشتر مراجعه مي كرد، كارش پيش مي افتاد. در حالي كه برخي ناشران، به خصوص آنان كه در 
شهرستان ها بودند، كمتر مي توانستند مراجعه كنند. به همين دليل ممكن بود كتاب هايشان كمتر 
در معرض ديد و توجه باشند در نتيجه دوباره كتاب ها براي بررسي به شورا  فرستاده مي شد. براي 
جلوگيري از اين قضيه و احقاق حق ناشراني كه در شهرستان ها بودند يا كمتر مراجعه مي كردند؛ 
از  مستقيمًا  كتاب ها  حاضر  حال  در  كرديم.  منتفي  هم  را  خريد  شوراي  تغيير  سومين  عنوان  به 

كتاب ها 
مستقيماً از ناشران 

تحويل گرفته نمي شوند. 
از همان سهميه اي كه براي 

وزارت ارشاد ارسال مي كنند، يك 
نسخه هم به شورا فرستاده 
مي شود و مورد بررسي قرار 

مي گيرد
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ناشران تحويل گرفته نمي شوند. از همان سهميه اي كه براي وزارت ارشاد ارسال مي كنند، يك 
نسخه هم به شورا فرستاده مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. 

در ضمن قبل از مسئوليت بنده، شورا فقط كتاب هاي چاپ اول همان سال را مي خريد. تغيير 
قبل  سال هاي  چاپ  كتاب هاي  از  موردي،  صورت  به  كه  بود  اين  كردم  ايجاد  من  كه  ديگري 
كتاب هاي  از  ما  مي شود،  تأسيس  جديدي  كتاب خانه ي  كه  زماني  مثًال  مي كنيم.  خريداري  هم 
چاپ سال هاي قبل هم مقداري برايشان خريداري مي كنيم. در غير اين صورت، از بسياري از 

كتاب هاي خوب سال هاي قبل محروم مي مانند. 
ناشران،  بعضي  از  كه  مي كنند  متهم  را  شورا  گاهي  نيستند،  مطلع  موضوع  از  چون  بعضي 
كتاب هاي قديمي مي خرند. در حالي كه اين كار قانوني است، و براي غني كردن كتاب خانه هاي 

تازه تأسيس انجام مي شود. 
هم چنين است خريد كتاب هاي خسارتي از ناشراني كه به علت حادثه هايي مثل آتش سوزي يا 

آب گرفتن انبار و ... نيازمند بازسازي خودشان هستند. 
ميزان خريد هر كتاب چگونه تعيين مي شود؟

 تعيين تعداد كتاب  برعهده ي نمايندگان نهادهاي عضو شوراست. به اين صورت كه به تناسب 
كتاب خانه هاي تحت پوششان، كتاب انتخاب مي كنند. گاهي ممكن است همه ي اعضا از يك 
كتاب سفارش بدهند، كه طبيعي است در اين صورت تعداد بيشتري از آن كتاب خريداري مي شود 

كه البته باز برخي به علت ناآگاهي، شورا را به ارتباطات خاص با برخي ناشران متهم مي كنند. 
خريد همه ي كتاب ها به يك اندازه نيست. مثًال كتاب هاي حوزه ي كودك و  در هر صورت 
نوجوان، به علت گستردگي مخاطب، بيشتر خريداري مي شوند. ولي از يك كتاب فني يا پزشكي 
خاص، چون مخاطب عمومي ندارد، طبيعتًا خريد محدودتري صورت مي گيرد. عالوه بر اين ها، 
گاهي وزارت ارشاد طبق قرارداد يا توافق، از طرح هايي كه نيازمند كتاب هستند، حمايت مي كند. 
به اين ترتيب كه نهادي طرحش را در ارشاد توجيه مي كند و شورا نيز با توجه به نياز آن نهاد، 

براي خريد كتاب اقدام مي كند. 

مهجوري تعريف كتاب كمك آموزشي
كتاب هاي آموزشي در خريدهاي شورا چه جايگاهي دارند؟

آموزش  را  مطلبي  نوعي  به  كتابي  هر  و  نداريم  غيرآموزشي  كتاب  اصًال  كه  معتقدم  من   
مي دهد. ما هنوز در كشور تعريف درستي از كتاب آموزشي نداريم. يعني وقتي مي گوييم كتاب 
كتاب  به  نزديك  محتوايي  كه  كتابي  يعني  است؛  كمك درسي  كتاب  منظورمان  غالبًا  آموزشي، 
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درسي دارد. مثل تست يا حل المسائل.
در هر صورت، شورا معموًال كتاب هاي كمك درسي را نمي خرد و اين گونه كتاب ها در زمره ي 
كتاب خانه هاي  نهاد  تقاضاي  به  بنا  گذشته،  سال  اما  نيستند.  ارشاد  وزارت  حمايتي  كتاب هاي 
مساجد كشور، مبني بر خريد كتاب هاي كمك درسي به خصوص در حوزه ي دبيرستان، وزارت 

ارشاد رقمي حدود سه ميليارد تومان را به اين امر اختصاص داد. 
براي  كتاب خانه هايشان،  به  دانش آموزان  از  تعدادي  مراجعه ي  كه  مي كرد  استدالل  نهاد  اين 
برطرف  كتاب خانه ها  در  را  دانش آموزان  نياز  اين  بتوانيم  اگر  و  كتاب هاست  اين گونه  از  استفاده 
به  آن  ها  مراجعه ي  و  مي  گيرند  انس  هم  كتاب خانه  و  كتاب  با  تدريج  به  دانش آموزان  كنيم، 

كتاب خانه مستمر مي شود. 
با اين كه من مخالف اين خريد بودم و تا مدتي هم فهرست كتاب ها را به عنوان مسئول شورا، 
امضا نكردم، اما چون قرارداد بسته شده بود و قرار هم نبود اين كار تداوم پيدا كند، نهايتاً  خريد 

انجام شد.
كتاب هاي كمك آموزشي را هم كه مستقيمًا به كتاب هاي درسي مرتبط نيستند، اما به صورت 
غيرمستقيم در جهت تعميق و گسترش برنامه ي درسي هستند، در همان طرح خريدهاي شورا 

براي كودكان و نوجوانان تهيه مي كنيم. 
چرا شما با خريد كتاب هاي كمك درسي مخالف بوديد؟

 من معتقدم اگر كسي به اين كتاب ها نياز داشته باشد، نيازش تمام وقت است و نمي تواند 
كتاب را فقط براي يك هفته از كتاب خانه به امانت بگيرد. براي مثال، اگر كتاب تست باشد، بايد 
تست هر درس را هم زمان با همان درس زد كه الزمه اش همراه داشتن يك ساله كتاب است و 
گاه اين اتفاق هم داخل خود كتاب ها مي افتد. يعني كتاب دست خورده مي شود و خالصه براي نفر 
بعدي چندان قابل استفاده نخواهد بود. هم چنين، بسياري از كتاب هايي كه به عنوان كتاب كمك 
درسي منتشر مي شوند، از نظر كارشناسان جدي آموزش و پرورش، براي آموزش مضر قلمداد 

مي شوند. من مايل نبودم كه به عنوان يك معلم، در اين كار كمك كرده باشم. 

«رشد» در شورا
برگزيده  ي  كتاب هاي  خريد  زمينه ي  در  ارشاد،  وزارت  كتاب  خريد  شوراي  آيا 

جشنواره ي رشد برنامه ي خاصي دارد؟
مثل  ارشاد  وزارت  گوناگون  جشنواره هاي  برگزيده ي  كتاب هاي  خريد  شورا،  كلي  قاعده ي   
كتاب سال و كتاب فصل كتاب جالل و پروين و ... است كه به تناسب نوع و رشته ي كتاب، 



خريداري مي شود. با وجود اين كه شورا از لحاظ قانوني موظف نيست كه جشنواره هاي ديگر را 
پوشش بدهد، اما در حال حاضر اين قاعده به جشنواره هاي ديگر نيز تسري پيدا كرده است. يعني 
شورا كتاب هاي ديگر جشنواره ها را هم تا آن جا كه منافي مباني فرهنگي كشور نباشند، خريداري 

مي كند. 
از نظر شما، به كار طرح سامان بخشي و جشنواره ي رشد چه اشكاالتي وارد است كه 

بايد حل شوند تا اين طرح تأثير بهتري بگذارد؟
 حوزه ي كتاب هاي كمك درسي و فراتر از آن، كتاب هاي كمك آموزشي، حوزه ي پول سازي 
است. به همين دليل هم اغلب كساني كه دنبال سود بردن هستند، به نوعي از اين بازار سوء 
استفاده مي كنند. ميدان دادن به اين افراد كار درستي نيست، چه برسد به اين كه آثارشان را هم 

بخريم. 
هم،  رشد  جشنواره ي  و  آموزشي  كمك  كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  در 

بخشي از كتاب هايي كه انتخاب مي شوند، كمك درسي هستند، نه كمك 
آموزشي. گاهي حتي كتاب هاي عمومي هستند. به همين دليل، كتاب هايي 
كه در دوره هاي گوناگون جشنواره ي كتاب هاي كمك آموزشي انتخاب 
شده اند، در جشنواره هاي ديگر مثل كتاب فصل، جشنواره ي حوزه  و 

ديگر جشنواره ها هم انتخاب شده اند. اين نشان دهنده ي عدم دقت 
در تحديد موضوع است. 

من معتقدم مهم ترين نقدي كه بر جشنواره و طرح سامان بخشي 
وارد است، همين نداشتن تعريف مشخص از كتاب كمك آموزشي 

كمك  كتاب  تعريف  در  جدي  تجديدنظر  زمان  مي آيد،  نظر  به  است. 
چندان  شكل  همين  به  روند  اين  ادامه ي  و  است  رسيده  فرا  آموزشي 

مقبول نيست. 
يك  پرورش  و  آموزش  كه  مي كنم  پيشنهاد 

گروه كتاب شناسي جدي داشته باشد، در ميان 
جمعيت دست اندركار آموزش و پرورش اعم 

افراد  معلمان،  و  مؤلفان  كارشناسان،  از 
كتاب خوان و كتاب شناس خوبي داريم. 
مي توان گروه چندنفره اي از اين افراد 
معيارهاي  با  كه  كرد  شناسايي  را 

سامان بخشي و جشنواره ي رشد چه اشكاالتي وارد است كه 
تأثير بهتري بگذارد؟

درسي و فراتر از آن، كتاب هاي كمك آموزشي، حوزه ي پول سازي 
ب كساني كه دنبال سود بردن هستند، به نوعي از اين بازار سوء 
ه اين افراد كار درستي نيست، چه برسد به اين كه آثارشان را هم 

هم، رشد  جشنواره ي  و  آموزشي  كمك  ب هاي 
ب مي شوند، كمك درسي هستند، نه كمك 
 عمومي هستند. به همين دليل، كتاب هايي
واره ي كتاب هاي كمك آموزشي انتخاب 
 مثل كتاب فصل، جشنواره ي حوزه  و
شده اند. اين نشان دهنده ي عدم دقت

ه بر جشنواره و طرح سامان بخشي
ف مشخص از كتاب كمك آموزشي 

كمك  كتاب  تعريف  در  جدي  جديدنظر 
چندان  شكل  همين  به  روند  اين  امه ي 

يك پرورش  و  ش 
 باشد، در ميان 

 پرورش اعم 
افراد  مان، 

ي داريم.
ن افراد 
ارهاي
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بسيار دقيق، اولويت هاي جشنواره، نمايشگاه هاي كتاب، خريد وزارت ارشاد براي مدارس و ديگر 
فرصت ها را تعيين كنند. 

براي  اختصاصي  طور  به  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  كتاب  خريد  شوراي  آيا 
كتاب خانه هاي مدارس هم خريد مي كند؟

 در سال تحصيلي گذشته، طبق قراردادي كه معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، با وزارت آموزش 
و پرورش بسته بود، قرار شد از 30 ميليارد تومان بودجه ي خريد كتاب، پنج ميليارد تومان كتاب، 
براي كتاب خانه هاي مدارس خريداري شود. اما متأسفانه وزارت آموزش و پرورش در استفاده از 
اين بودجه ناتوان عمل كرد. يعني ساز و كار اداري- اجرايي كه مي بايد از اين فرصت استفاده 

مي كرد، درست عمل نكرد. 
من در آن زمان مسئول كتاب  «دفتر انتشارات كمك آموزشي» و نيز مسئول شوراي خريد 
ترتيبي بدهم كه خريد مناسبي  وزارت ارشاد بودم. اما با وجود تالش هايي كه كردم، نتوانستم 
صورت بگيرد. در نهايت بعد از همه ي گفت وگوها و اعتراض ها، دوستاني معرفي شدند كه در يك 

فرصت محدود و از روي فهرست كتاب بدون اين كه آن  ها را ببينند، انتخاب كردند!
يكي از ضعف هاي اين روش آن بود كه دوستان از كميت و كيفيت كتاب آگاه نمي شدند و 
صرفًا از روي نام كتاب و با حدس و گمان انتخاب مي كردند. اين روش ضعف ديگري هم داشت. 
ما براي اين كه بدانيم از هر كتاب چند نسخه و براي كجا مي خواهيم، بايد از عدد و رقم مدارس 
و نيازهاي كتاب خانه هاي مدارس مطلع مي بوديم كه چنين نبود. سرانجام از پنج ميليارد تومان 
بودجه ي اختصاص داده شده به كتاب خانه هاي مدارس، سه ميليارد تومان كتاب خريداري شد، 

اما با اين كيفيتي كه گفتم. 
مي بينيد كه مشكل هميشه پول و بودجه نيست و گاهي هم ضعف مديريت و نداشتن سازوكار 

مناسب است. 

پــايــان
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اشارهاشاره
آموزش دوران پيش دبستاني در آمادگي ها و مهدكودك هاي ايران، به گمان بسياري 
از كارشناسان و دست اندركاران تعليم و تربيت، كامل ترين دوره ي آموزش كودك 
ايراني (به مفهوم استمرار دوران كودكي تا 18 سالگي) به شمار مي رود؛ كودكاني 
كه حداقل 12 سال از دوران آموزش خود را در دبستان، راهنمايي، دبيرستان و ... 

پشت نيمكت هاي پرمشق و تكليف مي گذرانند. 
را  ايران  در  پيش دبستاني  پرورش  و  آموزش  روند  برجستگي  دليل  نخستين 
بايد حضور مديريت غيردولتي در كنار مديريت دولتي، هم چون آموزش وپرورش و 
سازمان بهزيستي قلمداد كرد. مديريت خصوصي، در زمينه ي  انتخاب و جاي گزيني 
فراخور  به  كه  امكاني  است؛  داشته  عمل بيشتري  آزادي  خود،  نياز  مورد  كتاب هاي 
آن، دست ناشران خصوصي را نيز در اين رويكرد باز گذاشته است. گذشته از نگاه 
كيفي به كتاب هاي موجود در بازار كتاب، امكان رقابت نيز شرايطي را فراهم آورده 

است تا تنوع كتاب هاي آموزشي و غير آن در اين زمينه، بيشتر و فراگيرتر باشد. 
دليل ديگر اين ادعا را بايد در روش آموزش، يا به اصطالح امروزي آن «فراگيري» 
انتخاب  در  كه  نهادهايي  كرد؛  جست وجو  پيش دبستاني  مراكز  در  موردنظر  مفاهيم 
روش هاي فراگيري نيز، به فراخور انتخاب كتاب و ارتباط هاي كاربردي آن، از آزادي 
نهادهاي  تصميم گيري  منتظر  و  هستند  برخوردار  مدارس  به  نسبت  بيشتري  عمل 
دولتي نمي مانند. اين امكان به مديريت خصوصي اجازه داده است، از كاربردي ترين 

روش ها در كار تعليم و تربيت كودكان پيش دبستاني بهره گيرد. 

و گونه هاي كتاب آموزشي (بخش1)
 جمال الدين اكرمي

كودكان پيش دبستاني
)
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تدوين «واحدهاي كار»، در حال حاضر در دورترين و كوچك ترين مراكز پيش دبستاني 
نيز به رسميت شناخته شده است و استفاده از بازي و هنرهاي كاربردي در گونه هاي 
اهداف  فراگيري  براي  كودك پسند  و  شوق انگيز  ابزاري  عنوان  به  آن،  متفاوت 
واحدهاي كار، ناگزير جلوه مي كند. امكان بهره جويي از رويكردهاي هنري در گونه هاي 
متفاوت نقاشي، نمايش، سرگرمي هاي سازنده (كاردستي)، سفالگري و حتي موسيقي، 
محدود  بسيار  ما  پرورش  و  آموزش  امروز  شرايط  در  آن ها  از  بهره گيري  امكان  كه 
ممكن  روش هاي  كاربردي ترين  از  است،  داده  اجازه  نهادها  اين  مديريت  به  است، 
در گسترش فراگيري مفاهيم در ميان كودكان بهره جويند؛ امكاني كه پس از حضور 
كودك در دبستان، و سپس مدرسه ي راهنمايي و دبيرستان، به حداقل مي رسد و 
سياه،  تخته   و  نيمكت  و  مشق  و  مدرسه اي  شيوه هاي  به  نظري  مفاهيم  از  بهره گيري 
كودك را در حصارهاي خشك و قديمي آن اسير مي كند؛ روشي كه حتي در آموزش 

دانشگاهي ما نيز كم وبيش دنبال مي شود. 

جايگاه كتاب در فرايند آموزش پيش دبستاني 
تنوع كتاب هاي منتشر شده توسط ناشران خصوصي، هرچند امكان بهره جويي هاي غيراستاندارد 
و غيركيفي را نيز به دنبال داشته. اما فقيرترين و سودجوترين ناشر كتاب هاي پيش دبستاني را نيز 
مجبور به قدم گذاشتن در عرصه ي رقابت و پيروي از «واحدهاي كار» و استفاده از رويكردهايي 
چون: رنگ آميزي،  نمونه سازي، دست ورزي، و فراگيري مهارت هايي چون: سامان دهي، مفاهيم 
قياسي، شكل هاي هندسي، تضادها و غيره كرده و توليد مجموعه كتاب هايي چون: الفبا آموز، 

زبان آموز، عددآموز، رنگ آموز و غيره را در دستور كار آن  ها قرار داده است. 
تالش هاي  به  بخشي  كيفيت  و  تقويت  راستاي  در  تنها  دولتي  فعاليت هاي  كه  اميد  اين  با 
محدود  و  تضعيف  نه  شود،  گرفته  كار  به  زمينه  اين  در  سخت كوش  ناشران  و  مربيان  مديران، 
كردن آزادي عمل آنان، در اين جا به جايگاه كتاب هاي آموزشي و گونه هاي آن در روند آموزش 

پيش دبستاني پرداخته مي شود. 
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گوناگوني كتاب هاي پيش دبستاني 
كتاب هاي كودكان، به فراخور ارزش گذاري متن و تصوير، به دو گونه ي فراگير: «كتاب هاي 

مصور»1 و «كتاب هاي تصويري»2 تقسيم مي شود. 
در كتاب هاي مصور، بار اصلي پيام كتاب به عهده ي متن است و تصوير كامل كننده ي عناصر 
محتوايي متن به شمار مي رود. وجود متن هاي نسبتًا طوالني در كتاب هاي مصور سال هاي پاياني 
دبستان يا نوجوانان، ضرورت  و كارايي تصوير را كاهش مي دهد. در كتاب «كودكان و نوجوانان 
و ترويج خواندن»، اثر ثريا قزل اياغ، استاد و پژوهشگر ادبيات كودكان مي خوانيم: «در كتاب 

مصور، تصويرها نقش محوري ندارند، بلكه براي متن، نقش آن ها تكميل كننده است.» 
اما در كتاب هاي تصويري، بار اصلي روايت به عهده ي تصوير است. در اين گونه كتاب ها يا 
متني ديده نمي شود و يا تنها براي كامل كردن تصوير به كار مي آيد. كودك در اين گونه كتاب ها، 
اصطالحًا «تصويرخواني» مي كند و از راه پي گيري رويدادهاي شكل گرفته در تصويرهاي پياپي، 
«پيرنگ» متن را درمي يابد. پري نودلمن، منتقد ادبيات كودكان، معتقد است: «كتاب تصويري 
كتابي است كه از طريق مجموعه اي از تصاوير مرتبط به هم يا متني كوتاه، يا بدون متن 

قصه گويي مي كند يا اطالعاتي را منتقل مي سازد»3 [قزل اياغ]. 
پگي والن- لويت (1984) معتقد است نخستين واكنش بيشتر خردساالن به كتاب تصويري، 
به طور عمده فيزيكي است؛ مانند زماني كه كودك اندازه، شكل، بافت و بخش هاي متحرك 
يك جسم ناآشنا را مورد بررسي قرار مي دهد. كودك ممكن است براي شناختن كتاب، آن را در 

دهانش بگذارد و يا حتي آن را سر و ته ورق بزند [نورتون].
در كتاب تصويري «سالم»، اثر پرويز كالنتري، كودك در هر مرحله افرادي را سرگرم كار 
مي بيند و در هر تصوير بعدي با نمايي روبه رو مي شويم كه كودك با گفتن «سالم!» نگاه آن ها را 
متوجه ي خود مي سازد. اشاره به مفهوم سالم و ايجاد ارتباط با ديگران، يك مفهوم آموزشي است 

كه كتاب با تصويرهاي پي درپي، به هدف فراگيري آن نزديك مي شود. 
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چه  مي بينم،  «چه  تصويري  كتاب  در 
انريكوآگوستينلي،  ماريا  اثر  هست؟» 

تصويرهايي  با  نخست  كودك 
متفاوت  پديده هاي  از  نيمه تمام 

ديدن  با  سپس  مي شود.  روبه رو 
حدس هايي  تصويرها،  از  كدام  هر 
در  و  مي زند  تصوير  ماهيت  مورد  در 

صفحه ي بعدي با تصوير تمام نماي آن روبه رو 
مي شود و مفهوم آموزشي كتاب را در مورد شناخت جانوران 

دنبال مي كند. 
كه  فرايندي  است.  تصويري  كتاب هاي  ويژگي  مهم ترين  «تصويرخواني»، 

كودك را پيش از خواندن متن احتمالي كتاب، به فضاسازي ها و شخصيت هاي تصويري 
عالقه مند مي سازد و غالبًا در انتخاب كتاب دل خواهش تأثير مي گذارد. 

كتاب هاي تصويري، به ويژه كتاب هاي بدون متن4 يا با متن كم5، نخستين كتاب هايي هستند 
كه در دست رس كودكان قرار مي گيرند. «كتاب هاي مقوايي»6 با تصويرهاي بزرگ و جزئيات كم، 
كودكان خردسال را با شكل كلي حيوانات و پديده ها آشنا مي سازند. «كتاب هاي حمام»7 فرصتي 
پيش مي آورد تا كودك هنگام آب بازي هاي خود، كتاب را نيز به بازي بگيرد و تصويرهاي كتاب 
صفحات  شدن  گشوده  با  آپ)،  (پاپ  «واشو»  كتاب  تصويرهاي  بينگارد.  خود  هم بازي هاي  را 
كتاب، از ميان آن بيرون مي زنند و باورپذيري كودكان خردسال را در پذيرش ابعاد فضايي داستان 

افزايش مي دهند. 
تصويرهاي برجسته در كتاب هاي پارچه اي و حسي- لمسي، فرصتي براي كودك پيش مي آورند 
تا از طريق لمس كردن، بافت واقعي اشيا و بدن جانوران را دريابد. كتاب هاي اسباب  بازي «كتاب- 
بازي ها» نيز فرايند كتاب خواني و تصويرخواني كودك را با رويدادهاي بازي گونه و سرگرم كننده 
دنبال مي كنند. در كتاب هاي زبانه اي متحرك كه نوعي كتاب- بازي هستند، كودك با كشيدن 
متن  روايت  وضعيت  تغيير  در  را  خود  و  مي آورد  پديد  تصوير  در  تازه اي  رويدادهاي  زبانه،  يك 
شريك مي كند. هم چنين، كودكان در خانه، مهدكودك و آمادگي ها فرصتي به دست مي آورند تا با 
ورق زدن كتاب هاي عددآموز، الفباآموز و كتاب هاي مفهومي، دانش هاي تازه اي به دست آورند. 

