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راهنماي تهيةآثار
نشرية آموزشى، تحليلى و پژوهشى «رشد جوانه» با هدف اطالع رسانى، اشاعة 
يافته هاي علمى و ايده هاي نو، تبادل نظر و تجربه بين صاحب نظران در زمينة مباحث 
طريق،  اين  از  تا  مى شود  منتشر  مناسب  آموزشى  كتابهاي  توليد  فرايند  به  مربوط 
پديدآورندگان در راستاى تحقق هدفهاي آموزش و پرورش، به صورت مستمر و پويا 
بر غناى دانش تجربة حرفه اى خود بيفزايند و با به كارگيرى بهينة ظرفيتهاي موجود، 

كيفيت توليد كتابهاي آموزشى را ارتقا بخشند.
به  كه  آموزشى  كتابهاي  عرصة  محترم  انديشمندان  و  صاحب نظران  استادان،  از 
منظور همراهى با اين فصل نامه، نوشته هاي 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 صفحة تايپ شده و 13 صفحة دست نوشته تجاوز نكند.

 نوشته حاوى مقدمه اى كوتاه، سابقة موضوع، نتيجه و جمع بندى موضوع باشد.
 نسخة اصلى نوشته ارسال شود.

 نوشتة 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 نشرية ديگرى به چاپ نرسيده باشد.
 محل قرار دادن جدولها، نمودارها، شكلها و عكسها، در متن مشخص شود.

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

 آراى مندرج در «رشد جوانه» ضرورتًا مبين رأى و نظر «دبيرخانة سامان بخشى 
كتابهاي آموزشى» نيست. بنابراين، مسئوليت پاسخ گويى به پرسشهاي 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، شمارة مجله، 
سال نشر، شمارة صفحه.

 نوشته را به ضميمة نام و نام خانوادگى نگارنده يا مترجم، درجة علمى يا سمت، 
نشانى محل كار يا سكونت و شمارة تلفن، به نشانى زير ارسال فرماييد.

تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى
پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى، فصل نامة «رشد جوانه»
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فهرست
مرجع نگارى براى كودكان و نوجوانان

حسن هاشمى ميناباد

رياضيات ما
بررسى تاريخى تحوالت آموزش رياضى درسى سال گذشته / خسرو داودى

شارلمانى
عبدا... جعفرى

روايت شناسى كتاب «چلچراغى در تاريكى» (بر پاية زندگى استاد سيدعلى اكبر صنعتى)
اثر هادى سيف انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان براى گروه سنى «هـ» / فاطمه رضايى

نقشه راه آموزش
چشم انداز، رويكرد و اصول حاكم بر سند برنامة درسى ملى/ سيد امير رون
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اشارهاشاره
آن چه مى خوانيد گزارشى است كه چندين سال پيش آقاى «حسن هاشمى 

ميناباد» درباره انتشار آثار مرجع براى كودكان و نوجوانان انجام داده است.
براى  را  خود  عالقه مندى  ايرانى  ناشران  كه  اين  و  موضوع  اهيمت  به  نظر 
انتشار كتاب هاى مرجع نشان داده اند مطالعه در اين مقاله مى تواند مفيد باشد.

درآمد
قواعد  و  اصول  با  است  جاافتاده اى  علم  «فرهنگ نگارى»،  ويژه  به  و  «مرجع نگارى»  امروزه 
نظرى و عملى كار شده و مفصل، رشته هاى دانشگاهى گسترده، سازمان هاى علمى و حرفه اى 
مرجع نگاران  و  فرهيخته  صاحب نظران  معتبر،  بين المللى  و  محلى  مجالت  و  نشريات  منسجم، 
متبحر و نكته سنج. اما نصيب ما از اين نظريات و فنون چيست و چه قدر است؟ چه بهره اى از اين 
پيشرفت هاى حيرت انگيز برده ايم؟ چه نادره كتاب مرجعى نگاشته ايم و در آثار مرجع خودمان چه 
ابتكار جديدى به خرج داده ايم؟ پاسخ به اين پرسش ها براى نگارنده سخت است، اما يك نكته 
براى او بديهى و مسلم است: در اين علم بسيار عقب مانده ايم. نوشتة حاضر تالش دارد بر گوشه اى 
كوچك از كتاب مرجع پرتو افكند و سهمى، هر چند اندك، در پيشبرد دانش و عمل مرجع نگارى 

داشته باشد.

 حسن هاشمى ميناباد

ــراى  مرجع نـگارى بـ
كودكـان و نوجـوانان
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تاريخچة كتاب مرجع براى كودكان و نوجوانان
الف) تاريخچة كتاب مرجع در ايران

و  كودك  ايران،  در  كتاب نويسى  سنت  كالسيك  تاريخ  در 
نويسندگان  و  شاعران  است.  نداشته  شايسته  جايگاهى  نوجوان 
خطاب ها  اين  كرده اند.  خطاب  را  نوجوان خود  گهگاه كودك و 
هم عمدتًا جنبة پند و اندرز داشته است. خطاب عمدة ديگر، به 
«نورالعين و «قرهًْ العينى» بوده كه به رحمت ايزدى پيوسته و 
دوران  در  البته  است.  سروده  او  براى  مرثيه اى  ديده،  داغ  پدر 
اما  شده،  نوشته  كودكان  براى  رسمًا  كتاب هايى  مشروطيت، 
سبك و سياق و انديشة آن ها هم همان سبك و سياق و فكر 

بزرگ ساالن بوده است؛ مانند «كتاب احمد» از ميرزا عبدالرحيم طالبوف. او به زعم خود، مطالب 
را به گونه اى نوشته است كه : «سهولت گنجايش در فهم اطفال داشته باشد» [طالبوف، 1356: 14] 
و گفته هاى خود را «از زبان اطفال در لباسى كه متعلمان را به كار آيد و مبتديان را بصيرت افزايد» 
[همان، ص 16]، ترتيب داده است. در حالى كه هضم اين كتاب براى كودك و نوجوان به راحتى 

امكان پذير نيست. 
شاعرانى مانند ايرج ميرزا و ملك الشعراى بهار براى كودكان و نوجوانان شعر سروده اند، اما 
آن ها را نمى توان «شعر كودك» شمرد. بسيارى از اشعار شاعران كودك دورة بعد از اين دو نيز 
زبان و بيان كودكانه ندارند. حتى امروزه هم تعداد شاعران كودك و نوجوان به معناى واقعى كلمه 

اندك است.
در چنين بسترى، طبيعى است كه كتاب مرجع براى كودكان و نوجوانان هنوز محملى پيدا نكند. 
با انتشار كتاب هاى درسى تأليفى براى دانش آموزان و محصالن ايرانى، پس از يك دوره ترجمة 
اين آثار كه از «دارالفنون» شروع شد، ضرورت كتاب هاى كمك درسى و كتاب هاى قصه و سپس 
آثار مرجع براى كودكان و نوجوانان احساس شد. در اين جا نيز اين كار ابتدا با ترجمة منابع مرجع 

از زبان هاى اروپايى شروع شد و سپس راه «ترجمه- تأليف» و سپس تأليف محض باز شد.
كتاب مرجع براى كودكان و نوجوانان در آغاز به صورت پراكنده وجود داشت و به مطالب علمى 
محدود مى شد. كم كم كتاب هاى مرجع غربى كه به صورت مجموعة چندين جلدى بودند، پا به 

عرصة نشر ايران گذاشتند.
اين  كودك  كتاب  عالقه مندان  ذهن  در  مصاحب،  غالمحسين  فارسى»  تأليف «دايرهًْ المعارف 
انديشه را پديد آورد كه براى كودكان و نوجوانان نيز مى توان اثرى شبيه اين دايرهًْ المعارف تهيه 
فرهنگ نامة  ترجمة  با  دايرهًْ المعارف  همين  در  دست اندركار  همكاران  از  تعدادى  را  فكر  اين  كرد. 
آمريكايى «برتاموريس پاركر» به ثمر نشاندند و يك جلد «ويژة ايران» را به آن افزودند. انتشار اين 
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برانگيخت.  را  زيادى  مخالف  و  موافق  نظرات  فرهنگ نامه 
(براى كسب اطالعات در اين زمينه رجوع كنيد به مطالبى 
كه در همين فصل دربارة «شوراى كتاب كودك» و ترجمة 

كتاب مرجع آمده است.)
عنوان  با  مهرين  مهرداد  تأليفى  فرهنگ نامة 
«دايرهًْ المعارف خردساالن» در سال 1350 در 760 صفحه 
مطالب،  بودن  پراكنده  و  ضعيف  لحاظ  به  كه  شد  منتشر 
مورد قبول جامعة علمى كتاب كودك قرار نگرفت. اين اثر 
تأليفى نتوانست حريف «فرهنگ نامة برتاموريس پاركر»، با 
وجود معايب آن شود. دايرهًْ المعارف خردساالن مجموعه اى 
از اطالعات پراكنده و نامنسجم است كه در آن ، هيچ يك 

از اصول و معيارهاى مرجع نگارى كودكان و نوجوانان رعايت نشده است. 
و  كودكان  فكرى  پرورش  مانند «كانون  كودكان  ويژة  سازمان هاى  اسالمى،  انقالب  از  پيش 
نوجوانان» به كتاب مرجع توجهى نداشتند. آن ها در درجة اول و بيشتر بر ادبيات كودك تمركز 
كرده بودند و در درجة دوم بر انتشار كتاب هاى علمى و آموزشى. در اين ميان، تنها شوراى كتاب 

كودك بود كه به تدوين كتاب هاى مرجع عالقه جدى و اصولى نشان مى داد.
پس از يك دوره ترجمة مطلق كتاب مرجع، نوبت به «ترجمه – تأليف» يا «ترجمه – نگارش» 
اين آثار رسيد. «ترجمه– نگارش» نيز جاى خود را خيلى زود به ترجمه يا تأليف كتاب مرجع، به جز 
فرهنگ و دايرهًْ المعارف داد. در اين ميان، ترجمة صرف كتاب مرجع مخالفانى سرسخت پيدا كرد و 

در اين زمينه مسائلى مطرح شد كه در بخش بعدى به آن ها مى پردازيم.

1. ترجمه و چاپ كتاب مرجع براى كودكان و نوجوانان
ترجمه و چاپ كتاب هاى مستقل مرجع يا بخشى از يك كتاب مرجع و استفاده از آن در بخشى 
از يك اثر تأليفى به زبان فارسى، هميشه كارساز نيست. در رشته هاى علوم محض شايد تا حدودى 
بتوان به ترجمه اكتفا كرد، اما در مسائل مربوط به تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران و اسالم – و نيز 

شرق – ترجمه نه تنها جوابگو نيست، بلكه ناقص و مخدوش نيز هست.
در متون خارجى كه عمدتاً از غرب تغذيه مى شوند، اهداف، گرايش ها، تبليغ و حفظ منافع سياسى 
و استعمارى غرب را مى توان به راحتى ديد و يا رگه هاى آن را مشاهده كرد. شايد چنين اهدافى 
آن قدر زيركانه در لفافه گذاشته شده باشند كه حتى باريك بينان و نكته سنجان از درك آن ها عاجز 
باشند. انعكاس ديدگاه مخدوش غرب و انتقال آن ها به كودكان و نوجوانان معصوم، خيانتى بزرگ به 
ايران و اسالم خواهد بود. البته از بى طرفى معدودى شرق شناسان و ايران شناسان نيز نبايد غافل ماند.
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از سوى ديگر، بسيارى از نويسندگان غربى يا غير ايرانى و غير مسلمان كه دربارة ايران و اسالم 
تحقيق مى كنند، با روح فرهنگ و تمدن ايرانى و اسالمى آشنايى و انس كافى ندارند و تنها از دور 

دستى بر آتش دارند.
مؤلف و مرجع نگار خارجى، دنيا را از دريچة چشم خود مى بيند و آن چه را كه 

مخاطب  براى  مى دهد،  تشخيص  مهم  و  مفيد  و  مى كند  احساس  خود 
هم وطن، هم فرهنگ و هم زبان خود به شيوة معمول و مطلوب در 

جامعة خود بيان مى كند. نيازها، سطح دانش و تجربيات از كشورى 
به كشورى ديگر و از فرهنگى به فرهنگى ديگر متفاوت است. 
براى  دايناسور  آمريكا،  به ويژه  و  غربى  فرهنگ  در  مثال،  براى 
كودكان و نوجوانان جذابيت ويژه اى دارد و در نتيجه كتاب هاى 
فرهنگ ها  در  حتى  مى شوند.  تأليف  زمينه  اين  در  زيادى  مرجع 

اختصاص  حيوان  اين  به  معتنابهى  بخش  فرهنگ نامه هايشان  و 
مى يابد. در مقايسه مى توان گفت كه دايناسور براى كودك ايرانى 

گرچه جالب است، اما آن جذابيت شديد را ندارد و طبعًا حجم مطالب 
بايد  غربى  فرهنگ نامة  يك  از  فارسى،  فرهنگ نامة  يك  در  آن  به  مربوط 

نسبتًا كم تر باشد. فرهنگ نامه هاى خارجى عمدتًا به نياز كودكانى كه براى آن ها، يعنى كودكان 
كشور توليد كنندة فرهنگ نامه نوشته شده اند، پاسخ مى گويند.

در يادداشت ناشر ايرانى فرهنگ نامة 18 جلدى برتاموريس پاركر، به ترجمه، تنظيم و نگارش 
رضا اقصى (چاپ 1346) چنين آمده است: «اين فرهنگ نامه چنان كه پيداست، ترجمه اى است 
چنين  كه  هست  اعتراض  اين  جاى  مسلمًا  هيئت.  و  اندازه  همين  به  خارجى  مجموعة  يك  از 
اين  ولى  ترجمه.  نه  باشد،  تأليف  بايد  دهد،  انجام  درست  را  خود  غرض  آن كه  براى  مجموعه اى 
اعتراض فقط در حد بحث نظرى وارد است. هنوز قدرى وقت الزم است تا تأليف كتابى با اين 

اوصاف براى ما امكان عملى پيدا كند. ترجمة اين مجموعه خود قدمى است در همين راه.»
عده اى معتقدند: «هر قدر مخاطب كتاب مرجع از نظر سن جوان تر باشد، ضرورت تأليف اين گونه 
بسيار  زمينه هاى  در  مگر  نيست؛  درستى  كار  مرجع،  اثر  ترجمة  كلى،  به طور  است.»  بيشتر  آثار 

تخصصى كه كشور ميزبان سهمى در آن نداشته باشد يا سهم آن بسيار كم باشد.
كمبود نيروى متخصص در زمينة ترجمه براى كودكان و نوجوانان، از مشكالت فرا راه طرح هاى 
مرجع نگارى است كه هم موجب كندى چاپ و انتشار چنين كتاب هايى مى شود و هم عرصه را 
برا ى ترجمه توسط افراد كم صالحيت و غير متخصص فراهم مى كند. اگر مترجم با صالحيت در 

اين كار كم داريم، ويراستار با صالحيت از آن هم كم تر هست.
در سال 1346 مؤسسة انتشاراتى «كتاب هاى جيبى»، فرهنگ نامة تأليف برتاموريس پاركر را 

كتاب هاى 
مرجع يكى از مهم ترين 

منابع هر كتاب خانة خصوصى 
عمومى و دانشگاهى هستند و 

بخش مرجع از پر استفاده ترين و 
پرمراجعه ترين بخش هاست. اهميت اين 
نوع كتاب ها آن قدر زياد است كه براى 
پرداختن به آن ها و شناخت ماهيت و 
روش كار با آن ها، به دانش ويژه اى 

به نام «مرجع شناسى» نياز 
است
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كه در آمريكا براى كودكان و نوجوانان آمريكايى نوشته شده بود، از انگليسى به فارسى ترجمه 
كرد و يك جلد هم دربارة ايران به آن افزود كه در نتيجه، مجموع تعداد جلدهاى آن به همراه 

نماية آن به 18 رسيد.
بعد از انقالب، تعدادى از ناشران به انتشار كتاب هاى مرجع، پرداختند. چند پروژة تدوين كتاب 

مرجع هم اعالم شدند كه هرگز به بار ننشستند. 
 – علمى  غير  صورت  به  نوجوانان  و  كودكان  مرجع  كتاب هاى  انتشار 
دارد1،  ادامه  هم چنان   – اصولى  آثار  از  معدود  مواردى  استثناى  به 
اما اميد مى رود كه با عنايت به اصول علمى، بهبودى سريع و 
محسوسى در اين حوزة حساس و خطير فرهنگى حاصل آيد.

ب) تاريخچة كتاب مرجع در جهان
پيش از قرن نوزدهم، تنها يوهان واگن سيل (1705 – 
1633 م) براى كودكان دايرهًْ المعارف و فرهنگ نامه تأليف 
كرده بود. كتاب او كه «مجموعة كتاب هاى نوجوانان»2 نام 
«الروس»  انتشارات  رسيد.  چاپ  به   1695 سال  در  داشت، 
كوچك  «فرهنگ نامة  عنوان  تحت  جالبى  دايرهًْ المعارف  فرانسه، 
كودكان و نوجوانان» را در سال 1853 به چاپ رساند، اما اثر بعدى اين 
ناشر با عنوان «فرهنگ نامة كودكان و نوجوانان الروس» تا سال 1957 به چاپ 

نرسيد.
«اولين فرهنگ نامة نوين كودكان و نوجوانان» كتابى است كه از ديرباز تحسين و عالقة همگان 
را برانگيخته است. اين كتاب را آرتورمى3 (1943 – 1875) نويسنده و ويراستار انگليسى نوشت 
كه در سال 1910 در بريتانيا تحت عنوان «فرهنگ نامة كودكان و نوجوانان»4 و در سال 1912 در 
آمريكا تحت عنوان «كتاب دانش»5 چاپ شد. سبك نگارش آن، روشن، صريح و ساده بود و تعداد 
زيادى تصوير، نمودار و نقشة جالب داشت. آرايش و تنظيم مقاالت و مطالب آن چندان روشن نبود، 
اما نماية عالى و دقيق آن به كارايى كتاب بسيار كمك مى كرد. اين سبك تنظيم نمايه، الگوى 

نمايه سازى فرهنگ نامه هاى بعدى شد.
آرتورمى بعدها فرهنگ نامه اى كامًال تصويرى تدوين كرد و بر آن نام «من همه چيز را مى بينم»6 
نهاد و آن را از سال 1923 تا 1930 به چاپ رساند. اين فرهنگ نامه هزاران تصوير كوچك داشت 
كه متن هر يك تنها چند واژه بود. اين كتاب نزد كتاب داران، به سبب آن كه كتاب مرجعى عالى و 

مفيد است، هنوز هم اعتبار فراوانى دارد؛ گرچه ديگر كودكان و نوجوانان از آن استفاده نمى كنند.
در سال 1918 – 1917 فرهنگ نامه اى كامًال جديد براى كودكان و نوجوانان انتشار يافت. اين 

اولين 
فرهنگ نامة نوين 

كودكان و نوجوانان» كتابى 
است از آرتورمى نويسنده و ويراستار 
انگليسى كه در سال 1910 در بريتانيا 
تحت عنوان «فرهنگ نامة كودكان و 

نوجوانان»4 و در سال 1912 در آمريكا 
تحت عنوان «كتاب دانش»5 چاپ شد. 

سبك نگارش آن، روشن، صريح و 
ساده بود و تعداد زيادى تصوير 

نمودار و نقشة جالب 
داشت
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اثر «فرهنگ نامة كتاب جهان»7 نام داشت و عنوان فرعى آن «دانش نظام يافته در قالب داستان و 
تصوير» بود. چاپ اين كتاب بسيار موفقيت آميز بود و در نتيجه، چاپ هاى تجديدنظر شدة مداومى 
را در پى داشت. در سال 1925 يك جلد ويژة مطالب درسى و واحدهاى مطالعاتى به آن اضافه شد.
از سال 1922 نيز به طور منظم سال نامه هاى آن منتشر شد. در سال 1961 چاپ آن به خط بريل 
در 145 جلد انتشار يافت. از چاپ ويژة نابينايان آن بيشتر تصاوير حذف، اما بسيارى از نمودارها 
و جدول ها حفظ شدند. در سال 1964 چاپ جداگانه اى از آن در 30 جلد با حروف درشت براى 

كم بينايان منتشر شد.
جنگ جهانى اول، موجب توقف فكر انتشار «فرهنگ نامة كودكان و نوجوانان بريتانيكا» شد. 
اولين چاپ اين اثر در سال 1934 انتشار يافت. اين اثر براساس «فرهنگ نامة نوين ويدون»8 استوار 
دبستانى  عنوان «فرهنگ نامة  با  اثر  همين  بود.  خريده  را  آن  امتياز  بريتانيكا»  كه «شركت  بود 
بريتانيكا»9 در سال 1963 انتشار يافت و از آن زمان تاكنون اين عنوان بر آن باقى مانده است. 
مخاطب اصلى آن، دانش آموزان مدارس ابتدايى هستند. يكى از ويژگى هاى بارز آن، مجلد ويژة 
نمايه هاى آن است كه در هر مدخل اطالعات كوتاهى ارائه مى كند و آن را به مقاالت بلند ارجاع 
لندن  در  سال 1960  در  بريتانيكا»  نوجوانان  و  كودكان  بريتانيايى «فرهنگ نامة  نسخة  مى دهد. 
منتشر شد. بيشتر مطالب اين كتاب، با امتحان هاى سراسرى كه در بريتانيا از كودكان به عمل 

مى آيد، ارتباط مى يافت.
شركت فرهنگ نامة بريتانيكا در سال 1970، دايرهًْ المعارف جديدى تحت عنوان «فرهنگ نامة 
كودكان» براى كودكانى كه تازه خواندن و نوشتن را شروع كرده، اما هنوز وارد مدارس ابتدايى 
نشده بودند، انتشار داد. تمام تصاوير اين كتاب، رنگى و متن هاى همراه با تصاوير آن كوتاه و موجز 
هستند. اين كتاب از زمان انتشار خود به زبان هاى متفاوتى از جمله ژاپنى و كره اى ترجمه شده 

است.
فرانك اى. كامپتون در سال 1894، «فرهنگ نامة دبيرستانى» را شخصًا خانه به خانه مى برد 
و مى فروخت تا مخارج تحصيل خود را در دانشگاه تأمين كند. اين اثر بعدها، «كتاب نوين مرجع 
آن،  انتشار  ادامة  با  هم زمان  او  خريد،  را  آن  امتياز  كامپتون  سرانجام  و  گرفت  نام  دبيرستانى» 
عنوان  تحت   1922 سال  در  ابتدا  كه  كرد  طراحى  را  انقالبى  خود  نوع  در  و  جديد  كامًال  اثرى 
«فرهنگ نامة تصويرى كامپتون»10 به چاپ رسيد. اين كتاب در فواصل زمانى مناسب مورد تجديد 
نظر قرار گرفت. ناشر آن با مشاوران آموزش و پرورش و كتاب خانه ها ارتباط تنگاتنگ پديد آورد. 
كتاب  كه  را  كامپتون»  چندرسانه اى  بريتانيكا، «فرهنگ نامة  فرهنگ نامة  شركت  سال 1989  در 
مرجع الكترونيكى روى تنها يك ديسك فشرده بود، انتشار داد. اين اثر تمام مطالب فرهنگ نامة 
چاپى را به همراه صدا و تصاوير كارتونى دربردارد. در سال 1993 «شركت انتشاراتى تريبيون» 
امتياز فرهنگ نامه هاى كامپتون، از جمله بخش انتشاراتى چندرسانه اى آن را از شركت فرهنگ نامة 
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بريتانيكا خريدارى كرد.
فرهنگ نامه هاى  برخالف  باال)  به  ساله   11 كودكان  (براى  آكسفورد»  دبستانى  «فرهنگ نامة 
فوق به روش موضوعى تنظيم شده است. هر يك از 12 جلد متن اصلى آن به موضوع گسترده اى 
اختصاص دارد؛ از جمله بشر، تاريخ طبيعى، كيهان، ارتباطات، مشاهير، كشاورزى و شيالت و صنايع 
و بازرگانى، مهندسى، تفريح و سرگرمى، قانون و جامعه، خانه و بهداشت و هنرها. جلد سيزدهم، 
از نمايه و مطالب ارجاع سريع تشكيل مى شود. مطالب هر جلد به ترتيب الفبايى آرايش يافته اند و 

كتاب ارجاعات متقابل فراوان و تصاوير زيادى دارد.   

انواع كتاب هاى مرجع
كتاب هاى مرجع يكى از مهم ترين منابع هر كتاب خانة خصوصى، عمومى و دانشگاهى هستند و 
بخش مرجع از پر استفاده ترين و پرمراجعه ترين بخش هاست. اهميت اين نوع كتاب ها آن قدر زياد 
است كه براى پرداختن به آن ها و شناخت ماهيت و روش كار با آن ها، به دانش ويژه اى به نام 
«مرجع شناسى» نياز است. مرجع شناسى در تمام رشته ها از درس هاى اصلى به شمار مى رود و 
هيچ استاد، دانشجو و پژوهشگرى از اين علم بى نياز نيست. به جرئت مى توان گفت: «مرجع شناسى، 

كليد علم، دانش، هنر و ادبيات است.»
و  نمايه  اطلس،  سال نامه،  جاى نامه،  لغت،  فرهنگ  فرهنگ نامه،  مانند  آثارى  مرجع،  كتاب هاى 
جز آن هستند كه براى ارائة اطالعات كوتاه يا مفصل و به قصد مراجعة خواننده تهيه مى شوند، نه 
براى مطالعه از اول تا آخر. خواننده براى يافتن اطالعاتى كلى و پاسخ يابى براى نيازهاى آنى، به 
كتاب مرجع مراجعه مى كند و از آغاز تا پايان آن را مطالعه نمى كند. هدف اين كتاب ها، پاسخ گويى 

صريح، مفيد و گاه مختصر به پرسش هاى مراجعه كنندگان است. 
كتاب هاى مرجع آرايش و ترتيب خاصى دارند كه خواننده به كمك آن ها مى تواند اطالعات مورد 
نظر را به آسانى و به سرعت پيدا كند. معمول ترين و مهم ترين اين نظم ها، ترتيب الفبايى است. 
ترتيب موضوعى و مفهومى در درجة دوم قرار دارد. ترتيب الفبايى حتى در كتاب هاى مرجعى كه 

نظم موضوعى دارند نيز كاربرد دارد.
كتاب هاى مرجع انواع گوناگونى در حجم ها و قالب هاى متفاوت و براى مخاطبان گوناگون دارند. 
در اين گزارش، فقط به بررسى كتاب هاى مرجع كودكان و نوجوانان كه مخاطب آن ها خود اين 
گروه سنى هستند و آثارى كه به قصد خدمت به كودكان و نوجوانان براى استفادة اوليا و مربيان 
تدوين مى شوند، مى پردازيم. از اين ميان، پركاربردترين آن ها در ايران، فرهنگ نامه است. تاكنون 
فرهنگ لغتى با معيارهاى علمى و در نظر گرفتن اصول فرهنگ نگارى براى كودكان و نوجوانان 
تهيه نشده است. كتاب هاى ديگرى نيز مانند دست نامه، دستورنامه و اطلس، با هدف خدمت به 
كودكان چاپ شده اند كه متأسفانه نتوانسته اند گونة زبانى رسمى و مشخصى در ايران پديد آورند.
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1. فرهنگ نامه، دايرهًْ المعارف، دانش نامه11
كتاب يا مجموعه اى از كتاب هايى را كه دربارة رشته هاى 
خاص  رشته اى  يا  بشر  ادبيات  و  هنر  دانش،  علوم،  گوناگون 
اين گونه  از  مى گويند.  «دايرهًْ المعارف»  يافته اند،  نگارش 
كتاب هاى مرجع در حوزة كودكان و نوجوانان، به خاطر اثرى 
كه شوراى كتاب كودك تحت عنوان «فرهنگ نامة كودكان 
و نوجوانان» انتشار داده است، بيشتر با عنوان «فرهنگ نامه» 
اما  است،  الفبايى  به ترتيب  معموًال  فرهنگ نامه  مى شود.  ياد 
مى شوند.  تدوين  موضوعى  ترتيب  به  هم  فرهنگ نامه هايى 
ممكن است در فرهنگ نامة موضوعى نيز ترتيب الفبايى در 

درجة دوم رعايت شده باشد. معموًال در پايان كتاب نمايه اى مى آيد كه ارتباط متقابل اصطالحات، 
واژه ها و مفاهيمى را كه در فرهنگ نامه آمده است بيان مى كند.

