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

بهينه ى ظرفيت هاى موجود، كيفيت توليد كتاب هاى آموزشى را ارتقا بخشند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



سمانه آزاد، آزاده شاكري
توزيع كتاب، حلقه ي مفقوده ي نشر كشور

كتاب فروشى هايى كه سر راه شما سبز خواهند شد!
پاى صحبت مجتبى ميرزامحمد، درباره ى دستگاه فروش خودكار كتاب

همكارى با تبيان هزينه اى براى ناشران نخواهد داشت
گفت وگو با محسن سيد اسماعيلى، مدير بخش تجارت الكترونيك تبيان

مشكل نشر ما فقط توزيع نيست
گفت وگو با داريوش هفت برادران، مدير فروش انتشارات ابوعطا

توزيع كتاب در ايران ضعيف است
گفت وگو با يحيى دهقانى مديرمسئول انتشارات مبتكران

اول فرهنگ كتاب خوانى!
گفت وگو با حميد محمدى، مديرفروش و اشتراك كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

هدف رساندن كتاب به همه
گفت وگو با اعظم نورانى، كارشناس مسئول بخش اشتراك كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

پرسشي كه به ميليون ها سؤال پاسخ داد
گفت وگو با داود موسايي مدير انتشارات فرهنگ معاصر

 
نا آشنايى ناشران با شاخه هاى درسى و نوع كتاب ها

گفت وگو با سوران اشعرى، مؤلف كتاب هاى آموزشى مكانيك خودرو/ محمدحسين معتمدراد
واژه ها و اصولي كه جايشان خالي است!

نقد و بررسي كتاب فرهنگ فارسي كودك/ بهروز رضايي كهريز
توليد كتاب عشق مى خواهد

گفت و گو با مهدى آرام فر، مدير نشر تخته سياه/ سمانه آزاد 
بارجاذبه هاى نشر كتاب هاى كمك آموزشى فنى وحرفه اى

محمدعلى نيكنام
طرح سامان دهى منابع آموزشى تصويب شد.
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 ويژه  ى شيوه  ى نوين توزيع كتاب هاى آموزشى

فهرست
گلوگاه كار نشر



سردبيــريادداشت

عموم دست اندركاران توليد و نشر كتاب واقف هستند كه گلوگاه كار نشر، 
«توزيع» است. در واقع، توليد محتواي كتاب كه مهم ترين بخش اين فرايند 
به  شده  توليد  اثر  رساندن  و  پخش  تا  مي رسد  نظر  به  ساده تر  بسيار  است، 
مخاطب. در اين بين، توزيع كتاب هاي كمك درسي و آموزشي نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. اگرچه تعداد زياد مخاطبان و تقاضاي باال، اين حوزه را 
به ظاهر پر رونق كرده است، اما حضور تعداد زياد ناشران و توليدات متنوع 
موجود، باز هم توزيع كتاب را مسئله دار كرده است. بسياري از كتاب هاي 
داراي محتواي مناسب و مورد تأكيد آموزش و پرورش، و حتي كتاب هايي 
كه در جشنواره ي رشد برگزيده شده و در انتهاي كتاب درسي نيز معرفي 
نيز،  ديگر  طرف  از  كند.  پيدا  را  خود  مخاطب  و  بازار  نتوانسته اند  شده اند، 
كتاب هاي زيادي وجود دارند كه در همان نگاه اول، برنامه ريزان و مؤلفان 
كتاب هاي درسي آن ها را مردود اعالم مي كنند و به نظر مي رسد، نه تنها به 
مسير درست آموزشي كمك نمي كنند، بلكه زيان آور نيز هستند، با اين حال 

فروش خوبي دارند.
گوناگوني  و  تنوع  داراي  آموزشي  كتاب هاي  توزيع  و  پخش  روش هاي 
زيادي است كه از بررسي اجمالي آن ها چنين به نظر مي رسد بعضي از اين 
شيوه ها، نادرست و غير انساني اند. براي مثال، درگير كردن معلمان و كادر 
آموزشي و دادن درصدي از فروش كتاب به آن ها براي معرفي و استفاده از 
يك كتاب خاص در مدرسه، كاري ناپسند است كه عواقب زيان بار تربيتي 