چنان  از  كودكان،  و  خردساالن  براي  تصويري  كتاب هاي  توليد  فرايند  در  شكل  گوناگوني 
جلوه ها و تنوعي برخوردار است كه هيچ كودكي توان چشم پوشي از كتاب را ندارد. تنوع قطع و 

مي ب
ستي
هايي
ت
يدن
س ها
و  

ماي
ب ر

ويژ
ن احتمالي كتاب، به فضاسازي ها و شخصيت هاي تصويري

تخاب كتاب دل خواهش تأثير مي گذارد. 

چه بينم، 
ينلي، 

ي 
 
ن

يي
در  

ي آن روبه رو 
را در مورد شناخت جانوران 

كه  فرايندي  است.  تصويري  كتاب هاي  ژگي 
تصويري شخصيتهاي و فضاسازيها به كتاب، حتمالي

(POP-UP) نمونه اي از كتاب واشو 
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كاربرد كتاب هاي امروز، به كودك اين امكان را مي دهد كه در هر كدام آن ها، سليقه ي تازه اي را 
برگزيند و به آن دل ببندد. بازديدي كوتاه از غرفه ي كتاب هاي تصويري كشورهايي چون تايوان 
و كره در نمايشگاه ساالنه و بين المللي بولونياي ايتاليا و فرانكفورت آلمان، تنوع بي شمار و زيبايي 

خيره كننده ي اين گونه كتاب ها را به نمايش مي گذارد. 
در اين جا به گونه هايي از كتاب هاي تصويري براي كودكان، به ويژه كودكان پيش دبستاني، 

اشاره مي شود. 
كتاب هاي مقوايي8

اين گونه كتاب ها با تصويرهاي بزرگ، صفحات كم و ورق هاي سخت و مقوايي، براي نوزادان 
و كودكان خردسال (تا سه سال) فراهم مي شود. كتاب هاي مقوايي معموًال 6 تا 12 صفحه و از 
مقواي كلفت و بادوام ساخته شده اند. رنگ هاي به كار برده شده در تصويرهاي كتاب، بيشتر از 
رنگ هاي بدون سايه- روشن، خوش فام و تركيبي تشكيل شده اند و طراحي هاي آن بسيار ساده 
و بدون جزئيات است. در كتاب مقوايي، به جز چند واژه، از متن خبري نيست و مقوايي بودن 
صفحات به كودك امكان مي دهد كه با آن بازي كند. بسياري از كتاب هاي ديك برونا، تصويرگر 
كتاب  تهيه شده اند.  روش  اين  به  برف»  در  و «مي في  هم چون «سيندرال»  كودكان،  برجسته ي 
آموزشي «رنگ ها» اثر امير مفتون، از جمله كتاب هاي مناسبي است كه به صورت مقوايي چاپ 

شده  است. 
مجموعه هاي دنباله دار در فراهم سازي كتاب هاي آموزش مقوايي با عنوان هايي چون: جانوران،  
گل ها و گياهان، اشيا و غيره به كودكان امكان مي دهند شكل پديده هاي اطراف خود را بشناسند 

و براي رويارويي با حضور واقعي آن ها در شرايط آينده آماده شوند. 
كتاب هاي حمام 

كتاب هاي حمام از صفحات نرم و ضخيم، پالستيكي و قابل انعطاف ساخته شده اند و كودك 
مي تواند آن ها را به عنوان هم بازي خود به حمام ببرد. مقاومت صفحات اين گونه كتاب ها در برابر 

م ي ب
كتاب هاي حمام از صفحات نرم و ضخيم، پالستيكي و قابل انعطاف ساخته شده اند و كودك 
مي تواند آن ها را به عنوان هم بازي خود به حمام ببرد. مقاومت صفحات اين گونه كتاب ها در برابر 
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رطوبت و 
كودك،  زدن  دهان 

ارتباط  كودك  كه  مي شود  سبب 
نزديكي با آن ها برقرار كند و با تصويرهاي بسيار 

ساده و ابتدايي آن ها آشنا شود. درون مايه ي كتاب هاي حمام بيشتر 
آموزشي است تا داستاني و هدف آن ها آشنايي كودك با پديده هاي پيراموني به 

زبان غيرداستاني است. 
كتاب هاي شكلي9

برش روي جلد و صفحات كتاب هاي مقوايي و غيرمقوايي به صورت هاي گوناگون، به گونه اي 
كه به شكل يك گل يا حيوان يا خانه درآمده باشد، براي كودكان بسيار جالب و ديدني است. 
در اين كتاب ها، شكل به كار گرفته شده براي برش كتاب، كودك را با درون مايه ي كتاب آشنا 
مي كند و فرايند كتاب خواني از همان ديدن شكل نخستين كتاب، آغاز مي شود. ديدن كتاب هايي 
به شكل ماهي، كفشدوزك، كاميون، خانه و غيره براي كودكان خردسال جالب و دوست داشتني 
است. در كتاب «تولد»، با طراحي سياوش ذوالفقاريان، كودك با مراحل گوناگون رشد جوجه 

در تخم آشنا مي شود. 
كتاب - بازي ها10 (كتاب هاي اسبا ب بازي)

كتاب- بازي ها از گونه هاي متفاوتي برخوردارند و پديده ي بازي، زمينه اي براي گرايش كودكان 
به اين گونه كتاب ها به شمار مي رود. در برخي از اين كتاب ها، كودك با رويدادي بازي گونه در 
كتاب   مي كشاند.  كتاب  مايه ي  درون  كردن  دنبال  به  را  او  بازي،  فرايند  و  مي شود  آشنا  كتاب 
«مازن»، اثر فرشيد مثقالي، كتاب- بازي مناسبي براي كودكان سه تا شش سال است. دركتاب 
مازن كه فرايند واژه سازي و زبان آموزي را براي كودك دنبال مي كند (واژه ي «مازن» از بخش 
نخست واژه ي «ماهي» و بخش دوم واژه ي «گوزن» تشكيل شده است)، ساده ترين گونه هاي 

زبان غيرداستاني است.
كتاب هاي شكلي9

گونهاي به گوناگون، صورتهاي به رمقواي غ و مقواي كتابهاي صفحات و جلد روي برش

رطوبت و 
كودك،  زدن  دهان 

ارتباط  كودك  كه  مي شود  سبب 
نزديكي با آن ها برقرار كند و با تصويرهاي بسيار

ساده و ابتدايي آن ها آشنا شود. درون مايه ي كتاب هاي حمام بيشتر 
آموزشي است تا داستاني و هدف آن ها آشنايي كودك با پديده هاي پيراموني به

است. غيرداستاني زبان

 نمونه هايي از كتاب هاي شكلي



واژه سازي را به دنياي خيال انگيز كودكان پيش دبستاني مي كشاند و به آن ها امكان مي دهد كه 
جانوري خيالي با بدن ماهي و پاهاي گوزن ببيند. 

جابه جا شدن نيمه ي بااليي و پاييني صفحات كتاب، نه تنها به پيدايش جانوران تازه و عجيب 
واژه ها  تركيب  راه  از  نيز  جديد  حيوان  ساختگي  و  ناآشنا  نام  ساختن  بلكه  مي انجامد،  غريب  و 
لبه ي  شدن  كوتاه  كالنتري،  پرويز  اثر  و «سالم»،  كتاب هاي «دالي»  در  مي شود.  امكان پذير 
صفحات كتاب به شكل يك در ميان، به كودك امكاني تازه براي بازي مي دهد. امكان چرخاندن 
تصويرها براي يافتن مكان زندگي جانوران در كتاب علمي- آموزشي «حيوانات و محيط زيست 
مي دهد.  قرار  كودكان  اختيار  در  را  علمي  ساده ي  سرگرمي  يك  ايزدپناه،  پرويز  اثر  ايران»، 
صفحات كتاب «هفت كمان هفت رنگ»، با طراحي هوشنگ محمديان نيز به گونه اي بريده 
شده اند كه كودك با ورق زدن صفحات منحني كتاب، رنگ هاي رنگين كمان را از يكديگر جدا 
مي كند. در كتاب- بازي «جادوي رنگ ها»، اثر سعيد رضايي، كودك فرصت مي يابد با قرار دادن 

طلق هاي رنگي ضميمه ي كتاب به روي تصويرها، رنگ هاي تازه اي بسازد. 
برخي از تصويرگران نام آور جهان، هم چون والتر كرين، كالدكات، اريك كارل و لئوليوني، 
والتركرين  داده اند.  نشان  خردسال  كودكان  دنياي  در  بازي ها  كتاب-  جايگاه  به  ويژه اي  توجه 

نزديك به 30 كتاب براي بازي كودكان طراحي كرده است. 
«كتاب هاي زبانه اي متحرك»11 گونه اي كتاب- بازي با زبانه هايي در لبه ي 
صفحات مقوايي كتاب هستند، و به حركت درآوردن زبانه ها، بخش هايي از 
تصوير، هم چون برگ درختان، بال پرنده ها و سر حيوانات را به حركت در 
مي آورد و به اين ترتيب كودك با فرايند آموزشي يا داستاني متن به شكل 
كنش  رودي،  اثر شن  مرغان»،  كتاب «آبله  در  مي شود.  آشنا  حركت آفريني 
خاراندن بدن توسط يك كودك بيمار، از طريق زبانه هاي متحرك، به رويداد 

جالبي تبديل شده است. 
دكمه  يك  فشار  با  كه  موزيكال»12  «كتاب هاي  در  موسيقي  از  استفاده 
صورت مي گيرد و آهنگ ترانه اي آشنا، شعرها و تصويرهاي كتاب را همراهي 
صداي  حيوانات،  صداي  طبيعت،  صداهاي  با  كودك  مي شود  سبب  مي كند، 

وسايل حمل ونقل و غيره آشنا شود.
كتاب هاي تاشو 13«آكاردئوني- پلكاني» و كتاب هاي دريچه اي

كتاب هاي تاشو، به صورت صفحات تاخورده پديدار مي شوند و تصويرهاي 
روايي پي درپي به صورت نمايش پرده اي در كنار يكديگر قرار مي گيرند. 

30 كتاب براي بازي كو نزديك به
«كتاب هاي زبا
صفحات مقواي
صوير، هم چو
ي آورد و به ا
ركت آفريني
راندن بدن ت
لبي تبديل ش
م از  استفاده 
ورت مي گير
سبب ي كند، 
سايل حمل ون
تاب هاي تا
كتاب هاي
روايي پي درپ
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نمونه هاي  نيز از  سنتي آن  تاشو در شكل هاي كهن و  كتاب هاي  فراهم سازي 
فراوان در كشورهاي گوناگون هم چون ژاپن برخوردار است. برخي از كتاب هاي 
اين  از  سويسي  تصويرگر  الواته،  وارژا  و  آمريكايي  چيني-  تصويرگر  اديانگ، 

ويژگي  برخوردارند. 
باز  سو  دو  از   دريچه   مانند  كه  هستند  كتاب هايي  نيز  دريچه اي  كتاب هاي 

مي شوند و كودك، تصويرها و متن كتاب  را در هر بخش از آن دنبال مي كند. 
كتاب هاي واشو14 (پاپ آپ)

در برخي كتاب ها، با گشودن ورق هاي كتاب، تصويرهاي برش خورده از سطح 
افقي كتاب جدا مي شوند و به صورت برجسته در مي آيند. در اين گونه كتاب ها، 
كودكان با فرايند شگفت انگيز تصويرهاي بيرون زده اي روبه رو مي شوند كه 
در آن ديواره ي برج ها و قلعه ها از سطح افقي كاغذ برمي خيزند، درخت ها 
به شكل عمودي قرار مي گيرند و عناصر تصويري، فضاي باالي صفحات 
به  واقعي تر،  فضاسازي  و  رويدادها  باورپذيري  مي كنند.  اشغال  را  كتاب 
كودكان خردسال اين امكان را مي دهد كه پا به قلمرو تصويرهاي كتاب 

بگذارند و با اهداف روايي و آموزشي متن روبه رو شوند. 
تصويرهاي كتاب  واشو، به محض بسته  شدن ورق هاي كتاب، دوباره 

به  دوباره  بازخواني  تا  آن  فضايي  حس  و  مي گيرند  قرار  خود  جايگاه  در 
فضاي افقي كتاب محدود مي شود. 

تصوير در كتاب هاي واشو، از دو بعد طول و عرض برخوردار است و حس معماري ديوارها، 
درختان، انسان ها، جانوران و پديده ها، كودكان را با تناسب موجود ميان اجراي تصوير آشنا مي كند 
واشو  كتاب  مي سازد.  فراهم  را  تصويري  فضاهاي  ديگر  و  جنگل ها  قلعه ها،  ساختن  امكان  و 
را  نيويورك  بروكلين  مهم  مناطق  كه  است  مهندسي  هنري-  برجسته ي  اثر  يك  «بروكلين»، 
كرني،  جزيره ي  ارتش،  بازارچه ي  كتاب،  اين  پيچيده ي  و  سه بعدي  تصويرهاي  مي دهد.  نشان 
موزه ي هنر بروكلين و ديگر چشم اندازهاي زيباي شهر را در خود گنجانده اند. هنرمندان و طراحان 
اين  بعدي  سه  تصويرهاي  آماده سازي  در  سابورا  رابرت  و  سنداك  موريس  هم چون  برجسته اي 

كتاب شركت جسته اند. 
كتاب هاي برجسته15

استفاده از سطوح برجسته با عمق بخشيدن به تصوير، به كودكان امكان مي دهد كه از طريق 
تصويرهاي  از  بسياري  كنند.  حس  را  تصويري  سطوح  برجستگي هاي  و  بافت ها  كردن،  لمس 
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اين گونه كتاب ها از طريق كالژ پارچه، كاغذ و اشياي ديگر شكل مي گيرند. كاربرد مستقيم اين 
اشيا به ويژه در كتاب هاي دست ساز، در روند شكل گيري تصويرها، به كودك امكان مي دهد كه 
افزون بر ياري جستن از ويژگي هاي ديدن در باورپذيري بافت و سطوح تصويري، از امكان لمس 

كردن و دست زدن به تصوير در فرايند نزديك شدن به ماهيت تصويرها نيز بهره جويد.
و  نرم  صورت  به  صنعتي،  و  شيميايي  مواد  از  استفاده  با  تصويرها  پفكي»16،  در «كتاب هاي 
برجسته روي صفحات مقوايي كتاب ظاهر مي شوند و امكان تازه اي براي ارتباط لمسي كودك 
فراهم مي آورند. هرچند بافت برجسته ي اين تصويرها، همان بافت واقعي پديده  ها نيست، ولي 

نوعي جذابيت آفريني است كه در گرايش كودك به كتاب تأثير دارد. 
كتاب هاي برجسته ي حسي- لمسي17

اين گونه كتاب ها، هم چون كتاب هاي زبانه اي متحرك، از مجموعه «كتاب هاي مشاركتي»18 
مي آورد.  روي  تصويرخواني  به  ديداري،  و  لمسي  امكانات  طريق  از  كودك  و  مي روند  شمار  به 
بافت هاي قابل لمس، اشيا و گل هايي كه مي توان بوي آن ها را حس كرد و نيز جابه جا كردن 
«پت  كتاب  مي دهد.  قرار  موضوع  با  نزديك تر  ارتباط  موقعيت  در  را  كودك  تصويري،  قطعات 
خرگوش كوچولو» كه كتابي كالسيك در اين گونه به شمار مي رود، از كودكان مي خواهد در آينه 
بپردازند و احساس دست زدن به يك ريش زبر را تجربه  نگاه كنند، به بازي «دالي- موشه» 

كنند. 
فريبا كيهاني، زهرا فرماني و مهين محبوبي، از جمله هنرمنداني هستند كه در فراهم سازي 
كتاب هاي حسي- لمسي و پارچه اي19 تالش ورزيده اند و با فراهم سازي كتاب هايي كه در آن ها 
از بافت پارچه، كاغذ، گوني و اشيا استفاده شده، تصويرهايي آفريده اند كه به صورت كتاب هاي 
دست ساز آماده سازي شده اند و كودكان كم توان را در فرايند آشنايي با پديده هاي پيرامونشان ياري 
مي دهند. كتاب «گل يا پوچ»، كتابي پارچه اي است كه از موفقيت هاي جهاني برخوردار است و 
در آن با استفاده از يك بازي ساده ي كودكانه، مفهوم هاي آموزشي به كودك منتقل مي شود. اين 

گونه آثار، به ويژه براي كودكان نابينا و كم توان، كاربردهاي درخشاني دارند. 
امكان  نابينا  كودكان  به  تصويري،  برجسته ي  سطوح  با  لمسي  حسي-  تصويري  كتاب هاي 
مي دهند كه از لمس تصويرها لذت ببرند و آن هايي را كه در خواندن حروف چاپي توانا نيستند، 
براي يادگيري خواندن از راه خط بريل آماده مي سازند. درك تصوير براي كودكاني كه به طور 
مادرزاد دچار نابينايي هستند، بسيار دشوار است. تبديل پديده ها به شكل هاي ساده ي هندسي، به 
كودكان خردسال نابينا كمك مي كند كه بدون پشت سر گذاشتن تجربه هاي ديداري، شخصيت ها 
تصويرهاي  كنند.  بازشناسي  مجازي،  و  ساده  گونه اي  به  و  هندسي  شكل هاي  در  را  پديده ها  و 
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كتاب هاي حسي- لمسي وارژا الواته، معلم و نويسنده ي برجسته ي سويسي، اين امكان را در 
سطحي فراگير در اختيار كودكان نابينا قرار مي دهد. 

با فراهم سازي كتاب هاي دست ساز لمسي، كودكان از راه حس بساوايي، تصويرخواني مي كنند. 
كتاب آموزشي «اين چيه؟» اثر آلن جنسن و ديگران، از نخستين كتاب هاي حسي- لمسي براي 
كودكان نابيناست كه در سال 1977 به چاپ رسيد. عناصر تصويري اين كتاب به شكلي خاص 
و بافتي ويژه براي كودكان آماده سازي شده است. استفاده از عالئم زباني به شكل  تصويرهاي 
كدگذاري شده به جاي متن، به كارگيري تصويرهاي جديد را در كتاب هاي مورد توجه كودكان 

ناشنوا و يا كم شنوا و هم چنين كودكان كم توان، ضروري ساخته است. 
در كتاب «زبان دست ها» (با دست هايمان حيوانات باغ وحش را بسازيم)، اثر ِمري بت و جرج 
آنكونا، افزون بر آموزش تصويري حيوانات باغ وحش، از شكل هاي اشاره اي براي  بيان شكل هاي 
يوهانسون،  آنيتا  كتاب هاي  (پيكتوگرام20)  تصويري  نشانه هاي  است.  شده  استفاده  حيوانات 
نويسنده و طراح سوئدي، توسط كودكان به سادگي قابل درك است. متن ساده ي اين كتاب ها 
به كمك نشانه هاي تصويري مي آيد، بدون آن كه در كتاب از تصويرهاي معمولي و رنگي كه در 
كتاب هاي عادي ديده مي شود، خبري باشد- براساس تجربه هاي به دست آمده، كتاب هايي كه با 
نشانه هاي تصويري پيكتوگرام همراه هستند، راه را براي زبان آموزي كودك باز مي كنند و كودك 

توانايي هاي خود را در يادگيري زبان باور مي كند. 
تصاوير كتاب «در بزن»، اثر كالرا تيدهولم، براي كودكاني كه از بيماري «سندروم دان» رنج 

مي برند، بسيار مناسب اند و همراه سي دي در اختيار كودكان قرار داده مي شوند. اين تصاوير 
به شيوه ي برجسته آماده سازي شده اند. 

به  كم توان  كودكان  براي  «بليس»21  روش  در  شده  كدگذاري  تصويرهاي 
گونه ي عالئم راهنمايي و رانندگي آماده  مي شوند. كودك مفاهيم موضوعي 

نشانه هاي  راه  از  را  تصويرها 
دريافت  شده،  انتخاب 
مي كند. تالش هاي «كانون 
كودكان  فكري  پرورش 
چاپ  در  نوجوانان»  و 
بريل،  زبان  به  كتاب هايي 
در مجموعه اين فعاليت ها 

قرار دارد. 

ك ككتاب «در بزن»، اثر
سيار مناسب اند و همرا
 برجسته آماده سازي
شده كدگذاري  اي 
الئم راهنمايي و رانند
نشانه هاي راه  از  را 
دريافت شده، 
الش هاي «كانون 
كودكان فكري 
چاپ در  ن» 
بريل، زبان  به   
ه اين فعاليت ها

ر ر مراه هستند
بان باور مي كند. 

رنج دان» «سندروم ماري ب از كه كودكان براي تيدهولم، كالرا تيدهولم، براي كودكاني كه از بيماري «سندروم دان» رنج كالرا
راه سي دي در اختيار كودكان قرار داده مي شوند. اين تصاوير 

 شده اند. 
به  كم توان  كودكان  براي  «بليس»21  روش  در   

دگي آماده  مي شوند. كودك مفاهيم موضوعي 
 
 
 
 
 
 
 

شو
ب وا

كتا
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كتاب هاي كاربردي22
به  را  نوجوانان  و  كودكان  كه  مشاركتي اند  كتاب هاي  از  مجموعه اي  كاربردي،  كتاب هاي 
فعاليت هاي متقابل فرا مي خوانند. اين مجموعه كتاب ها كه بيشتر به ميدانه ي كتاب هاي علمي 
و «غيرتخيلي23» اختصاص دارد، روش هايي را براي ساختن شكل هاي گوناگون در برمي گيرد. 
كه  گونه اي  به  همراه اند؛  نمونه سازي  و  عكس  طراحي،  با  بيشتر  كتاب ها  اين گونه  تصويرهاي 
كودك و نوجوان با ديدن تصويرها و طراحي ها، به روش ساخت نمونه ها پي مي برد. با وجود اين، 
برخوردار  گرافيكي  ويژگي هاي  از  شده،  ساخته  نمونه هاي  شكل گيري  در  هنرمند  تجسمي  نگاه 
است و جلوه هايي از نگاه هاي هوشمندانه و خالق را به كودكان نشان مي دهد. در كتاب هايي 
چون «برگ  ها» و «پارچه ها»، اثر مرتضي اسماعيل سهي، «فلزها» اثر بهراد امين سلماسي، 
«پرها»، «سنگ ها» و «دكمه ها» اثر ابوالفضل همتي آهويي، «شكل سازي با كاغذ روزنامه» 
حميد  اثر  و «ميوه ها»  علي خدايي، «تخم مرغ ها»  اثر  رنگي»  كاغذهاي  تقوي، «تكه  نيره  اثر 
ترابلي، با رويكردهايي از اين دست روبه رو مي شويم كه مربي با استفاده از امكانات پيراموني و 
اغلب دورريختني كودك، به او در ساختن شكل هاي گوناگون ياري مي رساند؛ فرايندي كه باعث 
تقويت مهارت هاي ذهني و دست ورزي كودك مي شود و گسترش مفهوم «توليد» و «ساختن » 

را به دنبال دارد. 

كتاب هاي كاربردي22
ب را  نوجوانان  و  كودكان  كه  مشاركتي اند  كتاب هاي  از  مجموعه اي  كاربردي،  كتاب هاي 
عل كتابهاي دانهي به شت ب كه كتابها عه ج اين انند خ ا ف تقابل تهاي ال ف
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 زيرنويس
1. Picture story Books
2. Picture Books
3. llustrated Books
4. Nonaphabet picture Books
5. Almost- wordless Books
6. Board Books
7. Plastic bathtup Books
8. Board Books
9. Shape Books
10. Tay Books
11. Flap Books
12. Music Books
13. Folding Books
14.  Pup-up Books
15. Excellent Books
16.  Pudgy Books
17. Textile Books
18. Participation Books
19. Cloth Books
20. Pictogram
21. Bliss
22.  Applied Books
23.  Nonfiction

 منابع
كودك).  چشم  روزن  (از  كاربردها  و  گونه ها  كودكان:  ادبيات  شناخت  دونا.  نورتون،   .1

ترجمه ي منصوره راعي و ديگران.
2. مجموعه مقاالت پژوهش نامه ي ادبيات كودك و نوجوان (شماره ي 11 و 12)

3.  مجموعه مقاالت كتاب ماه كودك و نوجوان. 
4. ويژه نامه ي جشنواره ي ادبيات كودك و نوجوان (اروپا- تهران)، 1383.