«دانش نامه» عنوان ديگرى براى فرهنگ نامه و دايرهًْ المعارف است. اگر بخواهيم تمايزى بين 
آن ها قائل شويم، مى توانيم دانش نامه را به كتابى صرفًا حاوى مطالب علمى و فنى محدود كنيم 
 The» كه فاقد مطالب مربوط به ادبيات، هنر، مشاهير و جز آن است. دانش نامه به لحاظ واژگانى با
Book of Knowledge» و فرهنگ نامه و دايرهًْ المعارف با اصطالح كلى «encyclopedia» معادل 

است. 
فرهنگ نامه يا فرهنگ لغت وجوه اشتراك و افتراق زيادى دارد. در فرهنگ لغت شرح مدخل ها 
كوتاه است، اما در فرهنگ نامه براى آن شرح مفصلى در حد يك مقاله ارائه مى شود؛ به طورى كه در 
زبان هاى فارسى، انگليسى و فرانسه مدخل هاى فرهنگ نامه را «مقاله»12 مى نامند. تعداد مقاله هاى 

فرهنگ نامه از مدخل هاى فرهنگ لغت كمتر است.
فرهنگ نامه انواع گوناگونى دارد كه در اين جا به برخى از مهم ترين و متداول ترين آن ها براى 
كودكان و نوجوانان مى پردازيم. اما قبل از آن، كتابى را كه معموًال همزاد و همراه فرهنگ نامه تلقى 

مى شود، يعنى «سال نامه» معرفى مى كنيم.
1-1. سال  نامه، سال نما يا كتاب سال

تحوالت جهان امروز آن قدر سريع رخ مى دهند كه دايرهًْ المعارف ها هر قدر هم زود به زود روزآمد 
شوند، از قافلة تحوالت سياسى، اقتصادى، ورزشى و هنرى عقب مى افتند. براى جبران اين نقص، 
دايرهًْ المعارف هاى بزرگ هر سال كتابى با عنوان سال نامه شامل اطالعات روزآمد و جديد دربارة 
موضوعات متفاوت مانند ورزش، زندگى و مرگ افراد مشهور، آمار جديد، تحوالت در كشورهاى 
مختلف و رشته هاى گوناگون علمى، هنرى و ادبى منتشر مى كنند. اين كتاب سال نامه، سال نما يا 

كتاب سال ناميده مى شود.
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سال نامه در اصل كتابى است مشتمل بر تقويم سال آتى شامل روزها، هفته ها و ماه هاى سال، 
روزهاى سعد و نحس، پيش بينى وقايع و اتفاقات سال آتى، پيشگويى هاى هواشناسى، توصيه هاى 

كشاورزى، جشن ها و اعياد سال، اطالعات نجومى و مانند آن.
2-1. فرهنگ نامة تخصصى

همان گونه كه اشاره شد، فرهنگ نامه مشتمل است بر كتابى حاوى دانش بشرى يا رشته اى خاص 
از آن. فرهنگ نامة تخصصى اثر مرجعى است كه در آن اطالعاتى دربارة واژگان و اصطالحات 
حوزه اى اختصاصى مانند فلسفه، ادبيات، روان شناسى، ورزش، فقه و مانند آن ارائه مى شود. اين 
كتاب ويژة متخصصان و كارشناسانى است كه در رشتة مورد نظر معلومات كافى دارند. بنابراين، 
همان گونه كه از عنوان اين كتاب ها برمى آيد، براى متخصص و كارشناس تدوين مى شوند و نه 

برا ى مخاطب عمومى؛ پس مقاالت آن بسيار تخصصى و عميق هستند.
 3-1. فرهنگ نامه با تقسيم بندى موضوعى مجلدات

فرهنگ نامه معموًال در چندين جلد تدوين مى شود كه ترتيب الفبايى بر آن ها حاكم است. اما 
ويژة  از فرهنگ نامه هاى عمومى چند جلدى، ترتيب موضوعى جداگانه دارند و هر جلدى  برخى 
يك و گاهى دو رشتة عمده است. مثًال ممكن است هر يك از جلدهاى چنين فرهنگ نامه اى ويژة 
يكى از اين موضوعات باشد: علم، تاريخ، جانوران، گياهان، هنر، ادبيات، مشاهير، كشورها، زمين 
و همسايگانش، شگفتى ها، ورزش، سرگرمى و مانند آن. نمايه اى دقيق و مفصل، كار ارجاعات و 

يافتن مطالب مورد نياز در كل فرهنگ نامه را آسان مى كند.
4-1. اطالعات عمومى

در ايران فرهنگ نامه اى براى مخاطب عام را كه به ترتيب موضوعى آرايش مى يابد، «اطالعات 
عمومى» مى خوانند؛ مانند «اطالعات عمومى يا دايرهًْ المعارف اجتماعى» از عنايت اهللا شكيباپور، 
«دايرهًْ المعارف زرين يا اطالعات عمومى» از م. آذين فر. اين گونه كتاب ها معموًال به دست افراد 
غيرمتخصص و بدون نظم و ترتيبى خاص نوشته مى شوند و مطالب جسته و گريخته و نايكدستى 
دربارة اين موضوع ها ارائه مى دهند: شرح حال چهره هاى ادبى و علمى و اجتماعى جهان، اختراعات 
تاريخ،  دانستنى هاى  سياسى،  و  فلسفى  مكتب هاى  جهان،  اديان  شيميايى،  عناصر  اكتشافات،  و 
جغرافياى جهان، عجايب هفت گانه، اساطير ايران و جهان و... در واقع، اين كتاب هاى مرجع گونة 
«بازارى» فرهنگ نامه هاى اصولى هستند كه «هرگونه موضوع دانستنى، از قعر اقيانوس ها تا اوج 

كهكشان ها» را دربردارند.
5-1. كشكول

كشكول در واقع يك كتاب مرجع چندان رسمى و اصولى نيست و نويسنده يا گردآورنده هر آن چه 
را كه برا ى مخاطبش الزم مى بيند، بدون نظم و ترتيب و هدف و انديشه اى معين و تعريف شده در 
آن وارد مى كند. كشكول و كتاب اطالعات عمومى از بسيارى جهات شبيه هم هستند؛ با اين تفاوت 
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كه كشكول پراكنده تر و غير اصولى است. شمول عجايب و نوادر و طنز و مطايبه از ويژگى هاى بارز 
كشكول به شمار مى رود. ويژگى ديگر كشكول، كوتاه بودن مدخل ها يا مقاالت آن است. 

2. فرهنگ
يك  واژه هاى  از  بخشى  حاوى  كتابى  از  است  عبارت  «فرهنگ»13 

اطالعاتى  با  و  مى يابند  آرايش  الفبايى  ترتيب  به  معموًال  كه  زبان 
دربارة معانى، تلفظ، امال و مانند آن ها به يك زبان يا به زبانى 

ديگر همراه اند. به عبارت ديگر، فرهنگ عبارت است از كتاب 
به  كه  آن ها  تعريف  و  زبان  عبارات  و  واژه ها  شامل  مرجعى 
تلفظ،  دربارة  اطالعاتى  با  و  يافته اند  آرايش  الفبايى  ترتيب 
مقولة دستورى، ريشه، شواهد كالمى و تصويرى و مانند آن  

همراه هستند.
مى آيد.  واژگان  به  مربوط  زبانى  اطالعات  فقط  فرهنگ  در 

اطالعات دايرهًْ المعارفى، يعنى مطالب مربوط به مصداق واژگان 
آورده  مرجع  كتاب  اين  در  زبانى،  برون  اطالعات  و  خارج  جهان  در 

نمى شود. هم چنين نگاه كنيد به فرهنگ نامه.
1-2. فرهنگ تخصصى

اين فرهنگ به آوردن اصطالحات رشتة معينى محدود است. در فرهنگ تخصصى تنها معنى 
تخصصى  غير  واژه هاى  و  مى شود  ثبت  تخصصى  رشتة  يك  ويژة  واژگان  و  اصطالحات  شرح  و 
«فرهنگ  يعنى  فرهنگ ها،  نوع  اين  از  نمونه اى  جا  اين  در  مى شوند.  گذاشته  كنار  نامربوط  و 

زندگى نامه اى» را كه كاربرد زيادى براى كودكان و نوجوانان دارد، شرح مى دهيم.
شرح زندگانى يا دوره اى از زندگانى شخص سرشناسى را كه نويسنده اى ديگر آن را نگاشته 
باشد، «زندگى نامه» مى نامند. اگر نويسنده خود شرح حالش را نوشته باشد، به آن «زندگى نامة 
خاصى  فرد  زندگى  مرجع  كتاب  اين  مى گويند.  يا «اتوبيوگرافى»  حال»  خودنوشت»، «حسب 
را براساس واقعيت و با استفاده از اسناد و مدارك و شواهد و خاطرات ديگران بازسازى مى كند. 
برخى از اين آثار به ادبيات و داستان نزديك مى شوند كه اين آثار را نمى توان كتاب مرجع ناميد. 
اما فرهنگ زندگى نامه اى، كتاب مرجعى از سرگذشت و آثار افراد مشهور و اطالعاتى دربارة زندگى 
آن هاست. ترتيب كتاب براساس نام خانوادگى افراد يا نام مشهور آن هاست. برخى از اين آثار تنها 
به يك كشور خاص محدودند و نام افرادى خاص از سراسر جهان را در بردارند. برخى ديگر تنها به 
افراد خاصى مثل شاعران يا سياست مداران مى پردازند. برخى از اين كتاب هاى مرجع تنها به افراد 

زنده14 اختصاص دارند و پاره اى ديگر فقط به درگذشتگان15.

تفاوت 
فرهنگ نامه با 

فرهنگ دايرهًْ المعارفى در 
اين است كه در فرهنگ نامه 

اطالعات زير عنوان موضوعات كلى 
معدودى ارائه مى شوند، در حالى كه در 

فرهنگ دايرهًْ المعارفى، اطالعات به مدخل هاى 
ريزترى تقسيم مى شوند. تفاوت ديگر 

آن ها در اين است كه اطالعات در 
فرهنگ دايرهًْ المعارفى، مختصرتر و 

كمتر از اطالعات ارائه شده در 
فرهنگ نامه است
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2-2. فرهنگ دايرهًْ المعارفى
بر  عالوه  آن  در  كه  مى گويند  دايرهًْ المعارفى  را  فرهنگى 
مدخل هاى  نيز  و  دايرهًْ المعارفى  اطالعات  زبانى،  اطالعات 
اثرى  چنين  در  مدخل  هر  شرح  مى آيد.  دايرهًْ المعارفى16 
است.  فرهنگ نامه  از  كمتر  و  معمولى  فرهنگ  از  بيشتر 
كه  هستند  فرهنگ هايى  واقع  در  مرجع  كتاب هاى  اين 
فرهنگ هاى  براى  مى شوند.  نزديك  دايرهًْ المعارف  به 

دايرهًْ المعارفى سه ويژگى عمده را مى توان برشمرد:
الف) شامل اعالم، اسامى كسان، جاى ها و آثار ادبى و... 

مى شود؛
ب) تمام شاخه هاى علوم را در برمى گيرد؛

پ) حقايق زير هر مدخل را به طور جامع بررسى مى كند.
ــه در فرهنگ نامه، اطالعات  ــت ك ــا فرهنگ دايرهًْ المعارفى در اين اس ــاوت فرهنگ نامه ب تف
ــه در فرهنگ دايرهًْ المعارفى،  ــوند، در حالى ك ــات كلى معدودى ارائه مى ش ــر عنوان موضوع زي
ــيم مى شوند. تفاوت ديگر آن ها در اين است كه اطالعات  اطالعات به مدخل هاى ريزترى تقس

ــت.  ــده در فرهنگ نامه اس در فرهنگ دايرهًْ المعارفى، مختصرتر و كمتر از اطالعات ارائه ش
3-2. قاموس، گنج واژه17

در  مفهومشان  و  معنا  ترتيب  به  زبان  اصطالحات  و  عبارات  واژه ها،  كه  است  مرجعى  كتاب 
مى كند،  تنظيم  فرهنگ نگار  كه  خاصى  معنايى  نظم  طبق  زبان  واژگان  مى شوند.  فهرست  آن 
اين  مى كند.  آسان  را  آن  به  مراجعه  كار  قاموس،  آخر  در  الفبايى  نمايه اى  و  مى يابند  آرايش 
كتاب مرجع به طور كلى هنگامى به كار مى رود كه شخص براى بيان آن چه كه در ذهن دارد، 
به  را  آن  كه  كلمه اى  يافتن  هم چنين «براى  دارد.  نياز  بهترى  يا  و  بيشتر  مناسب  واژه هاى  به 
دارد» [صبا،  احتياج  بدان ها  ما  انديشة  بيان  و  نمى دانيم  اصًال  كه  واژه اى  يا  و  نمى آوريم  خاطر 

1366]. تدوين مى شود.
4-2. فرهنگ تصويرى در مقابل فرهنگ مصور

شواهد تصويرى، يعنى عكس، تصوير، طرح و نقشه، از جمله اطالعات مفيدى هستند كه در 
كتاب هاى مرجع براى اطالع رسانى و تكميل داده هاى زبانى و نيز جذابيت و گيرايى اثر عرضه 

مى شوند. فرهنگى را كه از چنين مزيتى برخوردار است، «فرهنگ مصور18» مى ناميم.
گاهى ترتيب اصلى فرهنگ براساس تصوير است و نه كالم. براى مثال، در فرهنگ نشانه هاى 
تصويري  در «فرهنگ  مي شوند.  طبقه بندي  نشانه ها  شكل  اساس  بر  مفاهيم  ناشنوايان،  اشاره اي 
انسان،  بدن  زمين،  عوارض   ، مسكن ها  گياهان،  جانوران،  اشيا،  تصاوير  فقط  دودن19»  آكسفورد- 
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لباس ها، وسايل نقليه و امثال آن طبق نظمي ويژه آمده و معادل كالمي آن ها نوشته شده است. 
اين كتاب ها را «فرهنگ تصويري20»مي ناميم. 

3. دست نامه، دستينه، راهنما، دستورنامه21
كتابي مختصر و مفيد دربارة يك موضوع نظري و عملي يا جنبه عملي و فني است كه مطالب در 
آن به صورت ساده و جامع و معموًال براي مبتديان و تازه كاران به منظور استفاده سريع نوشته مي شود.
هر دست نامه اي به موضوعي خاص اختصاص دارد و مي تواند به هر رشته اي از دانش، فن و هنر 
بپردازد؛ مانند پرستاري كودك، آداب معاشرت، ساختن ماكت هواپيما، گل آرايي، اصطالحات ادبي، 
سرگرمي هاي علمي، جغرافيا، تاريخ، رياضي و... نيازي نيست كه اطالعات اين كتاب ها همه ساله 
يا در دوره هاي زماني نزديك تر، روزآمد و ويرايش شود. ترتيب در دست نامه موضوعي است و نه 

الفبايي و مطالب آن مانند كتاب درسي فصل بندي مي شود.
عده اي دستور نامه را به دست نامه اي اطالق مي كنند كه جنبة عملي دارد و نحوة ساخت يا تعمير و 

بازسازي چيزي را شرح مي دهد؛ مانند دستور نامة تعمير تلويزيون و دستورنامة ساخت ماكت هواپيما.

4. راهنماي مشاغل22
منظور از اين نوع كتاب ها، آثار كوتاهي همراه باعكس ها و تصوير هاي نه چندان زياد است كه 
انواع مشاغل و حرفه ها را معرفي مي كند و نوجوانان و تازه جوانان را در انتخاب رشتة تحصيلي و 
حرفه و پيشة آينده شان ياري مي دهد. در اين كتاب ها، تحصيالت، مقدمات و آمادگي هاي الزم 
براي رسيدن به يك حرفه و پيشه و نيز مشخصات و ويژگي ها، مزايا و معايب و امكانات ترقي در 
آن و مواردي از اين دست توصيف مي شود. گرچه آن ها را مي توان در ردة دست نامه ها طبقه بندي 
كرد، اما به خاطر نقش و فايده اي كه در آيندة نوجوانان و تازه جوانان و انتخاب رشتة تحصيلي شان 

دارند، آن ها را جداگانه آورده ايم.

5. مجموعه ها
در اين گزارش، «مجموعه» را به تسامح در مفهومي گسترده تر براي داللت بر كتاب هايي به 
كار مي بريم كه از بخش هايي از آثار مستقل يا تعدادي از اين گونه آثار شكل مي گيرند و خود به 

كتابي جديد تبديل مي شوند.
1-5. گزيده، گلچين و جنگ

مجموعه اي از مطالبي مانند شعر، داستان و قصه است كه بنا به سليقة گردآورنده، از يك يا چند 
شاعر يا نويسنده گردآوري مي شود. اين مطالب برگزيده ويژگي مشتركي مانند موضوع يا صورت 
ادبي واحدي دارند. ممكن است زندگي نامة شاعر يا نويسنده و يا حتي توضيحي دربارة سبك و آثار 
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او نيز در گزيده بيايد. گزيده امكان دارد همراه با تصوير و عكس نويسنده يا شاعر و يا با نقاشي ها 
و طرح هاي ديگر همراه باشد.
2-5 . مجموعة آثار يا كليات

تمام آثاري كه شاعر، نويسنده يا نقاش در مراحل گوناگون زندگي هنري خود خلق كرده و انتشار 
داده است، در نهايت در يك يا چند جلد به صورت يكجا گردآوري و منتشر مي شود. اين كتاب ها 

را مجموعة آثار يا كليات مي نامند.

6. منابع جغرافيايى
منابعى مانند اطلس، كره و نقشة جغرافيايى، چه در خانه و چه در مدرسه، كاربرد بسيار دارند و 

يك يا چند گونه از آن ها معموًال دم دست كودكان و نوجوانان هستند.
1-6 . نقشة جغرافيايي

به صفحه اي كه يك قسمت يا تمام سطح زمين روي آن به صورت نمايش خطي نشان داده 
شده باشد، «نقشه» مي گويند. نقشه مختصات اصلي يك منطقه و چگونگي ارتباط اجزاي آن را با 
يكديگر نشان مي دهد. ترسيم شكل به گونه اي است كه انگار بيننده آن را از آسمان نظاره مي كند. 
نقشه ممكن است مربوط به يك كشور، شهر، دهكده يا ناحية كوچك تري باشد. نقشه هاي برجسته، 
عوارض زمين را در ابعاد نسبي آن نشان مي دهند. به عبارت ديگر، ارتفاع نسبي كوه ها و عمق دره ها 

در نقشه ها مشخص مي شود.
2-6 . اطلس

«اطلس» عبارت است از مجموعه اي از نقشه هاي جغرافيايي به صورت يك كتاب، همراه با 
جدول، نمودار و ديگر اطالعات جغرافيايي و نمايه هاي گوناگون در پايان كتاب. اطالعات كمكي 
در اطلس  نيز  مناطق  كشورها و  ويژة  عكس هاي  كشورها و  رسمي  نشانة  مانند پرچم و  ديگري 

مي آيند.
اطلس ممكن است مربوط به يك كشور يا مربوط به جهان باشد. در اطلس جهان ابتدا نقشة 
كلي جهان و سپس نقشة قاره ها ، مناطق و كشورها قرار مي گيرند. در اطلس كشور نيز همين ترتيب 

كل به جزء رعايت مي شود.
يا  كشور  جاده هاي  اطلس  مانند  جيبي  اطلس هاي  اما  است،  بزرگ  معموال  اطلس ها  قطع 
خيابان هاي يك شهر بزرگ نيز وجود دارند. نقشه هايي كه در اطلس مي آيند، از نظر موضوعي انواع 
نقشة  جمعيت،  پراكندگي  نقشة  تاريخي،  نقشة  طبيعى،  نقشة  سياسي،  نقشة  مانند  دارند؛  متفاوتي 

ميزان بارندگي و...
3-6 . كره جغرافيايي

اگر نقشة جغرافيايي جهان بر سطحي مدور و گوي مانند تصوير شده باشد، آن را كرة جغرافيايي 
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مي خوانند. كرة جغرافيايي عبارت است از گوي تو خالي گردان 
آن  روي  نما  جهان  نقشة  كه  مقوا  يا  پالستيك  فلز،  جنس  از 
ترسيم مي شود. اين كره معموًال بر پايه اي گرد استوار مي شود 

و دور محوري كه محور فرضي زمين است، مي چرخد.
4-6 . جاي نامه يا فرهنگ جغرافيايي23

رود ها،  مكان ها،  نام  آن  در  كه  است  كتابي  نامه »  «جاي 
كوه ها و مانند آن به ترتيب الفبايي فهرست مي شود و حاوي 
اطالعاتي دربارة محل، مانند جمعيت آن، ارتفاع كوه ها و طول 
منطقه اي  يا  ملي  جهاني،  است  ممكن  جاي نامه  رودهاست. 
جاي نامه  نوعي  خود  واقع  در  جغرافيايي  اطلس  نماية  باشد. 
است؛ با اين تفاوت كه اطالعات در جاى نامه مفصل تر است. 

جاى نامه معموًال فاقد نقشه است و اگر نقشه هايي هم داشته باشد، تعداد آن ها اندك است و نقش 
فرعي دارند. يك جاي نامة خوب و يك اطلس روزآمد مي توانند مكمل هم باشند.

عده اي «فرهنگ جغرافيايي» را كتابي مي دانند كه اصطالحات و واژگان مربوط به علم جغرافيا 
در آن آمده باشد. به اعتقاد نگارنده، مفهوم حاضر همان فرهنگ تخصصي است كه شامل واژگان 
حوزة خاصي از علوم و فنون و دانش بشري مي شود؛ مانند فرهنگ شيمي، فرهنگ زيست شناسي، 
فرهنگ اصطالحات صنايع ادبي، فرهنگ مواد مخدر و روان گردان ها و... حال اگر موضوع يكي 
از انواع اين فرهنگ ها علم جغرافيا باشد، نمي توان آن را مقولة جداگانه اي از فرهنگ تخصصي 

دانست.

7. كتاب هاي آموزش الفبا
«آموزش الفبا» كتابي است كه به همراه شعر و نقاشي يا عكس، حروف الفبا را آموزش مي دهد. 
ممكن است قواعد اماليي مقدماتي و مطالب و مثال هايي دربارة جايگاه حروف در اول، وسط و 
آخر كلمه داشته باشد. معموًال هر صفحه به يك حرف اختصاص دارد. ظاهراً اين گونه كتاب هاي 
مرجع مقدماتي به تقليد از كتاب هاي مشابه غربي (كه ABC  book يا abecedarium نام دارند) 

در ايران رواج يافته اند.

8. كتاب مرجع در قالب داستان، تمثيل يا تصوير 
استفاده از داستان، قصه، تمثيل و تصوير به منظور بيان مفاهيم مشكل به ويژه براي كودكان و 
كم سوادان، به موفقيت انتقال دانش و تسهيل امر آموزش و پرورش كمك بزرگي مي كند. مطالب 
بعضي از كتاب هاي مرجع را مي توان در قالب داستان ريخت و به اين طريق موضوع را بهتر انتقال 
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داد. اين كار به ويژه در مورد اطالعات علمي و معرفي كشورها و مردم مختلف موفقيت آميزتر است. 
تصوير محض نيز مي تواند كمك كند. براي مثال، كتابي با مخاطبان پيش از دبستان مي خواهد 
انواع گربه سانان را معرفي كند. اين كتاب تنها سه جمله دارد: «گربة من كجاست؟ اين گربة من 
نيست. اين گربة من است.» كودكي كه گربه اش را گم كرده است، در هر صفحه با يكي از انواع 
گربه سانان و محيط زندگي و مردمي كه در مجاورت آن ها زندگي مي كنند، آشنا مي شود تا اين كه 

سرانجام گربة خود را مي يابد.

9. كتاب هاي مرجع رديف دوم
برخي  و  هستند  مستقيم  مراجعة  براي  مرجع  كتاب هاي  از  برخي 
ديگر، مراجعه كننده را به منابع ديگر ارجاع مي دهند تا سؤال هاي خود 
كتاب هاي  و...  اطلس  لغت،  فرهنگ  فرهنگ نامه،  بيابد.  آن ها  در  را 
مرجع رديف اول هستند. «كتاب شناسي» و «نمايه» از عمده ترين 

آثار رديف دوم به شمار مي آيند.
1-9. نمايه    

«نمايه»24 عبارت است از فهرست منظم و مفصل الفبايي موضوعات، نام 
اشخاص، مكان ها و مانند آن كه در تعدادي از كتاب ها، نشريات و مواد مشابه به 
آن ها اشاره شده است و مورد بررسي قرار گرفته اند. مكان دقيق آن ها در منبع با شمارة صفحات و 
گاهي به همراه شماره يا نشانة ستوني از صفحه كه اطالع مورد نظر در آن جا به كار رفته است، ذكر 
مي شود. نمايه در واقع راهنماي نظام مندي براي يافتن واژه، مفهوم يا عنصري ديگر در نشريات و 
اسناد و مدارك است. هر نمايه تعدادي مدخل يا «سرشناسه» دارد كه به نظمي منطقي- معموًال 
الفبايي- قرار گرفته اند و ارجاعاتي به مكان يا مكان هايي دارد كه محل هر عنصري را شناسايي 

مي كند. نمايه براي بازيابي اطالعات به كار مي رود.
كودكان و نوجوانان معموًال نمي توانند خود به طور مستقيم به نمايه و نيز كتاب شناسي مراجعه كنند.

اين آثار توسط اوليا، مربيان و پژوهشگران براي خدمت به كودكان و نوجوانان به كار گرفته 
مي شوند.

2-9. كتاب شناسي
فهرستي از عنوان ها و مشخصات كتاب ها يا مواد غير كتابي مانند نشريات ادواري، عكس ها و 
مقاالت را كه به روشي خاص تنظيم شده باشد، «كتاب شناسي» مي گويند. برخي از كتاب شناسي ها 
نه تنها فهرست كتاب ها و امثال آن را به دست مي دهند، بلكه مطالبي را دربارة خود آن ها نيز ارائه 
مي كنند. كتاب شناسي معموًال دربارة موضوع خاصي است. كتاب شناسي ممكن است 1. كامل2.
عمومي يا جهاني (براي ارائة اطالعات مربوط به مواد خاصي در تمام جهان و در تمام موضوعات) 

مطالب 
بعضي از كتاب هاي 

مرجع را مي توان در قالب 
داستان ريخت و به اين طريق 

موضوع را بهتر انتقال داد. اين كار 
به ويژه در مورد اطالعات علمي و 
معرفي كشورها و مردم مختلف 

موفقيت آميزتر است
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3. ملي، 4. گزيده، تخصصي و مانند آن باشد. نمايه هاي متفاوتي را مي توان به كتاب شناسي ضميمه 
كرد؛ مانند نماية ناشران، نماية تصويرگران، نماية پديدآورندگان، نماية عناوين و...

كودكان و نوجوانان معموًال نمي توانند خود به طور مستقيم به اين گونه كتاب هاي مرجع مراجعه 
كنند. كتاب شناسي براي استفادة اين گروه سني نيست، بلكه اين آثار براي خدمت به آن ها به كار 
گرفته مي شوند. اوليا ، مربيان و پژوهشگران به اين آثار مراجعه مي كنند و از يافته هاي خود براي 

كمك به كودكان و نوجوانان بهره  مي برند.
نوعي  واقع  در  نوجوانان» ،  و  كودكان  براي  مناسبي  و  خواندني  خوب،  كتاب هاي  «فهرست 

كتاب شناسي است كه اين مخاطبان خود نيز مي توانند از آن بهره بگيرند. 

معيار هاي ارزيابي كتاب مرجع
نقد و بررسي و ارزيابي كتاب هاي مرجع هم اصولي كلي و هم اصولي جزئي و موردي دارد. 
اصول كلي ارزيابي كتاب هاي مرجع بين همة آن ها مشترك است كه در بخش آغازين اين فصل به 
آن ها مي پردازيم. اصول جزئي و موردي براي هر يك از انواع كتاب هاي مرجع مانند فرهنگ نامه، 
فرهنگ لغت، قاموس و جز آن متفاوت است. از سوي ديگر، ارزيابي كتاب مرجع را بايد در دو 

بخش انجام داد:
 بررسي و نقد ساختار كالن كتاب؛
 بررسي و نقد ساختار خرد كتاب.

اين دو ساختار، ارتباط متقابلي با هم دارند و نمي توان آن ها را جدا از بستر مشتركشان مطالعه 
كرد. ترتيب مطالب را مي توان از جزء (= ساختار خرد) به كل (= ساختار كالن) نيز آراست. در اين 
نوشته، ما از كل به سوي جزء پيش مي رويم. تقدم و تأخر مطالبي كه در ارزيابي، به ويژه در ساختار 
خرد، مطرح مي شود، بر ساختمان كتاب مرجع در كليت آن و شيوة ارائة اطالعات توسط مرجع نگار 

خاص استوار خواهد بود.
در ساختار كالن مواردي از قبيل هدف، روش كار، مخاطب، زبان و بيان، ويژگي مطالب ارائه 
شده، جذابيت، شواهد تصويري و مالحظات چاپي بررسي مي شود. در ساختار خرد نمود عملي 
تصويري،  و  كالمي  شواهد  تلفظ،  مدخل بندي،  پسين،  و  پيشين  واحد هاي  جمله  از  فوق،  موارد 

ارجاعات و مانند آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
پس از اين بخش، به معيارهاي ارزيابي و نقد انواع كتاب هاي مرجع به صورت جداگانه مي پردازيم. 
معيارهاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارند كه به طور عمده و در اساس يا با هم يكي هستند يا 
مشتركات زيادي دارند. عالوه بر معيارهايي كه در ادامه آورده ايم، اصول ديگري در كتاب «مرجع 
شناسي، شناخت خدمات و كتاب هاي مرجع»، تأليف نوراهللا مرادي آمده است كه آن ها را در اين 
جا ذكر نكرده ايم و خواننده را به اين كتاب مفيد ارجاع مي دهيم. نكتة مهم در مورد اين كتاب كه 
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بايد آن را تذكر دهيم، اين است كه اساس كار نوراهللا مرادي در تأليف اين كتاب، اثر خطير ويليام 
كتز به نام «مقدمه اي بر آثار مرجع»25 است. اثر ويليام كتز مبناي بسياري از اصول و ضوابط ارزيابي 
كتاب هاي مرجع بوده است. خود نوراهللا مرادي در پيش گفتار كتابش مي گويد: « از همان آغاز كار 
روشن بود كه ترجمة اين كتاب... نمي تواند براي خوانندة ايراني كارساز باشد... لذا شروع به تأليف 

كتابي كم و بيش به سياق كتاب ويليام كتس{كتز} كردم.»