فراواني به دنبال خواهد داشت.
اميدواريم با بررسي روش هاي موجود سنتي و اطالع از  شيوه هاي جديد و 
مدرن، دست اندركاران نشر از زواياي پنهان و آشكار توزيع كتاب آگاه شوند و 
زمينه ي ايجاد بستري درست و مناسب براي اين امر فراهم آيد. ان شاءا... .

گلوگاه كار نشر
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ويژه  ى 
شيوه  ى 

نوين توزيع 
كتاب هاى 
آموزشى

 سمانه آزاد، آزاده شاكري



واقعيت اين است كه امروزه، حوزه ي نشر ما از مشكالت زيادي رنج مي 
برد و در پي آن دست اندركاران اين حوزه نيز، از نويسندگان و مؤلفان گرفته 
پايين  شمارگان  نيستند.  نصيب  بي  ها  رنج  و  مشكالت  اين  از  مخاطبان،  تا 
كتاب، شبكه ي توزيع ناكارامد، بي ميلي مخاطبان به مطالعه، سازگار نبودن 
كتاب ها با نياز مخاطبان و ... همگي از مشكالتي هستند كه هر از چند گاهي 

از تريبوني مطرح مي شوند.
در اين ميان، برخي انگشت اشاره را به سوي مرحله ي توزيع كتاب دراز
مي كنند كه به اعتقاد بيشتر فعاالن حوزه ي كتاب، كاري كامًال اقتصادي 
است. «ناكارامدي شبكه ي توزيع كتاب»، عبارتي است كه بسيار از آن سخن 
گفته شده است. از داليل ايجاد و راهكارهاي رفع آن هم  كم نشنيده ايم و 
شايد به همين دليل هم باشد كه اين روزها بيشتر زمزمه ي روش هاي نوين 

توزيع و فروش كتاب را مي شنويم.
در كشور ما كه عمومًا كتاب ها از فضاي زيادي براي ديده شدن برخوردار 
نيستند، برگزاري نمايشگاه هاي گوناگون يكي از راه هاي توزيع كتاب است  
كه معموًال با هزينه هاي زيادي براي ناشران نيز همراه است. از طرف ديگر، 

ويژه  ى شيوه  ى
نويــن تــوزيع
كتاب هاى آموزشى

توزيع كتاب 
حلقه ي مفقوده ي نشر كشور
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كه  كتاب  فروش  نوين  هاي  روش  از  استفاده  و  كتاب  الكترونيكى  فروش 
در  دنيا  در  هاست  سال  هست،  نيز  جوانه  ي  پرونده  ي  شماره  اين  موضوع 
حوزه ي توزيع و گسترش ويترين كتاب مطرح شده و مدتي است در كشور ما 

نيز به آن توجه مى شود.
فناورى  پيشرفت  با  يافته،  توسعه  كشورهاي  در  خصوص  به  و  دنيا  در 
ارتباطى، حركت به سمت الكترونيك شدن خدمات سرعت گرفته است. قطعا 
توسعه ي اين حوزه در گسترش ويترين كتاب در جامعه ى ايرانى كه از كمبود 
ويترين كتاب و نارسايى شبكه ى توزيع كتاب رنج  مى برد، نقش بسزايى دارد. 
در اين راستا، «شركت نشر الكترونيك ايران»، در نمايشگاه بين المللي تهران 
و با همكاري «انتشارات سوره مهر»، در ارديبهشت 1389، دستگاه فروش 
خودكار كتاب را به نمايش گذاشت كه توجه بسياري را به خود جلب كرد و 
برخي آن را گامي مؤثر در تسهيل دست رسي مردم به كتاب دانستند. از اين 
رو در اين پرونده با يكي از مسئوالن اين شركت به گفت و گو نشسته ايم تا 
از چند و چون عملكرد اين دستگاه، و كاربرد و اجراي آزمايشي آن اطالعاتي 