5. قزل اياغ، ثريا. ادبيات كودكان و ترويج خواندن. انتشارات سمت. تهران. 
6. children’s literature in the Elementry school). Charlotte s. Huck, Susan Hepler, 
Janet Hickman, …, Mc Growhill Publications. 
7. children and book. Zena Zutherland, the University of shicago, Longman, 1997, 
USA. 
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 بهروز رضايي كهريز
اشارهاشاره

شكوه قاسم نياشكوه قاسم نيا، 54 سال پيش، يعني در سال 1334 در تهران زاده شد. با آن كه در 
رشته ي «علوم سياسي» (دانشگاه شهيد بهشتي) درس خوانده  است، پس از انقالب، 
به ادبيات كودك و نوجوان رو آورد و اكنون با گذشت سي سال فعاليت ادبي و هنري و 

انتشار ده ها اثر، مي توان گفت به يكي از ستون هاي اين خانه بدل شده است. 
خانم قاسم نيا به مانند دو سه چهره ي ديگر اين عرصه، مانند جعفر ابراهيميجعفر ابراهيمي، مصطفي مصطفي 
رحماندوسترحماندوست و افسانه شعبان نژادافسانه شعبان نژاد، حضوري موفق در هر دو عرصه ي شعر و داستان 
دارد و در هر دو زمينه، در زمره ي گروه پيشتاز قرار مي گيرد. او تجربه هاي ويژه و 
پرشماري نيز در ترانه سرايي دارد كه البته از زيرشاخه هاي شعرش به شمار مي آيد.  

كتاب هاي اين نويسنده بارها، توسط جشنواره هاي گوناگون برگزيده شده اند؛ از 
جمله او جايزه ي دوره ي بيست و يكم كتاب سال جمهوري اسالمي ايران را براي «هلي 
داستاني  كتاب  بهترين  عنوان  به  (پيدايش،1381)،  غول ها»  سرزمين  در  فسقلي 
مهربان  چه  «گلك  كتاب هاي  هم  آن  از  پيش  كرد.  خود  آن  از   1382 سال  كودك 

 ولي نه براي كودكان
نگاهي به كتاب «قصه اي به شيريني عسل»، نوشته ي شكوه قاسم نيا

كتاب برگزيده ي نخستين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد

مناسب
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است» و «يارحسني و ننه كوچيكه و دختر نارنج و ترنج» از سوي كتاب سال جزء آثار 
برتر معرفي شده بودند. 

فعاليت چشم گيري  عرصه ي مطبوعات كودك و نوجوان نيز  اين، او در  گذشته از 
داشته است. در سال هاي پس از انقالب، مدتي مديد، از نويسندگان مجله ي كيهان 
بچه ها و اعضاي شوراي سردبيري اين مجله بود. ضمناً سال هايي چند، بخش «شاپرك» 
اين مجله ي هفتگي را سردبيري كرد. تجربه ي موفق ديگر او در عرصه ي مطبوعات 
جمع  به  دهه ي 1360  پاياني  سال هاي  در  كه  بود  مجله ي «گلك»  سردبيري  كودك، 
مطبوعات كودك و نوجوان پيوست و حضوري كوتاه، ولي درخشان داشت. بعدها نيز 
موفقيت زيادي كسب نكرد.  گرفت كه  ماهنامه ي «شباب» (براي جوانان) را  امتياز 
حضور او در جايگاه سردبيري مجله ي «رشد كودك"، كه از مهر 1388 آغاز شده، در 

ادامه ي همين دسته از فعاليت هاي او قابل ذكر است. 
ديگر  به  نسبت  كه  دارد  هم  ديگر  جنبه ي  يك  قاسم نيا  خانم  اجتماعي  زندگي 
او  است.  ناشري  كسوت  در  فعاليت  آن  و  مي نمايد  كم رنگ تر  او  فعاليت   عرصه هاي 
و  كودك  كتاب  حوزه ي  در  كه  است  ارغواني»  «كتاب هاي  انتشارات  مسئول  مدير 
نوجوان و ادبيات ترجمه فعاليت مي كند. مجموعه كتاب هاي ترانه هاي عموپورنگ (كه 

اتفاقاً سراينده ي آن ها خود خانم قاسم نياست) از كتاب هاي اين ناشر است. 

درباره ي كتاب
محمد  حضرت  اسالم،  پيامبر  زندگي  درباره ي  است  قصه اي  مي زنيم،  حرف  آن  از  كه  كتابي 
(صلوات اهللا عليه و آله). اين قصه، مطابق تاريخي كه نويسنده در پايان آن آورده، نخستين بار در 
سال 1363 نوشته شده و ابتدا به صورت يك قصه ي دنباله دار در مجله ي «شاپرك» (ضميمه ي 
ويژه ي كودكان مجله ي هفتگي كيهان بچه ها) به چاپ رسيده است؛ ولي براي آن كه انتشارات 
معتبر «سروش» آن را با تصويرهاي محمدعلي بني اسدي به شكل كتاب درآورد، بايد  چهارده 
سال مي گذشت (1377). هشت سال نيز زمان الزم بود تا براي بار دوم (1385) چاپ و منتشر 
شود و شمارگان كتاب در مجموع به 13 هزار نسخه برسد. اين كتاب 90 صفحه اي،  به 34 فصل 
كوتاه تقسيم شده است و هر بخش، پاره اي از قصه ي زندگي پيامبر(ص) را تا بعثت او روايت 

كرده است. 
برگزيده  جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد (1379)  كتاب مذكور ضمن آن كه در نخستين 
شده، لوح زرين «دوازدهمين جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان» كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان (آبان 1385) را نيز از آن خود كرده است.
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ناگفته نماند كه كتاب به تازگي (1387) با همين نام و البته به همراه دو قصه ي ديگر از همين 
نويسنده، «كاش يكي قصه اش را مي گفت» و «يارحسني و ننه كوچيكه و دختر نارنج و ترنج، » 

توسط نشر «تكا» به زيور طبع آراسته شده است. 

اشتباه در تشخيص گروه سني مرتبط
چنان كه گفته شد، قصه ، روايت زندگي پيامبر اسالم، حضرت محمد (صلوات اهللا عليه و آله)، 
با زباني ساده است. اين كتاب، در نخستين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد (آبان 1379)، 
كه مختص دوره ي ابتدايي بود، به عنوان كتاب آموزشي برگزيده ي بخش تعليم و تربيت ديني 
انتخاب شد. داوران جشنواره، دليل انتخابشان را «جذابيت و تأثيرگذاري و ايجاد حس نزديكي و 
ارتباط صميمانه ي كودك با شخصيت پيامبر اسالم(ص) و نگاهي تازه به روايت تاريخ» دانسته 

بودند؛ موضعي كه متأسفانه چندان قابل دفاع نيست.   
كتاب با جمالتي كودكانه آغاز مي شود: «يكي بود، يكي نبود. در روزگاران قبل، تقريبًا 1400 
تو  دورتر از اين جا كه  فرسنگ ها  جايي،  عبدالمطلب. او در  مردي بود به نام  پيش از اين  سال 
زندگي مي كني، زندگي مي كرد. نام شهرش مكه بود. نام قبيله اش قريش بود. عبدالمطلب هشت 

پسر داشت. از ميان هشت پسر او يكي از همه زيباتر، شجاع تر و مهربان تر بود. او عبداهللا بود.»
اما اين نثر و اين ادبيات رفته رفته، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ پرداخت، به عرصه هاي 
نوع  به  باشد،  قصه  زبان  متوجه  آن كه  از  بيش  من  مقصود  مي شود.  نزديك  جوانان  و  نوجوانان 
روايت، حس ها و مضامين مندرج در قصه برمي گردد و در اين صورت نبايد انتظار داشت ارتباط 

الزم بين كودك و قصه برقرار شود. 
خانم قاسم نيا در آن سال ها، البته نويسنده اي تازه كار بود و قطعًا در دامنه ها ي كوهي بود كه 
اكنون بر فراز قله ي آن ايستاده است؛ اما اين تنها دليل رخ دادن اين اتفاق نيست. اساسًا در آن  
سال ها تلقي عمومي از ادبيات كودك، باالتر از آن چيزي بود كه امروز هست. شايد فضاي انقالب 
و مطالعات فراوان كودكان ما در آن روزها و حضور فعالشان در بحث هاي انقالبي اين نگاه را 
تشديد مي كرد.  اما تمام ماجرا اين نيست. اساسًا رفتن به سراغ موضوعي چنين، هم از اين رو كه 
به مقدس ترين باورهاي ما بازمي گردد و هم از اين رو كه قرار است به زبان كودكان بازگفته شود، 
بسيار سخت است و وقتي مي كوشيم تا آن  را به زبان داستان و همراه با جزئياتي بيان كنيم كه 
معموًال در روايت ها نقل نمي شود يا اگر شده، به ندرت و با زبان و نگاه بزرگ ساالنه بوده است، 

كار دشوارتر هم مي شود.
نمي تواند  مي نويسد،  معصوم  امام  يا  پيامبر  زندگي  از  وقتي  نويسنده  كه  اين جاست  مشكل 

كه اند ن ناگفته
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پرنده ي خيال خود را رها بگذارد تا به هر جا كه خواست بال بكشد. به عبارت ديگر، نويسنده در 
نوشتن چنين قصه هايي تنها مي تواند از «تخيل محدود» كمك بگيرد. او نمي تواند هر سخن يا 
رفتاري را به معصوم (عليه السالم) نسبت دهد؛ زيرا مقام عصمت مختصاتي دارد و رفتارها يا 
گفتارهايي را مي طلبد كه با وجود تمام شباهت هايي كه به انسان هاي ديگر دارد، نبايد اشتباهي 
در آن ها راه يابد. در فقه شيعه، قول و فعل و رفتار معصوم، حجت شرعي براي انجام دادن يك 
باشد،  نبوده  ميان  اكراهي در  اجبار و  اگر  معصوم،  حتي «تقرير»  است؛  ترك آن  ديني يا  عمل 
حجت تلقي مي شود و تقرير يعني كساني در برابر معصوم كاري را انجام داده اند و او چيزي نگفته 
و اعتراضي نكرده است. در اين صورت، نويسنده حتي بايد در توصيف رفتار و گفتار شخصيت هايي 

كه در حضور پيامبر و امام نقش آفريني مي كنند، مراقب باشد.
نويسنده ي قصه ي مذهبي، از همين تخيل محدود، تنها جايي مي تواند كمك بگيرد كه سندي 
براي ماجرا در دست نباشد. در غير اين صورت، نويسنده بايد نقش مورخ را ايفا كند و به تعارضي 
كه در نوشته ي خود با تاريخ ايجاد كرده است، پاسخي درخور بدهد. از سوي ديگر هيچ كس انتظار 
خواندن يك متن تاريخي را از قصه نويس ندارد يا نبايد داشته باشد. اگر كسي مي خواهد تاريخ 

بخواند، بايد به سراغ كتاب هاي ديگر و نويسندگان ديگر برود.  
در هر حال در چنين قصه هايي، تنها نقشي كه نويسنده ايفا مي  كند، پر كردن فضاي خالي 
چنين  انجام  براي  رويدادهاست.  نمودن  واقعي  براي  الزم  زمينه ي  ايجاد  و  موجود  روايت هاي 
كاري، برخورداري از هنر نويسندگي و قدرت توصيف هم كافي نيست. نويسنده ي مذهبي، براي 

زمينه ي  بافتن  و  مناسب  فضاسازي 
مناسب، هم بايد با فضايي كه روايت 
كافي  مؤانست  مي افتد  اتفاق  آن  در 
شخصيت هاي  با  هم  باشد،  داشته 

مذهبي و طرز فكر و رفتار آن ها. 
شيريني  حال، «قصه ا ي به  هر  در 
عسل» مناسب كودكان نيست؛ البته 
در اين باور، نويسنده نيز با ما همراه 
اين  بر  روشن  گواه  و  است  موافق  و 
دو  همراه  به  آن  دادن  قرار  موافقت، 
چاپ  و  ديگر  نوجوانانه ي  قصه ي 
شمايل  و  شكل  با  كتابي  در  آن ها 



بزرگ ساالنه تر توسط نشر «تكا»ست كه سال پيش رخ داده است. 

آيا اين كتاب، يك كتاب آموزشي است؟
پاسخ اين پرسش، پيداست كه مثبت است. گرچه با كتاب قصه سروكار داريم،  اما موضوع آن 
حقيقي و واقعي است. موضوع آن، تخيل صرف و آفريده ي ذهن نويسنده نيست. ما با قصه به ما 
هو قصه سروكار نداريم؛ نوشته شده است تا  مخاطب را با سرگذشت پيامبر اسالم(ص) آشنا كند. 

از اين رو  بي ترديد در حوزه ي آموزش قرار مي گيرد.

چرا داوران قصه را برگزيده اند؟
حتي اگر همه ي آن چيزهايي را كه درباره ي زمان آفرينش داستان گفتيم، روا تلقي كنيم، 15 
سال  بعد از آن، زماني كه ادبيات كودك به پيشرفت هايي چشمگيري نائل شده است، گزيدن 
چنين قصه اي به عنوان كتاب برتر گروه سني كودك (دوره ي ابتدايي) از سوي داوران نخستين 

جشنواره ي كتاب هاي آموزشي، چه توجيهي دارد؟
به نظر من، راز چنين اتفاقي شيفتگي داوران نسبت به كتاب است كه البته به چند دليل رخ داده 
است: سابقه ي نويسنده ي اثر كه از چهره هاي ممتاز ادبيات كودك به شمار مي رود؛ چاپ چهار 
رنگ تصاوير و ظاهر كتاب (كه در آن زمان تصاوير رنگي تقريبًا تنها از ويژگي هاي كتاب هاي 
كودك بود)؛ ادبيات روان آن؛ و نمايش قدرتمندانه ي 

هنر نويسنده در پر كردن فضاي خالي. 
نويسنده براي رسيدن به اين مقصود، با هنرمندي 
تمام از وجود زناني كه در زندگي پيامبر نقش آفريني 
كرده اند، كمال استفاده  را برده است. نويسنده، خود 
زنانه  احساسات  بيان  در  منطقًا  و  است  زن  يك 
طول  تمام  در  تقريبًا  زنان،  حضور  از  او  تواناتر. 
به واقع  است.  گرفته  بهره  كافي  مهارت  با  داستان 
از  و  بنشيند  آن ها  جاي  به  خود  تا  يافته  بهانه اي 
دريچه ي چشم آن ها، بزرگ شدن پيامبر را روايت 

كند.  
فصل مهمي از كتاب به بيان احساسات مادرانه ي 
آمنه نسبت به كودكش مي گذرد. آمنه بايد از تنها 
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كودك خود، آن هم از شوهري كه در آغاز جواني براي هميشه تركش كرده است، دو سال تمام 
دور باشد؛ آن هم كودكي چنين دوست داشتني و دلربا. بديهي است تب و تاب مادرانه ي او فضايي 
بسيار عاطفي به داستان مي بخشد. پس از او نوبت به نقش آفريني حليمه مي رسد و كشاكشي 
كه بين او و مادر كودك شكل مي گيرد. باز هم آمنه و درگذشت تأثرانگيز او در برابر چشمان 
فرزندش؛ بعد حضور فاطمه دختر اسد و همسر ابوطالب كه البته كم رنگ است و باالخره رخ 
نمودن بانو خديجه. شايد اگر قصه با آغاز مبعث پيامبر پايان نمي پذيرفت، مي توانست از چشم 
دختر يا دختران او و بعد هم همسرانش قصه با همين جذابيت ادامه يابد. در هر حال، تصور من 
هر  براي  داستان  صحنه هاي  تأثيرگذارترين  از  گفتم،  كه  دليلي  به  صحنه ها،  اين  كه  است  اين 

خواننده اي است. 
اما تنها توجيه ممكني كه براي انتخاب چنين كتابي باقي مي ماند، اين است كه داوران احتماًال 
تنها به اين انديشيده اند كه اطالعات موجود در كتاب، در سطح كدام گروه سني است و بر اساس 

برنامه ي درسي، متناسب با برنامه ي كدام پايه است. 
ناگفته نماند كه داستان، در فصل نوجواني و جواني پيامبر با شتاب بيشتري پيش مي رود و ديگر 

از توصيف هاي جزئي فصل هاي آغازين اثر خبري نيست. 

چند اشكال كوچك 
نويسنده ي داستان هاي مذهبي  بايد بكوشد اثري كه مي آفريند، حتي االمكان دقيق و خالي از 
اشكال باشد. همان طور كه گفتم اين به خاطر حساسيت ماجراست و ربطي به تازه كار يا كهنه كار 
بودن نويسنده ندارد. البته هر جا كه قرار است قصه اي بر اساس واقعيت نوشته شود و نويسنده 
در  دارد.  نياز  مضاعف  نيرويي  به  خود  بيروني،  واقعيت  با  ماجرا  تطبيق  بماند،  متعهد  واقعيت  به 
احتمالي را به  نقايص  بخشي از  مي توان  چون  است؛  آسان تر  اندكي  مذهبي كار  غير  قصه هاي 
گردن تخيل انداخت. اما چنين كاري درباره ي قصه هاي مذهبي بسيار دشوار است و بايد در بيان 
هر جمله و هر عبارت كمال احتياط را به كار برد و اگر با همه ي مراقبت ها، چنين اتفاقي رخ داد، 

در چاپ هاي بعدي آن را اصالح كرد.
در قصه ي ما نيز به گمان من اين اتفاق چند جا رخ داده است. با اين حال بسياري از آن ها 
قابل چشم پوشي هستند و در كليت قصه تأثيري ندارند. تنها يك اشتباه، علي رغم چهار بار انتشار 

قصه، هم چنان باقي مانده است كه بسيار تعجب آور هم هست. 
از  و  است  چندماهه  و  شيرخواره  او  پسر  پسر.  يك  و  دارد  دختر  دو  حليمه  كه  مي دانيم  همه 
همين روست كه مي تواند به پيامبر هم شير بدهد. نويسنده هم همين را مي گويد. اما در كمال 

ا ت ال د ت ا



ناباوري، هنگامي كه حليمه محمد را از مادر او تحويل مي گيرد و به ميان قبيله اش بازمي گردد، 
ما با پسر ديگري در داستان روبه رو مي شويم (فصل 12، جدايي) كه دست كم سه چهار سالي 
سن دارد: «حليمه به طرف قبيله اش رفت. پسر كوچكش او را ديد. جلو دويد و گفت: مادر زود 
باش. مي خواهيم برويم. اثاث را بسته ايم. حليمه گفت: آمدم. بعد بقچه ي لباس هاي محمد را به 
دست او داد و گفت: اين هم بار داداش كوچولوي تازه ي توست. زود بدو و برو آن را در ميان 

اثاث جا بده.
پسرك با شيطنت گفت: داداش كوچولويم بايد يك بوس به من بدهد تا بارش را ببرم.»

همين كودك را چند روز بعد، وقتي كه قبيله به صحرا بازگشته است، ببينيد: «در نگاه حليمه 
غم و رنج موج مي زد. حليمه به پسر خودش و پسر آمنه نگاه كرد. هر دو گرسنه بودند. از گرسنگي 

انگشت مي مكيدند. هر دو شير مي خواستند.» 
اين پسر كوچك تنها در همين فصل نقش آفريني مي كند و از آن پس از كل داستان رخت 

برمي بندد. 
اما نمونه هايي هم از آن اشكال هاي كوچك را نقل كنم:  

در همين فصل نويسنده مي كوشد توصيف هايي از وضعيت معيشت قبيله ي «سعد» به دست 
دهد. وقتي حليمه و شوهرش به محل اسكان قبيله مي رسند، حارث مجبور مي شود گوسفندي 
را بكشد كه داشته از گرسنگي تلف مي شده است (ص40). اما همان شب بر سر سفره ي شام، 
غذاي اين خانواده  نان خشك آب زده و چند دانه خرماست (ص41). طبعًا منطقي تر بود كه اين 
خانواده دست كم براي همان شب و حتي براي دو سه شب بعد از آن، مثًال كله پاچه يا سيرابي يا 

دل وجگر كه در آن زمان، معموًال غير قابل نگه داري بود، داشته باشند. 
نمونه ي ديگر مربوط به سفر پيامبر به شام است. نويسنده مي گويد سفر به شام براي پيامبر يك 
مدرسه بود. وقتي او  چنين جمله اي را در داستان مي آورد، خواننده منتظر مي شود تا نشانه هايي 
از اين ادعا را ببيند. اما اين انتظار برآورده نمي شود. توضيح نويسنده درباره ي صحرا و تأثير آن بر 
ذهن و روان پيامبر به مراتب بيش از شام است. با اين حال از اين سفر به مدرسه تعبير مي كند.  
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 حسين نوري

اشارهاشاره
مجموعه ي  فني  مدير  تجربه هاي  از  گوشه هايي  حاوي  مي خوانيد،  كه  مقاله اي 
براي  كه  سطح  پنج  در  و  جلد    25 در  مجموعه  اين  است.  علمي»  «خواندني هاي 
دو  مدت  در  كتاب)  پنج  سطح  هر  است (براي  مناسب  ابتدايي  پنج  تا  اول  پايه هاي 
علوم»  آموزش  «انتشارات  توسط  مجموعه  اين  اول  چاپ  شده است.  توليد  سال 
بيست  برگزيده ي  كتاب  عنوان  به   1387 سال  در  و  شد  منتشر   1386 سال  در 
و  الگو  يك  ارائه ي  هدف  با  مقاله  اين  شد.  انتخاب  سال  كتاب  دوره  ي  ششمين  و 
نوشته  كودكان  علمي  كتاب هاي  صفحه آرايي  يا  و  تصويرگري  نبايدهاي  و  بايد  بيان 
نشده است. بلكه مي خواسته است، فرازهايي كوتاه و خواندني را از فرايند پرزحمت 
و دوست داشتني، در مسير تجربه اي تازه در اين زمينه بيان كند. به هرحال خواندن 

اين مقاله خالي از لطف نيست.

كتــاب!
گوشه هايي از تالش براي تصويرگري مجموعه ي خواندني هاي علمي

 (برگزيده ي بيست وششمين دوره ي كتاب سال)

زيباست اين
ني ه
سال)
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انگيزه
هنگامي كه دانش آموز  دوره ي راهنمايي بودم، به لطف تشويق هاي پدر و مادرم، مطالعه  ي 
كتاب يكي از عالقه هاي اصلي من بود. گشت زدن در مغازه هاي كتاب فروشي خيابان انقالب 
كنار  در  را  خارجي  و  داخلي  كمياب  كتاب هاي  وفور  به  زمان  آن  در  كه  دست فروش هايي  و 
پياده رو پهن كرده بودند، يكي از كارهايي بود كه هر چند هفته يك بار با اشتياق انجام مي دادم. 
جذاب ترين كتاب ها، يا ترجمه ي كتاب هاي خارجي بودند يا اصل كتاب هاي دست دوم خارجي كه 
بين كتاب هاي دست فروش ها، فراوان ديده مي شدند. در ميان سختي و ول خوردن و سركشيدن 
بي محلي  گاه  و  متعجب  نگاه هاي  تحمل  و  بود،  من  برابر  دو  شايد  قدشان  كه  آدم هايي  بين  از 
ترجمه هاي  كتاب ها  جذاب ترين  مي داد: «چرا  آزار  را  من  ذهن  سؤال  يك  همواره  فروشندگان، 
خارجي هستند؟ مگر ناشران داخلي، خودشان قدرت تأليف و توليد چنين جذابيت هايي را ندارند؟ 
كودكانشان  براي  دلشان  آن ها  از  كمتر  ما  بزرگ ترهاي  آيا  است؟  كمتر  آن ها  از  ما  چيز  چه 

مي سوزد؟»
اين موضوع شايد انگيزه اي اساسي 
صفحه آرايي  و  تصويرگري  براي  بود 
«خواندني هاي  كتاب هاي  مجموعه 
همكاري  با  كه  مجموعه اي  علمي». 
در  همكاران،  و  دوستان  دلسوزانه ي 
نهايت جايز ه ي كتاب سال 1387 را 
در حوزه ي علوم و فنون كودكان از 
از  بيشتر  من  نظر  به  كرد.  خود  آن 
آن كه اين سؤال مطرح باشد كه چه 
عواملي باعث برتري اين مجموعه 
شده است، بايد پرسيد چه عواملي 
باعث شده اند كه اين گونه كتاب ها، 
در جامعه ي ما بسيار انگشت شمار 
در  بتواند  كتاب  اين  تا  باشند، 
توليد  كه  كتاب هايي  ساير  ميان 
مي شوند، برجسته شود. در حالي 
كه هنوز اين كتاب ها با آن چه در 
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دنياي امروز ما در سطح ايده آل محسوب مي شود، فاصله ي قابل توجهي دارند.