1. معيار هاي كلي ارزيابي و نقد كتاب هاي مرجع
1-1. ساختاركالن

 هدف
هدف از تدوين كتاب مرجع خاصي براي كودكان چيست؟

هر اثري با هدف برآوردن نيازهاي اطالعاتي ويژة مخاطبانش نوشته مي شود و مؤلف بايد به آن 
هدف وفادار باشد. البته هدفي كه مؤلف در نظر دارد، ممكن است در عمل با هدفي كه كاربرندة 

كتاب مرجع به خاطر آن به كتاب مراجعه مي كند، متفاوت باشد.
 مخاطب

هر كتابي براي مخاطب ويژه اي نوشته مي شود. زبان و بيان، سبك، شيوة پرداخت اثر و به طور 
كلي تمام اجزاي كتاب با دانش و سطح آگاهي، نياز و عالقه و اقتضاي حال مخاطب تناسب دارد.
مؤلف كتاب مرجع هيچ گاه نبايد مخاطب خود را فراموش كند؛ بايد به او وفادار بماند و اطالعات 
را با توجه به توانايي ها، قابليت ها و سطح دانش و تجربة او ارائه دهد. متأسفانه گاهي مرجع نگاران 
به عالقه ها و سليقه هاي خود توجه دارند و از مخاطبان خود غافل مي شوند. منتقدان كتاب هاي 

مرجع نيز به اين موضوع كمتر توجه دارند.
 روش كار

روش علمي و اصولي مرجع نگاري متأسفانه كمتر در ايران به چشم مي خورد.
ممكن است يك طرح مرجع نگاري از اصول علمي بي بهره باشد، اما مرجع نگاران روشي منسجم 
در كار خود به كار گرفته باشند. در ايران در بسياري از موارد، بي روشي حاكم است و اين بي روشي 
نيز همواره دستخوش تغيير مي شود. در اين كار، بهره گيري از اصول علمي و نوين مرجع نگاري و 

استفاده از تجربيات ديگران و انطباق آن ها با شرايط طرح مورد نظر حائز اهميت است.
 زبان و بيان

هر گروه سني زبان و بيان ويژه اي را در ارائة اطالعات مي طلبد. بيان غير مستقيم اطالعات و 
ارائة آن در قالب داستان و استفادة هر چه بيشتر از تصوير، الزمة مرجع نگاري براي كودكان سنين 
پايين تر است. مطالب عالوه بر سادگي مفهومي، بايد از سادگي و شفافيت زباني نيز برخوردار باشند 

و زبان و بيان آن ها متناسب با تجربه، سطح دانش و آگاهي مخاطب باشد.
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 ويژگي مطالب ارائه شده در كتاب مرجع براي كودكان و نوجوانان
نگار  مرجع  و  دارد  را  خود  خاص  ويژگي هاي  نوجوانان،  و  كودكان  براي  شده  ارائه  اطالعات 

چاره اي جز توجه به آن ها ندارد. اين ويژگي ها را در اين جا به اجمال بيان مي كنيم:
 مطالب بايد ساده و صريح باشند؛

 انسجام مطالب در اين جا نسبت به كتاب هاي بزرگ ساالن مهم تر و حياتي تر 
است؛

 رسيدن به جامعيت اطالعات، مثًال در يك مقالة دايرهًْ المعارفي، با توجه 
به ويژگي ايجاز و فشردگي اطالعات براي اين گونه مخاطبان، هميشه به 

سادگي امكان پذير نيست؛
 توجه شود كه كودكان و نوجوانان از ميان انبوه مطالب قابل ارائه، به چه 

چيزي نياز دارند و چه چيزي براي آن ها ضروري است؟
 دانش و حوصلة كودكان نسبت به بزرگ ساالن كمتر است و طبيعي است 

كه حجم مطالب الزم براي آن ها هم بايد محدودتر باشد؛
 اين كه اطالعات با چه شرح و بسط و شاخه و برگي بايد به كودكان ارائه شود، نيازمند دقت 

بيشتري است؛
 بايد ديد مخاطبان، قدرت درك و تحليل اطالعات ارائه شده را دارند و يا در درك آن ها دچار 

اشكال مي شوند.
 جذابيت

ايجاد عادت به استفاده از كتاب مرجع  و استفادة درست از آن، تا حدودي در گرو جذابيت هاي 
متني، كالمي، تصويري و چاپي است. هر قدر ميزان اين جذابيت ها بيشتر باشد، عالقة كودك و 
نوجوان به مرجع خواني به طور عام و كتاب مورد نظر به طور خاص، افزايش مي يابد. جذابيت بصري 
گاه در كتاب هاي مرجع غربي بر خود متن مي چربد؛ اما چه باك كه مرجع نگار به نحوي غير 
مستقيم به هدف ارائة هر چه بهتر اطالعات و تأثير ماندني تر آن ها مي رسد. گاهي فرهنگ نامه هاي 

غربي متن واحدي دارند، هر چند كه در شكل و قالب هاي متفاوتي عرضه شده اند.
 شواهد تصويري

شواهد تصويري در كتاب هاي مرجع به طور عمده دو ماهيت دارند:
 كاربردي و يا اطالع رسانند.

 صرفا جنبة تزئيني دارند.
نوع شواهد تصويري (عكس، تصوير، نقشه و نمودار)، تعداد، رنگ (سياه و سفيد، سه رنگ، تمام 
تصويري  شواهد  گرفتن  قرار  مكان  متفاوت)،  رنگ هاي  داراي  بخش هاي  با  تصاويري  يا  رنگي، 
(در نزديكي متن، با فاصلة زياد از متن در پايان كتاب، يا در آخر فصل ها و بخش ها) از مواردي 

شواهد تصويري 
در كتاب هاي مرجع به طور 

عمده دو ماهيت دارند:
1.كاربردي و يا اطالع رسانند
2.صرفا جنبة تزئيني دارند
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هستند كه مرجع نگار و بعدها منتقد بايد به آن ها توجه شاياني 
داشته باشد.

 مالحظات چاپي
مرجع  كتاب  موفقيت  در  چاپي  جذابيت هاي  و  چاپ  كيفيت 
و اقبال آن تأثير فراواني دارد. از سوي ديگر، براي پاسخ گويي 
به نياز مخاطب كودك و نوجوان رعايت مسائلي در چاپ الزم 
است كه در كتاب هاي بزرگ ساالن مهم يا چندان مهم نيست. 
نوع حروف مناسب براي كودك كم سال با نوع حروف مناسب 
مقاوم  و  محكم  صحافي  دارد.  تفاوت  دبيرستاني  مخاطب  براي 
براي اين مخاطبان كه هنوز راه درست و اصولي به دست گرفتن 
و ورق زدن كتاب را به درستي نمي دانند، ضروري است. كيفيت 
چاپ، كيفيت كاغذ، قطع مناسب و جلد شايسته از ديگر موارد 

مهم و قابل توجه در اين بخش است.
2-1. ساختار خرد

در نقد و بررسي كتاب معموًال توجه عمدة منتقد بر ساختار خرد معطوف مي شود و از ساختار 
كالن غافل مي ماند. نقد ساختار خرد به نوع كتاب مرجع و تك تك اطالعاتي كه كتاب عرضه كرده 
است، بستگي دارد. واحد هاي پيشين و پسين كتاب مرجع يعني مقدمه، پيش گفتار، راهنماي استفاده 
از كتاب و پيوست هاي متفاوت، از بخش هاي مهمي هستند كه بايد بدان ها پرداخت. گزينش عنوان 
مطالب، چه در فرهنگ و چه در فرهنگ نامه و قالب كلي بخش هاي كتاب مرجع، شايان بررسي و 
امعان نظر است. انواع گوناگون ارجاعات بخش هاي كتاب، ارتباط مطالب و پيوستگي و يكپارچگي 
موضوعات را مشخص مي كند. شاخص هاي ديگري كه در نقد ساختار خرد كتاب مرجع مي توان به 
آن ها پرداخت، عبارت اند از: تعريف و توضيح، اطالعات زباني، شواهد كالمي، تلفظ، برچسب هاي 

كاربردي و...

2. معيارهاي«لويي شورز» براي ارزيابي كتاب هاي مرجع
نمونه اي موجز براي نقد و ارزيابي كتاب هاي مرجع

الف) اعتبار
الزم  صالحيت هاي  و  تحصيالت  از  ويراستاران  و  مؤلفان  آيا  پديدآورندگان:  و  مؤلفان   .1
برخوردارند؟ آيا آن ها در پديد آوردن كتاب هاي مرجع تجربة كافي دارند؟ آيا افرادي كه به تدوين 
كتاب هاي مرجع اشتهار دارند، در تأليف و تدوين اين اثر همكاري داشته اند؟ مؤلفان تا چه ميزاني 

در مقابل مطالبي كه نوشته اند، مسئوليت دارند؟
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2. ناشر و سازمان متولي چاپ كتاب مرجع: آيا ناشر يا سازماني كه اين اثر را چاپ كرده است، 
به نشر كتاب هاي مرجع شهرت دارد؟ در عرصة انتشار اين آثار، چه اعتبار و وزني دارد؟

3. نسب شناسي: آيا اين اثر جديد است؟ اگر بر اساس اثري پيشين تدوين شده يا ادامة آن است، 
تا چه اندازه مورد تجديد نظر قرار گرفته و ميزان افزوده ها و تغييرات چه قدر است؟

ب) دامنه
4. هدف: پديدآورندگان در متن اثر تا چه اندازه به اهداف بيان شده در مقدمة آن وفادار مانده اند؟

5. دايرة شمول: گسترة موضوعاتي كه در اثر آمده و محدودة موضوعات كدام اند؟ وجوه اشتراك 
و افتراق اين كتاب با ديگر آثار مشابه چيست؟

6. روز آمد بودن: مطالب چه قدر روز آمد هستند؟ آيا تمام مقاالت و كتاب شناسي ها به روز آمدي 
تاريخ چاپ اين اثر هستند؟

استفاده  به  را  خواننده  مى توانند  اندازه  چه  تا  مقاالت  كتاب شناسى هاى  كتاب شناسى ها:   .7
تأليفى  كار  عمق  دهندة  نشان  اندازه   چه  تا  كتاب شناسى ها  دهند؟  ارجاع  اضافى تر  اطالعات  از 

نويسندگان هستند؟
پ) روش كار

8. صحت : اطالعات چه قدر جامع، قابل اعتماد و دقيق هستند؟
 9. عينيت و بى طرفى: آيا در مسائل مورد مناقشه، جهت گيرى و تبعيضى به چشم مى خورد؟ 
آيا بين فضاى اختصاص يافته به يك موضوع خاص در مقايسه با موضوعات مشابه داراى ارزش 

يكسان، توازنى وجود دارد؟
10. سبك: آيا سطح نگارش  زبان ، بيان براى يك فرد عادي يا بزرگ سال يا كودك و نوجوان 

است؟ آيا اثر خوانا و مطالعه آن راحت و بدون اشكال است؟
ت) آرايش و ترتيب

اگر  دارند؟  الفبايي  يا  جغرافيايي  تاريخي،  رده اي،  نظم  مطالب  توالي،  آيا  توالي:  و  ترتيب   .11
ترتيب الفبايي است، آيا موضوعات مفصل يا موجز هستند؟ نظم الفبايي آن چگونه است؟

12. نمايه سازي و ارجاعات: آيا مقاالت متن اصلي از طريق نمايه ها و ارجاعات متقابل به طور 
مطلوبي به يكديگر ربط داده شده اند و امكان بازيابي سريع اطالعات وجود دارد؟

ث) قالب و طرح كلي اثر
با  آرايي  صفحه  همچنين  و  حرف  اندازة  و  نوع  كاغذ،  جلد،  صحافي،  آيا  صوري:  آرايش   .13

حداقل انتظارات و مشخصات چنين اثري تناسب دارد؟
ارزش  آن ها  آيا  برخوردارند؟  مطلوب  كيفيتي  از  تصويري  شواهد  آيا  تصويري:  شواهد   .14

اطالع رساني دارند؟ آيا اين تصاوير با متن ارتباط مستقيمي دارند؟
[shores, 1974: 18-19]
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ج) ويژگي هاي بارز
15.امتياز ويژه: چه ويژگي هايي اين كتاب مرجع را از تمام ديگر آثار متمايز مي كند؟

3. معيارهاي ارزيابي دايرهًْ المعارف ها و فرهنگ نامه ها26 
هدف و گستره

داشته  مدنظر  را  كسي  چه  و  شده  تدوين  مخاطبي  چه  براي  فرهنگ نامه   
است؟

 اهداف اصلي آن كدام اند؟
 مؤلفان و ناشران فرهنگ نامه چه ويژگي هايي را براي اثرخود 

قائل شده اند؟
 آيا مقدمه و واحد هاي پيشين فرهنگ نامه جواب هاي روشن و 

موجزي به اين پرسش ها مي دهند؟
 فرهنگ نامه در شرح و توصيف مطالب تا چه عمقي پيش رفته 

است؟
 با توجه به اهداف بيان شده و مخاطبان مورد نظر فرهنگ نامه، آيا 
اين موضوعات از عمق مناسبي برخوردارند يا مطالب آن سطحي و غير قابل 

اعتمادند؟
آشنايي  آن ها  با  كه  را  موضوعي  يا 12  خاص، 10  فرهنگ نامة  گسترة  و  هدف  ارزيابي  براي 
بيشتري داريد، انتخاب كنيد. سپس اين مقاالت را به دقت بخوانيد و همه چيز را با ديد نقادانه و 
موشكافانه بررسي كنيد. به عمق مطالب يا سطحي بودن آن توجه كنيد. آيا مطالب و اصطالحات 
يا نام هايي وجود دارند كه فرهنگ نامه با توجه به هدف و گسترة خود بايد به آن ها مي پرداخت، 

اما نپرداخته است؟
اعتبار و مرجعيت

 مؤلف يا مؤلفان فرهنگ نامه چه كسي يا چه كساني هستند؟
 مترجم يا مترجمان فرهنگ نامه چه كسي يا چه كساني هستند؟

 ناشر فرهنگ نامه در چه زمينه اي شهرت دارد؟
 آيا آثار برجستة قبلي از اين مؤلفان و ناشران وجود دارد يا نه؟

 ويراستاران، مشاوران و به  ويژه پديدآورندگان فرهنگ نامه چه اعتباري به آن بخشيده اند؟
در  رايانه  كه  وجودي  با  ميزاني؟  چه  به  است؟  شده  استفاده  رايانه  از  اثر  اين  تدوين  در  آيا   
امور گوناگون از قبيل حروف چيني، پردازش عكس ها و تصوير ها و نمودارها، پردازش اطالعات، 
كه  است  طبيعي  پس  است.  انسان  هم چنان  نهايي  مسئول  مي رود،  كار  به  و...  نمايه  تهية 

دايرهًْ المعارف معموالً 
ايستگاه اول روند جست وجو 
و گردآورى اطالعات است و 

هدف آن عبارت است از: «ارائة 
كتاب شناسى گزيده براى راهنمايى 

مراجعه كنندگان به ديگر منابع 
اصلى در موضوع مورد نظر»
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بپرسيم:«پديدآورندگان فرهنگ نامه چه كساني هستند؟»
عكاس،  طراح،  ويراستار،  نويسنده،  از  اعم  را  خود  نام پديدآورندگان  معروف،  فرهنگ نامه هاي 
نقاش، پردازشگر رايانه اي، حروف چين، ناظر چاپ و مانند آن را همراه با مدارج و رتبه هاي آنان در 

آغاز جلد اول فهرست مي كنند.
در موارد زيادي، خريدار فرهنگ نامه از پيش نمي داند كه چه مؤلف يا ناشري معتبر است. پرس 
و جو از صاحب نظران و مراجعه به منابع و نشريات معتبر در زمينة كتاب، به او كمك مي كند تا به 
اعتبار نويسندگان و ناشران پي ببرد. متأسفانه در ايران، امكانات شناخت صحيح پديد آورندگان و 
 Who, s»ناشران راحت و در دست رس نيست.ولي در غرب، كتاب هاي زندگينامه اي ويژه اي به نام
Who» وجود دارد كه در اين كار ياري رسان هستند. گاهي فرهنگ نامه اي ارزش و اعتباري پيدا 
اين  باعث  فراوان  تبليغات  يا  زمينه  اين  در  بازار  خأل  است  ممكن  نيست.  آن  شايان  كه  مي كند 

«سزاي ناسزاوار» شده باشد.
قابليت اطمينان

 آيا اطالعات دايرهًْ المعارف صحيح است؟
 آيا در حقايق، اشتباه وجود دارد؟

 آيا توصيف پديده ها و مطالب با انديشة معاصر مطابقت دارد؟
طبيعي است كه كاري عظيم مانند تدوين فرهنگ نامه ، خالي از خطا نباشد؛ هر قدر هم  كه پديد 
آورندگان دقت كرده باشند. هر قدر پديدآورندگان فرهنگ نامه هر يك در رشتة خود صاحب نظر 

و برجسته باشند و با احتياط از منابع دست اول استفاده كنند، ميزان اشتباهات كمتر خوهد بود.
متأسفانه غلط هاي چاپي به ويژه در ايران به اين گونه اشتباهات دامن مي زنند.

براي ارزيابي اعتبار و صحت فرهنگ نامه، موضوعاتي را انتخاب كنيد كه با آن ها آشناتر هستيد.
عينيت و بي طرفي

 آيا فرهنگ نامه در ارائة اطالعات مذهبي، سياسي، جنسي و نژادي، بي طرف عمل كرده، يا از 
انديشه و نژاد و مذهبي خاص طرف داري و عليه انديشه، نژاد و مذهب ديگري جبهه گيري كرده 

است؟
 آيا فرهنگ نامه سعي در مخدوش كردن حقايق و مطالب داشته يا فكر خاصي را تبليغ يا تقبيح 

كرده است؟
در  كوتاهي  مقالة  در  مرجع،  كتاب هاي  سر ويراستار  و  فرهنگ نامه نويس  بروك،  استيفن 
نشرية« Bookletter» (شانزدهم سپتامبر 1974)مي نويسد: «من در يك طرح فرهنگ نامه نگاري 
به سرپرستي يك طرف دار پرشور كليساي كاتوليك رومي كار مي كردم. اين سرپرست تالش داشت 
شرح مفصلي از زندگي تمام قديسان و اولياي كليساي كاتوليك را كه شهرت بسيار اندكي داشتند، 

در فرهنگ نامة خود ثبت كند.»
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 بروك مي نويسد: «عينيت چيزي نيست جز توهم عصر ماشين!» البته او به نوعي در اين سخن 
كامًال محق است. هرگز فرد يا فرهنگ نامه اي نبوده است و نخواهد بود كه كامًال عيني و بي طرف 
مي دهد  نشان  فرهنگ نامه نگاري  تاريخ  اما  باشد.  فارغ  پيش داوري  و  جانب داري  و  تبعيض  از  و 
و  بي طرف  منصف،  است  ممكن  كه  آن جا  تا  دارند  تالش  واقعًا  دايرهًْ المعارف  معاصر  اصحاب  كه 

بي غرض باشند.
و  مسائل  كشورها،  افراد،  به  مربوط  مقالة  چند  فرهنگ نامه،  نسبي  بي طرفي  آزمايش  براي 

موضوعات جدل انگيز و مورد مناقشه انتخاب و آن ها را ارزيابي كنيد.
روزآمدي

مطالب دايرهًْ المعارف چه قدر روز آمد و معاصرند؟
پديد  كه  هست  فراواني  اطالعات  و  دانش  باشد.  روز آمد  كامًال  نمي تواند  فرهنگ نامه اي  هيچ 
مي آيند و سرعت آن ها به گونه اي است كه هيچ فرهنگ نامه اي نمي تواند آن ها را سريعًا در قالب 

خود جا دهد.
صرفه  به  مقرون  بزرگ  دايرهًْ المعارف  يك  سالة  ده  حتي  و  ساالنه  ويرايش  اقتصادي،  نظر  از 
 نيست. اما فرهنگ نامه ها بايد مسئلة روزآمدي خود را به گونه اي حل كنند. ناشران و تدوينگران 
دايرهًْ المعارف ها براي رسيدن به معيارهاي مطلوب روز آمدي دو شيوة اصلي در پيش مي گيرند كه 

هيچ يك از آن ها به طور كامل رضايت بخش نيستند. 
اولين شيوه، تجديد نظر مداوم نام دارد و ابتدا توسط هيئت دايرهًْ المعارف بريتانيكا در دهة 
1930 به كار گرفته شد. در اين روش، بخش هاى خاصى از متن دايرهًْ المعارف  را ساالنه تجديدنظر 
مى كنند و اطالعات جديد را اضافه و اطالعات كهنه را حذف مى كنند. حدود 10 درصد از مجموعة 
تحوالت  آخرين  با  بتواند  اثر  اين  تا  كرد  تجديدنظر  ساالنه  بايد  را  بريتانيكا»  «دايرهًْ المعارف 
هماهنگ شود و از زمانه عقب نيفتد. اين دايرهًْ المعارف به اين كار خود هميشه مى بالد، اما براى 
اثبات صحت كار آن روش مؤثرى وجود ندارد. مقالة تجديد نظر شده ممكن است كامًال از نو نوشته 

شود، اما به احتمال قوى تنها يك واژه و اصطالح يا يك آمار آن تغيير كرده باشد. 
بيل كتز در كاب معروف خود به نام «منابع پاية اطالعاتى»27 دربارة تجديد نظر مداوم مى گويد: 
مهم،  دستگاه  يا  ماده  يك  اختراع  جمهور،  رييس  يك  انتخاب   خبرى،  حوادث  مانند  «اطالعاتى 
جنبش ها و تحوالت اقتصادى و شخصيت هاى مهم جديد، بايد روزآمد باشند. اما در حوزه هاى نسبتاً  
كم تحرك مانند علوم انسانى و هنر، اين گرايش كمتر است. معموًال اثر جديد يك نويسنده يا نقاش 

كم اهميت تر از يك كشف علمى است.»
هر قدر بازار فروش فرهنگ نامه خوب باشد، نياز به اصالح آن افزون تر خواهد شد. از طرف ديگر، 
اگر تجديد نظر در فرهنگ نامه موجب رونق بازار آن و افزايش فروش آن شود، مى توان نتيجه گرفت 
كه اين كار به نحو مطلوبى انجام گرفته است و در غير اين صورت، بايد از خير تجديدنظر آن گذشت.
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چند  فرهنگ نامة  هر  شناس نامة  صفحة  در  چاپ  تاريخ  آخرين  كه  داشت  نظر  در  بايد  هميشه 
و  باشد  جديد  كامًال  اثرى  اين كه  مگر  است؛  جزئى  اصالح  و  حك  آخرين  تاريخ  تنها  جلدى، 
فرهنگ نامه،  روزآمدى  ميزان  تعيين  براى  باشد.  گرفته  صورت  آن  در  كلى  تجديدنظر  يا 

تغيير  دستخوش  دائمًا  كه  هستند  موضوعاتى  دربارة  كه  كنيد  بررسى  را  متفاوتى  مقاالت 
در  مقاله  چند  هم چنين  فنى.  و  تكنيكى  سياسى،  تحوالت  مانند  مى گيرند؛  قرار 

حوزه هاى علوم انسانى را كه اطالعات در آن ها كمتر دستخوش تغييرات زياد، 
ناگهانى و گسترده مى شوند، براى بررسى انتخاب كنيد.

روش ديگر مقابلة دايرهًْ المعارف ها با مشكل روزآمدى، چاپ و انتشار 
سال نامه يا پيوست ساالنه است كه اطالعات مهم و جديد هر سال در 
آن جمع مى شوند. عده اى از صاحب نظران در فايدة پيوست هاى ساالنة 
فرهنگ نامه ها ترديد دارند و معتقدند: «در اين زمينه، كتاب ها ى مفيدى 

در دنياى غرب منتشر مى شود كه وجود آن ها ما را از خريد سال نامه هاى 
پيوستى دايرهًْ المعارف ها بى نياز مى كند.»

آرايش و تنظيم مطالب و قابليت دست رسى
 اطالعات و معلومات چگونه در دايرهًْ المعارف سامان داده مى شود؟

 استفاده از آن ها تا چه حد ساده و سريع است؟
 آيا آرايش مطالب منطقى است؟

 آيا اين آرايش اطالعات، امكان بازيابى كارامد اطالعات را فراهم مى سازد؟
 مهم تر از همه، آيا فرهنگ نامه نظم الفبايى دارد و يا نظم موضوعى؟
 آيا ارجاعات متقابل ارائه شده اند؟ مقدار ارجاع متقابل چه قدر است؟

 آيا مقاالت فرهنگ نامه كوتاه هستند يا بلند؟
 آيا نماية مفصلى در پايان آمده است؟

 آيا ويژگى هاى خاص يا شاذى وجود دارد كه استفاده از فرهنگ نامه را مشكل كند؟
براى دريافتن شيوة تنظيم دايرهًْ المعارف و ميزان در دست رس بودن مطالب آن، موضوعات، افراد 
و حوادثى را انتخاب و به فرهنگ نامه مراجعه و سؤال هايى را مطرح كنيد؛ مثًال: رابله چه كسى 
بود؟ در چه قرنى مى زيست؟ آثار برجستة او كدام اند؟ مدل موى زنانه و مردانه در آمريكاى دوران 
استعمار چگونه بود؟ نظام آموزشى روسيه چگونه عمل مى كرد؟ مراكز اصلى توليد فسفات جهان 
كدام اند؟  ريچارد نيكسون در چه تاريخى از رياست جمهورى آمريكا استعفا كرد؟ آنزيم چيست؟ 
هنر هفتم به چه هنرى اطالق مى شود؟ قديمى ترين دست نويس فارسى كدام است؟ هولوگرام 
چيست؟ آزتك ها چه كسانى بودند؟ و... سپس پاسخ ها را ارزيابى كنيد. اين كار موجب مى شود تا 
به راحتى دريابيد كه آيا شيوة تنظيم و ارائة اطالعات مطلوب است يا نه. آيا ارجاعات متقابل مفيد 

تصويرهاى 
ضعيف و سر هم 

بندى شده، ارزش اطالعاتى 
فرهنگ نامة خوب را مخدوش 

مى كنند. نبودن هيچ گونه 
تصويرى، ارزش اطالعاتى و 
اعتبار دايرهًْ المعارف را كم 

مى كند
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هستند يا نه؟ آيا نمايه مفصل است يا نه؟ نمايه چه قدر مفيد است؟ و...
سبك نگارش و تناسب آن با سطح مخاطبان

 آيا فرهنگ نامه از سبك نگارش روشن و مناسبى برخوردار است؟
 آيا سبك دايرهًْ المعارف در همه جا هماهنگ و يكسان است يا از مقاله اى به مقالة ديگر تفاوت 

مى كند؟
 آيا زبان و بيان مقاالت جذاب است؟

 مهم تر از همه، آيا فرهنگ نامه براى مخاطبان مورد نظر خود قابل فهم است؟
معموًال ناشران براى تبليغ و شهرت فرهنگ نامه هاى خود، دربارة انطباق آثار خود با نيازها و 
سطح سواد، زبان و بيان مخاطبان اغراق مى كنند. براى مثال، چاپ جديد «دايرةالمعارف بريتانيكا» 
كه به طور مشخص اثر مرجعى براى بزرگ ساالن است، در مقدمة بخش « Macropedia »28 ادعا 
مى كند: «به ويژه براى انجام تكاليف مدرسه مفيد است... نوجوانان شما از سبك آسان زبان و بيان 

آن لذت خواهند برد.»
در مقدمة بخش «Macropedia» كه مقاالتى به اندازة كتاب نيز در بردارد، چنين آمده است: 
دارد.»  مدنظر  را  خانواده  اعضاى  تمام  و  است...  معاصر  و  روشن   بيان  و  زبان  نيز  اين جا  «در 
قدر مسلم اين كه كودكان و نوجوانانى هستند كه توانايى استفاده از اين دايرهًْ المعارف را دارند و 
تدوينگران اين امر را نيز آزمايش كرده و به اثبات رسانده اند. اما اين فرهنگ نامه براى اكثر قريب 
از  فراتر  مشكل و  آغازين دبيرستان، حتمًا  سال هاى  راهنمايى و  ابتدايى و  به اتفاق دانش آموزان 

توانايى هايشان خواهد بود.
براى ارزيابى سبك نگارش فرهنگ نامه و تناسب آن با مخاطبان، موضوعاتى را انتخاب كنيد 
كه با آن ها آشنايى بيشترى داريد. مقاالت مربوط به آن ها را بخوانيد و از خود بپرسيد: «آيا مطالب 
فرهنگ نامه را به راحتى مى فهمم؟ آيا واژگان و اصطالحات آن با سطح آگاهى من مناسب است؟ آيا 
اصطالحات فنى و تخصصى آن به گونه اى مناسب و قابل فهم شرح داده شده است؟» اين آزمايش 

را با فرزندان خود و ديگران نيز انجام دهيد. 
كتاب شناسى ها

 آيا دايرهًْ المعارف در پايان مقاالت خود، فهرستى از منابع براى مطالعة بيشتر آورده است؟
 آيا منابع روزآمد نيز در ميان كتاب شناسى ها يافت مى شود؟

 آخرين تاريخ كتاب شناسى ها چه زمانى است؟
 آيا مهم ترين يا معتبرترين منابع دربارة موضوعى آورده شده است؟

دايرهًْ المعارف معموًال ايستگاه اول روند جست وجو و گردآورى اطالعات است و هدف آن عبارت 
در  اصلى  منابع  ديگر  به  كنندگان  مراجعه  راهنمايى  براى  گزيده  كتاب شناسى  «ارائة  از:  است 

موضوع مورد نظر.»
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راه هاى  از  يكى  و  مى گيرد  قرار  آخر  جلد  انتهاى  در  يا  مقاله  هر  پايان  در  گزيده  كتاب شناسى 
ارزيابى روزآمدى فرهنگ نامه است. اين بار نيز موضوعات آشنايى را انتخاب كنيد و مهم ترين و 