كسب كنيم.
از سوي ديگر، برخي از دست اندركاران و فعاالن حوزه ي كتاب، در حد 
توان خود دست به خالقيت ها و تغييراتي در نحوه ي توزيع و فروش كتاب 
مي زنند تا بلكه كاروان خسته ي كتاب را به جايي برسانند و تا حدي خأل 
شبكه ي توزيع مناسب كتاب را پر كنند. فروش اينترنتي كتاب در «مؤسسه ي 
تبيان» و نيز بخش اشتراك كتاب «كانون پرورش فكري كودك و نوجوان» 
از آن جمله اند كه متن مصاحبه با مسئوالن آن ها، به همراه متن مصاحبه با 

چند ناشر ديگر را در اين پرونده خواهيد خواند.
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كتاب فروشى هايى 
كه سر راه شما

سبز خواهند شد!
 چگونه كتاب توزيع كنيم؟

كتاب،  پايين  شمارگان  قبيل  از  عديده اى  مشكالت  با  ايران،  در  كتاب  نشر  حوزه ى  امروزه، 
ناكارامدى شبكه ى توزيع و گاه بى عالقگى مخاطبان مواجه است. مشكل اصلى و ريشه اى چيست؟ 
و  مترجمان  مؤلفان،  بى اطالع اند؟  آن  از  مردم  يا  نيست  بازار  در  باشد،  مردم  نياز  مورد  كه  كتابى 
ناشران ما از نياز مردم چگونه آگاهى پيدا مى كنند؟ با نظرسنجى يا روش هميشگى آزمون و خطا؟ 

آيا ناشران ما غير از روش سنتى توزيع كتاب، از روش هاى جديد توزيع نيز آگاهى دارند؟
مواجه  كتاب  تقاضاى  مشكل  با  كتاب،  پخش  مشكل  از  بيشتر  معتقدند  برخى  اين كه  وجود  با 
هستيم، برخى نيز نبود يك سيستم منسجم توزيع كتاب در كشور و ناآشنايى با روش هاى جديد 
و خالقانه ى توزيع و استفاده نكردن از آن ها را، از جمله مشكالت حوزه ى كتاب مى دانند. روش 
فروش اينترنتى و استفاده از دستگاه هاى فروش خودكار كتاب، از جمله ى اين روش ها هستند. از 
اين رو به سراغ كسى رفتيم كه در اين زمينه تجربه دارد؛ يعنى آقاى مجتبى ميرزامحمد از «شركت 
نشر الكترونيك ايران» كه از سال گذشته، اقدام به وارد كردن دستگاه هاى خودكار فروش كتاب 

كرده است.
خودكار  فروش  خصوص  به  ايران،  الكترونيك  نشر  شركت  فعاليت هاى  درباره ى   

كتاب، توضيح مى دهيد؟
شركت نشر الكترونيك ايران حدود پنج سال پيش با هدف تلفيق صنعت نشر با فناورى و صنعت 
روز دنيا كار خود را آغاز كرد. البته در دوره اى فعاليت هاى اين شركت متوقف شد، اما اكنون حدود 

پاى صحبت مجتبى ميرزامحمد
درباره ى دستگاه فروش خودكار كتاب
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دو سال از فعاليت هاى مجددش مى گذرد.
مأموريت اصلى ما در طول دو سال اخير كه خواسته ى سازمان تبليغات اسالمى از ما هم بود، 
راه اندازى نشر الكترونيك يا «E-publishing» در ايران بوده است. اما تحقيقاتى كه ما در اين 

زمينه انجام داديم نشان داد كه شرايط براى نشر الكترونيك در ايران، آن طور كه در دنيا 
هست، وجود ندارد. بنابراين ما عمًال به دنبال موضوع نشر الكترونيك نرفتيم.