شروع
زماني كه سفارش صفحه آرايي اين مجموعه به گروه كوچك ما رسيد، آن چه از طرف ناشر 
ارائه شده بود، متن تأليف شد ه ي يكي از كتاب ها ـ به عنوان نمونه (راز مواد) ـ و تصاويري بود 
كه بايد از روي يكي از كتاب هاي قديمي خارجي اسكن مي شد و در كتاب مورد استفاده قرار 
مي گرفت. كيفيت تصاوير با توجه به قديمي بودن كتاب چندان مطلوب نبود. طبق معمول، آن چه 

ناشر مي خواست، هزينه ي هرچه كمتر بود؛ وگرنه تصاوير مذكور چنگي به دل نمي زد.
البته تأكيد ناشر و دبير مجموعه در انتشار اين مجموعه بر باال بردن «مهارت خواندن» در 
سنين ابتدايي بود، اما صفحه آرايي مجموعه اي بدون جذابيت بصري براي مخاطبانش كه كودكان 
اين جامعه هستند، به هيچ وجه براي ما قابل قبول نبود. پس از مشورت با ناظر هنري مجموعه 
ـ خانم فصيحي ـ تصميم گرفتيم در حد خودمان تالشمان را بكنيم تا كاري متفاوت انجام دهيم 
و پيش كودكاني كه اين كتاب ها را مطالعه مي كنند، سربلند باشيم. مشكل اين جا بود كه بايد 
تمام تصاوير را خودمان تهيه مي كرديم و مصر بوديم كه حتي االمكان تصاوير رنگ و بوي ايران 
را داشته باشند. و اين به معني نياز به تصويرگري، تصويرسازي، عكاسي و يافتن تصاوير مناسب 
بود. طرحمان را با ناشر و دبير مجموعه در ميان گذاشتيم. خود طرح طبيعتًا بسيار مورد قبول واقع 
شد، اما مسئله ي اصلي مقدار هزينه ي كار و مشكل ما تعيين هزينه بود به گونه اي كه هم براي 
ناشر مقبول باشد و هم براي ما به صرفه. از طرفي، آن چه كه مي خواستيم انجام دهيم، كاري 
هزينه  در  محدوديتي  اگر  البته  نداشتيم.  آن  هزينه ي  براي  مشخصي  چندان  مقياس  كه  بود  نو 
نبود، براي هركدام از صفحات قيمت عكاسي، تصويرسازي و يا تصويرگري حدوداً مشخص بود. 
باالخره قرار شد صفحه آرايي و تصويرسازي اولين كتاب را آغاز كنيم تا ارزيابي بهتري از هزينه ي 

آن داشته باشيم.

اولين كتاب
اولين كتابي كه به عنوان آزمايش كار تصويرسازي و صفحه آرايي آن را شروع كرديم، كتاب «راز 
مواد» بود كه البته نمونه ي چندان مطلوبي نبود؛ زيرا تصويرسازي آن راحت تر از ساير كتاب هاي 
اين مجموعه بود و تصاوير مرتبط با موضوع آن هم بيشتر در دست رس بود. حجم متني هم كه 
قرار بود در صفحات كتاب جاي داده شود ـ كه توسط ناشر تقريبًا مشخص شده بود ـ به نسبت، 
مناسب بود. به هر حال، اولين كتاب با حداقل هزينه صفحه آرايي شد و هزينه ي اوليه  را براي 



ناشر  خوش بختانه  كرديم.  مشخص  ناشر 
كتاب  جذابيت  و  فرهنگي  بعد  براي  نيز 
ارزش گذاشت و هزينه ي كار را پذيرفت. 
البته بعدها متوجه شديم كه ساير كتاب ها 
هزينه ي  و  كار  آن ها  موضوع  به  توجه  با 
اين  در  هم  ناشر  كه  مي طلبند  بيشتري 

مورد همراهي الزم را انجام داد. 
اين  تهيه ي  كه  نيست  ترديدي 
غير  نگرش  و  همكاري  بدون  مجموعه 
مادي دو گروه امكان پذير نبود: اول ناشر 
اين مجموعه كه هزينه ي اين كار را تقبل 
كرد. چرا كه ناشر مي توانست با هزينه اي 
بسيار كمتر از آن چه براي توليد اين كتاب 
ناشران  از  بسياري  مانند  پرداخته است- 
كه  را  فراواني  كتاب هاي  از  يكي  ديگر- 
در اين زمينه توسط انتشارات مطرِح دنيا 
چاپ شده است، به ترجمه بسپارد و تصاوير 
آماده ي همان كتاب را اسكن و چاپ كند. 
تا نه هزينه ي زيادي را متحمل شود و نه 
مدت زمان زيادي را براي آماده سازي كار 
منتظر شود. دوم  همكاراني كه با دلسوزي 
و  تصويرسازي  براي  هزينه  حداقل  و 
كردند.  تالش  كتاب  اين  صفحه آرايي 
صفحه آرايي و تصويرسازي هر دو صفحه 
از اين مجموعه كتاب ها، زحمتي بيش از 
برداشته  در  تبليغاتي  پوستر  يك  تهيه ي 
 است، در حالي كه همكاران ما با هزينه اي 
بسيار كمتر و با دلسوزي اين كار را انجام 

دادند. 
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به هرحال، فرآيند صفحه آرايي اين مجموعه آغاز شد. طرح كلي كار فراهم آمد و قرار بر اين شد 
كه كتاب ها در قالب دو صفحه اي صفحه آرايي شوند و متن و تصاوير هر دوصفحه، روي تصويري 
پس زمينه اي، مرتبط با موضوع آن دو صفحه كه كل زمينه ي صفحات را پر مي كند، قرارگيرند. 
محتواي كتاب متني چندصفحه اي بود كه در اختيار ما قرار مي گرفت و طبق قراري كه داشتيم، 

بايد در قالب 16، 20 يا 24 صفحه اي در قطعي كه مشخص شده بود، تقسيم مي شد. 
همين جا اولين مسئله كه شايد مشكل ترين قسمت  كار بود، مطرح شد. مسئله اين بود كه در 
فرايند تأليف متن اين مجموعه، مقدار و چگونگي جاي گذاري متن در هر صفحه مشخص نشده 
بود. بنابراين براي هريك از كتاب ها بايد ابتدا متن را بر صفحات تقسيم  مي كرديم. از آن جا كه هر 
دو صفحه ي تصوير پس زمينه اي مشخصي داشت، بايد متن اين دو صفحه در ارتباط با موضوع 
تصوير پس زمينه قرار مي گرفت. اكنون، از طرفي قطع كار كه اندكي كوچك تر از قطع وزيري در 
نظر گرفته شده بود، فضاي زيادي براي كار به ما نمي داد. ضمن اين كه مخاطب كتاب گروه سني 
ابتدايي در نظر گرفته شده بود و الزم بود از فونت درشت تر و فضاي بازتر بهره بگيريم و از طرف 

ديگر، تعداد صفحاتي كه براي هر كتاب در نظر گرفته بوديم، محدود بود. 
البته بعد از اين كه چند كتاب از اين مجموعه را كار كرديم و الگويي از آن چه كه در نهايت 
بايد توليد مي شد به دست آمد، در جلساتي كه با گروه مؤلفين كتاب داشتيم، قرار بر اين شد كه 
مؤلفين كتاب ها نيز اين الگو را در نظر داشته باشند و براي تقسيم بندي متن به ما كمك كنند. اما 



مشكل ديگر در تقسيم بندي متن كتاب ها اين بود كه چون نمي توانستيم براي تصويرگري و يا 
عكاسي كتاب چندان هزينه كنيم و بايد از آرشيوهاي تصويري خودمان و جست وجو در اينترنت 
كمك مي گرفتيم، مطمئن نبوديم كه چه تصاويري مي توانيم براي هريك از صفحات پيدا كنيم. 
همين موضوع باعث مي شد كه گاه تقسيم بندي متن كتاب بعد از صفحه آرايي، چند صفحه تغيير 

كند، و اين زحمات همكاران ما را در صفحه آرايي دوچندان مي كرد.
هم زمان با تقسيم بندي مقدماتي متن كتاب ها، بايد تصاويري را به طور فرضي براي صفحات 
در نظر مي گرفتيم. همان طور كه گفتم، نمي توانستيم تصاوير را به طور قطعي مشخص كنيم. 
جست وجو  به  تصاوير  تهيه ي  براي  سپس  و  مي كرديم  فرض  را  تصاويري  ابتدا  بايد  بنابراين 
مي پرداختيم و بعد از اين كه تا حدودي تصاويري كه در ارتباط با هر موضوع در دست رس داشتيم يا تهيه 
آن ها امكان پذير بود، مشخص مي شد، دوباره  در باره ِ چينش متن و تصاوير با قطعيت بيشتري تصميم 

مي گرفتيم. اين مراحل گاه چندبار بايد تكرار مي شد تا به صفحه آرايي نهايي برسيم.

بر اساس الگويي كه در نظر گرفته بوديم، تصاوير به طور كلي به سه دسته تقسيم مي شدند.
 تصاوير بزرگ پس زمينه. 

 تصاوير ديگري كه در ارتباط با متن و در كنار متن قرار مي گرفتند. 
 تصاوير مربوط به آزمايش هاي عملي كه با عنوان «بخوان، انجام بده، فكر كن» در كتاب 

قرار مي گرفتند.
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تصاوير پس زمينه
انتخاب اين تصاوير بسيار مشكل بود، زيرا بايد مجموعه اي از ويژگي هاي زير را دارا بودند:

1. ابعاد و كيفيت آن ها به اندازه ي كافي بزرگ باشد تا به عنوان تصوير پس زمينه قرار گيرند.
2. ارتباطي اساسي با موضوع اصلي دو صفحه ي كتاب داشته باشند.

3. جذابيت تصويري مناسبي به عنوان تصوير اصلي صفحه ايجاد كنند. 
صفحات  تصاوير  ساير  و  متن  براي  كه  باشد  گونه اي  به  تصوير  خود  پس زمينه ي  و  رنگ   .4

مشكل به وجود نياورد. 
5. و سرانجام آن چه كه در مورد همه ي تصاوير و به خصوص تصوير اصلي هر صفحه بر آن 

تأكيد داشتيم، اين بود كه تصاوير حتي االمكان بومي باشند.

در برخي موارد اين جست وجو كاري بسيار زمان گير مي شد. براي مثال، يكي از تصاوير كه 
زمان زيادي ذهن مرا اشغال كرده بود، تصويري از زكرياي رازي پزشك و دانشمند ايراني، در حال 
معاينه ي يك بيمار بود. اين تصوير در صفحه ي 4 كتاب «راز بيماري» كار شده است. با توجه 
به موضوع صفحه كه درباره ي كشف و درمان عامل بيماري  ها در روزگاران قديم است، كامًال جا 
داشت كه تصويري از پزشكان ايران قديم كه برترين پزشكان دنيا بودند، به عنوان تصوير اصلي 
صفحه قرار بگيرد. به همين خاطر از همان ابتدا به ياد تصويري از زكرياي رازي در حال معاينه 

يك بيمار افتادم كه سال ها قبل آن را ديده بودم. 
جست وجو در اينترنت نتيجه اي جز چند تصوير كوچك نداشت. با توجه به اين كه تصوير در 
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قالب يك نقاشي بود، در كتاب هايي كه آثار تصويرگران قديمي ايراني را داشتند، جست وجو كردم 
تا تصويري بزرگ و باكيفيت از موضوع مورد نظر پيدا كنم كه آن هم فايده اي نداشت. ظاهراً به 
جز همين تصاوير كوچك اينترنتي چيز ديگري يافت نمي شد و بايد از همين ها استفاده مي كرديم 
و با تكنيك هاي نرم افزاري، كمي كيفيت تصوير را بهتر مي كرديم. اين تصوير شايد چند هفته 

ذهن مرا مشغول كرد. 
 يك روز هنگامي كه به آن تصاوير كوچك اينترنتي با نا اميدي نگاه مي كردم، متوجه نوشته اي 
ناخوانا در كنار يكي از آن ها شدم. ظاهراً نام نقاش بود، اما به انگليسي. بسيار متعجب شدم. نام 
نقاش رابرت تام1 به نظر مي رسيد. با جست وجو در اينترنت متوجه شدم تصويري كه به دنبال 
آن هستم، اثر يك هنرمند آمريكايي است كه نقاشي هاي فراواني از تاريخ پزشكي كشيده است. 

خوش بختانه تابلوهاي وي در فروشگاه هاي اينترنتي به فروش مي رسيد. 
هم  اگر  و  نداشت،  وجود  ما  براي  اينترنتي  خريد  امكان  كه  بود  اين جا  مشكل  فقط  اكنون 
نبود.  بعيد  داشتيم،  كه  زماني  فرصت  در  آن  وصول   ، كنيم  خريد  مي توانستيم  روش هايي  با 
خوش بختانه يكي از دوستان كه در لندن مشغول تحصيل بود در انجام اين كار كمكمان كرد، 

بالفاصله با ايميل از وي تقاضا كردم اين تصوير را بخرد و اسكن آن را برايم بفرستد.
درمورد موضوع هايي مانند فضا و سيارات، به راحتي مي توان تصاوير بزرگي در اينترنت يافت، 
اما در خيلي از موارد، با توجه به شرايط خاصي كه تصاوير مورد نظر ما بايد مي داشتند، قضيه به 
اين راحتي نبود. خوش بختانه در حال حاضر كه اين سطور را مي نويسم، برخي سايت هاي اينترنتي 
داخل كشور، آرشيو تصويري بزرگي را با قابليت جست وجوي كلمات كليدي و با قيمتي ارزان در 

اختيار مراجعان قرار مي دهند.
براي برخي از تصاوير پس زمينه بايد از موضوع مورد نظر عكس مي گرفتيم كه آن هم مشكالت 
و جذابيت هاي خاص خودش را داشت؛ مشكالتي مانند تهيه ي عكس از كارگر پمپ بنزيني كه 
ما را از عكاسي منع مي كرد و براي عكاسي از ما مجوز مي خواست، يا نظم دادن به كودكاني كه 
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در مدرسه ي فوتبال زير آفتاب داغ تابستاني، مشغول بازي فوتبال بودند. در مواردي مانند تصاوير 
طبيعت ايران، دوستان و همكاران تصاوير خوبي در اختيارمان قرار  دادند. در مواردي هم كه به 
عكاسي از كودكان نياز داشتيم، همكاري خانواده ها بسيار صبورانه،  صميمانه و دل نشين بود، كه 

جا دارد همين جا از تك تك آن ها مجدداً تشكر كنم.
يكي از مواردي كه در شرايط زماني و مالي براي تهيه ي كتاب ها داشتيم، نهايتاً نتوانست به شكل 
مطلوب اجرا شود و يكي از نقاط ضعف عمده ي اين مجموعه به حساب مي آيد، تصويرگري تصاوير 
پس زمينه كتاب هاي سطح اول و دوم بود. بنا بر تصميمي كه با ناشر و دبير مجموعه گرفته بوديم، 
قرار شده بود تصاوير پس زمينه ي كتاب هاي سطح اول و دوم، متناسب با سن پايين مخاطبانشان 
تصويرگري شوند. براي اين كار با چند نفر از تصويرگران صحبت كرديم و نمونه گرفتيم، اما متأسفانه 
در آن فرصت زماني و با هزينه اي كه در نظر بود، نتوانستيم آن گونه كه بايد جذابيت الزم را براي 
كتاب هاي اين دو سطح ايجاد كنيم. البته بايد در اين زمينه از خانم علي پور تشكر كنم كه گرچه 

زمان كوتاهي در اختيارشان قرار داديم، حداكثر تالششان را در اين راستا با عالقه انجام دادند.

تصاوير آزمايش ها
دو نوع تصوير ديگري كه براي اين مجموعه بايد فراهم مي كرديم، تصاوير آزمايش ها و تصاوير 
داشتند؛  كمتري  مشكالت  كوچك ترشان  اندازه ي  به  توجه  با  زمينه  دو  اين  بودند.  متن  همراه 
مخصوصًا كه در مورد تصاوير آزمايش ها از همكاري صميمانه ي كودكان و خانواده هايي كه از 
در  آزمايش ها  مورد  در  كه  نكته اي  تنها  بوديم.  بهره مند  مي كرديم،  استفاده  تصاوير  براي  آن ها 
برخي موارد كار را مشكل مي كرد، تدارك شرايطي بود، براي اين كه آزمايش به خوبي انجام شود 

تا بتوان تصوير مناسب را از آن گرفت؛ تصويري كه گوياي رويدادي باشدكه اتفاق افتاده است.
بعد از پايان صفحه آرايي صفحات هر مجموعه، رنگ تصاوير و آرايش تمامي صفحات از نگاه 
ريزبينانه و حرفه اي ناظر هنري مجموعه مي گذشت. هرچند كه در برخي موارد  ناچار بوديم با در 

نظر گرفتن ساير شرايط، دقت هاي موشكافانه ي ايشان را در نظر نگيريم!

جلد مجموعه
در نهايت طراحي جلد مجموعه از مواردي بود كه حساسيت خاصي را مي طلبيد، چرا كه جلد 
كتاب مخصوصاً براي گروه سني كودك، اولين ارتباط را با مخاطب كتاب مي گيرد. به همين منظور 
همكارانمان چند پيش طرح (اتود) متفاوت براي جلد كتاب طراحي كردند و با همكاري دبير مجموعه 
كه به مدارس متفاوتي دست رسي داشتند، از خود مخاطبان كتاب نظرخواهي كرديم. بنابراين طراحي 
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جلد مجموعه با نظر مخاطبان كتاب، يعني دانش آموزان دوره ي ابتدايي انتخاب شد.
در پايان شايان ذكر است، اين مجموعه حاصل كار گروهِي با عالقه و دلسوزانه اي است كه 
با هدف خدمتي كوچك به جامعه ي بزرگ كودكان اين سرزمين آماده شد. تجربه ي اين كار با 
تمام نقاط ضعفي كه طبيعتًا دارد و از ديد اهل فن پنهان نيست، نشان دهنده ي آن بود كه: «ما 
مي توانيم، اگر بخواهيم». من بعد از ياري خداوند متعالـ  كه جز به او و با او كاري انجام نمي شودـ  
فقط و فقط يك عامل را به طور اساسي در موفقيت نسبي اين كار دخيل مي دانم و آن عالقه ي 
تك تك دست اندركاران اين مجموعه به توليد مجموعه اي با كيفيت، جذاب و بومي براي سرزمين 
فرزندان بوعلي سينا ها، رازي ها و خوارزمي هاست. آنان كه در عصر حكومت شاهان و در زير نور 
شمع سر كردند، آن شدند، ما كه در عصر فناوري سر مي كنيم شايسته نيست كه پسراني باشيم 

كه نداشته باشند نشاني از پدر!
 زيرنويس

1. Robert Thom
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 سمانه آزاد

اشارهاشاره
به  موفق  كتاب،  تأليف  زمينه ي  در  تجربه شان  اولين  در  غريبي،  سعيد  و  هادي 
كسب عنوان كتاب برگزيده در هفتمين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد شدند. 
در  را  ليسانس  دوره ي  و  است  سال 1356  متولد  و  بزرگ تر  برادر  غريبي،  هادي 
رشته ي «مهندسي كامپيوتر»، در «دانشگاه زنجان» سپري كرده است. سعيد غريبي 
نيز متولد سال 1358 است كه در رشته ي برق و الكترونيك در «دانشگاه علم و 
صنعت» تحصيل كرده و پايان نامه ي دوره ي فوق ليسانسش نيز در باره ي «شناسايي 

الگو با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي» بوده است. 
اتوماسيون  گوناگون  زمينه هاي  در  تدريس  با  را  كارشان  غريبي  سعيد  و  هادي 
تأليف  زمينه  اين  در  جامعي  كتاب  گرفتند،  تصميم  بعد  مدتي  كردند و  آغاز  صنعتي 
كنند كه عالوه بر پوشش دادن به سطح گسترده اي از مخاطبان، نيازهاي واقعي آنان 
را در رابطه با بازار كار تأمين كند. چرا كه آن ها معتقدند: در مدارس فني و حرفه اي، 

محتواي آموزشي

مدارس فني و حرفه اي

متناسب با نيازهاي
بازار كار نيست

مؤلفان برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد:
در گفت وگو با هادي و سعيد غريبي، 
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آن چه كه در بازار كار نياز است، به دانش آموزان آموزش داده نمي شود. 
گرچه اين دو برادر انرژي و وقت زيادي را صرف حل مشكالت انتشار كتاب خود 
اتوماسيون  زمينه ي  در  استاندارد  كتاب هايي  ارائه ي  براي  هم چنان  اما  كرده اند، 
صنعتي كه به قول خودشان حركت جديدي در اين حوزه خواهد بود، در تالش اند. 
آنان اميدوارند جشنواره اعتبار و جايگاه واقعي اش را پيدا كند و مي دانند كه اين 
مهم محقق نخواهد شد، مگر زماني كه هركس با هر پست و مقامي، مصمم و معتقد 

به هدف هاي اين جشنواره باشد.

ايده ي اوليه ي تأليف كتاب شما چگونه شكل گرفت؟
 سعيد: ما با هم در زمينه هاي متفاوت اتوماسيون صنعتي تدريس مي كرديم. بعد از مدتي 

تصميم گرفتيم براي گسترش كارمان و بومي سازي اتوماسيون صنعتي، در اين زمينه 
كتاب تأليف كنيم. 

در زمينه ي PLC در بازار كتاب هاي گوناگوني وجود داشتند، اما هيچ كدام 
كتابي نبود كه بتواند طيف هاي متنوع دانش آموزان هنرستان ها، دانشجويان و 
حتي كارشناسان را پوشش دهد. البته اين مشكل بيشتر كتاب ها در زمينه ي 
اگر  و  مي دهند  آموزش  را  خاصي  زمينه ي  فقط  كه  است  حرفه اي  و  فني 
دانش آموز يا دانشجويي اطالعات كافي درباره ي كِل آن بحث نداشته باشد، 

قطعًا مشكل خواهد داشت و صرفًا درباره ي يك جنبه آموزش خواهد ديد.
كه  كرديم  فكر  اين  به  و  گذاشتيم  مخاطب  جاي  را  خودمان  كار  شروع  در  ما 

وقتي خودمان وارد اين رشته شديم، با چه مشكالتي مواجه بوديم. بنابراين تصميم  گرفتيم 
كتابي تأليف كنيم كه از دانش آموزان دوره ي هنرستان تا دانشجويان را پوشش دهد. هم چنين 
سرفصل ها را به گونه اي تنظيم كرديم كه همه ي جنبه هاي اتوماسيون صنعتي را در برق و كنترل 
شامل شود، براي كسي هم كه هيچ اطالعاتي در اين زمينه ندارد، مفيد باشد. حتي پيش نيازهاي 

الزم را هم تا حدي ازكتاب برداشت كند تا در حد امكان جنبه ي آموزشي كتاب تكميل شود. 