معتبرترين منابع مربوط به آن ها را در بخش كتاب شناسى گزيده كنترل كنيد.
شواهد تصويرى

 آيا دايرهًْ المعارف از شواهد تصويرى كافى برخوردار است؟ تدوينگران و ناشران فرهنگ نامه از 
ديرباز به اهميت اين كالم قصار وقوف كامل يافته اند كه «يك تصوير بهتر از هزار كلمه است!» 
اكنون كمتر دايرهًْ المعارف تخصصى يافت مى شود كه عكس سياه سفيد و يا رنگى، طرح خطى، نمودار، 

جدول، نقشه و... نداشته باشد؛ چه برسد به دايرهًْ المعارف هاى عمومى و دايرهًْ المعارف هاى نوجوانان. 
و  پركن  جا  صرفًا  يا  مى كنند  كمك  مطلب  و  متن  شدن  روشن  به  تصويرى  شواهد  اين  آيا   

تزئينى هستند؟
 آيا شواهد تصويرى نزديك متن و مدخلى كه به آن ها مربوط مى شوند، قرار دارند؟

 آيا تصاوير ظاهرى جديد و امروزى دارند؟
 آيا نقشه ها از توضيحات كافى برخوردارند؟

 آيا شواهد تصويرى روزآمد هستند؟
 آيا انواع نقشه هاى جغرافيايى (تاريخى، طبيعى، سياسى و...) آمده اند؟

 آيا طراحان و نقاشان، افراد متبحر و شناخته شده اى در رشتة خود هستند؟
 آيا تصويرها نيز نمايه سازى شده اند؟

مخدوش  را  خوب  فرهنگ نامة  اطالعاتى  ارزش  شده،  بندى  هم  سر  و  ضعيف  تصويرهاى   
مى كنند. نبودن هيچ گونه تصويرى، ارزش اطالعاتى و اعتبار دايرهًْ المعارف را كم مى كند. يك يا 
چند جلد دايرهًْ المعارف را بررسى كنيد و ببينيد آيا شواهد تصويرى، روشن، واضح، روزآمد و مرتبط 
با متن هستند يا نه. روزآمدى و كيفيت نقشه هاى جغرافيايى را مى توانيد با بازبينى مكان ها، كوه ها، 

كشورها و شهرهايى كه مى شناسيد، تشخيص دهيد.
شكل ظاهرى

 آيا طراحى صفحه، جذاب، توجه برانگيز و خلوت است؟
 آيا در باالى هر صفحه، شاخص هاى مدخل يا ركابه هايى وجود دارند كه اولين و آخرين مدخل 

آن صفحه را مشخص سازند؟
 آيا حروف كتاب بزرگ و واضح و به راحتى قابل خواندن هستند؟

 آيا كيفيت كاغذ خوب است يا برق و جاليى دارد كه چشم را مى آزارد؟
 كيفيت جلد فرهنگ نامه چگونه است؟ آن را مى توان تميز كرد؟ كتاب كودكان و نوجوانان، 

به ويژه براى سنين پايين تر، زود كثيف مى شود و بايد بتوان جلد آن را تميز كرد.
 آيا وقتى كه كتاب باز است، راحت مى ايستد و صفحات آن به هم نمى خورند و خواننده مجبور 
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نمى شود كه صفحات را با دست نگه دارد؟
 آيا صحافى فرهنگ نامه به گونه اى است كه كنارة حاشية ستون داخلى آن را به راحتى نمى توان 

خواند؟
 به طور كلى، آيا ظاهر فرهنگ نامه چشم نواز است؟

ويژگى هاى بارز
 آيا اين فرهنگ نامه ويژگى هايى دارد كه ديگر آثار فاقد آن هستند؟

 آيا اين ويژگى ها مفيدند يا صرفًا تزئينى و تجملى هستند؟
فرهنگ نامه ها غالبًا از نظر موضوع، شكل و قالب بسيار شبيه هم هستند و بسيار ى از ناشران 
احساس مى كنند كه جنبه هاى منحصر به فرد يا متمايزى به اثر خود ببخشند تا آن را از آثار رقبايشان 
مشخص سازد. اين ويژگى ها ممكن است افزودن عكس هاى رنگى دربارة موضوعات خاص مثًال 
پرواز آپولو 13، المپيك زمستانى، نقاشى ديوارى، دايناسورها، رايانه و... باشد يا پيوست هاى مفيد به 
صورت فرهنگ لغت، اطلس جغرافيايى و... اين ويژگى هاى متمايز كننده را براساس ارزش آن ها 
ارزيابى كنيد تا معلوم شود آيا واقعًا بر كيفيت و فايدة دايرهًْ المعارف مى افزايد و يا صرفًا براى تبليغ 

و پر زرق و برق كردن آن آورده شده اند؟
بازار كتاب و قيمت فرهنگ نامه

 قيمت يك دوره فرهنگ نامه چه قدر است؟
 آيا اين قيمت واقعى به نظر مى رسد؟

 قيمت تك فروشى و عمده فروشى آن چه قدر است؟
قيمت دايرهًْ المعارف ها از كتاب هاى ديگر نسبتًا كمتر است. ممكن است كتابى با نصف حجم يك 

جلد دايرهًْ المعارف و با كيفيتى نازل تر، قيمتى بيش از دايرهًْ المعارف داشته باشد.
صحافى دايرهًْ المعارف در كارايى و دوام آن از اهميت اساسى برخوردار است و طبعًا در قيمت آن 
تأثير مى گذارد. ممكن است دايرهًْ المعارفى چاپ عادى ديگرى چاپ دو لوكس داشته باشد كه در 

اين صورت، قيمت آن ها متفاوت خواهد بود.
نظرات انتقادى ديگران

هر قدر از نظرات انتقادى منتقدان و بررسى كنندگان و نشريات مربوط به كتاب و جز آن اطالع 
داشته باشيد، آگاهى شما از فرهنگ نامه به طور كلى و فرهنگ نامة مورد نظر به طور اخص بيشتر 
خواهد بود. در غرب، كتاب هايى ويژه براى راهنمايى افراد در خريد كتاب نامه و نيز مجموعه نقدهايى 
مربوط به آن ها وجود دارد. هم چنين مى توان به فهرست هاى كتاب هاى مفيد براى گروه هاى سنى 
متفاوت مراجعه كرد. در ايران، تنها معدودى نشريه وجود دارند كه به نقد كتاب مى پردازند. نقد و 
بررسى كتاب مرجع كودكان نيز جايگاه شايسته اى در مطبوعات ندارد. اين گونه مطالب بيشتر به 

معرفى اختصاص دارد و نه به ارزيابى.
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4. معيارهاى ارزيابى و نقد فرهنگ ها
فرهنگ از نظر اهميت در مجموعة كتاب هاى مرجع در رديف فرهنگ نامه و دايرهًْ المعارف قرار 
دارد. به نظر مى رسد كه در غرب تعداد فرهنگ نامه هاى ويژة كودكان و نوجوانان نسبتًا بيشتر از 

فرهنگ هاى ويژة اين گروه سنى باشد. از طرف ديگر، تدوين فرهنگ، مراجعه به آن 
و هم چنين كار با آن، از دايرهًْ المعارف مشكل تر و پيچيده تر است. 

در اين بخش، سه معيار معروف براى ارزيابى و نقد فرهنگ ها معرفى 
مى شوند:

1. معيار على محمد القاسمى، مرجع شناس عرب كه در دنياى انگليسى 
مرجع نگارى شهرت دارد.

2. معيار ادوارد گيتز، مرجع شناس آمريكايى. اين معيارها را گيتز طى 
يك درس دانشگاهى تدريس مى كند.

3. معيارهاى ياكوف مالكييل كه از معيارهاى كالسيك در اين زمينه 
است.

ضوابطى را نيز نگارنده ارائه كرده است.
1-4 . معيارهاى ارزيابى فرهنگ ها بر اساس نظر على محمد القاسمى

در معيارهاى تدوين و انتخاب و ارزيابى فرهنگ ها كه على محمد القاسمى وضع كرده است، 
موارد زير بررسى مى شود:

الف) هدف
 يگانگى هدف و يكدستى

 امروزين بودن
ب) محتوا

 واحدهاى پيشين فرهنگ
 متن فرهنگ: 
 مدخل بندى

 تلفظ و اطالعات آوايى
 اطالعات دستورى
 اطالعات معنايى

 اطالعات كاربردى
 شواهد و مثال هاى كالمى

 شواهد و مثال هاى تصويرى
 ريشه شناسى

فرهنگ نامه ها 
غالباً از نظر موضوع 

شكل و قالب بسيار شبيه 
هم هستند و بسيار ى از ناشران 
احساس مى كنند كه جنبه هاى 

منحصر به فرد يا متمايزى به اثر 
خود ببخشند تا آن را از آثار 
رقبايشان مشخص سازد
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ج) پيوست ها
د) ظاهر فرهنگ و مسائل چاپ29

2-4. ارزيابى اطالعات موجود در واحدهاى پيشين و پسين فرهنگ براساس نظر جى. 
ادوارد گيتز30

 موارد كلى و عمومى
 عنوان كامل فرهنگ چيست؟
 آيا فشرده است يا جامع؟

 فرهنگ شما در چه سالى چاپ شده وچاپ اول آن در چه تاريخى بوده 
است؟

 آيا در آن تجديدنظر شده است؟
چگونه  زمينه  اين  در  او  كارى  سوابق  كيست؟  فرهنگ  سرويراستار   

است؟
 ناشر آن كيست و محل نشر آن كجاست؟

 تعداد مدخل هاى آن چه قدر است؟
 آيا نمايه اى هم با اين فرهنگ آمده است؟

 مخاطب فرهنگ كيست؟ آيا فرهنگ توانسته است مخاطب خود را بشناسد و اطالعات مورد 
نياز او را به گونه اى مطلوب به او ارائه دهد؟

«شيوة استفاده از فرهنگ» در كجاى آن آمده است و عنوان آن چيست؟ آيا اين بخش، جامع و 
مفيد و اطالع رسان است و با مثال هاى كالمى و تصويرى همراه شده است؟
 چه مطالبى در واحدهاى پيشين، قبل از متن اصلى فرهنگ، آمده است؟

 آيا در واحدهاى پيشين بخشى به تاريخ زبان اختصاص داده شده است؟ آيا اين بخش به 
آواهاى زبان، واژگان، معنا، دستور، خط، گويش ها و... پرداخته است؟

 آيا بخشى مربوط به كاربرد زبان31 و گونه هاى رسمى و غيررسمى و مواردى مانند به اصطالح 
«غلط مصطلح» وجود دارد؟ آيا در اين بخش، اصول تجويزى توصيه شده اند يا به روش توصيفى 

عمل شده است؟
جغرافيايى،  اماكن  مشهور،  افراد  است:  شده  پرداخته  مطالب  اين  به  پسين  واحدهاى  در  آيا   
نگارش،  قواعد  زنان،  و  مردان  خاص  نام هاى  مقياس ها،  اختصارى،  عالئم  نشانه ها،  و  نمادها 

نشانه هاى سجاوندى؟
چه  مفيدند؟  اطالعات  اين  آيا  است؟  شده  عرضه  اطالعاتى  چه  موارد،  اين  از  يك  هر  دربارة 

اطالعات مفيد ديگرى با چه هدفى در پايان فرهنگ آمده است؟
 آيا نقشه ها و نمودارهايى در پايان فرهنگ آمده اند؟ كيفيت چاپ آن ها چگونه است؟

به نظر مى رسد 
كه در غرب تعداد 

فرهنگ نامه هاى ويژة 
كودكان و نوجوانان نسبتاً 
بيشتر از فرهنگ هاى ويژة 

اين گروه سنى باشد
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 واژگان
 آيا فرهنگ مورد بررسى، اقالم واژگانى زير را در بردارد؟

 واژه ها و مفاهيمى كه تازه وارد زبان شده اند.
 اصطالحات فنى و تخصصى كه در كتاب هاى درسى يافت مى شوند.

  واژ ه ها و عبارات بيگانة رايج در زبان مادرى.
 واژه ها و عبارت ها و معانى مهجور، كم استعمال و ادبى.

 عبارات و تركيبات مثلى و اصطالحى32. آيا اين عبارات و تركيبات به صورت مدخل مستقل 
آمده اند يا در قالب مدخل واژگان كليدى آن ها.

 پيشوندها، پسوندها و وندواره ها.
 اختصارات.

 واژه ها، عبارات و معانى عاميانه و گفتارى.
 واژه ها و معانى گويش هاى عمدة زبان.

 اصطالحات پيشه ها، حرفه ها و قشرهاى خاص.
 اعالم (اسامى اشخاص مهم، نام مكان ها، حوادث تاريخى، نام كتاب هاى مهم، نام فيلم هاى 

مهم و...).
 امال، رسم خط، مدخل بندى

 واژة مدخل چگونه از شرح و توصيف آن متمايز شده است؟
 معانى متفاوت واژه چگونه از هم متمايز شده است؟

 صورت هاى دستورى متفاوت واژة واحدى چگونه از هم متمايز شده اند؟ 
 واژه هاى هم شكل چگونه از هم متمايز شده اند؟

گونه (هاى)  و  اصلى  گونة  است؟  شده  ثبت  فرهنگ  در  واژه  اماليى  متفاوت  گونه هاى  آيا   
شناخت؟  را  رايج  اماليي  صورت  مي توان  چگونه  شده اند؟  متمايز  و  تفكيك  هم  از  چگونه  فرعى 

صورت(هاي) فرعي چگونه به صورت اصلي مورد پذيرش فرهنگ ارجاع داده شده است؟
فرهنگ مورد بررسي دربارة سرهم نويسي يا جدا نويسي واژه هاي مركب يا مشتق، چه سياستي 

را در پيش گرفته است؟
 تلفظ

 نشانه هاي تلفظ چگونه و در كجاي فرهنگ آمده است؟ آيا محل آن مناسب و مراجعة سريع به 
آن امكان پذير است؟ آيا اين بخش با مثال هايي براي روشن شدن دقيق معناي نشانه همراه است؟

 مبناي ثبت تلفظ در فرهنگ مورد بررسي چه بوده است؟
الف) سليقة فرهنگ نگار؛

ب) مراجعه به فرهنگ ها و متون قديمي؛
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پ) مراجعه به معلمان و نويسندگان و شايد مردم عادي براي انتخاب تلفظ رايج.
  گوناگوني هاي تلفظي در ميان طبقات مختلف اجتماع يا مناطق متفاوت جغرافيايي چگونه 

نشان داده شده است؟
  اولين تلفظ در فرهنگ، رايج ترين تلفظ در ميان اهل زبان است يا گونه اي است كه فرهنگ نگار 

بنا به داليل خاصي انتخاب كرده است؟
 اگر تلفظى در فرهنگ ثبت نشده باشد، آيا الزامًا به اين معنى است كه قابل قبول نبوده است؟

 چه مدخل هايى تلفظ ندارند؟ تلفظ چنين كلمه يا تركيبى را چگونه مى توان يافت؟
 دستور و اطالعات نحوى

 برچسب ها و نشانه هاى دستورى كجاى فرهنگ و به چه ترتيبى آمده اند؟
 آيا برچسب ها و مفاهيم دستورى به روشنى توصيف شده اند؟

 كلمات هم شكل داراى نقش دستورى متفاوت چگونه از هم متمايز شده اند؟
 آيا فرهنگ مورد بررسى در بيان نقش هاى دستورى به عمق رفته و دقيق تر شده است يا نه؟ 
مثًال انواع اسم را نيز در برچسب هاى دستورى آورده است: اسم عام، اسم خاص، اسم معنى، اسم 

جمع و...؟
 آيا صورت هاى دستورى بى قاعده، مثًال جمع مكسر، در فرهنگ آمده است؟

 آيا صورت هاى صرفى، مثًال قيد و صفت (تفضيلى و عالى)، در فرهنگ آمده است؟
 ريشه و تاريخ واژگان

 در واحدهاى پيشين دربارة ريشه شناسى و تاريخ واژه ها چه مطالبى آمده است؟
 فهرست نشانه هاى اختصارى ريشه شناختى كجاى فرهنگ و به چه ترتيبى آمده است؟

 ريشه شناسى چگونه از بقية مطالب مدخل ها مشخص و متمايز شده است؟
 آيا معنى ريشة كلمه در زبان اصلى نيز داده شده است؟

 آيا در بخش ريشه شناسى به جاهاى ديگر فرهنگ ارجاع داده شده است؟
 آيا مدخل هاى فاقد ريشه شناسى نيز وجود دارند؟

 برچسب هاى كاربردى
 آيا يادداشت ها و برچسب هايى در فرهنگ وجود دارند كه محدوديت كاربرد آن را در بافت هاى 

متفاوت نشان دهند؟
 توضيحات و برچسب هاى كاربردى كجاى فرهنگ آمده اند؟

 فهرست عالئم و نشانه هاى مورد استفاده براى برچسب هاى كاربردى كجاى فرهنگ آمده 
است؟

 مبناى قضاوت فرهنگ نگار(ان) براى ارائة اطالعات كاربردى چيست؟
 در فرهنگ از چه برچسب هايى استفاده شده است و چرا؟ مثًال رسمى، غيررسمى، عاميانه، 
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گفتارى، ادبى، تحقيرآميز، توهين آميز، زبان زنانه، گويشى؟
 برچسب هاى كاربردى در كجاى مدخل هاى فرهنگ قرار گرفته اند؟

 اطالعات معنايى
 فرهنگ معانى مرتبط را چگونه به هم پيوند داده است؟

 معيارهاى تفكيك معانى متفاوت چيست؟
 آيا اولين معنايى كه براى واژه اى داده شده، پركاربردترين معناست؟

 از چه عالئمى براى تفكيك معانى استفاده شده است؟
 حروف اضافه، حروف ربط و عناصر دستورى مانند آن ها چگونه تعريف شده  اند؟

 آيا شواهد تصويرى و كالمى براى روشن شدن معنا آمده اند؟
 آيا تأكيد فرهنگ بر تعريف واژه هاست يا دادن مترادف آن ها؟

 مترادف ها چگونه عرضه شده اند؟
 آيا متضادهاى كلمات نيز عرضه شده اند؟ چگونه؟

 عالوه بر مترادف ها و متضادها، آيا ديگر واژه هايى هم كه از نظر معنى با واژة مدخل ارتباط 
دارند، آورده شده اند؟

 اگر مترادف ها و متضادها در مدخل نيامده اند، كجاى فرهنگ قرار گرفته اند؟
 بين معانى و شواهد تصويرى چگونه ارتباط برقرار شده است؟

 معانى مجازى و استعارى چگونه مشخص شده اند؟
3-4. معيارهاى نقد و ارزيابى «ياكوف مالكييل»

آن  از  اين جا  در  كه  داد  ارائه  ويژه اى  طبقه بندى   فرهنگ ها  از  سال 1976  در  مالكييل  ياكوف 
مى توان براى نقد و ارزيابى فرهنگ ها استفاده كرد. براساس نظر او فرهنگ ها را مى توان با توجه 

به سه اصل «گستره»33،  «ديدگاه»34 ، «ارائه» يا «عرضه» بررسى كرد:
الف) گستره

 وسعت شمول (ميزان شمول واژگان) چه قدر است؟
 عمق شمول (تعداد معانى وارده در زير هر مدخل، شمول معانى ضمنى و مجازى، و اصطالحات) 

چه قدر است؟
 آيا در فرهنگ تنها اطالعات زبانى آمده است يا اطالعات دايرهًْ المعارفى مانند اعالم، اسامى 

خاص و اطالعات عمومى را نيز دربر مى گيرد؟
ب ) ديدگاه

 ترتيب آرايش واژه ها و نظام الفبايى آن چگونه است؟
 فرهنگ نگار از چه لحنى استفاده كرده است؟ فرهنگ جنبة تجويزى و هنجارسازى دارد يا 
جنبة توصيفى؟ آيا جنبه هاى آموزشى در آن به چشم مى خورد؟ آيا ويژگى سرگرم كننده بودن كه 
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براى مخاطب كودك و نوجوان مهم است، در آن به چشم مى خورد؟
ج) ارائه

در اين بخش موارد زير بررسى مى شوند:
 تعاريف؛

 شواهد و مثال هاى كالمى؛
 شواهد و مثال هاى تصويرى؛

اجتماعى،  و  محلى  اصطالحات  و  واژه ها  (مثًال  خاص  ويژگى هاى   
نقش عاطفى واژه ها، و...)
4-4. معيارى ديگر

معرفى  اين جا  در  فرهنگ  ارزيابى  و  نقد  براى  كه  معيارى 
مى شود، از نگارنده است. اين ضوابط عمدتًا جنبة كاربردى دارند 
آن ها  مورد  در  كه  نقدهايى  و  فرهنگ ها  ماهيت  به  نگرش  با  و 
نوشته شده است، ساختارى را براى ارزيابى و بررسى آن ها پيشنهاد 

مى دهد:
1. مقدمة فرهنگ؛

2. اعتبار ناشر؛
3. اعتبار مؤلف يا سرويراستار؛

4. روزآمدى؛
5. هدف؛

6. مخاطب؛
7. اطالعات مورد نياز مخاطب و وفادارى به آن؛

8. اطالعات ارائه شده در فرهنگ؛
1-8. مدخل بندى؛

2-8. نشانه هاى اختصارى؛
3-8. تلفظ؛

4-8. اطالعات دستورى؛
5-8. اطالعات معنايى؛
6-8. شواهد كالمى؛

7-8. شواهد تصويرى؛
8-8. كاربرد و برچسب هاى كاربردى؛ 

9-8. ريشه شناسى؛

ياكوف مالكييل در 
سال 1976 از فرهنگ ها 

طبقه بندى  ويژه اى ارائه داد كه 
در اين جا از آن مى توان براى نقد 
و ارزيابى فرهنگ ها استفاده كرد. 

براساس نظر او فرهنگ ها را مى توان 
با توجه به سه اصل «گستره»  
«ديدگاه»، «ارائه» يا «عرضه» 

بررسى كرد
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10-8. پيوست ها؛
9. شيوة ارائة اطالعات و تناسب آن با نياز و دانش مخاطب؛

10. ويژگى هاى بارز و اختصاصى؛
11. شكل ظاهرى و مالحظات چاپى.

5-4. معيار خريد براى عموم
اصولى كه در باال معرفى شدند، عمدتاً مرجع نگار و متخصص و منتقد كتاب را مدنظر دارند و شايد در 
خريد فرهنگ به والدين معمولى و كودكان و نوجوانان كمك چندانى نكنند. پس بايد اين موضوع را از 
ديدگاه خريدار عادى نيز بررسى كرد. خريدار عادى هنگام خريد فرهنگ چه سؤال هايى از خود مى كند؟ 
پژوهشگرى اين موضوع را در قالب يك «بيست سؤالى» مطرح كرده است. اين مطلب به نقل از 

«دايرهًْ المعارف زبان كمبريج» به سرپرستى ديويد كريستال ذكر مى شود.35
1. آيا كيفيت كاغذ خوب و بادوام است؟

2. آيا صحافى فرهنگ طورى هست كه كتاب كامًال گشوده شود؟
3. آيا مدخل ها (به ويژه مدخل هاى طوالنى) به خوبى صفحه آرايى شده اند؟

4. آيا فرهنگ، واژه هايى را در خود دارد كه به دنبال آن ها هستيد؟ (چند واژه را كه براى شما 
مشكل آفرين بوده اند، يادداشت كنيد و آن ها را به عنوان معيار ارزيابى به كار بريد.)

5. آيا موضوعات بين المللى الزم را به حد كفايت دربر دارد؟
6. آيا اطالعات دايرهًْ المعارفى را وارد كرده است ؟

7. آيا براى توضيح مفاهيم مشكل، تصاويرى دارد؟
8. آيا تعاريف را مى توان به آسانى باز يافت؟ آيا تعاريف طبق اصول معقولى مرتب شده اند؟

9. آيا تعاريف را مى توان به آسانى درك كرد؟ آيا آن ها مفيد و كمك كارند؟ (براى مثال، آيا از 
دور باطل اجتناب مى كنند؟ دور باطل آن است كه اگر الف به صورت ب تعريف شود، آن گاه ب نيز 

به صورت الف تعريف شود.)
10. آيا شواهدى (مثال هايى از كاربرد زبانى) ارائه مى دهد؟ آيا اين شواهد واقعى هستند يا ساختگى؟

11. آيا راهنمايى هايى دربارة كاربرد عنصرهاى زبانى ارائه مى دهد؟
12. آيا مجموعة مناسبى از زمينه هاى كاربرد سبكى (براى نمونه رسمى، عاميانه، پزشكى يا 

قديمى) به كار مى گيرد؟
13. آيا اطالعات ريشه شناسى را به دست مى دهد؟

14. آيا راهنمايى هايى دربارة اين كه كجا بايد كلمه اى را با حروف بزرگ شروع كرد [در مورد 
واقع  كجا  در  هجا  مرز  اين كه  و  اماليى  گونه هاى  آلمانى]،  و  فرانسوى  انگليسى،  مثل  زبان هايى 

مى شود (خط تيره36 را كجا بايد قرار داد) ارائه مى كند؟
15. آيا گونه هاى تلفظى به دست مى دهد و آيا خواندن الفباى آوانگارى آن آسان است؟
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16. آيا اصطالحات، تركيبات، ضرب المثل ها و مانند آن را در خود گنجانده است؟
17. آيا فهرستى از مترادف ها و متضادها را شامل مى شود؟

18. آيا ارجاعات متقابل مفيد و كمك كننده اى را به واژه هاى ديگر با معانى مربوط به دست مى دهد؟
19. آيا اطالعاتى دربارة اجزاى كالم، پايانه هاى صرفى37 و ديگر ويژگى هاى دستورى مرتبط 

به دست مى دهد؟
20. آيا پيوست هاى مفيدى (مانند اختصارات، اوزان و مقياس ها) دارد؟

5. معيارهاى ارزيابى فرهنگ هاى زندگى نامه اى
اعتبار ناشر

 آيا ناشر در زمينة انتشار زندگى نامه ها و فرهنگ هاى زندگى نامه اى تخصص و پيشينه اى دارد 
يا از روى اتفاق چنين اثرى را چاپ كرده است؟

 آثار قبلى ناشر در زمينة زندگى نامه اى از چه اعتبار و شهرتى برخوردارند؟
 آيا ناشر از هيئت تحريرية ورزيده اى برخوردار است و با صاحب نظران ارتباط مستقيم دارد؟

اعتبار مؤلف و سرويراستار
 آيا پديدآورندگان از صالحيت هاى الزم و كافى برخوردارند؟

 آيا پديدآورندگان از اظهارنظر شخصى خوددارى ورزيده اند يا حب و بغض ها و سليقه هاى خود 
را نيز وارد فرهنگ كرده اند؟

 آيا پديدآورندگان – در صورتى كه افرادى معروف باشند – خود شهرت و آوازة خوشى دارند 
و از وجهة مطلوبى برخوردارند؟

روزآمدى
  آيا اين اثر، يافته ها و اطالعات جديدى دربارة بزرگان قديمى دارد؟

 آيا اين اثر مشخصات افرادى را كه تازه شهرت يافته اند و تازه مطرح شده اند، ثبت كرده است؟
 آيا اطالعات، آثار و افكار جديد افراد معاصر را ثبت كرده است؟

 تاريخ نشر و  اريخ آخرين تجديدنظر آن چيست؟
مالك گزينش افراد در فرهنگ زندگى نامه اى

 زندگى، آثار و افكار چه كسانى در فرهنگ آمده است؟
 آيا اثر به يك كشور اختصاص دارد يا همة بزرگان جهان را شامل مى شود؟

 مالك هاى انتخاب عده اى و حذف عده اى ديگر چيست؟
 آيا اين اثر به معاصران مى پردازد يا به گذشتگان و معاصران؟

روش كار
 شيوة گردآورى اطالعات در مورد افراد چگونه است؟
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 چه مقدار از اطالعات اين اثر، تأليف توسط پديدآورندگان و چه مقدار از آن استفاده از يافته ها 
و نوشته هاى قبلى ديگران است؟

 آيا براى قضاوت دربارة افكار و آثار، ارزش هاى شخصى مبنا بوده اند يا بى طرفى و عينيت علمى؟
 اگر اطالعات ضد و نقيضى دربارة كسى وجود داشته است، پديدآورندگان فرهنگ چگونه آن 

را حل كرده اند؟
حجم كتاب و حجم مدخل ها

 زندگى نامة چند نفر در فرهنگ آمده است؟
 حجم متوسط اطالعات دربارة هر شخص چه قدر است؟

 به هر يك از اقالم اطالعاتى به طور متوسط چه مقدار فضا و كالم اختصاص داده شده است؟
 آيا بين مدخل ها و افراد هم ارز تناسبى وجود دارد؟

 آيا در حجم اطالعات دربارة افراد متفاوت يكدستى وجود دارد؟
شيوة ارائه و تنظيم اطالعات

 آيا فرهنگ الفبايى موضوعى است يا ترتيبى ديگر دارد؟
 معيار انتخاب واژة مدخل چه بوده است؟

 نظام ارجاعات از مدخل اصلى به فرعى و برعكس چگونه است؟
 آيا فرهنگ نمايه هم دارد؟

 در مقدمة فرهنگ چه اطالعاتى آمده است؟
 فرهنگ چه پيوست هايى دارد؟

 نظام آوانويسى مورد استفاده براى نشان دادن تلفظ اعالم چگونه است؟
 القاب و عناوين افراد به چه نحوى در فرهنگ منعكس شده است؟

 آيا در پايان مدخل ها كتاب شناسى آمده است؟
 نظام اختصارات، ويژگى ها و مكان آن ها در فرهنگ چگونه است؟

 تاريخ تولد و وفات افراد چگونه مشخص شده است؟
 عدم اطمينان دربارة تاريخ ها چگونه منعكس شده است؟

 از تاريخ هاى ميالدى، قمرى و شمسى چگونه استفاده شده است؟
 نوع و كيفيت شواهد تصويرى و اسناد چگونه است؟

 مدخل هاى عام مانند خاندان و سلسله ها چگونه ارائه شده اند؟
شيوة ضبط يا ترجمة اعالم

 گونه هاى اماليى متفاوت اعالم چگونه نشان داده شده اند؟
 اسم معروف و اسم كم كاربرد چگونه تفكيك شده اند؟

 افراد متفاوت داراى نام واحد (= همنام، آداش) چگونه از هم تفكيك شده اند؟
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 تلفظ اسم ها چگونه ثبت شده است؟ گونه هاى آوايى واژة مدخل چگونه نشان داده شده اند؟
 مالك هاى ترجمه و ضبط اعالم خارجى كدام اند؟

شواهد تصويرى و اسناد
 روش فرهنگ در انتخاب عكس براى هر فرد چيست؟ چه نوع عكسى از افراد در فرهنگ 

آمده است؟
 عالوه بر عكس، از چه عناصر تصويرى استفاده شده است؟ سند، دست نوشته، صفحه اى از كتاب 
نويسنده، عكسى از فيلمى كه هنرمندى در آن بهترين نقش خود را ايفا كرده است، بهترين نمونة نقاشى 

هنرمند، عكس تاريخى يك سياست مدار در حين يك سخنرانى داغ يا امضاى فرمانى مهم و...
مخاطب

 مخاطب فرهنگ كيست؟
 آيا فرهنگ به مخاطب خود وفادار مانده است؟
 آيا نيازهاى مخاطب خود را برآورده مى سازد؟

نمونه اى از يك طرح تدوين فرهنگ زندگى نامه اى ويژة كودكان و نوجوانان
در سال  1372 نگارنده به همراه گروهى از دوستانى كه در مجلة «سروش» و «كيهان بچه ها» 
كار مى كردند، تصميم به تدوين «فرهنگ داستان نويسان و شاعران كودكان و نوجوانان» گرفت. 
نگارنده طرح تدوين آن و مقدمات كار را تا حدودى آماده ساخت. متأسفانه به داليلى، اين آرزو 
جامة عمل نپوشيد. در اين جا، به عنوان نمونه، طرح تدوين اين فرهنگ را مى آوريم كه از يك سو 
مى تواند چارچوبى براى ارزيابى چنين آثارى و از سوى ديگر مبناى تدوين آثارى از اين قبيل باشد. 

فرهنگ داستان نويسان و شاعران كودكان و نوجوانان
اين اثر فرهنگ زندگي نامه اي است و به شرح حال و آثار افرادي كه براي كودكان و نوجوانان 
داستان  آثار  و  حال  شرح  به  تنها  فرهنگ،  اين  در  مي پردازد.  سروده اند،  شعر  يا  نوشته  داستان 
نويسان و شاعران پرداخته شده است. زندگي نامه و آثار ديگر هنرمندان كودكان و نوجوانان مانند 

تصويرگران، فيلم سازان، عكاسان و هنرمندان تئاتر در ديگر فرهنگ ها نگاشته مي شوند.
نام كساني كه بيش از دو كتاب براي كودكان و نوجوانان نوشته اند و شاعراني كه اشعار قابل 
توجهي از نظر موضوع و ارزش كار سروده اند، در اين فرهنگ ثبت خواهد شد. از نظرزماني، نام 

كساني در آن آمده است كه در زبان فارسي معاصر آثاري خلق كرده اند.
ادبيات  مترجمان  نويسندگان،  هنرمندان،  فرهنگ،  اين  اصلي  كنندگان  استفاده  و  مخاطبان 
كودكان و نوجوانان، والدين، معلمان و مسئوالن آموزشي هستند؛ اما خود كودكان و نوجوانان هم 

مي توانند از اين كتاب استفاده كنند.
هدف هاي ما از تأليف «فرهنگ داستان نويسان و شاعران كودكان و نوجوانان» عبارت اند از: 

 معرفي داستان  نويسان و شاعران و دادن اطالعاتي دربارة آن ها.
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 ارائة چهره اي هر چه كامل تر از آن ها.
 آشنا كردن مردم با شخصيت و آثار كساني كه در اين زمينه ها فعاليت دارند.

به  كمك  منظور  به  آموزشي  مسئوالن  و  معلمان  به  نويسان  داستان  و  شاعران  شناساندن   
برنامه ريزي هاي تربيتي.

 آگاهي دادن به هنرمندان از فعاليت هاي ديگر داستان نويسان و شاعران.
 كمك به گسترش ادبيات كودكان و نو جوانان و غنا بخشيدن به آن.

كار فرهنگ نگاران فقط بيان حقايق مربوط به داستان نويسان و شاعران است؛ 
بدون اين كه دربارة آن ها به قضاوت شخصي بنشينند. آن ها بايد تالش كنند 
بيان  فرهنگ نگاران  وظيفة  زيرا  بمانند،  كنار  بر  دشمني ها  و  دوستي ها  از  كه 

واقعيت هاست؛ نه اظهار نظر شخصي.
در اين جا اطالعاتي را در حد توان دربارة هر يك از داستان نويسان و شاعران 

مي آوريم. برخي از اين اطالعات عبارت اند از:
1. نام و نام خانوادگي، نام مستعار يا مشهور؛
2. جايگاه او در ادبيات كودكان و نوجوانان؛

3. نوع فعاليت ادبي؛
4. تاريخ تولد(يا وفات)؛

5. محل تولد(يا وفات و محل دفن)؛
6. ميزان تحصيالت؛

7. تاريخ شروع به فعاليت و اولين اثر؛
8. سبك كار؛

9. شخصيت معروف ساخته و پرداخته توسط داستان نويس  يا شاعر.
10. حوادثي از زندگي خصوصي كه با زندگي حرفه اي هنرمند ارتباط دارند؛

11. مهم ترين اثر يا آثار؛
12. جوايزي كه شاعر يا داستان نويس دريافت كرده است؛

13. مشاغل و فعاليت هاي ديگر داستان نويس يا شاعر؛
14. آثار چاپ شده همراه با تاريخ اولين چاپ؛

15. عكسي از داستان نويس يا شاعر.
ميزان اطالعاتي كه دربارة هر كس در اين فرهنگ ارائه مي دهيم، به اطالعات موجود، گستردگي 
كار و جايگاه او در ادبيات كودكان و نوجوانان بستگي دارد. مسلمًا امكان ندارد تمام اطالعات باال 
را بتوان دربارة هر داستان نويس يا شاعر ارائه داد، اما فرهنگ نگاران تالش مي كنند تا اطالعات 

هر چه كامل تري ارائه دهند.

روش 
فرهنگ در 

انتخاب عكس براى 
هر فرد چيست؟ چه 

نوع عكسى از افراد در 
فرهنگ آمده است؟
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وسيلة  به  قبل  از  را  اطالعاتي  فرهنگ،  اين  تهية  در  ما 
پرسش نامه هايي كه براي داستان نويسان و شاعران فرستاده بوديم، 
دريافت كرديم. مطالب چاپ شده در مجالت و كتاب ها و اطالعاتي را 
كه خود ما از آن ها داشتيم، به اطالعات پرسش نامه ها اضافه كرديم.

ترديدي نيست كه اطالعات موجود و در دست رس ما، در مواردي 
يافته  راه  آن ها  در  اشتباه هايي  دارد  امكان  و  است  ناكافي  و  ناقص 
اين  اشكاالت  كردن  برطرف  هم چنين  و  آن ها  تكميل  براي  باشد. 
فرهنگ، دست ياري به سوي همة دست اندركاران و عالقه مندان دراز 
مي كنيم و اميدواريم يار و مددكار ما در ارائة كاري مفيد و با ارزش 

باشند.
نقايص اطالعات معموًال از اين قرارند كه يا اطالعاتي در مورد برخي از شاعران و داستان نويسان 
نداريم و يا اطالعات موجود كافي نيست و نيازمند مطالب بيش تر دربارة شرح حال و آثار آن ها 
هستيم. ممكن است اطالعات مربوط به داستان نويسان و شاعران در منابعي مانند موارد زير باشد:

 زندگي نامة چاپ شده در كتاب ها، روزنامه ها، مجالت و نشريات ديگر.
  مصاحبه در نشرياتي كه در آن ها شرح حال و آثار داستان نويس يا شاعر به طور مستقيم يا 

غير مستقيم آمده باشد.
 نوار سخن راني يا گفت و گوي ضبط شده از داستان نويسان يا شاعران يا نزديكان آن ها دربارة 

زندگي و آثار آن ها.
 نام آثار چاپ شده (نام كتاب، نام شاعر، تاريخ چاپ، تاريخ تجديد چاپ).

 اطالعات جديد مربوط به بعد از انتشار اين فرهنگ.
 و...
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1. پس از تدوين اين گزارش، نشر نى، انتشارات پيام آزادى و شركت الله كامپيوتر كتاب ها و آثار مرجعى براى كودكان و نوجوانان 
انتشار دادند.

2. Pera Librorum Juvenillium
3. Arthur Mee 
4. The Children,s Encyclopedia
5. The Book of Knowledge
6. Isee all
7. The World Book Encyclopedia
8. Weedon,s Modern Encyclopedia
9. Britannic Junior Encyclopedia 
10. Compton,s Pictured Encyclopedia
11. encyclopedia, Cyclopedia 
12. article
13. dictionary
14. Who,s Who?
15. Who Was Who?

16. اعالم و اسامى خاص را نمى توان واژه دانست. اسم افراد، اسم جاها، نام كتاب ها، تابلو هاى نقاشى، مجسمه هاو فيلم ها و مانند آن 
را «اعالم» مى گويند كه مدخل دايرهًْ المعارفى هستند.

17. Thesaurus
18. Pictorial dictionary
19. oxford- Duden Pictorial Dictionary
20. illustrated dictionary
21. handbook, manual
22. career book
23. gazetter, geographical dictionary
24. index
25. Introduction to Reference Work

Kister, Kenneth F, 1989 :26. اساس كار در بخش حاضر معيارهاى پيشنهادى «كنت كيستر» است: نك
27. Basic Information Sources

28. دايرهًْ المعارف بريتانيكا سه بخش دارد. بخش اول Propedia، مقدمه اى است بر دانش، بخش دوم Macropedia ، اطالعات 
ريز را در بردارد و بخش سوم Macropedia ، اطالعات كلى عميق  را شامل مى شود.

29. مشروح اين مقاله را در اين منبع مى توان يافت: القاسمى، على محمد. «معيارهاى تدوين، انتخاب و ارزيابى فرهنگ هاى دو زبانه». 
ترجمة حسن هاشمى ميناباد. «كلك». شهريور و مهر 1370. ش 19-18. ص 70-75.
30. تغييراتى در الگوى اصلى اين نوشتار داده شده و مطالبى هم اضافه شده است. 

31. Usage
32. Idiomatic
33. Range
34. Perpective

35. «بيست سؤالى كه بايد هنگام خريد فرهنگ از خود پرسيد». ترجمة حسن هاشمى ميناباد. فصل نامة كرمان. ش2. پاييز 1370. ص 95.
36. Hyphen
37. Inflectional endings

 پى نوشت

1. طالبوف، عبدالرحيم. كتاب احمد (با مقدمه و حواشى باقر مؤمنى). انتشارات شبگير. تهران. 1356.
2. صبا، محسن. فرهنگ بيان انديشه. نشر فرهنگ. تهران. 1366.

 منابع
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 خسرو داودى

اشارهاشاره 
پس از پيروزى انقالب اسالمى و با آغاز انقالب فرهنگى، تدوين كتاب هاى درسى جديد به 
يكى از كانون هاى توجه تحوالت فرهنگى تبديل شد. با دگرگونى در ارزش ها و تغيير نيازهاى 
جامعه، كتاب هاى دورة گذشته به هيچ عنوان قابل استفاده نبودند. به يقين، نياز به تعويض 
نظير  موضوعاتى  از  بيشتر  فارسى  ادبيات  اجتماعى،  تاريخ،  مثل  درس هايى  در  بازنويسى  و 
علوم، رياضى، فيزيك، زيست شناسى، زمين شناسى و شيمى احساس مى شد، زيرا در مجموعة 
كتاب هاى علمى، ارزش ها و مفاهيم فرهنگى كمتر خودنمايى مى كردند، اما جالب است كه در 
اين دوره، برنامة درسى رياضيات دورة آموزش عمومى (ابتدايى – راهنمايى) با انسجامى قابل 
قبول به عنوان اولين برنامة درسى رسمى از سال 1361 رونمايى شد؛ برنامه اى كه تدوين و 
تأليف آن از سال 1359 آغاز شده بود. اكنون پس از گذشت سى سال؛ برنامة درسى رياضى 
دوباره تدوين شده و پس از تأليف كتاب رياضى اول دبستان، از سال تحصيلى 91- 1390 
نشان  راهنمايى  و  ابتدايى  رياضى  گذشتة  درسى  برنامة  سالة  سى  اقتدار  است.  شده  ارائه 
از انسجام و قابليت هاى آن دارد و گواهى مى دهد كه اقدام صورت گرفته در آن زمان كه از 
افتخارات وزارت آموزش وپرورش پس از پيروزى انقالب اسالمى به شمار مى رود تا چه اندازه 
درخور توجه بوده است. به بهانة تحولى كه در سال هاى اخير در برنامة درسى رياضى صورت 
گرفته است، در اين مقاله به بازخوانى و مرور پروندة برنامة گذشته مى پردازيم و ويژگى هاى 

برنامة جديد و تفاوت هاى عمده و تحوالت صورت گرفته را فهرست وار بيان خواهيم كرد.

رياضيـــــات ما
رياضى درسى سال گذشتهبررسى تاريخى تحوالت آموزش 
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1- بررسى برنامة درسى رياضى 

1-1- ويژگى هاى برنامة رياضى 
با صدور فرمان تشكيل شوراى عالى انقالب فرهنگى و تعطيلى دانشگاه ها، فرصت مناسبى براى 
اساتيد رياضى فراهم آمد و در اين ميان، گروه رياضى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى حداكثر 
استفاده را از اين موقعيت برد و با دعوت از تعدادى اساتيد عالقه مند به امر آموزش و تشكيل شوراى 
برنامه ريزى درسى رياضى، كار تدوين برنامة درسى رياضى را آغاز كرد. تركيب اعضاى شورا كه 
عالوه بر اساتيد، معلمان مطرح درس رياضى آن دوره و كارشناسان و مؤلفان را نيز شامل مى شد 
با نزديك به چهل نفر آغاز به كار كرد. اگرچه از تالش هاى صورت گرفته در آن زمان جز تعدادى 
صورت جلسه و يك كتابچة ريزمحتواى مصوب آثار و اسناد باقى نمانده است، اما تأثيرات اين گروه 
از متخصصان را در تدوين كتاب هاى درسى و كتاب هاى راهنماى تدريس و در پى آن كتاب ها در 

روش تدريس رياضى ويژة تربيت معلم، مى توان مشاهده كرد.
اگرچه برنامة درسى ارائه شده در آن زمان با آنچه امروز به عنوان سند و راهنماى برنامة درسى 
خوانده مى شود تفاوت زيادى داشت، اما در دوره اى كه كتاب درسى محور برنامه ها بوده و در دروس 
ديگر به جز كتاب درسى كمتر ردپايى از برنامه ريزى را مى توان يافت، تدوين برنامة درسى رياضى 
يك تحول اساسى در آن مقطع زمانى به شمار مى رفت. اين برنامه در زمان اجرا و تدوين كتاب ها با 
يك چالش اساسى مواجه شد. با بازگشايى دانشگاه ها و وقت گذارى كمتر اساتيد و جداشدن تعدادى 
از مؤلفان و برنامه ريزان از شوراى برنامه ريزى، تأليف كتاب هاى درسى ابتدايى با اندكى افت مواجه 
شد، به طورى كه اين فراز و نشيب در محتواى كتاب هاى درسى رياضى دبستان قابل مشاهده و تا 

سال ها اين ناهماهنگى در شيوه هاى نگارش و ارائة مفاهيم پابرجا بود. 
تدوين كتاب هاى دورة راهنمايى با شيوه هاى مدرن در زمان خود با انسجام و هماهنگى بيشترى 
ارائة  كتاب ها،  اين  تدوين  مهم  بسيار  ويژگى هاى  از  شد.  انجام  ابتدايى  تحصيلى  دورة  به  نسبت 
اهميت  جهت  آن  از  كالس»  در  ابتكار «كار  بود.  رياضى  مجلة  و  كالس  در  كار  نام  به  بخشى 
داشت كه دانش آموزان را در فرايند آموزش در كالس درس فعال مى كرد و كالس رياضى را از 
ارائة  از  تا  مى داد  فرصت  معلم  به  آنكه  ضمن  مى كرد؛  خارج  حدى  تا  انتقال  و  يك سويه  آموزش 
نيز  و  خود  تدريس  روند  در  احتمالى  ابهامات  و  اشكاالت  رفع  به  و  بگيرد  بازخورد  خود  تدريس 
يادگيرى دانش آموزان بپردازد. اين شيوة ارائة درس در زمان خود، تحولى بزرگ به حساب مى آمد 
و از ويژگى هاى آن برنامة درسى بود. عالوه بر اين، اجراى آزمايشى كتاب هاى تدوين شده نيز از 
ويژگى هاى مهم ديگر اين برنامه به شمار مى رود. براى مثال كتاب آزمايشى رياضى اول راهنمايى 
به گونه اى نوشته شده بود كه معلم دورة آزمايشى با اطالع كافى از زمان بندى مورد نظر مؤلف، 
مى توانست از نحوة اجرا، بازخورد مناسبى به گروه مؤلفان بدهد. هر كار در كالس و ميزان ارائة 
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تدريس، زمان از پيش مشخص شده اى داشت و بدين وسيله مؤلفان قصد داشتند تناسب حجم و 
زمان را كنترل و بررسى كنند. توجه به اجراى آزمايش در زمانى كه شتاب براى تدوين و تغيير 

كتاب ها به چشم مى خورد از اهميتى شايان برخوردار است. 

2-1- مبانى آموزشى برنامه 
از ويژگى هاى حائز اهميت آن برنامه، توجه به استفاده از علوم آموزشى 
هنوز  كه  كشورى  در  بود.  كتاب ها  و  برنامه  تدوين  در  روان شناسى  و 
در بيشتر دروس رشته هاى تخصصى آموزشى وجود ندارد، توجه به 
توجه  عمق  از  نشان  زمانى  مقطع  آن  در  آموزشى  علوم  تحوالت 
بر  اساس  از  رياضى  درسى  برنامة  داشت.  برنامه ريزان  بيدارى  و 
و  اهداف  انتخاب  در  است.  شده  بنا  آموزش  خبرة  دو  نظريات  پاية 
سازمان دهى محتوا و مفاهيم، نظرية رشد ذهنى پياژه مورد توجه بوده 
پايه هاى  در  مختلف  موضوعات  گرفتن  قرار  و  مفاهيم  تأخر  و  و تقدم 
تحصيلى و نيز آموزش عدد، محيط، مساحت و حجم كه از دروس اصلى 
دورة ابتدايى است، براساس نظرات اين آموزشگر مشهور برنامه ريزى شده است. 
همچنين در شيوه هاى ارائة محتوا و تدوين كتاب ها نظرية برونر مورد توجه بوده است. آموزش از 
فعاليت هاى مجسم و دست ورزى آغاز، سپس به صورت نيمه مجسم با تصوير كتاب درسى يا ارائه 
روى تخته توسط معلم ادامه مى يافت و در پايان به صورت مجرد ارائه مى شد. اين ترتيب در ارائة 
كلية مفاهيم و محتواهاى رياضى در ابتدايى و راهنمايى قابل مشاهده بوده و در كتاب هاى راهنماى 

معلم و آموزش هاى ضمن خدمت معلمان مورد تأكيد قرار مى گرفت. 
يكى از ادعاهاى بزرگ مؤلفان كه در مقدمة كتاب هاى درسى و كتاب هاى راهنماى تدريس و 
همچنين آموزش دورة تربيت معلم بارها و بارها به چشم مى خورد، تأكيد بر پرهيز از قاعده گويى 
است. به عبارت ديگر، پرداختن به آموزش مفاهيم، مفهوم سازى، بيان داليل انجام كارها و عمليات، 
همراه با فهم و درك مراحل انجام محاسبات و ... به جاى بيان كليشه اى و قاعده اى مفاهيم و 
عمليات رياضى، كه در آن زمان مرسوم و متداول بوده است. اين موضوع يكى از تحوالت اساسى در 
روش تدريس معلمان بود كه برخاسته از برنامة درسى رياضى در آن زمان است. اگرچه اكنون با نگاه 
نقادانه مى توان موارد بسيار يافت كه مؤلفان و برنامه ريزان در اجرا و ارائة اين نظر خود چندان موفق 
نبوده اند، اما در مقايسه با گذشته، اقدام صورت گرفته را مى توان از تحوالت خوب آن دوران برشمرد.

3-1- برنامة درسى رياضى دبيرستان
در ادامة برنامة موفق رياضى در دورة ابتدايى و راهنمايى، كتاب هاى درسى رياضى در دبيرستان 

در 
ايران كتاب هاى 

رياضيات جديد با پرداختن به 
موضوعاتى مثل نظرية مجموعه ها 
منطق، جبرو ... باعث دردسر زياد 
براى معلمان و دانش آموزان شده 

بودند، و اغلب معلمان درس 
رياضيات جديد تسلط زيادى از 

نظر محتوايى بر آن درس 
نداشتند
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تغيير كرد و با حضور درسى به نام رياضيات جديد وارد يك دورة خاص و منحصربه فرد در آموزش 
رياضى شد؛ دوره اى كه با تحوالت آموزش رياضى در ساير كشورها هم زمان شده بود، ولى با آن 
تغيير و تحول ها به پايان نرسيد. نهضت آموزش رياضيات مدرن، رياضيات مجرد و غيركاربردى كه 
در بعضى از كشورها مثل آمريكا شروع شده بود به زودى فروكش كرد و با هجمه اى از انتقادات 
آموزشگران و حتى رياضى دانان مواجه شد و كتاب هاى قبلى به سرعت جمع آورى شدند. اما در ايران 
كتاب هاى رياضيات جديد با پرداختن به موضوعاتى مثل نظرية مجموعه ها، منطق، جبر مجموعه ها، 
براى  زياد  دردسر  ... باعث  و  بول  جبر  و  گراف، ماتريس ها  نظرية  بردارى،  فضاى  گروه ها،  نظرية 
معلمان و دانش آموزان شده بودند، به طورى كه يافتن معلم رياضى براى تدريس اين دروس بسيار 
مشكل بود و اغلب معلمان درس رياضيات جديد تسلط زيادى از نظر محتوايى بر آن درس نداشتند. 
از آنجا كه با شروع نظام جديد آموزش متوسطه در آغاز دهة هفتاد بساط اين كتاب هاى درسى 
در ايران نيز برچيده و پس از آن محتواى برنامة درسى رياضيات دبيرستان چندين مرتبه دستخوش 
تغيير شد، اما رياضيات ابتدايى و راهنمايى كماكان پابرجا بود تا اينكه برنامة جديد آموزش رياضى 
پس از سى سال از سال 1391 رونمايى شد. در اين مقاله از پرداختن به تغييرات و تحوالت آموزش 

رياضى دبيرستان خوددارى و به همين مختصر بسنده مى كنيم. 
و  (ابتدايى  عمومى  آموزش  بخش  بر  فقط  ساله  سى  دورة  اين  مرور  ضمن  مطلب  ادامة  در 
چگونگى  و  داليل  و  دوره  اين  در  صورت گرفته  مختصر  تغييرات  و  مى شويم  متمركز  راهنمايى) 
شكل گيرى برنامة درسى جديد رياضى را مورد توجه قرار مى دهيم و در پايان، ويژگى هاى برنامة 

تازه را مرور خواهيم كرد.

2- بررسى تاريخى تحوالت آموزشى 
از سال 1361 كه آغاز رسمى اجراى برنامة درسى رياضى ابتدايى و راهنمايى به حساب مى آيد 
تا سال 1391 كه شروع رسمى برنامة جديد رياضى است، شاهد سه دهه استقامت و پايدارى برنامة 
كشورهاى  و  ايران  آموزش وپرورش  در  كه  هستيم  تحوالتى  و  تغييرات  مقابل  در  رياضى  درسى 
جهان صورت پذيرفته است. تحوالت اين سى سال را در سه دهه به تفكيك بررسى خواهيم كرد. 
در اين مرور تاريخى، فقط به مسائل كالن تأثيرگذار در روند اجراى برنامة گذشته و توليد برنامة 
جديد خواهيم پرداخت. به يقين، عوامل مختلف اجرايى، تحوالت سياسى و تغيير افراد و مسئوالن 
و كارشناسان نيز تأثيراتى در اين روند داشته اند، اما بررسى جزئيات آن ها از حوصلة مخاطب اين 

مقال خارج است.

1-2- دهة شصت: تثبيت برنامه 
اين دهه با تثبيت برنامة آموزش رياضى، اجرا، آموزش معلمان و رفع اشكاالت جزئى برنامه آغاز 
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شد. به يقين اجراى برنامه بسيار دشوار و همراه با مسائل متعدد اجرايى بوده است. از چالش هاى 
تأثيرگذار در اين دوره كم شدن ساعات درس رياضى به ويژه در پاية پنجم دبستان بود، به طورى كه 
با اين كاهش ساعت ها، تعدادى از مفاهيم از كتاب هاى درسى كاسته يا جابه جا شدند. براى مثال 
آموزش محور اعداد و نمايش كسر و عدد مخلوط روى آن و محور مختصات دوبعدى از كتاب 
كالس پنجم حذف و تقسيم عددهاى اعشارى از كالس پنجم دبستان به رياضى اول راهنمايى 
منتقل شد. اين تغييرات در سال 1370 موجب بروز مشكالتى در محتوا و آموزش رياضى شدند و 
تغيير در كتاب هاى درسى رياضى باعث شد كتاب راهنماى معلم با صفحات كتاب درسى انطباق 
نداشته باشد و مرور اين كتاب ها به حاشيه بروند. همچنين در پايان اين دهه موضوع نظام جديد در 
دورة متوسطه مطرح و تدوين كتاب هاى درسى رياضى دبيرستان همراه با تحول اساسى و گسترده 

آغاز شد و تمام توجه و تمركز كارشناسان به كتاب هاى رياضى دبيرستان معطوف شد.

2-2- دهة هفتاد: عالئم هشدار
كم شدن  و  رياضى  درس  ساعات  كاهش  و  دبيرستان  رياضى  كتاب هاى  تحول  با  دهه  اين 
تعداد كتاب هاى درسى رياضى همراه بود. سه كتاب درسى رياضى اول دبيرستان (جبر، هندسه و 
رياضيات جديد) و چهار كتاب درسى رياضى دوم دبيرستان (جبر، هندسه، مثلثات و رياضيات جديد) 
به يك كتاب در هر پايه تبديل شدند! اين تغييرات و تحوالت باعث شد همة توجهات از ابتدايى 
و راهنمايى به سمت دبيرستان برود. اما در دورة ابتدايى شاهد سه تحول اساسى ديگر بوديم: اول 
آنكه درس علوم با ارائة نگرش تازه در حال تحول و تغيير اساسى بود؛ تحولى كه بعدها سرمنشأ 
تغييرات زيادى در برنامه هاى درسى ساير دروس و شيوه هاى آموزشى شد. در واقع همان نقشى 
را كه برنامة درس رياضى در آغاز دهة شصت داشت، برنامة علوم در آغاز دهة هفتاد ايفا كرد. اين 
روند تغيير دور از چشم كارشناسان گروه رياضى نبود و با توجه به اين تغيير رويكرد در هدف گذارى 
(هدف هاى مهارتى و نگرشى) و شيوه هاى تدريس (روش هاى فعال و فرايندمحور) و مطالبة معلمان 
ابتدايى براى همسويى روش هاى تدريس كتاب هاى علوم و رياضى، نخستين هشدار براى درس 

رياضى بود و برنامه ريزى جديدى را براى اين درس طلب مى كرد. 
با ارائة نتايج مطالعة بين المللى تيمز كه در درس هاى علوم و رياضى از سال 1995 آغاز شده 
بود، شوك بزرگى به نظام آموزشى كشور وارد شد. اين حقيقت تلخ در سال 1999 و سپس در 
سال 2003 نيز تكرار شد و عمق فاجعه را در آموزش رياضى و علوم در سطح كالن كشور بيشتر 
مشخص كرد. عده اى در ابتدا سعى در انكار و رد نتايج داشتند، اما رفته رفته با پذيرش آن به فكر 
چاره انديشى افتادند. در اينجا نيز تقاضا براى تغيير برنامة درس رياضى آموزش عمومى باال گرفت 
و احساس نيازها بيشتر شد. هم زمان با اين اتفاق، يك تحول بزرگ در دفتر برنامه ريزى و تأليف 
كتب درسى به وقوع پيوست. مفهوم برنامه ريزى و سند راهنماى برنامة درسى به شدت مورد توجه 
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امكان پذير  مصوب  درسى  برنامة  وجود  بدون  درسى  كتاب هاى  تأليف  كه  به طورى  گرفت،  قرار 
نبود. همچنين موضوع اعتباربخشى برنامه و تصويب آن و نيز اجراى آزمايشى كتاب هاى درسى و 
اعتباربخشى آن ها از ملزومات حتمى اجراى برنامه قرار گرفت و مسئلة تدوين برنامة كتاب درسى 
و اجراى آن را بسيار دشوار و البته با حساب و كتاب و دقيق كرد. به همين دليل، نخستين خيزش ها 

براى تدوين برنامة جديد درسى رياضى با چالش هايى جدى و اساسى مواجه شد و 
هر بار اين تالش ها را به بن بست كشاند.