به  رشد  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  هفتمين  در  كه   PLC جامع  راهنماي  كتاب 
چه  و  دارد  آموزشي  كمك  جنبه ي  چه قدر  است،  شده  انتخاب  برگزيده  كتاب  عنوان 

حجمي از كتاب هاي درسي هنرجويان را در برمي گيرد؟
 هادي: از آن جا كه رشته ي اتوماسيون صنعتي و كنترل بسيار وسيع تر از يك درس آموزشي 

در 
نمايشگاه هايي كه 

در مدارس برپا مي شود 
از كتاب هاي برگزيده كه 
به معيارهاي استاندارد 
جشنواره نيز نزديك 
است، استفاده شود
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است، در هنرستان درس مشخصي به نام PCL وجود ندارد و طيفي از درس ها كه براي آشنايي 
طور  به  مي توانستيم  بود،  كتابي  چنين  اگر  است.  شده  تدوين  اتوماسيون  با  دانش آموزان  كلي 
كامل مقايسه كنيم. در هر صورت، كتاب ما جنبه ي دانش افزايي دارد و مباحث مقدماتي آن در 
كتاب هاي درسي آموزش داده مي شود. ما در كتابمان به مباحثي توجه كرده ايم كه با وجود اهميت 

فراوان، دركتاب هاي درسي به آن ها پرداخته  نشده است. 
من معتقدم با توجه به كاربرد گسترده اي كه اين رشته در همه ي صنايع دارد، 
فارغ التحصيالن  تا  بگيرد  قرار  عنايت  مورد  بيشتر  پرورش  و  آموزش  در  بايد 
در  شوند.  كار  بازار  وارد  بهتري  علمي  پيشينه ي  با  و  راحت تر  هنرستان ها، 
حال حاضر كتاب هايي كه در اين زمينه و خارج از آموزش و پرورش تهيه 
داده  آموزش  مدارس  در  كه  هستند  درسي  كتاب هاي  از  بهتر  مي شوند، 

مي شوند.
در مدارس، آن چه كه واقعًا در بازار كار نياز است، آموزش داده نمي شود. 
گرفته مي شود، نمي توان  يعني صرفًا با اتكا به آن چه كه از منابع آموزشي ياد 
فعاليت مفيدي در بازار كار داشت. به همين دليل هم، ما دركتاب ابتدا بحث آموزش را 
در نظر گرفته ايم، چون زمينه ي درستي وجود نداشت. در كنار آن، مباحثي را مطرح كرده ايم كه 

به آموزش كمك مي كنند. 

به نظرتان مهم ترين نقطه ي قوت كتاب شما  چيست؟
 به نظر من مهم ترين نقطه ي قوت كتاب اين است كه ما سعي نكرديم كتاب تأليف كنيم، 
بلكه سعي كرديم تجربه هايمان را در قالب كتاب به مخاطبان منتقل كنيم. يعني بيشتر مطالب 
كتاب از تجربه هاي ما در پروژه هاي متفاوت سرچشمه مي گيرد. هم چنين، وقفه اي كه در انتشار 
كتاب پيش  آمد، به اين دليل بود كه نسخه ي نرم افزاري كه كتاب بر محور آن بود، عوض شد و 
ما براي اين كه مناسب ترين كتاب را ارائه دهيم، مجبور شديم كتاب را به روز كنيم و حتي تصاوير 

كتاب را تغيير داديم. 
آن گونه كه از بازخورد مخاطبان متوجه شده ايم، يكي ديگر از نقاط قوت كتاب، در زمينه ي 
نوع چيدمان و بيان مطالب است كه براي مخاطب جاذبه و كشش دارد. به گونه اي كه مخاطب 
احساس مي كند بايد مطلب بعدي را هم بخواند و بياموزد. من معتقدم دليل اين موفقيت آن است 
كه ما خودمان را جاي مخاطب گذاشته ايم و فكر كرده ايم كه اگر خودمان دوباره بخواهيم اين 

مسير را طي كنيم، چه اطالعاتي بايد در اختيار داشته باشيم كه سريع تر به هدفمان برسيم.

نقطه ي 
قوت كتاب اين 

است كه ما سعي نكرديم 
كتاب تأليف كنيم، بلكه سعي 
كرديم تجربه هايمان را در 
قالب كتاب به مخاطبان 

منتقل كنيم
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آيا برگزيده شدن اين اثر در جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد، بر فروش آن تأثير 
داشته است؟

 كتاب  ما زماني كه در جشنواره برگزيده شد، براي چاپ سوم آماده شده بود و فقط روي 
جلد چاپ چهارم، برگزيده شدن كتاب در جشنواره درج شد. اما قطعًا اين موضوع در فروش هاي 
بعدي تأثيرگذار بوده است. چرا كه وقتي جشنواره كتابي را تأييد كند، يعني مورد تأييد وزارت 
آموزش و پرورش نيز هست. بنابراين، براي كساني كه زمينه ي قبلي ندارند و بدون تحقيق اقدام 
به خريد كتاب مي كنند، مناسب است. به خصوص كه بازار پر است از كتاب  هاي متنوع كه گاه 

باعث سردرگمي مخاطبان مي شوند. 

به نظر شما خأليي كه در زمينه ي كتاب هاي آموزشي فني و حرفه اي و كاردانش وجود 
دارد، به چه دليل است؟ 

 شايد اگر در راه چاپ كتاب مشكالت كمتري وجود داشت، شاهد خأل كمتري بوديم. مثًال ما 
بيش از سه برابر تأليف كتاب، براي چاپ و حواشي آن انرژي و وقت گذاشتيم. در حال حاضر هم 
من افرادي را مي شناسم كه در زمينه هاي فني، تخصص هاي كاربردي دارند و با اين كه دانش و 
تجربياتشان را مدون كرده اند، مايل نيستند وارد وادي چاپ و نشر كتاب شوند. چرا كه با مشكالت 
سرراهشان آشنا هستند. اما وقتي ما به آن ها قول همكاري و هموار كردن راه را مي دهيم، استقبال 
مي كنند. به همين دليل، تصميم گرفتيم خودمان وارد كار چاپ و نشر شويم؛ به اين اميد كه شايد 

كمتر با مشكل روبه رو شويم. 
من براي چاپ كتاب هايمان با بيش از 15 ناشر صحبت كردم تا 
ناشري را پيدا كنم كه كمكمان باشد و به مشكل برنخوريم. اما در 
نهايت به اين نتيجه رسيديم كه بايد خودمان وارد حيطه ي چاپ و 

نشر شويم و مجوز نشر بگيريم.
ديگر  مؤلفان  از  چاپ  آماده ي  كتاب  چند  ما  حاضر،  حال  در 
در زمينه ي فني و حرفه اي در دست داريم كه اگر از ما حمايت 
مي شد، قطعًا با همكاري گروهمان مي توانستيم كتاب هاي بكر و 
بسيار خوبي در اين حوزه وارد بازار كنيم و در زمينه ي بومي سازي 

اتوماسيون صنعتي، گام مؤثري برداريم. 

دددددمماانن وواارردد ككاارر چچااپپ وو ننششرر ششووييمم؛؛ ببهه اايينن ااممييدد ككهه ششااييدد 

155 ناشر صحبت كردم تا
 مشكل برنخوريم. اما در
ان وارد حيطه ي چاپ و 

ديگر  مؤلفان  از  چچاپ 
 كه اگر از ما حمايت 
سستيم كتاب هاي بكر و 
رر زمينه ي بومي سازي 
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نقش  و  اجرايي  قدرت  بايد  رشد  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  كه  معتقدند  برخي 
شما  نظر  كند.  جلوگيري  نامناسب  كتاب هاي  انتشار  از  بتواند  و  باشد  داشته  مميزي 

چيست؟
 به نظر من نبايد حذفي برخورد كرد. ناشر و مؤلف بايد بتوانند آزادانه اثرشان را وارد بازار 
كنند و مخاطب هم فضاي تصميم گيري آزاد داشته باشد و خودش دست به انتخاب بزند. در اين 
صورت مخاطبان، كتاب نامناسب و صرفًا بازاري را كه از معيارهاي آموزشي كم بهره يا بي بهره اند، 
حذف مي كنند. به خصوص كه نسل جديد ما آن قدر باهوش است كه با ورق زدن كتاب  ها، مناسب 

و يا نامناسب بودنشان را تشخيص مي دهند.
را  تشويقي  سياست هاي  بايد  جشنواره  بزنيم.  حذفي  اقدام  به  دست  ما  كه  ندارد  لزومي  پس 
پي گيري كند و براي مؤلفان انگيزه هاي بيشتري به وجود آورد. اگر هم زماني قرار بر برخورد 
اين  با  سليقه اي  برخورد  مطمئنًا  و  بود  خواهيم  مشخصي  كامًال  معيارهاي  نيازمند  شد،  حذفي 

موضوع، آفت اين حوزه خواهد بود. 

از جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد چه انتظاري داريد؟
 مهم ترين انتظار ما اين است كه جشنواره جايگاه و اعتبار واقعي اش را ميان مردم و همه ي 
نهادها و ارگان هايي كه به نوعي با آموزش و پرورش در ارتباط اند، پيداكند. شايد 
اطالع رساني، به خصوص در رابطه با معيارهاي جشنواره، بتواند اين نقص 
را جبران كند. چون تا وقتي كه جشنواره به خوبي شناخته نشود، جايگاه 

واقعي اش نيز شناخته نخواهد شد. 
ضمن اين كه معيارهاي جشنواره بايد كارشناسي تر و دقيق تر باشد و 
بتواند به طور منصفانه همه ي جنبه ها را لحاظ كند تا زحمت مؤلف و 
ناشر، هر دو، ديده شود. شايد كتاب هاي ناشري اصًال برگزيده نشود، اما 
با در پيش گرفتن سياست هايي و حذف دغدغه هاي مؤلف، بتوان فضايي 
به وجود آورد كه باعث ايجاد انگيزه در تعدادي از مؤلفان شود و به اين 
ترتيب، خأليي را در بازار ُپر كرد. به نظر من اين حركت به خودي 

خود ارزشمند و قابل تقدير است. 
هم چنين من از جشنواره انتظار دارم با حمايت از 
بيشتري  انگيزه ي  مؤلفان  به  برگزيده،  كتاب هاي 
بدهد.  جشنواره،  معيارهاي  دادن  پوشش  براي 

مهم ترين انتظار ما اين است كه جشنواره جايگاه و اعتباررر واقع8
نهادها و ارگان هايي كه به نوعي با آموزش و پرورش
اطالع رساني، به خصوص در رابطه با معياره
را جبران كند. چون تا وقتي كه جشنواره ب

واقعي اش نيز شناخته نخواهد شد.
ضمن اين كه معيارهاي جشنواره بايد ك
بتواند به طور منصفانه همه ي جنبه ها را
ناشر، هر دو، ديده شود. شايد كتاب هاي نا
با در پيش گرفتن سياست هايي و حذف دغ
به وجود آورد كه باعث ايجاد انگيزه در تعد
ترتيب، خأليي را در بازار ُپر كرد. به نظ
خود ارزشمند و قابل تقدي
هم چنين من از جشن
ب برگزيده،  كتاب هاي 
دادن پوشش  براي 
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مثًال در نمايشگاه هايي كه در مدارس برپا مي شود، از كتاب هاي برگزيده كه به معيارهاي استاندارد 
جشنواره نيز نزديك است، استفاده شود. 

به اين ترتيب، ضمن اين كه كتاب هاي بهتري در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و آن ها را از 
سردرگمي نجات مي دهد، از ناشر و مؤلف نيز حمايت مي شود. 

آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  برگزاري  بهبود  براي  شما  پيشنهاد 
رشد چيست؟

مباحث  درگير  خودشان  كه  كارشناس  عده اي  كه  همين  بگويم،  ابتدا   
مشخص  مناسب  كتاب هاي  تا  مي پردازند  كتاب  بررسي  به  هستند،  كتاب 
شوند، يك  حركت انگيزشي براي مؤلفان و ناشران است. اما من معتقدم 
دهد.  گسترش  ارگان ها  و  نهادها  برخي  با  را  روابطش  بايد  جشنواره  كه 

و  تحقيقات  علوم،  وزارت  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مانند  نهادهايي 
فناوري و حتي دفتر آموزش هاي تخصصي فني و حرفه اي.

و  ناشران  تا  شود  ايجاد  حلقه هايي  نهادها  اين  و  جشنواره  ميان  بايد  من  نظر  به 
مؤلفاني كه مي خواهند در راه ارائه ي كتاب هاي استاندارد قدم بردارند، كمتر با مشكل مواجه شوند 
در اين صورت خود مؤلفان بيشتر راغب مي شوند كه طبق معيارهاي جشنواره عمل كنند و مطمئنًا 

به بازوي قوي جشنواره تبديل خواهند شد. 
من به عنوان كسي كه كتابش در جشنواره برگزيده شده است، انتظار دارم كه ديگر با همان 
روند سخت و پيچيده ي چاپ كتاب روبه رو نباشم و اين زماني تحقق پيدا مي كند كه جشنواره با 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رابطه برقرار كند. 
باشد،  كارش  به  معتقد  و  مصمم  هست،  كه  مقامي  و  پست  هر  در  كس  هر  اگر  كه  مطمئنم 

جشنواره حتمًا جايگاه واقعي اش را به دست خواهد آورد. 

ميان 
جشنواره و نهادها 

حلقه هايي ايجاد شود 
تا ناشران و مؤلفاني كه 
مي خواهند در راه ارائه ي 
كتاب هاي استاندارد قدم 
بردارند، كمتر با مشكل 

مواجه شوند
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1. در توليدات خود تا چه اندازه به نيازسنجي اهميت مي دهيد؟
نيازسنجي و در نظر گرفتن عالئق مخاطبان و تفكيك گروه هاي سني، يكي ازموضوعات و 
پارامترهاي موردنظر هر انتشاراتي حرفه اي است. «انتشارات ققنوس» هم در اين راستا طي چند 
سال گذشته، به ويژه در ايام برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، دست به نظرسنجي هاي 
نياز  ارزيابي  اول،  وهله ي  در  ما  هدف  رسيده ايم.  هم  نتايجي  به  بالطبع  كه  است  زده  متفاوتي 
وعالقه ي مخاطبان بود. همان طور كه مي دانيد، نشر قبل از اين كه يك كار فرهنگي باشد، يك 
فعاليت اقتصادي است و ناشر به هر حال بايد به فكر بازگشت سرمايه اش باشد. ولي اين به آن 
معنا نيست كه سياست هاي كاسبكارانه در نشر رسوخ كند. به همين دليل و با همين انگيزه، ما 

سعي كرده ايم در توليدات انتشارات ققنوس به نوعي نظر و نياز مخاطب را تأمين كنيم. 
نياز  فهميديم  اوًال  كه  بود  اين  كتاب هايمان  حرفه اي  خوانندگان  از  ما  نظرسنجي  نتيجه ي 
مخاطبان شناور است. عالقه مندي آنان در زمان هاي متفاوت از كتب تاريخي و ادبيات- رمان 
(داستان بلند و مجموعه داستان) شروع مي شود و در بازه هاي زماني خاصي، به كتاب هاي فلسفه، 
روان شناسي، حقوق و ... مي رسد. اين جدا از گروه دانشجويان و متخصصيني است كه كتاب را به 
عنوان نياز اوليه ي خود تلقي مي كنند و در شروع سال تحصيلي، كتاب مورد نيازشان را مي خرند. 
لذا با توجه به اهميتي كه به نظرات مخاطبان خود مي دهيم؛ كتاب هاي تاريخ، فلسفه و ادبيات را 
در دستور كار توليدات خود قرار داده ايم؛ هرچند نيازسنجي مقوله اي دوجانبه است و بايد هم نياز 

 ناشر برگزيده
 فاطمه خرفانيان

گفت وگو با احمد تهوري

كارشناس و مدير روابط عمومي انتشارات ققنوس
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صنعت نشر (ناشران و عوامل مربوطه) و هم  نياز مخاطبان و خوانندگان در آن مدنظر قرار گيرد. 

2. كدام يك از كتاب هاي شما پر شمارگان تر است؟ آيا اين كتاب ها در كتاب نامه ي 
رشد معرفي يا در جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد برگزيده شده اند؟

به طور معمول، كتاب هايي كه خوانندگان بيشتري دارند، از شمارگان باالتري نيز برخوردارند. 
شمارگان  در  كتاب ها  اين  تاريخ،  و  رمان  كتاب هاي  به  خوانندگان  عالقه مندي  به  توجه  با  و 
باالتري منتشر مي شوند و حتي گاهي به چاپ هاي متعددي هم مي رسند. اين كتاب هاي تاريخي، 
تحت عنوان «مجموعه ي تاريخ جهان» و «مجموعه ي ملل» به طور مرتب پس از انتشار براي 

كتاب نامه ي رشد ارسال مي شوند و دوستان هم در اين نشريه  به معرفي آن ها مي پردازند. 
الزم به توضيح است كه هفت جلد از كتاب هاي مجموعه  تاريخ جهان به نام هاي مصر 

باستان، امپراتوري ايران، اصالحات، رنسانس، امپراتوري آشور، قرون وسطاي 
اوليه و امپراتوري مغول، در «سومين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد» 

در سال 1382 و مجموعه ي هفت جلدي ملل كه به شناخت كشورهاي 
 1384 آبان  در  مي پردازد،  فرهنگي  و  جغرافيايي  سياسي،  نظر  از  جهان 
برنده ي جايزه ي جشنواره رشد شدند و از ترجمه ي آن ها طي مراسمي 
تقدير به عمل آمد. هم چنين، از كتاب هاي تأليفي «به دنبال فردوسي»، 

شده  نوشته  نوجوانان  سني  رده ي  براي  كه  حسيني  محمد  آقاي  تأليف 
جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد» (آبان 1387)  است هم در «هفتمين 

تقدير به عمل آمد. 

وجود  رابطه  و  تناسب  جشنواره  داوري  معيارهاي  و  مخاطبان  معيارهاي  بين  آيا   .3
دارد؟ مشكل كجاست؟

فكر مي كنم در اين باره بايد به معيارهاي مخاطبان هم توجه الزم را داشت. به هر حال مخاطب 
جوان و نوجوان در حال حاضر نيازمند خالصه و چكيده اي از تاريخ جهان و ايران است كه او را 
به سمت اطالعات بيشتر و دقيق تري رهنمون كند. براي مثال، در همين مجموعه ي 60 جلدي 
تاريخ جهان، گزيده اي از رويدادهاي مربوط به يك پديده ي اجتماعي يا سياسي را در يك جلد 
ارائه كه در انتهاي هر كتاب هم، منابع مفصل تري براي مطالعه ي بيشتر و كامل تر به مخاطب 
معرفي كرده ايم. مشكل شايد آن جا باشد كه در داوري ها، به تجربه و تخصص مترجم كتاب توجه 
كافي و وافي نمي شود و مالك، متن ترجمه شده اي است كه او توسط ناشر ارائه داده است. گاهي 

از كتاب هاي مجموعه  
تاريخ جهان به نام هاي 

مصر باستان، امپراتوري ايران 
اصالحات، رنسانس، امپراتوري 

آشور، قرون وسطاي اوليه و امپراتوري 
مغول، در «سومين جشنواره ي 
كتاب هاي آموزشي رشد» تقدير 

به عمل آمد
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سابقه ي مترجم در ديگر زمينه ها مغفول مي ماند. 
4. آيا به نظر شما مي توان كتاب هاي ترجمه اي را در جشنواره  داوري كرد؟ جايزه را 

بايد به چه كسي داد؟ آيا مقايسه ي آن ها با كتا ب هاي تأليفي كار درستي است؟
است،  شده  تقدير  آن ها  از  جشنواره  در  كه  ققنوس  انتشارات  كتاب هاي  همه ي  حال،  هر  به 
ترجمه بوده اند و داوران آن ها را انتخاب كرده اند. داوران به صحت و سقم ترجمه، روان بودن 
متن ترجمه و ارتباطي كه توانسته است با گروه سني خاصي برقرار كند، حتمًا توجه 
كافي داشته اند، كه به مترجم و نويسنده ي كتاب هاي ما- خانم شاداب و آقاي 

حقيقت خواه، محمد حسيني و ... - جايزه داده اند.
اما در مورد اين كه مي پرسيد مقايسه ي ترجمه با تأليف كار درستي است 
يا خير ، به جرئت مي توانم بگويم، خير! چرا كه حساب ترجمه ي يك متن 
از تأليف جداست. ترجمه يك فن است و اگر مترجم بتواند با زيبايي هرچه 
تمام تر پيام اصلي نويسنده را با درايت و دقت به خواننده منتقل كند، بخشي 
از وظيفه ي خود را انجام داده است. اما در تأليف كار متفاوت است و بحث توليد 

علم و انديشه به ميان مي آيد كه وظيفه ي مؤلف را سنگين تر مي كند. 

5. چه قدر به موضوع آماده سازي و كارهاي هنري در چاپ كتاب اهميت مي دهيد؟ آيا 
اين موضوع رابطه اي با فروش دارد؟

صفحه بندي و صفحه آرايي و طرح روي جلد كتاب، بخشي از كارهاي هنري آماده سازي كتاب 
از  كه  بگيرد  دست  در  را  كتابي  وقتي  خواننده  دارد.  مخاطب  جلب  روي  مثبتي  تأثير  كه  است 
ويرايش خوبي برخوردار باشد، غلط هاي چاپي نداشته و طرح جلد خوبي روي آن نقش بسته باشد، 
احساس رضايت خاطر مي كند. لذا انتشارات ققنوس در اين باره هميشه سعي كرده است، جوانب 

حرفه اي كار هنري خوب را در آماده سازي كتاب هايش مدنظر قرار دهد. 

6. چه ويژ گي هايي در كار شما هست كه باعث شده نشر شما برگزيده شود؟
انتشارات ققنوس در سال 1380 ناشر برگزيده ي «دوازدهمين نمايشگاه كتاب تهران» شد. دو 
سال بعد هم در «چهاردهمين دوره ي نمايشگاه» از اين ما تقدير به عمل آمد.البته در سال هاي 
فصل،  كتاب  رشد،  جشنواره هاي  كودك،  كتاب  شوراي  در  ققنوس  انتشارات  كتاب هاي  ديگر، 
كتاب سال، جايزه ي ادبي اصفهان و ... جوايزي را به خود اختصاص داد. الزم است بگويم، كتاب 
و  مترجمان،  از  ديگري  گروه  و  باغ بيدي  رضايي  دكتر  ترجمه ي  ايراني»،  زبان هاي  «راهنماي 

ترجمه 
يك فن است و اگر 

مترجم بتواند با زيبايي 
هرچه تمام تر پيام اصلي 

نويسنده را با درايت و دقت به 
خواننده منتقل كند، بخشي 
از وظيفه ي خود را انجام 

داده است
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«پديدارشناسي»، نوشته ي سياوش جمادي، در سال هاي 1384 و 1386 برنده ي جايزه ي كتاب 
سال شدند. 

اما اين كه چه ويژگي هايي باعث برگزيده شدن نشر ما به عنوان ناشر برگزيده شد را بايد از 
براي  موضوعات  انتخاب  در  دقت  بر  عالوه  ما  پرسيد،  جشنواره ها  اين  دست اندركاران  و  داوران 
چاپ كتاب، به محتوا و كيفيت و نيز كميت كار هم اهميت مي دهيم و سعي مي كنيم كار در 
شكل و محتواي مناسبي به دست مخاطب برسد. هم چنين در نمايشگاه سال هاي 1380 و 1382، 

غرفه آرايي ما نظر مخاطبان و داوران نمايشگاه را جلب كرد. 

7. چه انتظاري از جشنواره ي رشد و طرح سامان بخشي داريد؟
اميدوارم كه جشنواره ي كتاب هاي آموزشي بتواند به طور حرفه اي هر سال نياز مخاطبان را 
طرح  در  را  آن ها  و  كند  ارزيابي  هستند،  بوم  و  مرز  اين  وجوانان  دانش آموزان  از  آن ها  اكثر  كه 
تعامل  زمينه  اين  در  فعال  ناشران  با  معقول  طريقي  به  بتواند  و  دهد  قرار  مدنظر  سامان بخشي 
برقرار كند. زيرا اين دفتر با توجه به وظيفه اي كه دارد، مي تواند نقش مهمي را در اين راستا ايفا 
كند. و به شكل مطلوب، آثار ناشران را به طريق مقتضي ارزيابي و آن ها را دسته بندي و تفكيك 
كند. هم چنين بتواند ضمن شناسايي مخاطبان هر كتاب، آثار ناشران را با توجه به تقسيم بندي 

موضوعي آن ها به اهل فن و متخصصان آن رشته معرفي كند. 