در پايان دهة هفتاد و با تغيير رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزى، 
توجه و تمركزها از آموزش متوسطه و دبيرستان به سمت دورة ابتدايى 
همراه  به  آن  اساسى  نقش  او  ابتدايى  دورة  به  توجه  لزوم  برگشت. 
موضوع چندتأليفى شدن كتاب هاى درسى ابتدايى مطرح شد. حاصل 
بررسى  و  نقد  همايش  برگزارى  سياست گذارى ها  در  چرخش  اين 

وسيعى  جمع  مشاركت  با  و  منظر  هفت  از  ابتدايى  درسى  كتاب هاى 
از كارشناسان و معلمان سراسر كشور بود و با صرف هزينه هاى زياد 26 

كتاب درسى دورة ابتدايى نقد و بررسى و با تجديدنظر همراه شد. كتاب هاى 
درسى رياضى ابتدايى در پايان دهة هفتاد و با توجه به برنامة كلى مورد تجديدنظر 

قرار گرفت. گرافيك و ظاهر كتاب ها به كلى تغيير كرد و تا حد امكان، تغييراتى در ارائة مفاهيم 
با حذف و اضافة تعدادى تمرين، مسئله و فعاليت به وقوع پيوست و بيشترين تغييرات در كتاب 

رياضى اول ابتدايى صورت گرفت. اما ساختار موضوعى و محتوايى كتاب ها همچنان پابرجا بود.
صالح  به  را  برنامه  كردن  پينه  و  وصله  و  بودند  مخالف  اقدامات  اين  با  كارشناسان  از  عده اى 
اين  و  بودند  موافق  نيز  تعدادى  مى دانستند.  محتوايى  ازهم گسيختگى  موجب  را  آن  و  نمى ديدند 
بعدى  تحوالت  زمينه ساز  را  آن  و  مى دانستند  ضرورى  جديد  درسى  برنامة  تدوين  تا  را  تغييرات 
برمى شمردند. به هر حال با انجام اين تغييرات، كتاب هاى معلم و روش تدريس از گردونه خارج و 

تقريبًا بى استفاده شدند.

3-2- دهة هشتاد: زمينه سازى براى برنامة جديد 
دهة هشتاد با يك اقدام مهم در برنامة رياضى آغاز شد. براساس تجربيات كسب شده در اجراى 
برنامة جديد آموزش علوم و نيز نقد و بررسى كتاب هاى رياضى دورة ابتدايى تصميم بر آن شد 
كه كتاب هاى رياضى دورة راهنمايى مورد تجديدنظر جدى قرار گيرند. تجربة تأليف هاى جديد 
كتاب درسى علوم حاكى از آن بود كه وقتى نگرش هاى تازه و جديد مؤلفان با دانش، تجربه و 
توانايى فعلى معلمان متفاوت است، برنامه ها در اجرا موفق نيستند و درواقع معلمان، كتاب هاى 
جديد را با همان روش هاى سابق درس مى دهند. تجربة نقد و بررسى كتاب هاى دورة ابتدايى و 

كتاب هاى 
درسى رياضى 

ابتدايى در پايان دهة هفتاد 
و با توجه به برنامة كلى مورد 

تجديدنظر قرار گرفت. گرافيك و 
ظاهر كتاب ها به كلى تغيير كرد و 
تا حد امكان، تغييراتى در ارائة 

مفاهيم به وقوع پيوست
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اصالحات آن ها بهانة خوبى بود تا به مرور، زمينه براى تغيير اساسى كتاب ها فراهم آيد، دوره هاى 
قديم  و  جديد  برنامه هاى  بين  تا  شود  آماده  معلمان  ذهن  و  بگيرد  رونق  خدمت  ضمن  آموزش 
آشنا  جديد  برنامة  خواسته هاى  و  اصطالحات  ادبيات،  با  حدى  تا  و  نكنند  احساس  زيادى  فاصلة 
شوند. چون بهترين شرايط تغيير كتاب ها اين است كه سال به سال و به تدريج برنامة 
كتاب هاى  تأليف  و  برنامه ريزى  شروع  با  شود،   قبلى  برنامة  جايگزين  جديد 
پاية  به  تغييرات  تا  مى انجاميد  به طول  زمان  سال  شش  حداقل  ابتدايى، 
اول راهنمايى برسد و تا رسيدن به پاية سوم راهنمايى نُه سال زمان نياز 
داشت. بنابراين تصميم گرفتند كتاب هاى دورة راهنمايى را تغيير دهند. 
در اين بازنگرى، چارچوب محتوايى و موضوعى هيچ تغييرى نكرد، اما 
تا  شد  تالش  آموزشى  فعاليت هاى  كردن  اضافه  با  ارائه  روش  نظر  از 
گامى به سوى روش فعال برداشته شود. همچنين آموزش هشت راهبرد 
حل مسئله در كتاب هاى اول و دوم راهنمايى گنجانده شد. براساس آن، كار 
تكرارى  تمرين هاى  شد.  سازمان دهى  مجدداً  مسئله ها  و  تمرين ها  كالس ها،  در 
و مشابه حذف و به جاى آن ها مسئله هاى جديد برگرفته از روش تميز و متناسب با مطالعات و 
پژوهش هاى او جايگزين شدند. سرگرمى ها و مطالب مجلة رياضى كه پيش از اين كمتر مورد 
توجه قرار مى گرفتند، در متن كتاب جاسازى شدند. رسم هاى كتاب درسى به صورت سازمان يافته 
و با يك الگوى مشخص، هر يك در يك صفحه ارائه شدند. كتاب از نظر فرم و نظام گرافيكى 
دوباره صفحه آرايى و طراحى شد و در اين بين از ساختارى منسجم از نظر فصل، موضوعات اصلى 
و عناوين دروس برخوردار شد. بخش مربوط به هندسه در دو قسمت براى هر نيمسال تنظيم و 
براى هر نيمسال تمرين دوره اى پيش بينى شد. عالوه بر اين تغييرات، براى هر پايه يك كتاب 
راهنماى معلم با ساختارى جديد و مدرن تهيه و ارائه شد. به همراه آن فيلمى در هشت قسمت 
براى آشنايى معلمان با تغييرات انجام شده و آموزش آن ها تهيه و با يك ويژه نامة خبرى به سراسر 

كشور ارسال شد. تمام اين تغييرات انجام شدند، ولى هنوز اساس برنامة درسى قبلى پابرجا بود.
هم زمان با اين تغييرات در كتاب هاى راهنمايى كه در فاصلة زمانى سه ساله از سال 82 تا سال 
85 انجام شدند، برنامة درسى جديد آموزش رياضى تدوين شد. اما تغييرات در مديريت سازمان 
پژوهش و برنامه ريزى آموزشى و دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى باعث شد تا روند اجراى 
آن متوقف شود. از ديگر سو، از همان سال ها تأكيد بر تدوين فلسفة آموزش وپرورش مبتنى بر 
مبانى اسالمى و دينى به جاى استفاده از منابع غربى و همچنين لزوم تحول گسترده در عرصة 
تدوين  و  توليد  كار  بدين ترتيب  مى رسيد.  گوش  به  رهبرى  معظم  مقام  طرف  از  آموزش وپرورش 
اسناد باالدستى از جمله سند تحول، فلسفة آموزش وپرورش و برنامة درس ملى آغاز شد. بيشتر 
برنامه ها و تغييراتى كه در ابتداى راه بودند موكول به اتمام، اعتباربخشى و تصويب اين اسناد شدند.

كتاب 
رياضى ششم 

دبستان آغازگر تغيير 
كتاب هاى درسى رياضى در 

پاية هفتم به بعد خواهد بود و 
موضوع تدوين كتاب ها و اجراى 

برنامه به صورت موازى در 
دبستان و متوسطه دنبال 

خواهد شد

139
1

37
/38

52



در پايان اين دهه، ضمن نگاه به برنامة درسى ملى و نگرش ها و اهداف آن، برنامة درسى جديد 
آموزش رياضى كه از پيش تدوين شده بود با يك بازنگرى كلى نهايى و براى تدوين كتاب هاى 
درسى آماده شد و براساس آن، تأليف كتاب رياضى اول ابتدايى با رويكردى جديد و كامًال متفاوت 
با قبل انجام و اولين محصول و خروجى اين برنامه در سال تحصيلى 91-1390 رونمايى و اجرا 
شد. در پى آن، با آغاز طرح تغيير نظام آموزشى و اجراى برنامة شش سالة دورة ابتدايى در سال 
بعد، كتاب رياضى دوم دبستان در امتداد كتاب رياضى اول و همچنين كتاب رياضى ششم ابتدايى 
تأليف و در سال تحصيلى 92-1391 به اجرا درآمدند. به اين ترتيب، كتاب رياضى ششم دبستان 
آغازگر تغيير كتاب هاى درسى رياضى در پاية هفتم به بعد خواهد بود و موضوع تدوين كتاب ها و 

اجراى برنامه به صورت موازى در دبستان و متوسطه دنبال خواهد شد.

3- ويژگى هاى برنامة جديد رياضى 
طبيعتًا فاصلة زمانى سى ساله ميان برنامة قبلى و برنامة جديد موجب شده است كه تفاوت هاى 
بين اين دو برنامه بسيار زياد و عميق باشد. البته اين مسئله به معناى ضعف برنامة قبلى يا قوت 
برنامة جديد نيست، بلكه به طور طبيعى در اين گذشت زمان تحوالت آموزشى زيادى اتفاق افتاده 
است و شاهد پيشرفت هاى تكنولوژيكى زيادى بوده ايم كه مسير و جهت آموزش ها را تغيير داده اند. 
لذا مقايسه بين اين دو برنامه، شايد قياسى مع الفارق باشد و بهتر است به جاى آن تنها ويژگى هاى 

اصلى برنامة جديد مرور شود. 

1-3- اهداف محتوايى 
يكى از تحوالت صورت گرفته در برنامة جديد، حضور محتوا و موضوعاتى است كه در برنامة 
قبلى كمتر ديده مي شد يا از درجة اهميت كمترى برخوردار بود. براى مثال آموزش مفاهيم احتمال 
از دوم دبستان و گسترده شدن آموزش مفاهيم آمار در دورة ابتدايى از ويژگى هاى برجستة برنامة 
جديد است. عالوه بر آن، تعدادى از موضوعات درسى در پايه هاى تحصيلى جابه جا شده اند. براى 
مثال مفاهيم مربوط به كسر، اندازه گيرى ها، واحدهاى استاندارد طول، زودتر از گذشته ارائه مى شوند 
و موضوعاتى مانند هندسة استداللى و استنتاجى (رويكرد اصل موضوعى به هندسه)، آموزش هاى 
نمادين مثل توان و ترسيم هاى هندسى با تأخير بيشتر مطرح شده اند. بعضى از روش ها و مفاهيم 
نيز با رويكردى تازه ارائه شده اند. براى مثال مى توان تغيير رويكرد در آموزش مفهوم عدد يا روش 

جمع و تفريق كردن را نام برد.
 

2-3- عناصر فرهنگى 
در برنامة جديد به فرهنگ اسالمى و ملى توجه ويژه شده است. در كتاب اول دبستان، طراحى 
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فرش، تقارن ها و الگوهاى موجود در آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در پاية دوم دبستان 
نيز موضوع كاشى كارى و معمارى اسالمى مورد توجه است و به اين ترتيب در هر پاية تحصيلى 
يكى از عناصر فرهنگى كشور ايران مورد توجه بيشتر قرار مى گيرد و عناصر قبلى نيز تقويت و 
تكميل مى شوند. توجه به مؤلفه هاى فرهنگى يكى از پايه هاى اساسى تدوين برنامه است كه در 
نوع چينش و ارائة محتواهاى رياضى تأثيرگذار خواهد بود. براى مثال پرداختن به الگوها و تقارن 
تا اين حد در برنامه هاى قبلى وجود نداشت. همچنين نگاه و رويكرد آموزش به تبديالت هندسى 
تحت تأثير اين عناصر فرهنگى تغيير كرده و به جاى پرداختن به روش هاى رسم و 
اثبات ها، به مشاهده و تجسم چگونگى تأثير اين تبديل به شكل هاى هندسى 

توجه شده است.

3-3- ارائة محتوا
يكى از ويژگى هاى مهم برنامة جديد نحوة ارائة محتوا و نقش دانش آموز 
روش  با  مفاهيم  و  محتوا  تا  است  شده  تالش  است.  يادگيرى  فرايند  در  
معلمان  آموزش  در  شود.  ارائه  دانش آموزان  به  فعاليت محور  قالب  در  و  فعال 
نيز بر اين مسئله تأكيد فراوان شده و از آن ها خواسته شده است تا حد امكان از 
انتقال يك سوية مفاهيم خوددارى كنند. با توجه به اينكه در حال حاضر دانش آموز محور 
آموزش است، به جاى آنكه نسخه اى واحد براى تمام آن ها ارائه شود (براى مثال در نظرية برونر در 
آموزش مجسم، نيمه مجسم و مجرد براى تمام دانش آموزان نسخه اى واحد ارائه مى شد) به سبك هاى 
يادگيرى آن ها توجه شده است. تالش مى شود تا هر مفهوم در سه سبك دست ورزى، تصويرى و 
كالمى ارائه شود. هر كس با توجه به سبك غالب خود، آن مفهوم را به يكى از اين سه روش فرا 

خواهد گرفت. 
شايد مهم ترين ويژگى برنامة جديد در ارائة محتوا براى دانش آموزان اين باشد كه از بيان يك 
روش خاص در محاسبات و اجبار دانش آموزان به فراگيرى آن اجتناب و سعى شده است براى هر 
مفهوم و موضوع محاسباتى، روش هاى متنوع و گوناگون مطرح شود. در تكميل اين روش ها، از 
دانش آموزان نيز سؤال مى شود و از شيوه هايى كه آن ها از قبل مى دانستند يا به ذهنشان رسيده 
است، پرسيده مى شود. در فعاليت كتاب درسى و از طرف معلم اين طور جمع بندى مى كنند كه هر 
كس هر روشى را مايل است انتخاب كند و در حل تمرين ها و مسائل به كار برد. معلم در مقايسة 
هر  كه  است  روشى  آن  بهتر  روش  نمى پردازد.  خاص  روش  يك  به  و  نمى كند  قضاوت  روش ها 
دانش آموز براى خودش پسنديده و با آن راحت است. اين رويكرد در ارزشيابى نيز قابل مشاهده 
است. ارزيابى دانش آموزان براساس يك روش خاص مورد تأييد نيست و از آموزگاران و دبيران 

خواسته شده است كه بر انجام يك روش مشخص در هنگام ارزشيابى تأكيد نكنند.

در حال حاضر كتاب 
رياضى پاية ششم موقتى 

است، زيرا از يك طرف بايد 
خود را با برنامة قبل همسو كند و 
هم زمينه را براى اجراى قطعى 

پاية هفتم فراهم سازد
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4-3- برنامه محورى 
راهنمايى  برنامه  اين  بلكه  مى شود،  انجام  درسى  برنامة  براساس  درسى  كتاب  تدوين  نه تنها 
است براى توليد ساير رسانه هاى برنامه، از جمله كتاب هاى كمك درسى و كمك آموزشى، توليد 
و  ديجيتالى  محتواى  توليد  و  اينترنتى  سايت هاى  راه اندازى  آموزشى،  وسايل  و  دست ورزى  مواد 
درسى  كتاب  دادن  قرار  محور  به جاى  تا  مى شود  تالش  آموزشى.  رسانه هاى  ساير  و  الكترونيكى 
كم كم فرهنگ برنامه محورى جايگزين شود. در اين ميان، تالش هاى خوبى صورت گرفته است، 
از جمله تغيير شيوه هاى آموزش معلمان و جايگزين كردن محتواهاى ديجيتالى در قالب تصويرى 
و محتواى سايت اينترنتى و عادت دادن تدريجى معلمان به مراجعه و دسترسى به سايت هايى كه 
قرار  مخاطبان  اختيار  در  را  رياضى  مفاهيم  آموزش  براى  تدريس  روش هاى  يا  تكميلى  محتواى 

مى دهند. 
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شارلمانى
 عبدا... جعفرى

نويسنده: ديل اوا گلفند
مترجم: رضا عليزاده

ناشر: ققنوس، چاپ اول، 1390، 112 صفحه

«رهبران جهان باستان» نام مجموعه كتاب هايى است كه «انتشارات ققنوس» منتشر كرده و 
هر جلد آن به يكى از رهبران جهان قديم اختصاص دارد: از جمله ارسطو، توسيديد، سقراط، 
ژوليوس سزار، رامسس دوم، اسكندر مقدونى، كنفوسيوس، حمورابى، خشايارشا و شارلمانى. 
اين مجموعه در سال گذشته در جشنوارة كتاب هاى آموزشى رشد به عنوان كتاب هاى برتر معرفى 
شد. از آنجا كه معرفى مشروح يكايك اين كتاب ها در «جوانه» ممكن نيست، در اين جا تنها يكى 
از آن ها، يعنى كتاب «شارلمانى» را كه شخصيتى كمتر شناخته شده است، به طور مشروح معرفى 

مى كنيم. نخست به اختصار ببينيم كه به قول معروف «شارلمانى كه بود و چه كرد؟»
شارلمانى (814- 748 م) فرزند پپين، امپراتور فرانك ها بود و فرانك ها اقوامى بودند كه كشور 
فرانسه را به وجود آوردند. وقتى شارلمانى جانشين پدرش شد، به سراسر اروپا لشكر كشيد  و قلمرو 
خود را گسترش داد. آن گاه هنگامى كه به  درخواست پاپ لئونى سوم، در سال 800 ميالدى، ايتاليا 
را هم تصرف كرد، در حضور پاپ تاج امپراتورى مقدس روم را بر سر گذاشت. شارلمانى در واقع با 
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اين كار «امپراتورى مقدس روم» را تأسيس كرد. وى اروپا را متحد كرد و دين مسيحيت 
را بيش از پيش گسترش داد. مردى فرهنگ دوست و با ديانت بود. شهر «آِخن» در آلمان 

كنونى را كه زادگاه و مركز حكومت  وى بود، به شهرى آباد تبديل كرد 
و با دعوت از معماران و هنرمندان بناهاى باشكوهى در آن ساخت.
يك بار  كه  به طورى  بود،  جبار  مردى  شارلمانى  همه،  اين  با 

پادشاه  اين  ببرند!  سر  يك جا  را  اسير  حدود 4500  داد  دستور 
نمى توان  چندان  را  او  اين رو  از  بود.  الرشيد  هارون  معاصر 
متعلق به جهان باستان دانست. زيرا حداقل براى ما ايرانيان، 
در  مى شود،  گفته  اسالم  از  پيش  دوره هاى  به  باستان  دوران 

حالى كه وى نزديك به دو قرن پس از اسالم مى زيست. به هر 
حال، ميان هارون الرشيد و شارلمانى روابطى هم برقرار بود و بين 

آن دو سفير نيز مبادله شد.
حال برگرديم به كتاب حاضر از اين كتاب حدود 100 صفحه به شرح 

گاه شمار،  را  بقيه  و  دارد  اختصاص  شارلمانى  اقدامات  و  شخصيتى  جلوه هاى  و  زندگى 
كتاب شناسى، منابع اينترنتى و نمايه تشكيل مى دهد. بخش هايى كه به زندگى شارلمانى 
م  آرتور  قلم  به  است  پيشگفتارى  كه  رهبرى»  «دربارة  از:  عبارت اند  مى شوند  مربوط 
شلزينگر. متأسفانه جايگاه شلزينگر در كتاب مشخص نشده است، ولى مى توان احتمال 
داد كه «ويراستار مجموعه» بوده است. زيرا اين پيشگفتار در همة كتاب هاى مجموعه 
نخستين  و  فرانك ها  مقدس؛  روم  امپراتور  است:  چنين  بخش ها  بقية  عنوان  است.  آمده 

كارولژيان؛ مردى متمايز؛ شاه سلحشور؛ اصالحات و نوزايى؛ ميراث شارلمانى. 
نوشتة شلزينگر پيرامون موضوع «رهبرى و رهبران» است و صرف نظر از خود كتاب، 
مقاله اى خواندنى و تأمل برانگيز محسوب مى شود. وى مى نويسد: «هيچ راه مطمئنى وجود 
ندارد كه بشود پيش  بينى كرد چه كسى رهبرى نيك خواهد بود و چه كسى رهبرى پليد. 
اما نگاهى به مجموعة مردان و زنانى از رهبران جهان باستان، برخى سنجه هاى مفيد را 
ارائه مى دهد. براى مثال، يكى از سنجه ها اين است كه آيا رهبران با استفاده از زور رهبرى 

مى كنند يا با استفاده از مجاب كردن، دستور دادن يا راضى كردن. 
به هر حال، شارلمانى يكى از رهبران بزرگ جهان است كه قضاوت هاى متفاوتى دربارة 
او وجود دارد.  گفتيم شارلمانى فرزند پپين بود. اما بهتر است بگوييم او نوة شارل مارتل 
بود، شارل مارتل همان است كه در تاريخ جنگ هاى ميان مسيحيان و مسلمانان اسپانيا 
شهرت دارد. او در جنگ تور با عبدالرحمن، حاكم اندلس (اسپانيا)، توانست لشكريان او را 
متوقف كند و اجازه ندهد مسلمانان قلمرو بيشترى از اروپا را تصرف كنند. به همين دليل 

شارلمانى 
يكى از رهبران بزرگ 

جهان است كه قضاوت هاى 
متفاوتى دربارة او وجود دارد.  

فرزند پپين بود. اما بهتر است بگوييم 
او نوة شارل مارتل بود، شارل مارتل 
همان است كه در تاريخ جنگ هاى 

ميان مسيحيان و مسلمانان 
اسپانيا شهرت دارد
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اروپاييان مسيحى او را به اصطالح يكى از ناجيان اروپا در تاريخ اين قاره به حساب 
مى آورند. 

مردى متمايز
جرجى زيدان، نويسندة عرب، رمانى با عنوان «شارل و عبدالرحمن» 
نوشته و در آن شارلمانى را «مردى متمايز» دانسته است. چرا؟ زيرا او 
از خردسالى ويژگى هايى داشت و در بزرگى هم ويژگى هاى ديگرى پيدا 
كرد كه در مجموع سبب شد بيشتر مورخان او را بزرگ ترين پادشاه قرون 
وسطا بدانند. شارلمانى هنوز 10 سال نداشت كه همراه پدرش به سفرهاى جنگى 
مى رفت. 10 سال داشت كه به واليتعهدى رسيد و سرانجام در 29 سالگى شاه شد. به 

اين ها بايد پاى بندى او به ديانت مسيح و رعايت شعائر آن را هم اضافه كرد. 
امتياز ديگر شارلمانى فرهيختگى او بود. به اهميت دانش و دانش آموزى واقف بود و اين 
را از پدر و مادرش ياد گرفته بود. به همين سبب مراقب بود فرزندانش خوب تحصيل كنند. 
اينهارت كه در دستگاه شارلمانى مى زيست و زندگى نامة او را نوشته است، نقل مى كند: 
«شارلمانى اصرار داشت كه هم پسران و هم دخترانش علوم مقدماتى شامل چهار عمل 

اصلى، هندسه، نجوم، موسيقى و زبان و ادبيات التين را بياموزند» (48). 
از اين مهم تر آنكه وى تحصيل علم را در ميان رعاياى خود نيز ترويج مى كرد. جالب 
است كه على رغم اين همه فرهيختگى، شارلمانى نمى توانست بنويسد. نكتة ديگر اين كه 
باوجود مسيحى و مؤمن بودن، چهار پنج همسر و شايد هم بيشتر داشت. از سوى ديگر 
اجازه نداد دخترانش ازدواج كنند و آن ها تا آخر عمر بدون همسر ماندند. اين صفات و 

رفتارهاى شارلمانى باعث شد تا از او تصويرى پر از تناقض در تاريخ ثبت شود.

اصالحات و نوزايى
شارلمانى را بايد يكى از اصالحگران بزرگ اروپا و در واقع يكى از احياگران اروپا در 
و  شد  احيا  او  به دست  قرن  چهار  از  پس  روم  فروپاشيدة  امپراتورى  دانست.  وسطا  قرون 
ساختارهاى اجتماعى و نهادهاى مدنى، همچون دستگاه قانون و آموزش دائمى، بازسازى 
شد. همچنين، نظام حكومتى متحول گرديد و فرهنگ گسترش يافت. به طورى كه به نظر 
نويسندة اين كتاب، همين اقدامات او چشم انداز وقوع رنسانس بزرگ قرن پانزدهم اروپا 

را ترسيم كرد.
و  شارلمانى-  دستاوردهاى  مهم ترين  مى كند: «شايد  تأكيد  گلفند،  اوا  كتاب،  نويسندة 
به ظن قوى ماندگارترين آن ها- احياى مجدد آموزش و پرورش بوده است؛ به طورى كه 

امتياز ديگر 
شارلمانى فرهيختگى 

او بود. به اهميت دانش و 
دانش آموزى واقف بود و اين 

را از پدر و مادرش ياد 
گرفته بود
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مدرسة او در آخن به سرمشقى براى عالمان تبديل شد» (76).
شارلمانى 45 سال پادشاهى كرد و در 72 سالگى بر اثر بيمارى درگذشت. مردى كه 
همة عمر را در جنگ، گسترش فرهنگ و ترويج دين مسيح گذرانده بود، از خود ميراث 
بزرگى به جا گذاشت. ميراث او چه بود؟ اروپاى يكپارچه. نويسنده در صفحات پايانى كتاب 
مى نويسد: «اگرچه امپراتورى شارلمانى با مرگ او در سراشيبى زوال افتاد، اما ميراث او 
تا به روزگار فعلى پابرجا و بى همتاست. اقدام او براى متحد كردن قبايل و فرهنگ هاى 
اروپا، در كنار تعهد او به نگهدارى نسخه هاى خطى و تحصيلى، اروپا را به سوى سپيده دم 

تمدنش سوق داد.» (99).
نشر  از  باستان»  جهان  «رهبران  كتاب هاى  مجموعه  مى سازد،  خاطرنشان  پايان  در 
«ققنوس»، كارى ارزشمند است كه به ويژه مى تواند براى دبيران تاريخ قابل استفاده باشد. 
دانش آموزان  جمله  از  و  عادى  خوانندة  براى  و  هستند  بدون دست انداز  و  روان  ترجمه ها 
سال هاى راهنمايى و متوسطه به خوبى قابل فهم اند. لذا كتاب هاى مناسبى براى نگهدارى 

در كتابخانة مدرسه محسوب مى شوند.
از بيان اين انتقاد هم نبايد خوددارى كنيم كه سه ضميمة پايانى كتاب شامل كتاب شناسى، 
براى مطالعة بيشتر و منابع اينترنتى، هر سه به زبان انگليسى هستند كه مى توان گفت 
براى قريب به اتفاق خوانندگان بى استفاده  است. ناشر و مترجمان خودشان مى توانستند 
تعدادى منبع مناسب را در زبان فارسى بيابند و آن ها را جايگزين اين فهرست هاى انگليسى 

كنند. بى شك اين بر حسن كار مى  افزود.
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«چلچراغى در تاريكى»، روايتى از زندگى مرحوم استاد سيدعلى اكبر صنعتى است؛ روايتى منظم 
و بدون پيچدگى كه از نقطة الف (آغاز زندگى قهرمانى) شروع مى شود و با نظمى ّعلّى (سببى) در 
بستر زمان پيش مى رود. هر چيزى، حادثه اى و شخصيتى، سبب اتفاق بعد از خود مى شود. به همين 

دليل فهم داستان براى مخاطب بسيار آسان است.
در خوانش يك شرح حال يا بيوگرافى خواننده مى داند كه قرار نيست با حادثه اى خارق عادت 
يا عجيب و باورنكردنى روبه رو شود؛ برخالف ادبيات پست مدرن كه متن، با حساب و كتاب هاى 
خواننده مطابق نيست و حوادث براساس اتفاق و شانس رقم مى خورند. شما از ابتداى كتاب در قالبى 
معمول و مشخص قرار مى گيريد و مى توانيد حدس بزنيد كه كودك (قهرمان داستان) با مشكالت 
و دشوارى هاى زيادى كه عمدتًا مالى هستند، مواجه مى شود. در پايان هم با سعى و تالش، صبر 
و بردبارى، و توكل به خدا، هنرمندى به نام مى گردد. تم اصلى داستان ايمان و پشتكارى است كه 
قهرمان را به هدف اصلى مى رساند. خط و ربط و انسجام ماجراها هم به خاطر نظم زمانى مشخص 

و مرتب آن هاست.

روايت شناسى 
كتــــــاب 
«چلچــراغى
 در تاريــكى»

 فاطمه رضايى

(بر پاية زندگى استاد سيدعلى اكبر صنعتى)
اثر هادى سيف انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و 

نوجوانان براى گروه سنى «هـ»
تقديرشده در نهمين جشنواره كتاب هاى آموزشى رشد
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قهرمان «چلچراغى در تاريكى» در گذار از دنياى كودكى و مراحل نوجوانى و بزرگ سالى دچار 
بحران درونى يا هويتى (شخصيتى) نمى شود. در كشمكش ايمان و اعتقاد قرار نمى گيرد. نسبت 
به آرمان ها و آرزوهايشان، و اهداف يا اعتقاداتش دچار ترديد نمى شود. تنها تنش و درگيرى او با 
موقعيت ها، شرايط و وضعيت و محيط اطراف است. كشمكش درونى او فقط نزاع موقعيت ها با 

خواسته هاى دل اوست.
وقتى در كودكى روى چارقِد سفيِد گلداِر بى بى نقاشى مى كشد، يا بر ديوارهاى يتيم خانه با ذغال 
گل و بوته مى كشد، نزاع بين ميل شديد به نقاشى (نيروى محرك) و وحشت از عواقب كارى را كه 
مى داند ناخوشايند است (عوامل بازدارنده) تجربه مى كند. در اوج عقل و درايت، وقتى ديگران او را 
به خاطر رفتار خردمندانه و بزرگ ساالنه اش، به سرپرستى (دركارگاه قالى بافى يا خوابگاه يتيم خانه) 
مى گمارند، به پيروى از دلش شبانه كاج سبزى روى قالى مى بافد يا بر ديوار نقاشى مى كشد. و در 

نهايت هم در درونش نزاع بين عشق به فراگيرى هنر و دورى از مادر را مى يابد.
سيدعلى اكبر، فرزند سيدمحمدرضا، در خردسالى پدرش را بر اثر فقر و طاعون از دست مى دهد. 
مادر (بى بى) با كار براى ديگران و نشستن پاى «چرخو» (چرخ نخ ريسى) يگانه فرزندش را بزرگ 
مى كند. از همان كودكى عشق او به نقاشى را مى فهمد و برايش كاغذ و مدادرنگى تهيه مى كند. 
بى بى به علت ضعف و مريضى از عهدة خرج خانه برنمى آيد. على اكبر به يتيم خانه مى رود و بى بى 
هر هفته به او سر مى زند و محبتش را نثار يتيمان ديگر آنجا نيز مى كند. محبت پدرانة سرپرست 
خود  براى  را  او  فاميل  نام  نوجوان،  سيِد  مى شود  باعث  حاج على اكبر،  او  نام  هم  حاجى  يتيم خانه، 
انتخاب كند و نيز مرام و كنش مردانة او را كه كمك به كودكان يتيم و تالش براى تعليم وتربيت 

آن ها تا پايان عمر بود.
كرده اند  سعى  تمثيلى،  داستان هاى  بيان  حتى  بزرگان،  زندگى  وقايع  كردن  روايت  با  قديم  از 
و  قابل قبول  به طبع  و  فهم  و  درك  قابل  ما  براى  كه  كنند  و «طبيعى سازى»  عادى  را  مفاهيمى 
پذيرش باشد. در زندگى ما هميشه مجموعه اى از طرح هاى اوليه يا «كالن طرح1» وجود داشته 
هر  آوردن  دست  به  كه «براى  است  اين  ما  زندگى  كالن  روايت هاى  از  يكى  مثال،  براى  است. 
چيزى بايد زحمت كشيد». به عبارت ديگر، «نابرده رنج گنج ميسر نمى شود». اين طرح كالن كه 
در شكل گيرى زندگى اجتماعى ما نقش ايدئولوژيك دارد، در روايت هاى متفاوت يك اصل طبيعى 
فرض شده است. اما آيا به حقيقت، اين شعار يك اصِل طبيعى است؟ آيا افراد موفقى كه امروز 
جامعه،  هنرمند  قشر  به خصوص  رسيده اند؟  گنج  به  رنج  با  همه  مى بينند،  خودشان  اطراف  بچه ها 
نقاشان، مجسمه سازان و... آيا آنان كه نام و ثروتى يافته اند، همگى با صرف كوشش و تالش مداوم 

يافته اند؟
در  تغيير  اينكه  بدون  مداوم اند،  سختى  و  رنج  حال  در  جامعه  در  عده اى  مى بينند  ما  نوجوانان 
زندگى شان پيش بيايد، وعده اى با داشتن سياست هاى كارى و آگاهى از مناسبات و روابط اجتماعى 
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كه  مى سازند  را  روايى  قالب هاى  از  مجموعه اى  اوليه»  دارند. «طرح هاى  موفق ترى  زندگى  و... 
براساس  را  صنعتى  مرحوم  زندگى  نويسنده،  مى گويد.  كالن3»  «روايت هاى  آن ها  به  «ليوتار2» 
مرحوم  زندگى  روايت  است.  كرده  روايت سازى  ما  سنتى  جامعة  در  موجود  كالن  طرح هاى 
عرصة  در  انسانى  نهضت  كردن  چون «برپا  كالنى  روايت هاى  از  است  پر  صنعتى  سيدعلى اكبر 

هنر»، «آرمان گرايى هنرمند»، «پذيرش رنج و فقر براى دستيابى به هنر» و... .
خوِد  و  دوستان  استادان،  زبان  از  داستان  جاى جاى  سيف،  هادى  نويسنده، 
مرحوم صنعتى به نصيحت جوانان مى پردازد و درس اخالق و زندگى مى دهد.
يكى ديگر از روايت هاى كالن در زندگى نامة صنعتى، «نقش و حضور 
زن در زندگى مردان» است. مادرى كه تمام عمر حامى پسرش بوده و 
گذشته  بزرگش  آرمان هاى  به  پسر  دستيابى  براى  خود  زندگى  از  حتى 
و  دلسوزى  مى زند.  صدا  سرور  و  شازده  آقا،  را  او  نوجوانى  از  است. 
نيز،  پسرش  سالمندى  زمان  در  حتى  كه  ايرانى»  «مادر  يك  جان نثارى 

نگران سرماخوردگى اوست.
صبورى  مى سازد. «با  و  مى سوزد  عمرى  نيز  صنعتى  مرحوم  همسر  مهرى، 
جمعيت ناآرام خانواده را اداره مى كند و براى بچه ها هم پدر است هم مادر» [چلچراغ، 
ص 323]. تا شوهرش به كار هنر بپردازد و در نهايت وقتى -مثل يك زن ايرانى- از خستگى غر 
مى زند و شكايت مى كند، با حرف هاى مادرشوهرش، چون «عروسى باوفا، متين و باحجب» ساكت 
و قانع مى شود! (همان، ص 342). اين ها همه روايت هاى كالنى هستند كه بر فرهنگ ما غلبه 

دارند و انتظار مى رود نسل امروز نيز آن ها را بپذيرد!
از  كه  روايتى  ساختار  دارد.  جريان  محدود  معنايى  حوزة  در  مشخص  روايى  ساختار  با  داستان 
يك طرف فهم نوجوان را از جهان شكل مى دهد و براى او معنايى از اين جهان مى سازد، و از 
طرف ديگر، حوزة معنايى او را از جهان محدود مى كند. ما در زمان خودمان پاى اين روايت ها 
مى نشستيم و انديشه هاى شكل گرفته از آن ها -يا همان روايت هاى كالن- را مى پذيرفتيم. اما 
مى خندند.  سيندرال  كارتون  به  حتى  رسيده اند.  دلزدگى  به  موجود  روايت هاى  از  امروز  بچه هاى 
آن ها به دنبال ساختارهاى روايتى متفاوتى هستند. روايت هاى ساختارشكنى مثل «شرك»! گويى 
از اسطوره هاى كالنى كه روزى به نظر مى رسيد پاسخ تمام مشكالت را دارند، نااميد شده اند و 
است.  نكرده  حل  را  آنان  از  مشكلى  هيچ  كه  مى دانند  ارزش گذارى هايى  و  ايدئولوژى ها  را  آن ها 
روايت هاى معاصر مى كوشند نوع هاى جديدى از روايت را ارائه كنند؛ حركت هايى بر ضد «گرند 

نريتيوها» يا «روايات كالن».
صحبت بر سر اين نيست كه نبايد بچه ها با زندگى نامة بزرگان عرصة علم و هنر آشنا شوند، 
يا زندگى نامه ها و حسب حال ها (زندگى نامه هاى خودنوشت) ارزش و اهميت كمى دارند. برعكس، 

روايت 
زندگى مرحوم 

سيدعلى اكبر صنعتى پر 
است از روايت هاى كالنى 

چون «برپا كردن نهضت انسانى 
در عرصة هنر»، «آرمان گرايى 
هنرمند»، «پذيرش رنج و فقر 

براى دستيابى به هنر» و... 
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به خاطر اهميت و نقش تربيتى ارزشمندى كه افراد بزرگ در نسل امروز و آيندة ما دارند، بايد به «فرم 
جديد» براى ارائة انديشه، هنر و دانش آنان بينديشيم. بايد «نگاهى جديد» به زندگى گذشتگان 
داشته باشيم. نصايح تكرارى به شعار تبديل مى شوند، حال آنكه «نگاه تازه و عادت زدايى» قدرت 
يعنى  به «خرده روايت»ها،  كالن،  روايت هاى  جاى  به  مى شود  مى كند.  افزون  را  انديشه  و  درك 
«بازنمايى» بخش هايى از زندگى و حوادث و وقايعى پرداخت كه ذهن خواننده را به تفكر و انديشه 
وادارد. به جاى اينكه به صورت منفعل در مقابل القاى انديشة نويسنده قرار بگيرد، براى درك و 

نگاه جديد به متن و نيز جهان هستى، به حركت و تكاپو بيفتد.
براى مثال، مرحوم صنعتى در عمر 90 سالة خود بسيارى از حوادث سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
روزگار خود را درك كرده است و با بسيارى از بزرگان چون ملك الشعرا بهار، مرحوم دهخدا، 
نيما يوشيج و ديگر هنرمندان نقاش و خطاط خاطرات مشترك داشته كه در كتاب به آن ها اشاره 
شده است. هر كدام از اين ها مى تواند تلنگرى براى تفكر و نگرش تازه باشد (بدون تحليل و آوردن 
ساخته  مصدق  از  او  كه  را  مجسمه اى  جماعت  روز  يك  وادارد).  انديشه  به  را  خواننده  فقط  دليل 
است، گل باران مى كنند و فرداى آن روز، عده اى به نمايشگاه او هجوم مى آورند و مجسمه را خرد 

مى كنند.
در  محرومان،  چهرة  ساختن  براى  را  عمرش  تمام  و  بود  مردمى  هنر  طرفدار  صنعتى  مرحوم 
نفع  به  تهران  توپخانة  ميدان  در  دائمى  نمايشگاه  اويك  كرد.  صرف  بيچارگان  و  بندماندگان 
محرومان داشت. نمايشگاه چهاراه كالج خود را -كه آن زمان باالشهر بود- به ميدان راه آهن آورد 
تا عامة مردم از آن بازديد داشته باشند. از اينكه ميوه فروش ها اجناسشان را به داخل نمايشگاه بردند 
و كنار مجسمة حافظ و مولوى پرتقال بم فروختند، ابرو در هم نكشيد و حضور «شاهنامه»خوانان 
و فال حافظ گيران را در نمايشگاه استقبال مردمى دانست. اما در جريان انقالب، «ميوه فروش هاى 
همساية نمايشگاه، در سوداى تسخير مكان نمايشگاه، در نقاب انقالبى بودن به نمايشگاه هجوم 

آوردند و شكستند و ويران كردند مجسمه ها را، و خاك آن ها را توبره كردند!» (همان، ص 346).
مفهوم هنر مردمى چيست؟ با هنر عامه پسند چه تفاوتى دارد؟ هر كدام چه نسبتى با زيبايى شناسى 
بيان،  نحوة  بايد  اما  دهد،  پاسخ  سؤال ها  اين  به  (زندگى نامه)  بيوگرافى  يك  نيست  قرار  دارند؟ 
سؤال برانگيز باشد و خواننده (نوجوان) را به انديشه وادارد. به جاى اينكه چلچراغى در تاريكى دست 

او دهد، افروختن شمعى را به او بياموزد.

 پى نوشت
1. masder plot

2. ليوتار، ژان- فرانسوا، در كتاب «گزيدة مقاالت روايت»، اثر مارتين مكوئيالن.
3. grand narrative
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سند برنامة درسى ملى، سندى است كه نقشة كالن برنامة درسى و چارچوب نظام برنامه ريزى 
درسى كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش وپرورش نظام جمهورى اسالمى ايران تعيين و تبيين 
مى كند. اين سند در پانزده بخش به شرح زير به تصويب شوراى عالى آموزش وپرورش رسيده است.

1. چشم انداز
راستاى  در  ايران  اسالمى  جمهورى  آموزش وپرورش  تربيتى  و  درسى  برنامه هاى  چشم انداز 
فرهنگ و تمدن اسالمى - ايرانى در افق 1404 با بهره گيرى از الگويى پيشرفته و بومى، زمينة 
تربيت نسلى متفكر، عاقل و خالق، مؤمن و خودباور، دانا و بصير، متخلق و خودساخته، تالشگر و 
سالم، خوديادگيرنده، مفتخر به ايرانى بودن، جهان انديش، توانا در توليد علم و فناورى و وفادار به 

ارزش هاى اسالمى، ملى و انقالبى را فراهم مى سازد. اين برنامه ها داراى ويژگى هاى زير است:
1. مبتنى بر مبانى و ارزش ها و معارف اسالم ناب محمدى(ص)؛

2. برخوردار از يافته هاى معتبر علمى و پژوهشى با تأكيد بر بومى سازى آن ها؛
3. بهره مند از دستاوردها و يافته هاى علمى فرهنگ و تمدن اسالمى - ايرانى؛

4. منسجم، متعادل، كارآمد، نشاط آفرين، پويا، انعطاف پذير و مشاركت پذير در توليد و اجرا؛
5. ناظر به ويژگى ها و نيازهاى همه جانبة متربيان و نيازهاى اساسى جامعه؛

نقشه راه 
آمـوزش

چشم انداز، رويكرد و اصول حاكم 
بر سند برنامة درسى ملى

 سيد امير رون
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6. بهره مند از تجربه هاى موفق ملى و جهانى با استفاده از ابزارها و شيوه هاى علمى و اثربخش؛ 
7. برخوردار از رويكردى نوآورانه، آينده پژوهانه و واقع بينانه، متناسب با فطرت الهى انسان؛

8. تأكيد كننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه اى از تحقق مراتبى از حيات طيبه و كانون اصلى 
تحقق اهداف برنامه هاى درسى و تربيتى.

2. اصول ناظر بر برنامة درسى و تربيتى
مديريت  و  برنامه ريزى  سياست گذارى،  بر  ناظر  تنيده  درهم  و  هماهنگ  به صورت  اصول  اين 
برنامه هاى درسى و تربيتى از سطح ملى تا سطح مدرسه است، به طورى كه عناوين آن بدين قرارند: 

1-2. دين محورى؛ 
2-2. تقويت هويت ملى؛

3-2. اعتبار نقش يادگيرنده؛
4-2. اعتبار نقش مرجعيت معلم (مربى)؛

5-2. جامعيت؛
6-2. توجه به تفاوت ها؛

7-2. تعادل؛
8-2. يادگيرى مادام العمر؛

9-2. جلب مشاركت و تعامل؛
10-2. يكپارچگى و فراگيرى.

3. رويكرد و جهت گيرى كلى
رويكرد برنامه هاى درسى و تربيتى «فطرت گرايى توحيدى» است. اتخاذ اين رويكرد به معناى 
زمينه سازى الزم براى شكوفايى فطرت الهى دانش آموزان از طريق درك و اصالح مداوم موقعيت 
آنان به منظور دستيابى به مراتبى از حيات طيبه است. از منظر اين رويكرد، طرز تلقى و ويژگى هاى 

متمايز هفت مؤلفة اصلى برنامه كه در ادامه آمده به تفصيل بيان شده اند:
1-3. دانش آموز؛

2-3. معلم (مربى)؛
3-3. محتوا؛

4-3. ياددهى و يادگيرى؛
5-3. ارزشيابى؛

6-3. محيط يادگيرى؛
7-3. مدير مدرسه.

سند 
برنامة درسى 

ملى، سندى است كه 
نقشة كالن برنامه درسى و 

چارچوب نظام برنامه ريزى درسى 
كشور را به منظور تحقق اهداف 
آموزش وپرورش نظام جمهورى 

اسالمى ايران تعيين و 
تبيين مى كند
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4. الگوى هدف گذارى
در قالب يك چارچوب مفهومى منسجم و يكپارچه، پنج عنصر اساسى تعقل، ايمان، علم، عمل 
و اخالق و چهار عرصة ارتباط دانش آموز با خود، خداوند، خلق و خلقت به صورت به هم پيوسته 
عمل  راهنماى  و  مختلف  سطوح  در  اهداف  تدوين  براى  متعال،  خداوند  با  ارتباط  محوريت  با  و 

برنامه ريزان و مجريان تبيين و تدوين شده اند.

5. هدف كلى برنامه هاى درسى و تربيتى
هدف كالن برنامه بدين قرار است: تربيت يكپارچة عقلى، ايمانى، علمى، عملى 
و اخالقى دانش آموزان، به گونه اى كه بتوانند موقعيت خود را نسبت به خود، خداوند، 
ديگر انسان ها و نظام خلقت به درستى درك و توانايى اصالح مستمر موقعيت فردى 

و اجتماعى خويش را كسب كنند.

6. شايستگى هاى پايه
انتظار مى رود، دانش آموزان در دورة تحصيالت مدرسه اى، در مجموعة عناصر پنج گانة الگوى 
هدف گذارى، به مرتبه اى از شايستگى هاى پايه دست يابند. اين شايستگى ها كه در 33 هدف در 

برنامه تصويب شده اند، بيان تفضيل يافته اى از هدف كلى به شمار مى روند. 

7. حوزه هاى يادگيرى
حوزه هاى يادگيرى، حدود محتوايى، روش ها، فرايندها و عناصر كليدى يادگيرى را به صورت 
بيانيه روشن مى سازند. اين حوزه ها با يكديگر ارتباط دارند و عناوين موضوعات درسى در دوره ها و 

پايه هاى تحصيلى لزومًا معادل عناوين حوزه ها كه در ادامه آمده اند نخواهند بود.
1-7. حكمت و معارف اسالمى؛

2-7. قرآن و زبان قرآنى؛
3-7. زبان و ادبيات فارسى؛

4-7. فرهنگ و هنر؛
5-7. سالمت و تربيت بدنى؛

6-7. كار و فناورى؛
7-7. علوم انسانى و مطالعات اجتماعى؛

8-7. رياضيات؛
9-7. علوم تجربى؛

10-7. زبان هاى خارجى؛

رويكرد 
برنامه هاى 

درسى و تربيتى 
«فطرت گرايى 
توحيدى» است
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11-7. آداب و مهارت هاى زندگى و خانواده.

8. اصول حاكم بر راهبردهاى ياددهى - يادگيرى
مطابق سيزده اصل مصوب اشاره شده در اين بخش، راهبردهاى ياددهى و يادگيرى بايد بتوانند 
بستر الزم را براى تحقق اهداف برنامه هاى درسى و تربيتى در راستاى شكوفايى فطرت و دستيابى 

به مراتبى از حيات طيبه تدارك ببينند.

9. اصول حاكم بر ارزشيابى پيشرفت تحصيلى و تربيتى
براى نظام بخشى به تصميمات ارزشيابى پيشرفت تحصيلى و تربيتى در 
نظر  مّد  بايد  بخش  اين  در  شده  اشاره  اصل  ده  تحصيلى،  دوره هاى  كلية 

برنامه ريزان درسى و معلمان قرار گيرند.

10. فرايند توليد برنامه هاى درسى و تربيتى حوزه هاى 
يادگيرى

در اين فرايند، گام هاى توليد يازده راهنماى برنامة حوزه هاى يادگيرى از مرحلة 
تحليل برنامة درسى ملى و اسناد تحول بنيادين تا اعتباربخشى وتصويب و اجراى برنامه به صورت 

نمودار آمده اند.

11. سياست هاى توليد مواد و رسانه هاى يادگيرى
در طراحى و توليد مواد و رسانه هاى يادگيرى، بر هشت سياست مصوب در اين بخش تأكيد شده 
است. به طورى كه از مهم ترين آن ها مى توان به تعيين استانداردهاى ملى، توانمندسازى مدرسه، 
فناورى  به كارگيرى  معلمان،  سراسرى  مشاركت  براى  زمينه سازى  و  تأليفى  چند  سياست  توسعة 
اطالعات و ارتباطات در توليد محتواى الكترونيكى و به كارگيرى سياست برنامة محورى اشاره كرد. 

12. ساختار و زمان آموزش
اين بخش شامل دو قسمت است: 

1-12. ساختار نظام آموزشى: اين قسمت از 7 بند تشكيل شده است، به طورى كه از مهم ترين 
گزاره هاى آن مى توان به اين موارد اشاره كرد: ساختار نظام تحصيلى آموزش وپرورش در جمهورى 
اسالمى ايران با توجه به سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، شامل شش سال دورة ابتدايى و 
شش سال دورة متوسطه است. هر دورة تحصيلى نيز به دو دورة سه ساله تقسيم مى شود كه با 
توجه به نوع برنامه هاى درسى شامل دورة عمومى (مركب از دورة ابتدايى و دورة متوسطة اول) و 

انتظار مى رود 
دانش آموزان در دورة 

تحصيالت مدرسه اى، در 
مجموعة عناصر پنج گانة الگوى 

هدف گذارى، به مرتبه اى از 
شايستگى هاى پايه دست 

يابند
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نيمه تخصصى دورة متوسطه دوم خواهد بود.
دورة پيش دبستان به دورة دو ساله اى (4 تا 6 سال) اطالق مى شود كه تحت پوشش 
برنامه هاى آموزشى و تربيتى تهيه شده از سوى سازمان پژوهش و برنامه ريزى 

آموزشى قرار خواهد گرفت. 
سن شروع دورة ابتدايى شش سال تمام خواهد بود و دورة متوسطة 

دوم داراى سه شاخصة نظرى، فنى وحرفه اى و كاردانش است.
2-12. زمان تعليم وتربيت: اين قسمت مشتمل بر هشت بند است. 

از مهم ترين بندهاى آن مى توان به بندهاى زير اشاره نمود:
طول سال تحصيلى از اول مهر ماه هر سال تا پايان خرداد ماه سال 
بعد خواهد بود. زمان آموزش رسمى براى دورة ابتدايى 850 جلسه، دورة 
متوسطة اول 1110 ساعت و دورة متوسطة دوم شاخة نظرى 1184 و شاخة 
در  اين،  بر  عالوه  بود.  خواهد  ساعت   1400 تا   1280 كاردانش  و  فنى وحرفه اى 
تمامى دوره ها 50 ساعت به فعاليت هاى خارج از كالس و مدرسه و 50 ساعت در اختيار استان ها، 

مناطق و مدارس قرار مى گيرد.

13. سياست ها و الزامات اجرايى
در  كننده  تعيين  نقشى  كه  نظام هايى  زير  از  يكى  به عنوان  درسى  برنامه هاى  در  تحول 
و  امكانات  شرايط،  آوردن  فراهم  مستلزم  دارند،  آموزش وپرورش  بنيادين  تحول  طرح  تحقق 
زيرساخت هاى فنى و تخصصى براى طراحى و اجراى برنامه هاى مرتبط با برنامة درسى ملى 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  به طورى كه  شده اند،  مصوب  بند  هشت  در  استلزامات  اين  است. 
كاهش  به سمت  حركت  اقدامات،  كلية  بر  مشتمل  بلندمدت،  و  فراگير  جامع،  برنامه اى  تهية 
در  مؤثر  روش هاى  به كارگيرى  برنامه ها،  ارزشيابى  و  اجرا  تدوين،  طراحى،  فرايند  در  تمركز 
و  طراحى  كافى،  مالى  منابع  اختصاص  متخصص،  انسانى  نيروى  ارتقاى  و  نگهداشت  تأمين، 
به كارگيرى روش هاى اثربخش در اشاعه، مشاركت بخش هاى مختلف و پايش مستمر برنامة 

ملى. درسى 

14. ارزشيابى برنامة درسى ملى
هدف از ارزشيابى برنامة درسى ملى، فراهم كردن اطالعات توصيفى و قضاوتى به منظور درك، 
تصميم گيرى و پاسخ گويى نسبت به ميزان اثربخشى و تحقق اهداف و نتايج آشكار و پنهان عناصر 

برنامه و فرابرنامه است. اين ارزشيابى با رعايت ده گزارة مصوب اين بخش انجام مى پذيرد.

مطابق 
سيزده اصل مصوب 

اشاره شده در اين بخش 
راهبردهاى ياددهى و يادگيرى 
بايد بتوانند بستر الزم را براى 

تحقق اهداف برنامه هاى درسى 
و تربيتى در راستاى شكوفايى 
فطرت و دستيابى به مراتبى 

از حيات طيبه تدارك 
ببينند
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15. پيوست ها
در اين بخش، ساير پيام ها و رهنمودهاى برنامة درسى ملى در چهار قسمت آمده اند.

مبانى  اول  گروه  مى شوند.  تقسيم  عمده  گروه  دو  به  مبانى  علمى:  و  فلسفى  مبانى   .15-1
فلسفى هستند كه از منابع دينى الهام گرفته و شامل بخش هاى هستى شناختى، انسان شناختى، 
معرفت شناختى و ارزش شناختى هستند. گروه دوم مبانى علمى هستند كه از دانش ها و يافته هاى 
جامعه شناختى و روان شناختى سرچشمه مى گيرند. مبانى فلسفى به مانند مالك و معيارى براى 
قضاوت و گزينش نظريه هاى علمى در تعليم وتربيت عمل مى كنند. بيان جداگانة مبانى دين شناختى 
كه براساس منابع معتبر تدوين شده است، صرفًا به مباحثى دربارة دين (نظير چيستى و چرايى و 

جايگاه دين در زندگى) مى پردازد.
برنامه هاى  تفضيلى  اهداف  تدوين  در  دانش آموزان:  توانايى هاى  و  انتظارات  نيازها،   .15-2
درسى و تربيتى، آگاهى و توجه به مخاطبان برنامه از جهات گوناگون (چالش ها و مشكالت آنان، 
نيازهاى رشدى، توانايى ها و الزامات آموزشى) حائز اهميت است، به طورى كه در اين قسمت به 

تفصيل آمده است.
3-15. نيازها، انتظارات و توانايى هاى جامعه: مسائل جامعه و مطالبات و نيازهاى اجتماعى از 
جمله متغيرهايى هستند كه همواره نقش ويژه در تدوين اهداف تفصيلى برنامه هاى درسى دارند. 
برنامه هاى درسى بايد مسائل اجتماعى به ويژه ارتباط بين مدرسه و جامعه، شناخت جامعه و فرهنگ 
پيش روى  چالش هاى  و  مسائل  و  شهروندى  نيازهاى  جامعه،  آيندة  و  حال  نيازهاى  به  توجه  آن، 
جامعه و ارائة راه حل براى مقابله با آن به منظور دستيابى به يك جامعة مطلوب را مورد توجه قرار 

دهند. اين بخش به تفصيل به مباحث اشاره شده پرداخته است.
4-15. واژه نامة برنامة درسى ملى: در اين بخش، مفاهيم اساسى و كليدواژه هاى برنامة درسى 

ملى تعريف و تبيين شده اند.
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ويژگى هاى اختصاصى
IT كتاب هاى آموزشى

اشارهاشاره
از  كه  است  مقاله اى  عنوان   IT آموزشى  كتاب هاى  اختصاصى  ويژگى هاى 
دكتر  آقاى  توسط   IT حوزه  كتاب هاى  براى  آموزشى  كتاب هاى  توليد  راهنماى 
اعتبار  مراحل  كه  است  شده   تهيه  گلزارى  زينب  دكتر  خانم  و  عطاران  محمد 
بخشى خود را مى گذراند. مطالعه اين مقاله براى پديدآورندگان اين كتاب ها 

كارگشا خواهد بود.

منظور از ويژگى هاى اختصاصى، ويژگى هاى برگرفته از تعريف و نقشى است كه هر يك از انواع 
آثار برعهده دارد.

در عصر حاضر، تحوالت شگرفى نحوة كسب تجربة فراگيرندگان را در معرض دگرگونى قرار 
داده است. در رأس اين تحوالت، «فناورى اطالعات و ارتباطات» (فاوا) قرار دارد كه برخى آن 
را «انقالب اطالعاتى»1 خوانده اند. فاوا محيطى را به وجود آورده است كه همة افراد قادرند در هر 

غير قابل
استناد
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زمان به اطالعات مورد نياز خود دست يابند. نظام هاى آموزشى جهان در دو دهة اخير- به ويژه در 
كشورهاى توسعه يافته- يكى از راهبردهاى توسعة خود را، توسعة فاوا در آموزش و پرورش قرار 

داده اند.
اين گونه  مى توان  گوناگون  كشورهاى  پرورش  و  آموزش  در  را  راهبرد  اين  عمدة  محورهاى 

جمع بندى كرد:
 ارتقا و افزايش توانايى معلمان در زمينة به كارگيرى فاوا؛

 تجهيز مدارس به امكانات و ابزارهاى مورد نياز براى گسترش فاوا؛
 بهره گيرى بهينه از فاوا براى تغيير ساختار آموزش؛

 استفاده از فاوا براى ايجاد فرصت هاى يادگيرى و تحصيل براى همة افراد جامعه؛
 توسعة منابع انسانى متخصص مورد نياز جامعه در زمينة فاوا؛

 استفاده از فاوا به منظور ارتقاى كيفيت آموزش و بهبود روش هاى تدريس [جاللى و عباسى، 
.[1383

و  آن  توسعة  سياست هاى  تدوين  به  پرورش  و  آموزش  در  فاوا  توسعة  است  روشن  البته 
تصميم  گيرى هاى اجرايى براى تحقق آن در عرصة برنامة درسى بستگى دارد.