8. مشكالت، مسائل و موانع كار نشر كتب آموزشي را در چه مي بينيد؟
تعريف كتاب هاي آموزشي دايره اي وسيع و فراتر از تصور همگان دارد. شايد به معناي دقيق تر 
آموزشي  را  غيردرسي  كتاب  هر  كه  داد  گسترش  آن جا  تا  را  تعريف  اين  شمول  دايره ي  بتوان 
قلمداد كرد؛ چرا كه هر كتابي مي تواند آموزشي باشد. البته به تقسيم بندي هاي رايج و معمول 
آموزش  و  آشنايي  در  چنداني  سهم  من  نظر  به  كه  هستند  هم  كتاب هايي  زيرا  ندارم،   كاري 
مخاطبانشان با نيازهايشان ندارند. كتاب سازي هاي بي مورد، جمع آوري هاي بيهوده و وقت تلف 
كن، و كتاب هاي غيرضرور از اين جمله اند. اما كتاب هايي كه با اهداف خاص كالسيك و آموزشي 

تدوين مي شوند، در اين دسته بندي جا نمي گيرند. 
درك  جوياي  و  عالقه مند  خوانندگان  كه  است  معضالتي  جمله  از  هم  كتاب سازي  مقوله ي 
مطالب بيشتر و مفيدتر را دچار گمراهي مي سازد. و آن ها را از دست يابي به اهداف اصلي كتاب 
دور مي كند. اين در حالي است كه برخي از چنين كتاب هايي، در شناس نامه شان هم، عنوان كتاب 
آموزشي را يدك مي كشند. كارشناسان دفتر سامان بخشي بايد به اين موضوع توجه داشته باشند 
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كه در اين مواقع با دقت هرچه بيشتري كتاب هاي آموزشي را از ديگر كتاب ها بازشناسي كنند. 
اگر ما بتوانيم درك درستي از نيازهاي جامعه ي دانشگاهي و دانشجوييمان داشته باشيم و ناشران 
را به سمت توليد علم و انديشه سوق دهيم، مطمئن باشيد كه گام اوليه را در مسير تفكر نوين و 

عقاليي و آشنايي نسل جوان با مقوله ي آموزش برداشته ايم. 

9. آيا در حوزه ي فني حرفه اي و كار دانش، نشر شما توليداتي دارد؟ در اين زمينه 
چه برنامه اي داريد؟

انتشارات ققنوس هرچند در موضوعات متنوعي مثل فلسفه، ادبيات، تاريخ، حقوق، روان شناسي 
و ... توليداتي دارد، اما به داليلي در اين چند سال در حوزه ي فني و حرفه اي كتابي نداشته ايم. 
چرا كه به هر حال شناسه ي نشر ما تا اندازه اي ما را مجبور مي كند كه در حوزه ي تخصصي 
خود قدم برداريم. اما اين دليل نشده است كه ما از اين موضوع غافل بمانيم. بخشي از توليدات 
انتشارات ما به علوم خالص و علوم پايه اختصاص داشته است كه در زمره ي كتاب هاي دانشگاهي 

و درسي بوده اند.
كه  هستند  كتاب ها  اين  جمله ي  از  عددي،  آناليز  و  جبري،  هندسه ي  دانشگاهي،  رياضيات 

خوش بختانه مورد استفاده ي بسياري از دانشجويان اين رشته ها بوده اند.  
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 جمال الدين اكرمي
اشارهاشاره

دومين نشست از مجموعه نشست هاي «دفتر انتشارات كمك آموزشي»، به نقش 
نشست  اين  در  داشت.  اختصاص  آموزشي  كتاب هاي  جايگاه  گسترش  در  معلمين 
خانم اكرم بهرامياناكرم بهراميان و محمد فرخيمحمد فرخي به عنوان معلمين فعال كه خود مؤلف كتاب هاي 
اين  تحليل  به  بوده اند،  رشد  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  در  برگزيده  آموزشي 

جايگاه پرداختند.
آقايان حسن طاهريحسن طاهري و نبي اله صادقياننبي اله صادقيان از كارشناسان دفتر تأليف و برنامه ريزي 
كمك  انتشارات  دفتر  كتاب  برنامه ريزي  معاون  همتي،  محبت اله  نيز  و  درسي  كتب  

آموزشي نقطه نظرات خود را در اين زمينه مطرح كرده اند.

اكرمي: خانم بهراميان لطفاً خودتان را معرفي كنيد و از تجربه تان با بچه ها و تأليفاتي 
كه داشته ايد، بگوييد.

بهراميان: من اكرم بهراميان هستم. معلم پايه ي اول. سي و سومين سال كارم است. كتاب 
«هفت گام اساسي تا انشانويسي» را نوشته ام كه رتبه ي سوم جشنواره ي رشد را دريافت كرد. اين 
كتاب براي معلم ها نوشته شده است؛ معلم هايي كه دوست دارند بچه ها بنويسند. ما با مقوله اي به 

نام «نوشتن» يا «انشا» سروكار داريم كه در واقع به نوعي همان فن نوشتن است.

نقش معلمين
در گسترش جايگاه كتاب هاي آموزشي
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اكرمي: آقاي طاهري، شما چه تالش هايي در زمينه ي آموزش و ارتباط با بچه ها داشته ايد؟
طاهري: من حسن طاهري هستم. 44 سال سابقه ي كار در آموزش ابتدايي دارم. هشت سال 
كارشناس گروه هماهنگي ابتدايي تأليف كتاب هاي درسي بودم و با برنامه هاي درسي و مسائل 
مرتبط با آن ها آشنا هستم. برخي از مقاالتم در رشدهاي تكنولوژي آموزشي، ابتدايي، دانش آموز 
و كودك چاپ شده است. از جمله تأليفات من «به كارگيري روش هاي جديد آموزش علوم» است 

كه كتاب برگزيده ي جشنواره در دوره ي سوم بود.
بيشتر تجربه هايم مرتبط با آموزش ابتدايي هستند؛ ايده هايي كه سعي مي كنم آن را با بچه ها 
دنبال كنم. از جمله چيزهايي كه ياد گرفتم اين است كه بچه ها در حوزه ي آموزش زبان مي توانند 
از مهارت هايي كه در زمينه ي شعر برخوردارند، كمك بگيرند. مثالً  تالش بچه ها براي پيداكردن 
قافيه براي كلماتي كه با آن ها سروكار دارند، مي تواند حوزه ي فراگيري زبان را گسترش دهد. 
شدم  متوجه  كردم،  دنبال  ابتدايي  علوم  در  اول  كالس  دانش آموزان  با  كه  كاري  در  هم چنين، 
بچه هاي كالس اول هم مي توانند به روش علمي تحقيق كنند. مي توانند مراحل روش علمي را 

بفهمند و علمي كار كنند. 
اكرمي: خانم بهراميان، شما كتاب آموزشي را چگونه تعريف مي كنيد؟ چگونه كتاب هاي 
آموزشي دسته بندي مي شوند و دسته بندي هاي آن ها چه زيرشاخه هايي دارد؟ هم چنين، 

ارتباط كتاب هاي آموزشي با مقوله ي «ادبيات» را چگونه مي بينيد؟
بهراميان: من بهتر مي بينم كه در اصطالح كتاب هاي كمك آموزشي، واژه ي «كمك» آن 
را كنار بگذارم. يعني كتاب هايي كه به تعبيري مورد قبول عام هستند تا اندازه اي هم خاص. به 
دليل كاري كه با بچه ها مي كنيم و نوع ارتباطي كه بچه ها با آن كتاب ها مي گيرند، اين كتاب ها 
مي توانند ويژه و خاص باشند. براي من رسيدن به آن دسته از اهداف كتاب هاي درسي كه با خود 
كتاب هاي درسي محقق نمي شوند، اهميت دارد. من نمي توانم به وسيله ي كتاب هاي درسي، به 

هدف هايي كه در آن منظور شده است، برسم. 
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به  مانده  هفته  يك  كه  است  گونه  اين  تفريق،  مفهوم  به  رسيدن  براي  من  كار  محور  مثًال 
درس تفريق، هيچ حرفي از تفريق در رياضي نمي زنم. كتابي هست به نام «ده تا جوجه رفتند تو 
كوچه» كه فكر مي كنم نوشته ي زنده ياد منوچهر احترامي است. متن اين كتاب، شعرواره است 
و با بچه ها خوب ارتباط برقرار مي كند. موقع شروع كار در كالس، يك خرده با پا ضرب مي گيرم 
و اين كتاب را برايشان مي خوانم. بعد از يك هفته، صفحه هاي كتاب را كپي مي كنم و پس از آن 
كه بچه ها را گروه بندي كردم، از آن ها مي خواهم همان طور كه دارم اين شعر را مي خوانم، آن ها 

واژه هاي مورد نظر را پيدا كنند. 
من اعتقاد دارم ابتدا بايد زمينه سازي الزم اتفاق بيفتد تا بعد از طريق كتاب، كار ادامه پيدا كند. 
چندان اعتقاد ندارم كه از طريق كتاب كار، اين موضوع را با بچه ها دنبال كنم. به جاي اين كه بعد 
از درس دادن شروع كنيم به حل تمرين ها تا تثبيت يادگيري صورت گيرد، از روش هاي تجربي ديگري 
استفاده مي كنم. لزومي ندارد من به سرعت تفريق را درس بدهم و بعد به وسيله ي كتاب هاي كار كه 
البته گاهي هم نويسندگانشان انسان هاي بزرگي هستند، كار را ادامه بدهم. البته اين در جاي خودش 
كار سختي است و زمان زيادي مي گيرد. طبعاً بايد ابتدا به اصول و چارچوبي كه نظام آموزشي ما به آن 

اعتقاد دارد، دست پيدا كنيم و بعد كارمان را گسترش بدهيم. 
گاهي بعد از حدود يك يا دو هفته كار تجربي و آماده سازي، آن وقت مي رسيم به متن كتاب 
درس  ندارد  امكان  مي كنم.  دنبال  هم  ديگر  درس هاي  در  معموًال  كه  است  كاري  اين  درسي. 
فارسي را شروع كنم بدون آن كه به فرهنگ سخن آقاي دكتر انوري مراجعه نكنم. براي رسيدن 
به اهدافم حتمًا از اين كتاب ها كمك مي گيرم. يا براي تدريس مقوله ي عددها، از كتابي مثل 
«چه كسي اعداد را مي دانست؟» كمك مي گيرم. حاال شايد از نظر شما اين داستان چندان قوي 
است.  من  تدريس  محور  نيست،  من «كمك»  براي  آموزشي  كمك  كتاب هاي  بنابراين  نباشد. 
هدفم اين است كه فكر و ذهن بچه ها را با مفاهيم آشنا كنم و 

بعد درس بدهم.
طاهري: درست است كه پيدا كردن روش شخصي براي معلم 
چند  آموزش  حوزه ي  در  من  تأليفي  كتاب هاي  است.  اصل  يك 
سال پشت سرهم چاپ شد. سال چهارم، ناشر باز هم تقاضاي 
فكر  متفاوت  چون  نكردم؛  قبول  من  اما  داشت،  تجديدچاپ 
بايد  و  بود  شده  تمام  كتاب ها  آن  عمر  من،  نظر  به  مي كردم. 
جور ديگري به موضوع آموزش نگاه مي كردم. چند روز پيش، با 
دانش آموزان كالس سوم يك بحث روان خواني را دنبال مي كردم. 
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به كلمه ي «ريسيدن» برخوردم. با كمك بچه ها پنبه آورديم و نخ ريسيديم تا بتوانم فراگيري آن 
واژه را با بچه ها دنبال كنم. در مورد واژگاني كه با يك فرايند عملي روبه رو هستند، از نظر من 
بايد عملي كار كرد و نبايد چندان توضيح داد. آن هم با توجه به اين كه مخاطبان كودك نمي توانند 

توضيحات بزرگ ساالنه را چندان درك كنند.
 Concept» اكرمي: مي خواهم بحث را به كتاب هاي مفهومي برگردانم؛ يعني كتاب هاي
Book». خانم قزل اياغ در كتاب «ترويج خواندن» به كتاب هاي مفهومي اشاره مي كند؛ 
در  خصوص  به  آموزها».  «زبان  و  آموزها»  «رنگ  آموزها»،  «عدد  آموزها»،  «الفبا  مثل 
سال هاي نخست دبستان، بسياري از كارشناسان اين كتاب ها را به عنوان شاخه اي از 

ادبيات قلمداد مي كنند. از جمله، خانم شارلوت هوك و همكارانش در كتاب 
كتاب هاي  در  كه  مي كند  اشاره  دبستان»  دوره ي  در  كودكان  «ادبيات 

مفهومي، معموالً مفاهيم آموزش اعداد، يا الفبا از طريق قصه يا شعر 
به  را  مفهومي  كتاب هاي  بحث  واقع،  در  مي شود.  دنبال  سرگرمي  يا 
تصوير  طريق  از  عمدتاً  و  مي كنيم  دنبال  ادبيات  از  شاخه اي  عنوان 
مطرح  آموزش  موضوع  ديگر،  كتاب هاي  كنار  در  و  تصويرخواني  و 

مي شود.
بسياري از تصويرگران و نويسندگان بزرگ دنيا، مثل اريك كارل يا 

ماساآنو كه برندگان جايزه ي نوبل كودكان ـ اندرسن ـ هستند، بيشتر هم و 
غم خود را روي اين گونه كتاب ها گذاشته اند. حتي مي توانيم از ِكه و تاپاكوفسكا صحبت 
كنيم كه در كتاب هاي تصويري خودش، به عنوان عددآموز، به موضوع آموزش و رياضي 
آموز  الفبا  كتاب هاي  تأليف  براي  شريف  يميني  عباس  تالش هاي  هم چنين  مي پردازد. 
به صورت شعر، قابل توجه است. نورالدين زرين كلك هم، كتاب «آ اول الفباست» را 
كه  دارند  چه  مفهومي،  كتاب هاي  عنوان  به  كتاب ها  اين   بپرسم:  مي خواهم  كرده.  كار 
كتاب هاي درسي فاقد آن هستند؟ چرا كتاب هاي درسي بسنده نيست و ما به اختيار يا 
به اجبار به سمت كتاب هاي مفهومي گرايش پيدا مي كنيم و آن را تكميل كننده ي روند 

آموزش براي بچه ها مي دانيم؟
بهراميان: كتاب هاي درسي، به دليل محدوديتي كه دارند و به آموزش مستقيم مي پردازند، 
نمي توانند چندان فراگير باشند. در مقاله اي خواندم، مفاهيم كتاب هاي درسي ما برابر كتاب هاي 
درسي كشوري مثل انگليس است، در حالي كه حجم آن يك سوم كتاب هاي آن هاست. يعني 
كتاب  ما مفهوم زياد دارد. مثًال در كتاب هاي كم حجم ما، من معلم به تبعيت از كتاب درسي، 

كتاب هاي 
درسي، به دليل 

محدوديتي كه دارند 
و به آموزش مستقيم 
مي پردازند، نمي توانند 
چندان فراگير باشند
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مصداق را جاي گزين مفهوم مي كنم. مثًال در درس «النه ي جانوران»، اگر تنها به كتاب درسي 
اكتفا كنيم، فقط به نام گذاري ها اشاره مي كنيم. در واقع، كاري كه من معلم مي كنم اين است 
در  اگر  اما  مي كنم.  مفهوم  جاي گزين  را  آن  مصداق  بلكه  نمي دهم،  بچه  به  را  النه  مفهوم  كه 
كنار كتاب درسي، من كتاب «خانه ي جانوران» را به بچه  ها نشان بدهم، اين مفهوم را گسترش 
داده ام. وقتي بچه مي بيند كه سگ آبي چگونه النه اش را مهندسي مي كند، ديگر آن چهار تا النه 
در كتاب درسي را، به مفهوم «النه» به ذهنش نمي سپارد. به دليل حجم كم كتاب درسي، ما 

مجبوريم فقط مثال بزنيم. 
اميدوارم روزي برسد كه در كنار كتاب درسي، كتاب هاي آموزشي هم داشته 
باشيم. نمي گويم كه نداريم. اگر به محروم ترين جاي كشور هم برويم، كتاب 
آموزشي داريم، ولي بايد رغبت مطالعه ي  اين كتاب ها را هم داشته باشيم. بايد 
به عنوان معلم خودم را موظف بدانم كه به كتاب خانه بروم و كتابي را كه مثًال 

در مورد گرماست، مطالعه كنم و آن را در اختيار بچه ها بگذارم. 
اكرمي: آقاي فرخي، ما در دهه هاي 1330 و 1340، در كنار كتاب هاي 
درسي مجموعه كتاب هايي داشتيم با عنوان «بخوانيم» كه مكمل كتاب هاي 
درسي بودند. مثًال، كتاب سوم دبستان يك كتاب همراه داشت با عنوان «بخوانيم 
سوم دبستان» كه در آن بازي و شعر بود و به نوعي مفهوم كتاب هاي درسي را گسترش 
مي داد. حتي كاردستي و چيزهايي از اين دست را هم دربرمي گرفت. حجم اين كتاب هاي 
«بخوانيم» بيشتر از خود كتاب هاي درسي بود و به عنوان مكمل كتاب هاي درسي تأليف 
ما  درسي  كتاب  اصًال  هست؟  الزم  مكمل هايي  چنين  وجود  آيا  شما،  نظر  به  بود.  شده 
چه كم دارد كه معلم ناگزير مي شود به سمت كتاب هاي مفهومي و آموزشي برود؟ چه 

ضرورتي دارد كه نظام وزارت خانه اي به مقوله هايي از اين دست فكر كند؟
فرخي: كتاب هايي كه به آن ها اشاره كرديد و در سال هاي 1330 و 1340 چاپ شده بودند، 
به استنباط من در واقع با هدف توسعه ي همان مفاهيمي كه در كتاب هاي درسي وجود داشت، 
نوشته و آماده شده بودند. من هم اين كتاب ها را ديده ام. در واقع كتاب هاي درسي جواب گوي 
اقليمي  تفاوت هاي  خاطر  به  ما  مناطق  از  برخي  نيست.  و  نبوده  آموزشي  ساله ي  يك  برنامه ي 
بيشتر با فضاي بومي  احتياج داشته باشند كه  مفاهيمي  شايد به توسعه ي يك سلسله نكات و 
زندگي خودشان مرتبط باشد. به همين دليل، بعضي از اين كتا ب ها با گرايش منطقه اي و اقليمي 
نوشته شده اند. شايد بد نباشد كه سازمان آموزش وپرورش متولي توليد نمونه كتاب هايي با عنوان 
«خواندني ها» به منظور تكميل كتاب هاي درسي باشد يا منابع مطالعاتي مناسبي را كه به تأييد 

آموزش وپرورش 
متولي توليد نمونه 

كتاب هايي با عنوان 
«خواندني ها» به منظور 

تكميل كتاب هاي 
درسي باشد
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كارشناسان سازمان رسيده باشد، معرفي كند و امكان دست رسي رايگان به اين منابع را براي 
مخاطبان فراهم آورد. من هم معلم هستم و در پايه ي اول دبستان تجربه دارم و با دفتر معاونت 

آموزش نيز همكاري مي كنم و با مواردي كه دوستان اشاره كردند، روبه رو هستيم.
اكرمي: كليدواژه هاي گفت وگويمان را مطرح كرديم: «تعريف كتاب هاي آموزشي» كه 
ما در اين جا كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي را با هم مطرح مي كنيم. به نظر شما، 
حوزه ي تعريف آن ها چيست؟ كجا «كتاب  آموزشي» از كتاب «كمك آموزشي» و «كمك 
درسي» جدا مي شود؟ شما معلمين به عنوان عامل اجراي اين مفاهيم در كالس درس، 
شما  مراجعه ي  حوزه ي  مي گيريد؟  كمك  كتاب هايي  چه  از  و  مي دهيد  انجام  كاري  چه 
به كتاب هاي كمك درسي چگونه است؟ معلم هايي هستند كه شايد اصًال به كتاب هاي 
آموزشي مراجعه نكنند، ولي معلميني هم هستند كه براي بچه ها كتاب مي خوانند و حتي 
اصلي  بحث  اين  مي كنند.  پيدا  دست  آموزشي  اهداف  به  نمايش  اجراي  با  كالس  سر 
ماست. شما از چه كتاب هايي استفاده مي كنيد و براي گسترش مفهوم عدد، الفبا، رنگ 

يا زبان از چه كتاب هايي كمك مي گيريد؟
طاهري: من بيشتر به فعاليت ها و فرايندهاي يادگيري و ياددهي توجه دارم. اگر اين فرايندها به 
صورت متمركز به فعاليت هاي خود يادگيرنده متكي نباشند، وجود كتاب ها را، اگر نگويم بي ارزش، 
بسيار كم ارزش مي دانم و فقط به جمع آوري اطالعات محدود مي شود. اگر مطالب كتاب با يك 
نقشه ي عالمانه و آگاهانه به سوي مفهوم سازي كشيده نشود، آن مطالب در همان ابتدا فقط به 

صورت خواندني باقي مي مانند. اين كار هم نيازمند مديريت مطالعه و فراگيري است.
كتاب   واقعاً  آيا  مي بريد،  كالس ها  به  شما  كه  كتاب هايي  بهراميان،  خانم  اكرمي: 

كمك درسي محسوب مي شوند؟
بهراميان: چون رشته ي من طراحي آموزشي است، بايد قبل 
داشتم  پژوهشي  باشم.  داشته  تدريس  طرح  كالس،  به  ورود  از 
كه برنده ي سال 1384 جشنواره شد با عنوان «چگونه مي توان 
كرد؟»  ايجاد  كودكان  ذهن  در  مفاهيم  از  درستي  ذهني  تصوير 
غير  «آي  و  اول»  «آي  كالس  بچه هاي  به  مي خواستم  وقتي 
اول» را توضيح بدهم، متوجه شدم آن ها آي اول را مي فهمند، 
مي گفتند:  است.  ديگري  چيز  برداشتشان  اول  غير  آي  از  ولي 
آي دوم، آي سوم و غيره. بنابراين سعي كردم راه ديگري پيدا 
كتابي  اگر  تدريس  انجاميد.  روش  تدوين  به  كار  اين  كه  كنم 
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به كالس برده شود، بدون آن كه فرايند يادگيري و ياددهي آن در نظر گرفته شود، كتاب كنار 
مي رود. با حرف آقاي طاهري موافقم. در نظر گرفتن اين كتاب ها حتمًا بايد عالمانه باشد. من در 
حد دانشي كه دارم، سعي مي كنم خيلي جاها هزينه كنم. به كالس هاي روش تدريس مي روم و 
حداقل چند روش براي درست خواندن ياد مي گيرم. امروزه عصر آتشفشان اطالعات است. سعي 
مي كنم سرعت خواندن بچه ها باال برود. بچه هاي دنيا كتاب مي خوانند تا آگاه شوند، ولي ما كتاب 
مي خوانيم تا بخوابيم. زاويه ي ديد ما بسته است، در نتيجه فقط به مغز فشار مي آوريم. مغز دستور 

مي دهد: چشم ها را ببند و بخواب!
اين  انتقال  در  نرسيده ايم.  مورد  اين  در  ثابتي  كاركرد  و  تعريف  به  هنوز  ما  اكرمي: 
مفاهيم به كودك، كتاب درسي واقعاً چه نقشي دارد و چگونه براي اين كار برنامه ريزي 
سلسله  يك  از  شما  دارد؟  وجود  مركزي  سازمان دهي  كار  اين  براي  آيا  است؟  شده 
كتاب  كه  مي گيريد  بهره  مفاهيم  فراگيري  گسترش  براي  آموزشي  كمك  فعاليت هاي 
يكي از آن هاست. كتاب آموزشي چه قدر براي گسترش مفاهيم جا دارد و ما چه طور 

آن را طبقه بندي مي كنيم؟
فرخي: يك نمونه از كتاب آموزشي موفق «پيك آدينه ي فارسي اول دبستان» است كه در 

جشنواره ي سال 1384 به عنوان كتاب مناسب انتخاب شد.
شايد بهتر باشد ابتدا تعريفي از كتاب آموزشي داشته باشيم. مطمئنًا هر كتابي در مفهوم كلي 
آن كتاب آموزشي به طور عام تعريف مي شود؛ چون در هر حال، چيزي براي آموختن دارد. ولي 
تعريف كتاب آموزشي به طور خاص، همان تعريفي است كه اهل فن ارائه كرده اند. آن ها اين قبيل 

كتاب ها را به سه دسته ي اصلي تقسيم كرده اند: 
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 گروه اول «كتاب هاي آموزشي» هستند كه در واقع همان كتاب هاي 
رسمي  مرجع  يك  توسط  كه  است  آن  كتاب ها  ديگر  از  آن ها  تمايز  وجه  و  درسي اند 

آموزشي براي انتقال اين مفاهيم انتخاب و معرفي شده اند. در كشور ما كه منحصراً توليد محتواي 
كتاب ها  گونه  اين  است،  آموزشي»  برنامه ريزي  و  پژوهش  اختيار «سازمان  در  كتاب ها  اين 

جايگاه خودشان را دارند. 
 بخش ديگري از كتاب ها كه شايد موضوع اصلي صحبت ما باشند و به عنوان مكمل كتاب هاي 
درسي قلمداد مي شوند، «كتاب هاي آموزشي غيردرسي» هستند. شايد عنوان «كمك آموزشي» 
براي آن ها مناسب تر باشد. كتاب هاي آموزشي غيردرسي مجموعه كتاب هايي هستند كه در واقع 
توسط مرجع رسمي آموزش وپرورش به عنوان كتاب آموزشي معرفي نشده اند و مي توانند يكي 
از منابعي باشند كه به آن ها مراجعه مي شود و به دليل ماهيتشان، عمدتًا بهره برداري از آن ها، 
با آن چه كه خود مؤلف در نظر گرفته، متفاوت است. مثًال به مجموعه كتاب هايي برمي خوريم 
كه حاوي داستان هايي از شاهنامه هستند. شايد مؤلف تصور ذهني ديگري در تأليف اين گونه 
اين  آموزشي  كمك  ماهيت  وقتي  ولي  باشد،  داشته  آن ها  ساده نويسي  و  بازنويسي  و  كتاب ها 
كتاب ها را بررسي مي كنيم، درمي يابيم به اين كه اين كتاب ها مي توانند در تقويت مهارت هاي 

خواندن به نوسوادان و بچه ها كمك كنند. 
اين كتاب ها قاعدتًا بايد خالي از اشكال هاي اساسي و بنيادي باشند تا تضاد و اختاللي در امر 
فراگيري ايجاد نشود. به همين دليل اين كتاب ها را مي فرستند به سامانه اي در «دفتر انتشارات 
كمك آموزشي» تا مورد ارزيابي قرار گيرند. اگر هدف اين باشد كه به كارگيري اين كتاب ها را 
به عنوان كارافزايي در كنار كتاب هاي درسي براي توسعه ي اين مهارت ها به دانش آموزان خود 
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توصيه كنيم، بايد حتي خالي از اشكال رسم الخطي باشند. 
كتاب ها  ديگر  از  تمايزشان  وجه  واقع  در  هستند.  درسي»  كتاب هاي «كمك  سوم،  مورد   
اين است كه بايد خودشان را منحصر كنند به چارچوب كتاب هاي درسي كه در آن حوزه تعريف 

شده اند. 
االن دانش آموزان ما اين سه گونه كتاب را در فضاي مدرسه اي و غيرمدرسه اي مطالعه مي كنند. 
كتاب هاي  روي  تمركزمان  اگر  دارند.  را  خودشان  جايگاه  كه  درسي  كمك  و  درسي  كتاب هاي 
آموزشي غيردرسي يا همان كتاب هاي كمك آموزشي است، الزم است براي گسترش فراگيري 
آن ها در كالس هاي درس تدابيري انديشه شود. يكي از كارهايي كه مي توانيم انجام 
دهيم، تشكيل كتاب خانه هاي مدرسه اي و كالسي است. در مدارس ما، فضاهايي 
مدارس  در  به ويژه  است؛  شده  تعريف  كالسي  كتاب خانه هاي  عنوان  به 
غيرانتفاعي كه مي دانيم از فضاهاي وسيع تري برخوردارند. ولي شاخص هايي 
براي ارزش يابي اين كه چگونه از اين فضاهاي آموزشي استفاده  شود، در نظر 
گرفته نشده است. به عالوه چون در 24 ساعت آموزش موظف معلمان كه 
براي تدريس هفتگي در دوره ي ابتدايي تعريف شده است، جايگاه مستقلي 

براي كتاب خواني وجود ندارد، اين امر با موانع جدي روبه رو مي شود. 
كار  يا  و  ببرد  كتاب خانه  فضاي  به  را  خودش  دانش آموز  بايد  معلم  مثال،  براي 
خود  درسي  برنامه ي  هدف هاي  البه الي  و  بدهد  انجام  درس  كالس  در  را  كتاب خواني 
كه  هماهنگي هايي  با  بتواند  كه  دارد  بستگي  معلم  آگاهي  و  عالقه  مهارت،  به  اين  بگنجاند. 
انجام مي دهد، در ساعات متفاوت بچه ها را به فضاي كتاب و كتاب خانه ببرد. يكي از روش هاي 
به  بياييم  ما  اگر  يعني  است،  كالسي  فضاهاي  آموزشي،  كتاب هاي  از  بهره گيري  براي  مناسب 
دشوار  برايشان  مناسب  كتاب  انتخاب  امكان  كه  دوم  و  اول  پايه هاي  دانش آموزان  براي  ويژه 
است، امكاناتي فراهم كنيم كه مجموعه اي از كتاب هاي مناسب به تشخيص معلم و به منظور 
گسترش فرايند يادگيري در دست رس كودك قرار گيرد، به هدفمان كه گسترش مفاهيم درسي 
از طريق كتاب هاي كمك آموزشي است، رسيده ايم. دانش آموزان پايه هاي سوم، چهارم و پنجم 
فضاي  و  وسيع تر  برنامه ريزي  نيازمند  كه  كنند  استفاده  كتاب خانه اي  فضاهاي  از  مي توانند  هم 

بيشتر آموزشي است.
اكرمي: خانم بهراميان، شما در مدرسه تان از چنين كتاب خانه اي برخورداريد؟

بهراميان: يك سال با كمك دوستان در مدرسه اي كه بودم، كتاب خانه اي درست كرديم كه 
يكي از معلم ها از آن به عنوان «كتاب خانه ي بزرگ كوچك شده» ياد مي كرد. آموزش وپرورش ما 

در 24 ساعت 
آموزش موظف معلمان 

كه براي تدريس هفتگي در 
دوره ي ابتدايي تعريف شده 

است، جايگاه مستقلي 
براي كتاب خواني 

وجود ندارد
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بايد در پي اين تفكر باشد كه اگر بچه ها كتاب خوان بار نيايند، وجود بهترين كتاب ها هم بي ثمر 
است. هدف اصلي، بهره گيري سطحي و سرگرم كننده از كتاب نيست، هدف عجين كردن آموزش 
كار  كردن  دماغ  در  دست  اين كه  ساده ي  توضيح  براي  حتي  بچه هاست.  اطالعات  و  رفتارها  با 

زشتي است، به جاي تذكر مداوم، مي توان از يك داستان استفاده كرد. 
از آن جا كه فضاي داستان، فانتزي و خيال انگيز است، بچه خودش را در آن فضا مي بيند و 
ضمن لذت بردن از داستان، نكته هاي پنهان در آن را هم درمي يابد. بعد از تمام شدن داستان، 
سيخ  موهايش  دهد،  انجام  را  كار  اين  كس  هر  داستان،  قهرمان  مثل  مي گويم  بچه ها  به  مثًال 
مي شود. اين درس نيست، عجين شدن است. يا تصويرهايي را در اختيار كودك قرار مي دهيم و 
مي گوييم دور كارهايي كه ناشايست و زشت است، خط بكشد و تصوير كارهاي خوب را رنگ 

كند. بايد تفكر اين كار قبل از كتاب وارد ذهن كودك شود. 
در مصاحبه اي با آقاي طاهري، در مورد جايگاه خواندن مطالبي خواندم كه برايم جالب بود؛ در 
زمينه ي مطالعات بين المللي در مورد سواد خواندن، و اين كه كشور ما رتبه ي پاييني در اين مورد 
دارد. با توجه به اين  رتبه ي پايين، مسئله ي اصلي اين است كه ما چگونه مي توانيم اين موانع را 

برطرف كنيم.
معلم  و  را،  آموزشي  مفهوم  يك جا  و  مي بينيد  را  كتاب  يك جا  شما  بنابراين  اكرمي: 
را رابط بين كتاب و فراگيري مفاهيم قلمداد مي كنيد. پس اگر معلم خالق نباشد، اين 

رابطه قطع خواهد شد؛ درست است؟
بهراميان: اين يعني آگاهي از طراحي آموزش. حاال براي آموزش اين مفهوم چه كارهايي بايد 
انجام دهيم و از چه كتاب هايي استفاده كنيم، خودش موضوعي است كه بايد جداگانه مورد بحث 

و پژوهش قرار گيرد.
تحصيالتي  كرديد؛  اشاره  دانشگاهي تان  تحصيالت  به  شما  بهراميان،  خانم  اكرمي: 
كه در واقع مرتبط با تعليم و تربيت است. آيا واحدهايي مرتبط با روش هاي استفاده از 
كتاب هاي مفهومي و انتقال مفاهيم درسي از طريق كتاب هاي غيردرسي را گذرانده ايد؟ 
واحدهايي كه به منظور كسب مهارت معلم تدوين شده باشند و در واقع تكميلي باشند 

براي بحثي كه آقاي فرخي مطرح كردند؟
بهراميان: متأسفانه روش كار دانشگاهمان ادامه ي همان آموزش وپرورش است. استادي داشتم 
به نام فرشته مجيب كه ادبيات كودك درس مي داد. قرار بود كه براي پاس شدن واحدهايم يك 
فيلم بسازم، اما دغدغه ام روي پژوهش براي درس انشا و روش آموزش آن بود. خانم مجيبي 
تشويقم كرد كه روي اين موضوع كار كنم. كتاب «هفت گام اساسي براي درس انشا نويسي»، 
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حاصل تالش آن روزهاي من در دانشگاه بود. فيلم من نيمه كاره ماند، ولي كار كتاب تمام شد. 
استاد پس از مطالعه ي پژوهش من، آن را به عنوان واحد جاافتاده ي فيلم آموزشي قبول كرد. 
منظورم اين است كه در دانشگاه هم خيلي نمي شود روي آموزش حساب كرد و بيشتر اين سليقه 

و تجربه ي خود آدم است كه مبناي پژوهش قرار مي گيرد.
كار  حاصل  زمينه  اين  در  شما  تالش هاي  آيا  فرخي؟  آقاي  طور  چه  شما  اكرمي: 

دانشگاهي شماست؟
مستقيم  به طور  آموزش  با  من  تحصيلي   رشته ي  فرخي: 
است  باليني  روان شناسي  من  تحصيلي  رشته ي  نبود.  مرتبط 
جزو  كه  مواردي  يا  يادگيري،  مباحث  مورد  در  كلي  طور  به  اما 
هدف هاي مهارت هاي يادگيري است، ما سرفصل هاي عمومي را 
مي خوانديم. اما بيشتر مطالعاتي كه من در اين زمينه داشته ام، بعد 
از دانشگاه بوده است، وقتي كه وارد حوزه ي تعليم و تربيت شدم، 
كتاب هاي مناسبي در اين زمينه مطالعه كردم. به خصوص كتاب 
«يادگيري هوشيار» كه فكر كنم اميركبير چاپ كرده است، خيلي 
كمكم كرد. از داستان هاي فلسفي هم بهره گرفتم. اين داستان ها 
جزو نمونه هاي ادبياتي است و دقيقًا روي درك معاني و مفاهيم و پيام آن ها تأكيد دارد. اين كه 

چه نكته هايي در قالب داستان هاي ساده اي در ادبيات عاميانه وجود دارد، خيلي تمركز كردم. 
در اين جا الزم مي دانم به طرح «پرلز» اشاره كنم. روي اين موضوع يك كار تحقيقي هم انجام 
داده ام و در همايشي هم درباره ي آن صحبت كرده ام. طرح پرلز به اين موضوع اشاره دارد كه در 
فرايند خواندن، دو مهارت وجود دارد: يك وقت ما براي كسب اطالعات مي خوانيم، يك وقت 
هم هست كه خواندن را براي كسب لذت دنبال مي كنيم. نتايج طرح پرلز در مدارس  ما اين طور 
نشان مي دهد كه عملكرد نمايندگان دانش آموزان ايراني، به ويژه در بخش درك و فهم متون 
اطالعاتي، بسيار پايين تر از حد معمول است. هر چند هر دو بخش مورد نظر، يعني هم در زمينه ي 
خواندن متون اطالعاتي و هم در زمينه ي خواندن متون ادبي، ميانگين عملكرد دانش آموزان مورد 
آزمون به طور معني داري به لحاظ شاخص هاي آماري از ميانگين عملكرد جامعه ي مورد بررسي 
پايين تر بود، ولي در همين رابطه هم اگر بخواهيم فرق عملكرد درك و فهم متون ادبي را با متون 
اطالعاتي مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم، دانش آموزان ايراني، در درك و فهم متون ادبي در 

سطح بهتري قرار داشتند تا در متون اطالعاتي. 
به معلمين توصيه  مي شود، اگر تكاليفي براي افزايش مهارت خواندن به دانش آموزان مي دهند، 
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مطالعه ي  واقع،  در  شود.  داده  ارجاع  كتاب خواني  و  غيردرسي  مطالعات  به  نوعي  به  است  بهتر 
غيركالسي و كتاب خانه اي را نبايد به سمت و سويي ببريم كه كامًال به يك تكليف درسي تبديل 
شود. اين خيلي مهم است كه دانش آموزان ما براي كسب لذت هم به سراغ كتاب بروند. حداقل 
چيزي كه مي توان از كودك انتظار داشت، اين است كه يك كتاب مصور را بردارد و فقط ورق 
بزند تا با كتاب و كتاب خواني در همان حد مأنوس شود. اين ها ترفندها و تدابيري هستند كه 
ناشرين براي به دام انداختن اين نوع از مخاطبان در خالل صفحات كتاب پيش بيني مي كنند و 

بچه ها را از طريق تصاوير جذاب به سمت مطالعه ي متن مي كشانند. 
تصويري  گردونه ي   30 شامل  آورده ام،  اين جا  در  كوچكتان  نمايشگاه  براي  كه  مجموعه اي 
است كه مثًال براي آموزش مفاهيم رياضي اول تا پنجم دبستان است، براي تمام سرفصل ها يك 
نمونه ي كارافزا توليد شده است. هر پايه اي دو بسته گردونه ي آموزشي دارد كه داخل هر بسته سه 
گردونه قرار مي گيرد و تقسيم مي شوند به سري «الف» و «ب». سري «الف» تقريبًا نيمه ي اول 
كتاب درسي را پوشش مي دهد و سري «ب»، نيمه ي دوم را. اين مجموعه كه حاصل تجربه ي 
آموزشي من است، به منظور آموزش غيرمستقيم مفاهيم درسي از طريق بازي و سرگرمي شكل 

گرفته است.
كاربرد  روش  كشاند،  اين جا  به  مرا  كه  آن چه  صادقيان: 
كتاب هاي كمك آموزشي در فرآيند يادگيري است. اگر بخواهيم 
داريم. در  نياز  تعريف  سلسله  يك  بدهيم، به  بسط  بحث را  اين 
كرد.  خواهد  غرق  پهناوري  اقيانوس  در  را  ما  صورت  اين  غير 
اين  ابعاد  بقيه ي  ما  چيست؟  محفوظات  و  تعاريف  اين  معناي 
گونه كتاب ها را هم بايد روشن كنيم، بعد بگوييم براساس اين 
پايه، چنين كتاب هايي اين جايگاه را دارند. من اين طور استنباط 
كردم كه فرض دوستان بر اين استوار است كه ما پديده اي به 
عنوان «كتاب درسي» رسمي و پديده اي هم به نام «مواد كمك 

آموزشي» داريم. اگر اين پايه را بپذيريم، اين صحبت دوستان درست است كه مطرح مي كنند 
كتاب هاي درسي قادر نيستند موارد آموزشي را به درستي پاسخ بدهند. كارشناسان دنيا اين گونه 

بحث نمي كنند و نمي گويند: ما كتاب درسي داريم، پس حاال مواد كمكي هم داشته باشيم. 
ما از مدرسه انتظاراتي داريم. يعني انتظار داريم مدرسه ي آموزشي متمركز انجام دهد. معموًال 
در اكثر كشورها يك طرحي دارند تحت عنوان «برنامه ي درسي ملي»؛ يعني آن چه كه مدرسه 
يكي  درسي  كتاب  كه  مي شوند  توليد  آموزشي  بسته هاي  برنامه،  اين  براساس  دهد.  انجام  بايد 



100
2929
زمستان 1388

از اقالم آن است. كتابچه هاي كار و كتابچه هاي ارزش يابي، بخشي از اين بسته هاي آموزشي 
هستند. هر كدام از آن ها هم جداگانه تعريف شده اند. اما در ايران، متأسفانه معلمان، دبيران و 
همكاران ما فقط چيزي به نام درس را مي بينند. شايد هم حق داشته باشند. به نظر من مقصر 
اصلي شرايطي است كه االن وجود دارد. يعني موادي به نام كتاب درسي در اختيار معلمان و 
مدرسه  از  انتظار  عنوان  به  كه  را  نقشي  نيستند  قادر  تنهايي  به  كه  مي دهيم  قرار  دانش آموزان 
عنوان مي شود، ايفا كنند. حال بخش ديگري هم مي آيد و موادي تحت عنوان «مواد 
كمك آموزشي» توليد مي كند. بايد مراقب باشيم كه اين توليد دچار سردرگمي و 

گرفتاري بيشتري نشود. 
دارد.  برنامه  درسي  پايه هاي  تمامي  براي  ما  آموزش وپرورش  نظرم  به 
توليدكنندگان ما بايد براساس «برنامه ي درسي» كتاب بنويسند، نه براساس 
«كتاب درسي». جابه جايي اين دو اشتباه فاحشي است. كساني كه مي خواهند 
از طريق توليد كتاب هاي آموزشي به بچه ها كمك كنند، بايد از چند و چون 
اين برنامه ها كه برنامه ي مادر است و توليد كتاب هم جزئي از آن است، آگاهي 
داشته باشند و براساس آن، سهمي را كه كتاب درسي به دليل نقشي كه دارد، قادر نيست 
ايفا كند، در اختيار بگيرند. كتاب درسي محدوديتي دارد كه اين محدوديت، آن را از يك بسته ي آموزشي 
مناسب و كامل دور مي كند. اين جاست كه معلمان به كمك نياز دارند. يا بايد خودشان مطالعه كنند يا 

آموزش هاي الزم در اختيار آن ها قرار داده شود. 
كتاب هاي  جاي  به  نيست  قادر  ما  آموزش وپرورش  و  درسي  نظام  اگر  مي كنم،  پيشنهاد  من 
اختيار  در  را  خودش  برنامه هاي  حداقل  دهد،  قرار  مدارس  اختيار  در  آموزشي  بسته هاي  درسي، 
موجود  فضاي  و  بپردازند  مواد  اين  تهيه ي  به  بيشتري  شناخت  با  آن ها  تا  بگذارد  عالقه مندان 
تغيير كند. در حقيقت بايد روشن شود كه با كدام مبنا به سراغ كتاب هاي كمك آموزشي در امر 
قرار  مبنا  را  درسي  كتاب  اگر  دارد:  توصيف  دو  مبنايي  نوع  هر  حال،  هر  به  مي رويم؟  يادگيري 
دهيم، همين اتفاقي خواهد افتاد كه شاهد هستيم. اما چون اين مبنا قابل دفاع نيست و در هيچ 
جاي دنيا هم از حيث علمي، عملي و اجرايي اصل قرار نمي گيرد، بنابراين مبناي خوبي هم براي 

گفت وگو نيست. 
من پيشنهاد مي كنم به مواد آموزشي نگوييم «كمك آموزشي». به غير از كتاب هاي درسي، 
در برخي از كشورها، براي نظام مدرسه اي حدود 38 قلم مواد آموزشي توليد مي شود كه شامل 
فهرست طويلي از مواد مورد نياز است كه در اختيار معلم قرار مي گيرد. االن تقريبًا تمام موضوعات 
درسي در ايران داراي برنامه هستند و كافي است به آن  ها مراجعه شود. بايد روي اين موضوع 

توليدكنندگان 
ما بايد براساس 

«برنامه ي درسي» كتاب 
بنويسند، نه براساس 

«كتاب درسي»
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متمركز شويم كه برنامه در يك موضوع درسي از ما چه مي خواهد و كتاب درسي چه سهمي 
را بايد ايفا كند. هم چنين، مواد ديگري كه توليدشان در دست ناشران و بخش خصوصي است، 
چگونه مي تواند در اين فرايند حضور داشته باشد؟ اگر اجراي طرح به اين صورت دنبال شود، شايد 
با متون علمي سازگارتر باشد. بحث كتاب درسي به عنوان مبنا، بحث كهنه اي است و در ادبيات 

هم به آن توجهي نمي شود. 
اكرمي: آقاي صادقيان، اگر اشتباه نكنم به اين ارزش گذاري رسيده ايد كه هم چنان 
بسته هاي  تأمين  است،  وزارت خانه اي  عمدتاً  كه  درسي  كتاب هاي  توليد  زمينه ي  در 

آموزشي نيز هم چون تأليف كتاب  درسي نيازمند برنامه ريزي متمركز است.
صادقيان: قطعًا. مدارس ما به اين بسته ها نياز دارند. وجود اين منابع نشان دهنده ي احتياج به 
آن هاست. اگر اين بسته ها را بر مبناي كتاب درسي ببنديم، يك جور توليد داريم و اگر براساس 
كتاب  چون  نيست،  خوبي  مبناي  درسي  كتاب  داشت.  خواهيم  ديگري  توليد  آموزشي،  برنامه ي 
بايد  منتها  نمي دانم،  اضافه  را  آموزشي  كتاب هاي  توليد  من  دارد.  را  خودش  محدوديت  درسي 
و  معلم  را  سهمي  چه  و  مي گيرد  عهده  به  درسي  كتاب  را  برنامه  از  سهمي  چه  كنيم  مشخص 
كتاب هاي آموزشي. در حقيقت، آن چه كه ما «بسته ي آموزشي» مي ناميم يك پديده ي اضافه 

نيست، بلكه جزء جدي برنامه ي آموزشي قلمداد مي شود.
آقاي  تعبير  به  را  مبنا  دو  اين  ما  اگر  من،  اعتقاد  به  همتي: 
صادقيان در كنار هم قرار دهيم، به يك نتيجه ي واحد مي رسيم. 
اوًال سازمان مركزي آموزش وپرورش را نقد مي كنيم. االن آن چه 
كه ما به عنوان برنامه ي درسي داريم، چندان جامع نيست. سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در دوره ي ابتدايي، بيشتر از چهار 
برنامه ي درسي مصوب ندارد؛ سه برنامه در دوره ي ابتدايي يعني 
برنامه ي درسي آموزش قرآن، تعليم و تربيت ديني، و تربيت بدني 
دوره ي  درسي  برنامه ي  نيز  برنامه  چهارمين  مي شود.  شامل  را 
آموزش  عالي  شوراي  تأييد  تازگي به  پيش دبستاني است كه به 

رسيده و اساسًا در آن پيش بيني شده است كه توليد غيرمتمركز باشد. حاال پرسش من اين است 
آموزشي  محتواي  توليد  و  موضوع  تبيين  براي  آموزشي،  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  آيا  كه 
با مدل بسته هاي آموزشي، توانسته است در جامعه مؤثر عمل كند يا نه؟ برنامه ي درسي توليد 
شده، ولي هيچ گونه تالشي براي تبيين آن انجام نگرفته است. در دوره ي ابتدايي، بحث خواندن 
يك مسئله ي اساسي و حياتي به شمار مي رود. يكي از هدف هاي اصلي اين دوره ، ايجاد مهارت 
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خواندن است كه از 24 ساعت برنامه ي درسي، 12 ساعت را به خودش اختصاص مي دهد.
در حال حاضر برنامه ي درسي مصوب در خواندن نداريم، در كشور ما فقط كتاب درسي توليد 
مي شود. به هر حال كتاب درسي يك ابزار كامًال رسمي است و بايد به سبك و روشي خاص 
فلسفه ي  اصًال  دهد.  جواب  بچه ها  خواندني  نيازهاي  تمام  به  نمي تواند  اما  شود،  داده  آموزش 
كردند،  طراحي  را  آموزشي  نظام  اين  كه  كساني  يعني  است.  بوده  همين  رشد  مجالت  وجودي 
ديدند كتاب درسي نمي تواند نيازهاي خواندني بچه ها را تأمين كند. اين بود كه آمدند و مجله ي 
ايران  در  كودك  ادبيات  هنوز  كه  دوره اي  گذاشتند؛  پايه  دهه ي 1340  در  را  خواندني «پيك» 
به طور  كتاب خواني  و  كتاب  بحث  به  كه  نبود  هم  دولتي  ناشر  هيچ  و  نداشت  چنداني  رسميت 