بيش از دو دهه از ورود فاوا به قلمروى برنامة درسى كشورهاى توسعه يافته مى  گذرد و تقريبًا 
به موازات آن اين موضوع در آموزش و پرورش ايران مورد توجه جدى قرار گرفته است. توسعة 
فاوا در آموزش و پرورش در اشكال گوناگونى متظاهر شده است. تجهيز مدارس به آزمايشگاه هاى 
رسانه اى  چند  جشنواره هاى  برگزارى  (رشد)،  ايران»  مدارس  ملى  «شبكة  شكل گيرى  رايانه اى، 
رشد و جشنواره هاى توليد محتواى الكترونيكى، برگزارى دوره هاى «آى سى دى ال» براى معلمان 
و كارمندان، تأسيس مدارس هوشمند، انتشار نشرية تخصصى در حوزة فاوا و تعليم و تربيت (رشد 
مدرسه فردا) و انجام طرح هاى پژوهشى، از جمله اقداماتى بوده كه در آموزش و پرورش صورت 

گرفته است.
به منظور توسعة برنامة درسى مبتنى بر فاوا و توليد كتاب هاى كمك آموزشى در همان راستا، 
بايد به اصول و مبانى روشنى تكيه كرد تا به اهداف كلى آموزش و پرورش كشور، پيشرفت هاى 
جهانى و اصول تعليم و تربيت دست يافت. اين اصول برحسب مطالعات تطبيقى، فلسفة آموزش و 
پرورش جمهورى اسالمى ايران، پژوهش هاى علمى و تجارب به دست آمده در كشور به قرار زيرند:

1. توجه به فراهم آوردن موقعيت هاى عملى براى كاربرد فاوا
بايد بتوان مهارت هاى فاوا را در موقعيت هاى عملى به كار برد. امروزه در مطالعات بين المللى 
بهره  واقعى  زندگى  در  مهارت خود  و  دانش  از  ميزان  چه  تا  افراد  كه  مى شود  توجه  نكته  اين  به 
مى گيرند. مطالعات «پيزا»2 از جملة اين مطالعات است كه دانش آموزان را در سن 15 سالگى در 
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سه عرصة خواندن، رياضيات و علوم در سطح بين المللى ارزيابى مى كند. دانش آموزان از اين حيث 
ارزيابى مى شوند كه تا چه ميزان مى توانند دانش و مهارت خود را در اين سه عرصه در زندگى 
واقعى به كار گيرند. بخش زيادى از مهارت هاى فاوا اگر در عمل به كار نروند، پس از مدتى كوتاه 
فراموش مى شوند. اگر معرفت بشرى را به مجموعة دانش هاى نظرى و دانش هاى عملى تقسيم 
كنيم، بخش زيادى از آنچه كه فاوا مى ناميم، در بخش دانش هاى عملى قرار مى  گيرد. به همان 
نحو كه مهارت معلمى مستلزم معلمى كردن است و كسى به صرف دانستن روش تدريس، توانايى 
معلمى را كسب نمى كند، مهارت هاى فاوا را نيز بايد در صحنه هاى عملى كسب كرد. از اين رو 
آموزش هاى ارائه شده در اين حيطه بايد قابليت استفاده در موقعيت هاى واقعى را داشته و كاربردى 

باشند و كتاب كمك آموزشى به آن عرصه ها توجه كند.

2. تأكيد بر پرورش خالقيت
يكى از هدف هاى كسب دانش فاوا، كمك به جريان توليد دانش و ايجاد «جامعة دانش بنياد» 
است؛ جامعه اى كه در آن ارزش به زمين، كار و سرمايه منحصر نيست و توليد دانش ارزش آفرين 
كنند،  فراهم  بايد  را  آفرينشگرى  و  خالقيت  زمينه هاى  كه  درسى  كتاب هاى  بر  عالوه  لذا  است. 
از  دانش آموزان  كه  شوند  تنظيم  به گونه اى  بايد  فاوا  حيطة  كمك آموزشى  كتاب هاى  محتواى 
كه  كنند  فراهم  را  موقعيتى  شوند و  بازداشته  شده  تعيين  پيش  از  قالبى و  كليشه اى،  فعاليت هاى 
دانش آموز امكان فراتر رفتن از موقعيت هاى محدود را بيابد و به آفرينش راه هاى تازه و آزمون 
محدود  گزينه هاى  يا  آن  يا  اين  پاسخ هاى  به دنبال  كه  كتاب هايى  كند.  اقدام  جديد  عرصه هاى 

هستند، نمى توانند اين مهم را تحقق بخشند.

3. تأكيد بر تفكر انتقادى
قابليت  شخص  به  كه  تفكرى  است؛  انتقادى  تفكر  رشد  تربيت،  و  تعليم  عالى  اهداف  از  يكى 
كشف حقيقت را مى دهد. در مقابل هر انديشه اى به راحتى تسليم نمى شود و طالب برهان و دليل 
است. در آغاز با توسعة فاوا در آموزش و پرورش تصور مى شد كه توسعة فاوا موجب تضعيف تفكر 
انتقادى مى شود. انديشمندانى مانند پستمن3 (1995) معتقد بودند كه رشد فاوا سبب شده است كه 
به جاى تفكر دربارة اطالعات، فراگيرندگان براى دستيابى به اطالعات تالش كنند. او معتقد بود كه 
اطالعات در كتاب ها به طور دقيق انتخاب شده اند و به طور منطقى به آموزش سلسله مراتب دانش 
كمك مى كنند، ولى اطالعات الكترونيكى چنين نيستند. دستيابى آسان به اطالعات، دانش آموزان 
را از رنج تحقيق و پذيرش انتقاد آزاد مى كند، ولى در عين حال وقت آن ها را صرف تفكر نمى كند. 
على رغم اين تصورات، ظرفيت هاى جديدى كه فاوا ايجاد كرده است، مانند وبالگ ها، شبكه هاى 
اجتماعى، ارتباط از طريق پست الكترونيكى، فضاهاى تعاملى در آموزش مجازى و مانند اين ها، 
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از  پاره اى  كه  مى دهند  نشان  تحقيقات  دهند.  پرورش  را  انتقادى  تفكر  كه  دارند  را  آن  قابليت 
فعاليت ها در عرصة فاوا، مانند فعاليت وبالگ نويسى، تفكر انتقادى، خالقيت، شهود و تفكر قياسى 
 Huffaker,] مى شوند  آن ها  اجتماعى  روابط  بهبود  موجب  و  مى كنند  تقويت  دانشجويان  در  را 
2005]. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى در عرصة فاوا بايد به گونه اى تدوين شوند كه بر رشد 

تفكر نقاد از طريق طرح پرسش هاى تأمل برانگيز و انتقادى تأكيد داشته باشند.

4. گسترش پژوهش در زمينة فاوا
رشد جوامع فرهنگى امروزه در گروى هم گرايى، تعامل، گفت وگو، و 

تبادل دانش، اطالعات و فرهنگ بشرى است. نهاد آموزش و پرورش 
مهم ترين نقش و وظيفه را در اين مسير برعهده دارد. يعنى اگر بستر 
پژوهشگرى  روحية  پرورش  براى  آموزشى  محيط هاى  در  مناسب 
فضاى  شود،  مهيا  افكار  و  انديشه ها  تعامل  و  تبادل  زمينة  و  فراهم 

دوسوية  روش هاى  به  اطالعات  يك طرفة  انتقال  به جاى  آموزش 
فاوا   .[1381 [عطاران،  شد  خواهد  هدايت  دانش  و  اطالعات  كسب 

گوناگون  اشكال  به  را  پژوهش  فرصت  و  امكان  كه  است  عرصه هايى  از 
دسترسى  كه  اطالعاتى  منابع  حيث  از  نخست  مى دهد.  قرار  كاربران  اختيار  در 

آشنا  است،  شده  انجام  او  از  پيش  كه  آن چه  با  را  محقق  و  است  امكان پذير  سهولت  به  آن  به 
مى سازد. ديگر از آن جهت كه زمينة تبادل نظر با محققان و پژوهشگران را فراهم مى سازد و 
عرصة تحقيقات جديد و در عين حال نقد و نظر ايجاد مى شود. كتاب هاى كمك آموزشى نيز در 
اين راستا، عالوه بر آن  كه بايد «پژوهش محور» باشند، مى توانند سايت هاى اطالعاتى مربوط 
به حوزة خود را معرفى كنند و به نوعى به پرورش روحية تحقيق و معرفى منابع اطالعاتى و 

صاحب نظران حوزة خود بپردازند.

5. معرفى پروژه هاى داخلى و خارجى آموزشى
بيش از يك دهه است كه پديدة فاوا به عرصة تعليم و تربيت پانهاده و نظام هاى آموزشى و 
فرهنگى  مرزهاى  حتى  و  جغرافيايى  مرزهاى  است.  فراخوانده  چالش  به  را  تحصيلى  محيط هاى 
و عقيدتى نفوذپذير شده اند. پس بايد با آگاهى، شناخت و هوشمندى و نيز با تكيه بر فرهنگ و 
مؤلفه هاى بومى و آمادگى براى پذيرش تحوالت علمى و بين المللى، نقش و جايگاه خود را پيدا 
كنيم [عطاران، 1381]. بر اين اساس، محتواى كتاب هاى كمك آموزشى اين حوزه مى توانند با 
معرفى پروژه هاى دانش آموزى داخلى و خارجى و هدايت دانش آموزان براى شركت در پروژه ها و 

كاربردى كردن دانشى كه كسب كرده اند، اقدام كنند.

كتاب هاى 
كمك آموزشى عالوه بر 

آن  كه بايد «پژوهش محور» 
باشند، مى توانند سايت هاى 

اطالعاتى مربوط به حوزة خود را 
معرفى كنند و به نوعى به پرورش 

روحية تحقيق و معرفى منابع 
اطالعاتى و صاحب نظران حوزة 

خود بپردازند
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6. تأكيد بر مشاركت گروهى
بر مبناى ديدگاه «مكتب ساخت گرايى»، محيط يادگيرى در حال توسعه است. به اين معنا كه 
يادگيرى به صورت مشاركتى و گروهى براساس تبادل انديشه ها و نظرات دانش آموزان صورت 
مى پذيرد. لذا در محتواى آموزشى كتاب هاى اين حوزه، مشاركت و همكارى دانش آموزان در كسب 

اطالعات و توسعة دانش بايد مورد تأكيد و توجه قرار گيرد.

7. تأكيد بر خودراهبرى يادگيرنده
دسترسى  و  حاضر  عصر  در  اطالعات  افزايش  فاوا،  دستاوردهاى  از  يكى 
از  تربيت  و  تعليم  نظام  كه  به گونه اى  آن هاست؛  از  وسيعى  حجم  به  آسان 
در  اگر  است.  داده  جهت  تغيير  «دانش محورى»  سمت  به  «معلم محورى» 
كالس سنتى، معلم نقش دانشمندى همه چيزدان را داشت كه همواره در صحنه 
بود و تصور دانش آموز اين بود كه هرچه از معلمش بپرسد او مى داند، اكنون با 
معلم  از  را  انتظارى  چنين  نمى توان  ديگر  اطالعاتى،  منابع  به  گسترده  دسترسى 
داشت. معلم نقش راهنمايى را پيدا كرده كه در كنار صحنه ايستاده است و دانش آموزان 

را در فضاى سرشار از اطالعات، در مسير درست هدايت مى كند.
خوداتكايى و استقالل در يادگيرى، از ويژگى هاى بارز فضاى فاوا محسوب مى شود كه با توجه 
به عنوان  آن ها  از  مى توان  حوزه،  اين  يادگيرى  و  آموزشى  محيط هاى  اغلب  بودن  كاربرپسند  به 
ابزارى براى ارتقاى راهبرى در يادگيرى استفاده كرد. لذا كتاب هاى كمك آموزشى در اين حوزه 
هم بايد تا حد امكان با اين فضا همانندى كنند و به گونه اى تدوين شوند كه خودآموز باشند و به 

راهنمايى معلم براى آموختن محتواى آن ها نيازى نباشد.

8. توجه به ارزش ابزارى و مشاهده اى طبيعت
باتوجه به ارزش ابزارى و آيه اى طبيعت در فرهنگ اسالمى، توسعة فاوا در برنامة درسى نبايد 
آن اند  بر  پاره اى  لذا  كند.  دور  طبيعت  با  تماس  و  مشاهده  از  را  فراگيرندگان  كه  باشد  به گونه اى 
دارد،  ارزش  ديگر  دوره هاى  از  بيش  طبيعت  با  مستقيم  تماس  كه  كودكى  نخست  دورة  در  كه 
نبايد سوگيرى تعليم و تربيت به سويى باشد كه يادگيرنده تماس كمترى با طبيعت داشته باشد. 
فراگيرندگان بايد مشاهدة طبيعت و تماس مستقيم با آن را بياموزند. به خصوص در دورة كودكى 
نبايد بر اين آموزش ها تأكيد داشت. در سنين باالتر نيز برنامة درسى بايد در مواردى كه هزينه ها 
كاهش مى يابد و يا استفادة از آزمايشگاه هاى مجازى موجب كاهش تخريب محيط زيست مى شود، 
از اين آموزش ها بهره ببرند. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى نبايد در استفاده از فاوا مبالغه كنند، 

تا تجربه هاى مستقيم به فراموشى سپرده نشوند و يا اهميت آن ها ناچيز انگاشته نشوند.

كتاب هاى 
كمك آموزشى 

به گونه اى تدوين شوند 
كه خودآموز باشند و به 

راهنمايى معلم براى آموختن 
محتواى آن ها نيازى 

نباشد
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9. تأكيد بر تلفيق فاوا با برنامة درسى
مطالعة تجربه كشورهاى مختلف جهان نشان مى دهد كه اغلب اين كشورها در آغاز مباحث فاوا 
را به صورت مستقل در برنامة درسى خود گنجاندند، ولى به تدريج فاوا را در برنامة درسى تلفيق 
كردند. برخى تحقيقات نشان مى دهند همة كشورها فاوا را به مثابه ابزارى براى بهبود يادگيرى 
محتواى برنامة درسى در نظر گرفته اند و همة كشورهاى مورد مطالعه فاوا را در تمام موضوعات 

برنامة درسى تلفيق كرده اند [امام جمعه، 1383].
بر اين قياس كتاب هاى كمك آموزشى حوزة فاوا بايد به موضوعات درسى خاص معطوف باشند 
رشته هاى  ساير  و  جغرافيا  فيزيك،  رياضيات،  مانند  دانش  خاص  حوزه هاى  در  را  فاوا  كار  مثًال  و 

درسى آموزش دهند.

10. تأكيد بر گسترش سواد اطالعاتى
«سواد اطالعاتى» به معناى مجموعة توانايى  هايى است كه به افراد امكان تشخيص نيازهاى اطالعاتى، 
تعيين آن ها و ارزشيابى و كاربرد مؤثر اين اطالعات را مى دهد [Huvila, 2011: 237- 245]. برنامة درسى 
بايد به مفهوم نوين سواد در عصر اطالعات توجه كند و سواد اطالعاتى را در برنامة خود بگنجاند. 
تجربة كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه ارائة درسى تحت اين عنوان سودمند نيست و بهتر 
است كه سواد اطالعاتى باتوجه به مفهوم آن در متن درس هايى مانند علوم، مطالعات اجتماعى و 
مانند اين درس ها گنجانده شود [موسى پور، 1385؛ فتحى واجارگاه، 1384]. در اين راستا كتاب هاى 
كمك آموزشى حوزة فاوا نيز بايد به مفهوم سواد اطالعاتى توجه كنند و توانايى تشخيص به موقع 

نياز به اطالعات و نحوة دسترسى و ارزشيابى اطالعات را در دانش آموز ايجاد كنند.

11. توجه به ويژگى  اجتماعى بودن انسان
رايانه مورد توجه متخصصان قرار گرفته است، انزواى  يكى از مخاطراتى كه از بدو گسترش 
كاربران رايانه و كاهش تعامالت اجتماعى آنان است. خوش بختانه با گسترش شبكه هاى اجتماعى 
در اينترنت، تا حدود زيادى اين نگرانى رفع شده است. باتوجه به اين كه انسان داراى هويت جمعى 
و فردى است و بايد هر دو جنبه مورد توجه قرار گيرد، تعامل مؤثر اجتماعى از اصول برخاسته از 
مبانى فلسفى آموزش و پرورش ايران است [باقرى، 1383]. بنابراين براى توسعة فاوا در آموزش و 
پرورش بايد به گونه اى عمل كرد كه پرورش روحية اجتماعى به خطر نيفتد. براى مثال، با استفاده 
اجتماعى  شبكه هاى  از  مناسب  استفادة  و  گروهى  نگارش  ابزارهاى  مشاركتى،  پژوهش هاى  از 
تكاليف  و  تمرين ها  ارائة  بر  عالوه   كمك  درسى  كتاب هاى  لذا  يافت.  دست  مهم  اين  به  مى توان 
فردى مى توانند از ظرفيت هاى جمعى فاوا براى گسترش روحية جمع گرايى استفاده كنند و بر آن 

تأكيد داشته باشند.
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12. توجه به تفاوت هاى فردى و سبك هاى يادگيرى گوناگون
يكى از مشكالت  آموزش، پاسخ دادن به نيازهاى يادگيرى فراگيرندگان است. فاوا اين مجال 
يادگيرى  سبك هاى  ميان  و  ببرد  شدن  انفرادى  سمت  به  را  آموزش  كه  است  كرده  فراهم  را 
فراگيرندگان و شيوه هاى آموزش سازگارى بيشترى فراهم كند؛ به گونه اى كه افراد با توانايى هاى 
مختلف و گوناگونى در سرعت يادگيرى، با آموزش هاى فضاى فاوا به آسانى سازگار شوند. بر اين 
اساس كتاب هاى كمك آموزشى نيز بايد به گونه اى طراحى شوند كه سرعت متفاوت خوانندگان خود 

و نيز سبك هاى گوناگون يادگيرى آن ها را لحاظ كنند.

13. طراحى فعاليت هاى يادگيرى براساس رويكرد «ساخت گرايى»4
با گسترش كاربرد فاوا، تغييرات متعددى در آموزش و پرورش به طور هم زمان به وقوع پيوسته اند. 
از آن ميان، مى توان به تحول مفهوم آموختن اشاره كرد. به بيان ديگر، در عصرى كه اطالعات 
هميشه و همه وقت در دسترس دانش آموزان است، مفهوم يادگيرى نيز تغيير يافته است. آنچه بايد 
مورد توجه قرار گيرد، ياد دادن چگونه ياد گرفتن (آموزش يادگيرى) يا همان رويكرد ساخت گرايى 

است.
كه  هنگامى  بيستم،  قرن   70 دهة  در  است،  رفتارگرايى  كه  يادگيرى  مكانيكى  نسبتًا  ديدگاه 
روان شناسى شناختى و به طور مشخص ديدگاه هاى پياژه مطرح شد، رو به افول گذاشت. امروزه 
ديدگاه  هاى شناختى به طور وسيعى در آموزش تحت عنوان «بر ساخت گرايى» به كار مى روند. بر 
ساخت گرايان به يادگيرى نه به عنوان رويداد، بلكه به عنوان فرايندى مى نگرند كه افراد به وسيلة 
آن، هدف خود را از خالل تجربه هايشان مى سازند. اصول راهنماى آموزش بر ساخت گرا به شرح 

زير است:
 فراهم آوردن تجربياتى براى دانش آموزان كه مستلزم فرايند ساخت  دانش است؛

 فراهم آوردن تجربياتى كه متضمن چشم اندازهاى گوناگون است؛
 ايجاد محيط يادگيرى دانش آموزمدار كه در آن، فراگيرندگان در تنظيم اهداف يادگيرى نقش 

مهم دارند؛
 فراهم آوردن زمينة همكارى دانش آموزان؛

 استفاده از اشكال متفاوت ارائة درس؛
 تشويق فعاليت هاى فراشناختى و فعاليت هاى مبتنى بر تأمل.

بر اين اساس اعتقاد بر اين است كه نحوة استفاده از نظريه هاى يادگيرى، مواجهه با فناورى 
اطالعات و كاربرد آن در تعليم و تربيت تأثير مى گذارد يا به بيان ديگر، نحوة انديشيدن ما دربارة 
آموزش و يادگيرى، بر نحوة طراحى و استفاده از فناورى هاى تربيتى اثر مى گذارد. از اين روست كه 
برخى معتقدند رويكردهاى يادگيرى مانند رفتارگرايى، با هدف جامعة اطالعاتى كه پرورش افراد 
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آفرينشگر و خالق است، سازگار نيست. كاربرد فاوا بايد بر رويكردهايى متكى باشد كه ظرفيت 
دانش آموزان  به  بايد  حوزه  اين  كمك آموزشى  كتاب هاى  در  بنابراين  دارند.  را  اهداف  اين  تحقق 

آموخت كه در جريان آموختن خود فعال باشند و دانش را خود بسازند.

14. توجه به مهارت هاى حل مسئله و تفكر عقالنى
باتوجه به قابليت عقل در آدمى و تأكيد آيات قرآن بر اين توانايى و نيز امكان 

رشد عقل از طريق نقادى هاى مداوم [باقرى، 1383]، توسعة فاوا در برنامة درسى 
بايد به گونه اى باشد كه به رشد عقل و انديشة نقاد بينجامد و مهارت هاى سطح 
باالى تفكر آموخته شود. دانش آموزان بايد از خالل برنامة درسى ضرورت نگاه 
انتقادى به اطالعات را دريابند، نه اين كه اطالعات موجود در منابع الكترونيكى 
را بدون چون و چرا بپذيرند. اين خطر كه منابع شناسايى شده از طريق شبكه، 

به دليل منشأ اينترنتى قابل اعتماد و داراى اعتبار تلقى شوند، يا پديدة مرجعيت 
اينترنتى شكل بگيرد، جدى است [مهر محمدى و نفيسى، 1383].

بر اين اساس كتاب هاى كمك آموزشى در حوزة فاوا بايد به گونه اى نوشته شوند كه رشد عقل 
و انديشة نقاد را تقويت كنند و مهارت هاى سطح باالى تفكر را بياموزند، محتواى آموزشى نبايد 
به گونه اى باشد كه فراگيرندگان اطالعات موجود در منابع الكترونيكى را بدون قيد و شرط بپذيرند. 
فراگيرندگان بايد در پاسخ گويى به فعاليت هاى پيرامون هر موضوع آموزشى، آزادى عمل داشته 

باشند.

15. استفاده از منابع گوناگون در آموزش
گسترش فاوا امكان دسترسى به منابع گوناگون را فراهم كرده است كه هم از حيث محتوا و 
هم از نظر قالب ارائة آن ها، داراى تنوع و گوناگونى هستند. يعنى مخاطبان فاوا امروزه نه تنها به 
در  منابع  اين  بلكه  دارند،  دسترسى  خود  اطالعاتى  نيازهاى  يافتن  براى  بى شمار  و  فراوان  منابع 
اشكال متفاوت مانند متن، گرافيك، صدا، فيلم و مانند اين ها ارائه مى شوند. لذا كتابى كه مى خواهد 
خواننده را به استفاده از چنين فضايى ترغيب كند، بايد حداقل از منابع گوناگون بهره بگيرد و در 

حد محدوديت هاى نوشتار مكتوب، داراى تنوع در ارائه نيز باشد.

16. توجه به عنصر اخالق
توجه به ارزش ها از اصول مسلم تربيت دينى و اخالقى است. بنابراين در فضاى آموزش فاوا 
بايد زمينه اى فراهم كرد كه فراگيرندگان از ابتدا با مبانى رفتار در فضاى مجازى آشنا شوند و در 
عين حال از امكان سوءاستفاده هايى كه احتمال وقوع آن ها در فضاى مجازى وجود دارد، اطالع 

كتاب هاى 
كمك آموزشى بايد 

رفتارهاى سوءاخالقى 
از قبيل سرقت علمى را 

مرتكب نشوند، به مسائلى 
مانند حقوق مؤلف 

ملتزم باشند
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پيدا كنند. همچنين، فراگيرندگان بايد با مسئلة «حقوق مؤلف»5، رعايت مالكيت فكرى و ساير 
مسائل اخالقى در حوزة فاوا آشنا شوند. آموزش چگونگى مصونيت اخالقى به فراگيرندگان نيز 
ضرورى است. فراگيرندگان بايد با راه هاى اخالقى استفاده از فاوا آشنا شوند و تبعات اجتماعى و 
حقوقى استفادة نامناسب از امكانات فاوا مانند اينترنت را بدانند. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى 
به  نشوند،  مرتكب  را  علمى  سرقت  قبيل  از  سوءاخالقى  رفتارهاى  بايد  حوزه  اين  در 
معرفى سايت هاى نامناسب غيراخالقى نپردازند و به مسائلى مانند حقوق مؤلف 

ملتزم باشند.

17. اهتمام به تربيت هنرى و زيبايى شناختى
قالب هاى  ديگر  و  گرافيك  تصوير،  صدا،  متفاوت  قالب هاى  در  فاوا 
اختيار  در  ارزان  بسيار  بهاى  با  و  آسانى  به  را  هنرى  ارائه هاى  موجود، 
كاربران قرار مى دهد. همچنين، فرصت هاى مغتنمى فراهم آورده است تا 
كاربران عالقه مند به سهولت به بزرگ ترين آثار هنرى دسترسى داشته باشند 
و تجربه هاى زيبايى شناختى خود را گسترش دهند. عالوه بر آن، فاوا فرصت 
تأثيرگذارى معلمان بر آموزش را از طريق چند رسانه اى ها افزايش داده است و براى 
معلمان فرصت ارائه هاى هنرى تر را ايجاد كرده است. رايانه هاى شخصى هم با استفاده از نرم افزارهاى 
گرافيكى اين امكان را ايجاد كرده اند كه دانش آموزان به سادگى از فضاى گرافيك هنرى استفاده و 

رنگ را تجربه كنند.
نرم افزارهاى گرافيكى امكان آموزش هنر به دانش آموزان را در سطوح گوناگون به صورتى بسيار 
آسان تر فراهم مى كنند. اين نرم افزارها غالبًا به گونه اى طراحى شده اند كه به صورت فردى و منطبق 
خالقيت  بروز  امكان  رايانه  خاص  فضاى  به دليل  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  كاربر  قابليت هاى  بر 
در اين فضا به مراتب آسان تر و بيش از فضاى سنتى هنر است و به تجربه هاى گوناگون هنرى 
معطوف به ابداع و خالقيت مى توان دست يافت. باتوجه به موارد پيش گفته، توجه به جنبه هاى 
زيباشناختى در بهره گيرى از فاوا اهميت مضاعف مى يابد. لذا استفاده از تصوير و گرافيك هنرى در 

طراحى كتاب كمك آموزشى بايد هم سو با فضاى موجود در فاوا باشد.

فرم هاى ارزشيابى كتاب هاى كمك آموزشى
اين فرم ها با هدف ارزش يابى كتاب هاى كمك آموزشى حوزة «آى سى تى» طراحى و در اختيار 

ارزشيابان قرار داده مى شوند. فرم ارزشيابى شامل سه بخش عمده است:
الف) مشخصات كتاب كمك آموزشى

در اين قسمت اطالعات مربوط به اثر درج مى شود كه از شناس نامة كتاب قابل استخراج است 

در صورتى كه كتاب 
امتياز و شايستگى الزم را 

كسب كرده باشد، در يكى از 
سطوح زير قرار داده مى شود:
1.معرفى در كتاب درسى

2.معرفى در مجالت آموزشى رشد
3.معرفى در كتاب نامة رشد
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و شامل اين موارد مى شود:
 نام يا عنوان كتاب؛

 نام نويسنده/ مترجم؛
 ناشر؛

 تاريخ انتشار.
ب) جدول فهرست وارسى (چك ليست)

اين جدول حاوى سؤال هاى هدف دار برگرفته از ويژگى هاى تعريف شده است كه براى ارزشيابى 
كتاب هاى كمك آموزشى حوزة آى سى تى با توجه به شاخص هاى ارزيابى، به كار گرفته مى شوند. 

ساختار جدول فهرست وارسى شامل عوامل زير است:
 مالك هاى ارزشيابى ( ويژگى ها)؛

 سطوح امتيازبندى؛
 شاخص هاى ارزيابى.

ج) طبقه بندى كتاب
در اين قسمت نتايج حاصل از بررسى و امتياز كل اخذ شده مورد توجه است و بر مبناى آن، 
را  الزم  شايستگى  و  امتياز  كتاب  كه  صورتى  در  مى گيرد.  انجام  كمك آموزشى  كتاب  طبقه بندى 

كسب كرده باشد، در يكى از سطوح زير قرار داده مى شود:
 معرفى در كتاب درسى؛

 معرفى در مجالت آموزشى رشد؛
 معرفى در كتاب نامة رشد.

 پى نوشت

 منابع

1. Information revolution

PISA .2 مخفف «Programme for International Student Assessment (برنامة ارزيابى بين المللى دانش آموزان) است كه از سال 
2000 آغاز شده است. هدف اين مطالعه ارزيابى نظام آموزشى كشورهاى شركت كننده در آزمون، از طريق ارزيابى دانش و مهارت هاى 

دانش آموزان 15 سالة آن هاست. از سال 2000 تاكنون بيش از 70 كشور در اين آزمون شركت كرده اند.
3. Postman
4. Constructivism
5. Copyright

1. امام  جمعه، طيبه (1383). مطالعة تطبيقى تلفيق فناورى اطالعات و ارتباطات در برنامة درسى دورة آموزش عمومى آموزش و 
پرورش كشورهاى سنگاپور، كره جنوبى، استراليا، فنالند، انگلستان و ايران به منظور ارائة الگوى مناسب براى ايران. سازمان پژوهش و 

برنامه ريزى آموزشى (تحقيق منتشر نشده 1383).
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“Javaneh” is an educational, 
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research findings and interchanging 
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Considering objectives of the ministry 
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their knowledge and job’s experience 
continually. Through this magazine, 
they also try to promote by using their 
existing potentials.
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