تخصصي بپردازد. 
ولي در همين شرايط، در كنار كتاب هاي درسي، براي مدرسه مجالت پيك را طراحي كردند 

تا نيازهاي متنوع خواندني را در دانش آموزان پاسخ دهد. 
امروز شما چندين ناشر دولتي داريد كه در حوزه ي كودك و نوجوان، فعال هستند. بيش از پنجاه ـ 
شصت ناشر تخصصي در حوزه ي كودك و نوجوان به طور جدي فعاليت مي كنند و نزديك به شصت 
نشريه ي ويژه ي كودك و نوجوان در كشور منتشر مي شود. اين نكته نشان مي دهد كه بخش بيرون از 
آموزش وپرورش، سعي كرده است به نيازهاي خواندني بچه ها پاسخ دهد. امروز هم ما كماكان كتاب 

درسي توليد مي كنيم، آن هم براساس مصوبات قانوني.
كه  بسته»  اصلي  يكي «عناصر  هستند:  هم  مكمل  عنصر  نوع  دو  شامل  آموزشي  بسته هاي 
«كتاب درسي»، «كتاب كار»، «كتاب ارزشيابي تحصيلي» و «كتاب راهنماي معلم» را شامل 
چه  آموزشي و  بسته ي  توليد  فضاي  چه در  هر حال  تكميلي». به  ديگري «عناصر  مي شوند و 
در فضايي مبتني بر كتاب درسي، آن چه كه اهميت دارد، نيازهاي خواندني بچه هاست. اين گونه 
توليدات نشان مي دهند كه معلمين و كساني كه با بچه ها سروكار دارند، براي اين كه بتوانند به 
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اين نيازهاي گوناگون بچه ها پاسخ بدهند، انواع كتاب هاي گوناگون را يا خودشان تأليف كردند، 
يا از توليدات آماده بهره گرفتند. اين كه ما از حوزه ي كتاب، حاال به تعبيري كمك درسي يا كمك 
آموزشي، بچه ها را به سمت كتاب هاي ادبياتي كه هدف اصلي شان ايجاد لذت در مطالعه است، 
ببريم، جنبه هاي تازه اي به اين فراگيري مي دهيم. شما شعر حافظ را نمي خوانيد كه حتمًا چيزي 
ياد بگيريد، بلكه خواندن آن بيشتر براي شما لذت بخش است. آن چه كه در حوزه ي ادبيات قرار 
دارد، عنصر تخيل و لذت بردن است. در واقع به تعبيري، كتاب هاي آموزشي در مدرسه و در 
موقعيت هاي گوناگون به كار گرفته مي شود، اما اين امكان را به هيچ وجه كتاب درسي در اختيار 

معلم نمي گذارد. 
در پاسخ به سخنان آقاي طاهري بايد بگويم، درست است كه كتاب ابزار است، اما ابزارها 

به خودي خود نه مفيدند و نه جواب گو. اين معلم خالق است كه مي تواند از ابزاري 
به نام «كتاب» در فرايند يادگيري و ياددهي استفاده كند. بنابراين ابزار بايد 

وجود داشته باشد تا معلم در فرايند يادگيري و ياددهي بتواند از آن ها به نحو 
خالقانه اي بهره بگيرد. به اعتقاد من كتاب ها در مقام عناصر مكمل بسته 
آموزشي، هدفشان ادبيات محض است و لذت خواندن، و در مقام آموزشي، 
هدف اصلي شان انتقال اطالعات است. نكته اي هم كه در صحبت خانم 

فضاهاي  كتاب ها،  اين  طريق  از  ايشان  كه  مي دهد  نشان  بود،  بهراميان 
متنوعي در كالسشان ايجاد كرده اند تا زمينه ساز فعاليت هاي ياددهي-يادگيري 

مؤثر باشد، ولي هيچ گاه كتاب درسي چنين فضايي ايجاد نمي كند و فضاي بصري 
شاد و فعالي براي بچه ها پديد نمي آورد. 

تنوع كتاب در فضاي كالس، زمينه ساز فعاليت هاي يادگيري-ياددهي مؤثر است. خيلي خوب 
است كه ما اين ديد را هم داشته باشيم كه از طريق اين كتاب ها يا كارافزارها، به سمت ايجاد 
عادت براي مطالعه به منظور لذت بردن برويم. معلمي كه خالق نباشد، از اين فضا چندان خوب 
استفاده نمي كند. بنابراين چه در فضايي كه آقاي صادقيان تعريف كردند و چه در فضاي سنتي 
كه كتاب درسي محوريت دارد، چيزي به نام «برنامه ي درسي» وجود ندارد. در مجموع، چون 
نيازها و نگاه هاي دانش آموزان متفاوت است و تفاوت هاي فردي نيز يك اصل است، ناگزيريم از 

انواع مواد آموزشي در امر آموزش و فرايند يادگيري-ياددهي استفاده كنيم.
طاهري: من وقتي در فضاي دبستان كار آموزشي را دنبال مي كنم، با مشكالتي روبه رو مي شوم. 
اآلن كتاب هاي كمك درسي، يا هر چه كه مي خواهيد اسمشان را بگذاريد، فرايندهاي يادگيري 
را از آموزش وپرورش مي گيرند و آن را ارزش يابي توصيفي مي كنند. آن ها اين امكان را دارند كه 

برنامه ي 
آموزشي در اختيار 

ناشران قرار بگيرد وآن ها 
بتوانند كمبودها و ضعف هاي 
كتاب هاي درسي را به عنوان 
تنها منبع رسانه اي آموزشي 

كشور، پوشش دهند
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انتظارات آموزشي خود را مطرح كنند، ولي بايد نگاهي به پرسش نامه ي امتحاني يا فرايندهاي 
ارزش يابي كه در مدارس، وجود دارد نيز داشته باشند. اصًال فاصله از زمين تا آسمان است. ما به 
بچه ها و معلم هايي كه آموزششان نداده ايم، آمادگي هاي الزم را براي اجراي برنامه هاي درسي 
ارائه نكرده ايم. مثًال من مي خواهم خارج از كتاب درسي هم به بچه ها مطالبي ياد بدهم. اوليا 
بدهند.  «تيزهوشان»  آزمون  مي خواهند  بچه ها  نمي خورد.  ما  بچه هاي  درد  به  اين ها  مي گويند 

مطلبي بگوييد كه به درد آزمون آن ها بخورد. شما چه جوابي به اوليا مي دهيد؟ 
در هر حال، كتاب درسي جلوه اي از برنامه ي درسي است و جلوه اي از منظر مؤلف. معلمي 
بايد تربيت كنيم كه آزاد و آزاده باشد تا متناسب با شرايطي كه در كالسش وجود دارد، 
فضاي كالس و نياز بچه ها را بگيرد و مناسب سازي كند. يعني به يك مفهوم، ما 

به معلماني نياز داريم كه نافرمان باشند.
اكرمي: دليل انتخاب آقاي فرخي و خانم بهراميان، نگاه خالقه شان 
به روند آموزش، آن هم به طور غيرمستقيم است و اين كه كتاب هاي 
آن ها به عنوان كتاب هاي برجسته در قلمرو آموزش مطرح شده است. 
سؤال آقاي طاهري بيشتر به اين مفهوم است كه آيا واقعاً كاربرد اين 
نوع كتاب ها در مدارس گوي تمركز را از كتاب هاي درسي گرفته و يك 
مسير جديد ايجاد كرده است؟ آيا نياز پدر و مادرها كه به كنكور تيزهوشان 

گرايش دارند، يك نياز واقعي و مبتني بر برنامه ي درسي است؟ 
بهراميان: حرف اول من روي «مفهوم» بود. وقتي بچه ها مفهوم را بگيرند، آزمون تيزهوشان 
هم روش اين سؤال ها را تغيير مي دهد؛ به شرطي كه پرسش آگاهانه و عالمانه انتخاب شود. تأكيد 
اصلي من روي فراگيري «مفهوم» است نه «مصداق». من در ابتداي كار مصداق را جاي گزين 
مفهوم مي كردم، ميل به كندوكاو در آن مفهوم را در كودك ايجاد نمي كردم و به تكوين آن در ذهن 
كودك نمي پرداختم. فراگيري مفهوم مثل يك پديده ي گياهي يا حيواني است؛ مثل يك جنين است. 

اگر اين جنين در ذهن كودك خوب پرداخته نشود، اين پديده ناقص الخلقه به دنيا مي آيد.
اكرمي: خانم بهراميان! آيا شما هم كاربرد كتاب هاي كمك آموزشي و كتاب هاي مفهومي 
را در كنار كتاب هاي درسي، رقيب كتاب هاي درسي مي دانيد يا كامل كننده ي آن ها؟ در واقع 

مي خواهم به بحثي كه آقاي طاهري مطرح كردند، جنبه ي پژوهشي بدهم.
 بهراميان: من معتقدم كه مي توانم با كتاب هاي خيال انگيز و فانتزي، به بچه ها چيزي ياد بدهم كه 
به گسترش مفاهيم آموزشي كمك كند. اين را هم شنيده ام كه در بسياري از كشورها، موضوع آموزشي 

به معلم داده مي شود و معلم براساس ساختار فكري خودش، روند آموزش را دنبال مي كند.

چه در 
نگاه سنتي و چه 

در نگاه توليد مبتني بر 
برنامه، ما به وجود يك 
كتاب خانه ي كالسي با 

موضوعات متنوع 
نيازمنديم
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صادقي: در آموزش وپرورش بسياري از كشورها، موضوعاتي را مي دهند و مي گويند مدارس 
بايد بچه ها را به اين هدف هاي آموزشي برسانند. در كنار معلمان، ناشراني هم هستند كه كارشان 
توليد كتاب هايي در اين راستاست؛ يعني براساس برنامه ي درسي بسته هاي آموزشي توليد مي كنند. 
مراكز آموزشي هم برنامه ي درسي و مواد آموزشي متفاوت انتخاب مي كنند. به عبارت ديگر، بسته ي 

آموزشي دارند و به جاي آن كه دولت اين كار را بكند، ناشر اين وظيفه را به عهده مي گيرد.
دانش آموز  و  معلم  كارشناس،  مخاطبشان  كه  را  مفاهيمي  ما  كه  است  اين  بر  قرار  همتي: 
است، اشاعه دهيم. ما برنامه ي درسي طراحي و توليد مي كنيم، ولي براي اشاعه اش هيچ قدمي 

برنمي داريم و آن را تبيين نمي كنيم.
صادقيان: مدارس ما هم كاري به اين ندارند كه تصميم گيرندگان، مواد آموزشي الزم را براساس 
برنامه ي درسي تهيه كنند يا براساس كتاب درسي. سؤال اين است كه اگر با همين رويكرد كه به نظر 
من غيرعلمي هم است كه كتاب درسي را مبنا قرار مي دهيم، بياييم مواد آموزشي توليد كنيم، روش 
درستي را پيش گرفته ايم يا نه. حاال كه دارد اين روش غيرعلمي دنبال مي شود، ما بايد پايه ي آن را 
مورد نقد و بررسي قرار دهيم. بنابراين اگر برنامه ي درسي را مبنا قرار دهيم و بخواهيم طرح محتوا كنيم، 

دوستان را گمراه كرده ايم و به اين ترتيب اطالعات به درستي منتقل نمي شود. 
پيشنهاد مي كنم اين توليدات در همه ي مراكز آموزشي و در همه  جاي كشور قابل دست رس 
باشند. در حال حاضر انتخاب اين منابع اختياري است و هيچ اجباري در انتخاب آن ها وجود ندارد 
و كودكان فراواني از دست رسي به اين بسته ها محروم مي مانند. اگر بخواهيم كار از يك منطق 
علمي برخوردار باشد، بايد هر كس كه مي تواند، كمك كند و مواد آموزشي ما را به سمت توليد 
بيشتر بكشد؛ تالشي كه ناشران و كارشناسان بايد به شكل گروهي آن را دنبال كنند كه متأسفانه 
در كشور ما كار گروهي رونقي ندارد. اگر بخواهيم ظرفيت هاي علمي وسيع تري داشته باشيم، بايد 
ناشران قدرتمند و افراد عالقه مند را با اين كار درگير كنيم و بايد كمك كنيم اين روند براساس 
چارچوبي علمي اتفاق بيفتد. حتي اگر بشود، به جاي كتاب درسي، برنامه ي آموزشي در اختيار 
ناشران قرار بگيرد وآن ها بتوانند كمبودها و ضعف هاي كتاب هاي درسي را به عنوان تنها منبع 

رسانه اي آموزشي كشور، پوشش دهند.
برنامه ريزان  عمل  آزادي  پيش دبستاني،  آموزش  فرايند  در  مي رسد  نظر  به  اكرمي: 
غيردولتي فعال تر و آشكارتر است. به سادگي مي توانيم ببينيم كه برنامه ي دولتي در 
تنظيم كتاب هاي پيش دبستاني، متكي به تجربه هاي بخش خصوصي است. آن زمان 
وظيفه ي  و 1340  دهه هاي 1330  تا  فرهنگ  وزارت  سپس  و  معارف  وزارت  ابتدا  كه 
دولتي تأليف و تدوين كتاب هاي درسي را دنبال مي كردند، آزادي عمل ناشران خصوصي 
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حتي در توليد كتاب درسي بيشتر بود؛ نقشي كه در حال حاضر فقط آموزش وپرورش 
هم  ما  پيش دبستاني  كتاب هاي  براي  خطر  اين  دارد.  عهده  به  را  آن  وزارت خانه اي  ما 
دارد پيش مي آيد. اگر اعمال نظر موجود، در مورد كتاب هاي پيش دبستاني هم بيفتد و 
بخش خصوصي و خالق نتواند در مورد آن نظر بدهد، همين اتفاقي مي افتد كه االن در 

حوزه ي كتاب هاي درسي به چشم مي خورد.
فرخي: قطعاً درست ترين كار اين است كه محتواي آموزشي، در حوزه ي كتاب هاي كمك درسي يا 
كتاب هاي غيردرسي، بايد براساس چارچوب برنامه ي درسي مدون پيش برود، اما در حال حاضر ما اين 
چارچوب مشخص و مدون را نداريم. البته اين طور نيست كه «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» 
دست روي دست گذاشته باشد و كاري انجام نداده باشد. ما نبايد زحماتي را كه در همين «انتشارات 
مدرسه» انجام گرفته است،  ناديده بگيريم. در اين مركز، مجموعه اي توليد شده با عنوان «راهنماي 
توليد كتاب هاي آموزشي». كه مي تواند الگوي كار ناشران و توليدكنندگان بسته هاي آموزشي قرار گيرد. 
اگر قرار باشد طرح مصوبي در اين زمينه مدون شود، بايد افراد كارشناس دعوت شوند و نظرات خودشان 
را بيان كنند. در اين صورت، در توليد اين گونه مواد نوعي غربالگري صورت مي گيرد و راه را براي آن 

دسته از كتاب هايي كه افراد غيرمتخصص نوشته اند، مي بندد. 
از  حتي  شايد  و  كرده اند  تسخير  را  ما  مدارس  االن  كه  آموزشي  كمك  كتاب هاي  از  بخشي 
كتاب هاي درسي نيز جاي بيشتري به خود اختصاص داده اند، كتاب هايي هستند كه از فضاهايي 
ناسالم و نادرست به مدارس معرفي مي شوند. يكي از تدابيري كه براي محدود كردن اين مسيرها 
بايد اتخاذ شود، رعايت استانداردسازي در توليد آن هاست. بخشي از اشارات آقاي طاهري مطمئنًا 
متوجه حل المسائل هاست كه پاسخ را با كم ترين كوشش و نياز به تفكر آماده مي كنند و اين كار 

فرايند گسترش آموزش مفهومي را كه مورد توجه ماست، مخدوش مي كند.
همتي: حتي اگر در شرايطي مساعد هم بسته ي آموزشي توليد كنيم، وجود بسته هاي آموزشي 
در استانداردهاي بين المللي هم، ما را از كتاب هاي اطالعاتي و كتاب هاي ادبي در مدرسه بي نياز 
نمي كند؛ چه در نگاه سنتي و چه در نگاه توليد مبتني بر برنامه، ما به وجود يك كتاب خانه ي 

كالسي با موضوعات متنوع نيازمنديم.
براساس  را  آموزشي  مدون  برنامه ي  مي كنيم  سعي  بعدي  نشست هاي  در  اكرمي: 
شكل هاي كاربردي آن در فرايند آموزش مدرسه اي دنبال كنيم تا به نكات تازه تري در 

اين زمينه برسيم.
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 محمد حسين معتمدراد

آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي

 تاريخ مصور جهان دنياي باستان
نويسندگان: شارلوت هردمن، فيليپ استيل، ريچارد تاس

مترجم: تبس آتشين جان
ناشر: نشر ني

سال انتشار: 1388
حوزه ي آموزشي: تاريخ

كتاب پيش رو، يك مجموعه ي مصور رنگي است كه مباحث خود را در پنج سرفصل ارائه داده است:
مبحث تولد تمدن، به بررسي بيش از دو ميليون سال تاريخ بشر، از مبارزه ي سخت وي براي 

بقا در عصر حجر، تا شكوه و جالل دنياي قديم مي پردازد.
عصر حجر، فصل ديگر كتاب است كه به داستان چگونگي پيدايش بشر، دنياي عصر حجر، 
جوامع  نخستين  شكل گيري  جادو،  و  مذهب  هنرها،  غذا،  گردآورندگان  و  شكارچيان  نخستين 

كشاورزي و روستاها، اشاره دارد.
در فصل مصر باستان، نخستين ساكنان كرانه هاي حاصل خيز رود نيل معرفي شده اند و شرح 

تبديل شدن آن ها به مردم ساكن دنياي باشكوه و پيچيده ي فراعنه و اهرام آمده است.
يونان باستان، فصل ديگري است كه به تمدن پرشكوه يونان باستان، سنگ بناي فرهنگ نو، 

از تئاتر، هنر و معماري گرفته تا بازي هاي المپيك پرداخته است.
امپراتوري روم عنوان آخرين فصل كتاب است كه به حكمرانان، زندگي اجتماعي، ابنيه، هنر، 

طبابت و مذهب در روم باستان مي پردازد.

معرفي كتاب هاي
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 صهيونيسم، سرطاني بر پيكر جامعه ي بشري
نويسنده: حسين فريدونى

ناشر: آفاق
سال انتشار: 1386

حوزه آموزشي: تاريخ

و  اسالم  جهان  براى  خطرناك  بس  حال  عين  در  و  مهم  بسيار  پديده هاى  از  يكى  بى شك، 
امام(ره)  قول  به  كه  پديده اى  است؛  «صهيونيسم»  پديده ى  بيستم،  قرن  در  بشرى  جهان  بلكه 
غده اى سرطانى عصر كنونى است. در كتاب حاضر، ضمن شرح جامع بروز اين پديده ى شوم، 
تاريخچه ى فلسطين و گفتار قرآن درباره ى يهود و نصارا را مى خوانيد. مهم ترين عناوين كتاب 
حاضر عبارت اند از: صهيونيسم و جهان خوارگى يهود، چگونگى شكل گيرى رژيم اشغالگر قدس، 
استعمارگران  مساعدت  و  حمايت  كيست؟  هرتزل  تئودور  روچيليد،  معروف  و  مرموز  خانواده ى 
حكومت ها،  قلب  در  نفوذ  و  صهيونيسم  گروهى،  رسانه هاى  در  صهيونيسم  اسرائيل،  تشكيل  در 

ماجراى ريچارد نيكسون و واترگيت، ماجراى بيل كلينتون و مونيكا لوينسكى.

 اطلس عمومي ايران و جهان
(بخش  سحاب  كارتوگرافي  و  جغرافيايي  مؤسسه ي  پديدآورنده: 

تحقيقات و مطالعات جغرافيايي)
سرپرست طرح: زنده ياد استاد عباس سحاب

ناشر: مؤسسه ي جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب
سال انتشار: 1387

حوزه آموزشي: جغرافيا

اين بار بخش تحقيقات و مطالعات جغرافيايي مؤسسه ي سحاب، اطلسي را با ويرايش فشرده 
با نقشه هاي جديد استان هاي ايران و به هنگام كردن اطالعات تمامي نقشه ها، براي معلمان، 
دانش آموزان و ديگر عالقه مندان به دانش جغرافيا، همراه با آخرين آمار و نمايه ي اسامي اطلس 

با بيش از 17 هزار نام جغرافيايي تدوين و منتشر كرده است.
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 نقش تغذيه در حافظه و يادگيري
نويسندگان: حميدرضا توكلي، سميه فيروزي، گشتاسب آقاسي نژاد

ناشر: مرز دانش
سال انتشار: 1387

حوزه ي آموزشي: مديريت خانواده

يكي از اركان مهم سالمت، داشتن تغذيه ي صحيح و سالم است و تأثير آن در سالمت جسم 
يادگيري  و  حافظه  در  تغذيه  تأثير  به  كه  حاضر  كتاب  است.  رسيده  اثبات  به  روشني  به  روح  و 
پرداخته، برنامه هاي غذايي دانش آموزان را نيز به نگارش درآورده است. مجموعه اي از صد پرسش 
ديگر  است.  آمده  كتاب  هفتم  فصل  در  جوانان،  و  نوجوانان  كودكان،  تغذيه ي  مورد  در  پاسخ  و 

مباحث كتاب، عبارت اند از:

1 ـ عوامل موثر بر يادگيري و تكنيك هاي تقويت حافظه؛

2 ـ گروه هاي غذايي و نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان؛

3 ـ نقش تغذيه در حافظه و يادگيري؛

4 ـ جداول و اطالعات تغذيه اي مورد نياز والدين؛

5 ـ دستورات و توصيه هاي تغذيه اي در دين اسالم در مورد تقويت حافظه؛

6 ـ برنامه ي غذايي مناسب براي دانش آموزان دوره هاي گوناگون تحصيلي.
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 هنر باغباني
نويسندگان: ريچارد بيرد، جكي ماتئوس، اندرو ميكوالجسكي

مترجمان: علي رضا نوري، سميرا نوري، سهيال نوري
ناشر: آييژ

سال انتشار: 1388
حوزه ي آموزشي: كشاورزي / امور باغباني

در  و  پرداخته  باغباني  در  «رنگ»  نقش  به  كامل  صورتي  به  مي كنيد،  مالحظه  كه  كتابي 
پايان هر بخش، گل ها و گياهاني را معرفي كرده است. دو تيپ كلي از گياهان، يعني گياهان 
«يك ساله» و «چندساله» مبحث ديگر كتاب است كه به مواردي هم چون روش هاي ازدياد و 
نگه داري اين گياهان و انواع آن پرداخته است. «تقويم باغباني» سرفصل ديگر كتاب است كه 

شرح ماه به ماه كارها و اقدام هاي باغباني را مطرح مي كند.

 ديكته ي شب اول دبستان
نويسندگان: داريوش هفت برادران، فخراله يونسي

ناشر: ابوعطا
سال انتشار: 1388

حوزه آموزشي: زبان آموزي

در  مي دهد.  انجام  درست نويسي  آموختن  براي  فرد  كه  است  تالشي  امالنويسي،  يا  ديكته 
شيوه ي جديد امالنويسي عالوه بر درست نويسي، نوشتن خالق نيز مطرح است كه كتاب حاضر 
بر آن تأكيد دارد. اين كتاب با توجه به برنامه ي درسي كتاب «بخوانيم و بنويسيم» پايه ي اول 

دبستان، در ارتباط با امالنويسي و براي كمك به اوليا و مربيان تأليف شده است.
كتاب دو بخش دارد: در بخش اول، كلمه هاي مربوطه به نشانه هاي 1 (حروف فارسي) تمرين 
و تكرار مي شوند و مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در بخش دوم، كلمه هاي مربوط به حروف عربي 

هم صدا با حروف فارسي ارزيابي مي شوند.
در اين كتاب براي هر درس جدول هايي به منظور ارزيابي آموخته هاي دانش آموز و تشخيص 

پيشرفت تحصيل او طراحي شده است.
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“Javaneh” is an educational, analytical 
and research magazine which is published 

quarterly. It aims is giving information, 
disseminating research findings and 

interchanging ideas between scholars and 
publishers regarding supplimentary textbooks 
and educational aids development process.

Considering objectives of the ministry of 
education, publishers try to improve their 

knowledge and job’s experience continually. 
Through this magazine, they also try to 

promote by using their existing potentials.
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