كارى كه ما در حال حاضر در شركت نشر الكترونيك ايران انجام مى دهيم و 
جزو مأموريت هاى اصلى ما محسوب مى شود، استفاده از ظرفيت ها، بسترها 
و امكانات فناورى اطالعات براى كمك به صنعت نشر سنتى ايران است. 
بحث  بوده،  ما  توجه  و  مطالعه  مورد  زمينه،  اين  در  كه  كارهايى  جمله  از 
مشكالت  از  يكى  كه  چرا  است؛  فروشگاهى»  ويترين هاى  «توسعه ى 

نهادهاى فرهنگى در حوزه ى كتاب، بحث ويترين است.
ما در تهران فقط در محدوده ى ميدان انقالب و نيز در چند فروشگاه پراكنده 

در مكان هاى گوناگون شهر امكان عرضه ى كتاب را داريم كه به نسبت 50 هزار 
عنوان كتابى كه در سال منتشر مى شود، مى توان گفت مكانى براى توزيع وجود ندارد.

ايده ى اوليه ى اين طرح از «انتشارات سوره ى مهر» بود كه از توابع سازمان تبليغات محسوب 
مى شود. اين مؤسسه پيشنهاد داد كه به منظور توسعه ى ويترين، يك فروشگاه داشته باشيم. اما 
پيشنهاد ما به سازمان، استفاده از دستگاه هاى خودكار فروش كتاب بود. ابتدا تحقيقاتى درباره ى 
اين دستگاه ها انجام داديم و توليدكنندگان آن ها را شناسايى كرديم. سپس از كارخانه ى سازنده 

خواستيم كه دستگاه را مطابق ويژگى هايى كه مدنظر ما بود، بسازد.
نام تجارى دستگاهى كه در حال حاضر توليد شده، متعلق به نشر الكترونيك ايران است. اولين 
سفارش آن هم متعلق به انتشارات سوره ى مهر بود كه البته در حال حاضر سفارشات ديگرى نيز 

دريافت كرده ايم.
 در حال حاضر اين طرح در حال اجراى آزمايشى است؟

بله. بعد از ورود دستگاه و رونمايى آن در نمايشگاه كتاب، آن را به طور آزمايشى در فرهنگ سراى 
ملل و ورودى «سازمان تبليغات اسالمى» نصب كرديم و مورد استفاده قرار داديم. 26 واحد از اين 
دستگاه، متعلق به انتشارات سوره ى مهر آماده ى بهره بردارى است كه بايد براى آن ها اماكنى را 

درنظر بگيرند.
قرار است در شهريور ماه سال جارى در منطقه ى 4 هم يكى از اين دستگاه ها نصب شود. البته با 
منطقه ى 1 نيز مذاكراتى انجام داده ايم و ممكن است قبل از شهريور ماه، پنج دستگاه با مدلى ديگر 
در اين منطقه به طور آزمايشى نصب شود. مدل منطقه ى 1، مدلى فشرده است. يعنى پنج دستگاه 
با هم، يك فروشگاه اتوماتيك شبانه روزى را تشكيل مى دهند. اما مدل منطقه ى 4، شبكه اى است؛ 

از جمله كارهايى 
كه مورد توجه ما بوده 

بحث «توسعه ى ويترين هاى 
فروشگاهى» است؛ چرا كه يكى 
از مشكالت نهادهاى فرهنگى 

در حوزه ى كتاب، بحث 
ويترين است
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يعنى مدلى گسترده در 40 نقطه.
 آيا تا به حال كه از دستگاه هاى نصب شده استفاده كرده ايد، مشكلى نداشته ايد؟

ما بيش از هر چيز مشكل فرهنگى داريم. اصوًال در فرهنگ بومى ما ترس نهفته اى از فناورى 
وجود دارد و اين ترس حتى در مورد دستگاه هاى خودپرداز هم مشاهده مى شود. ما تصميم گرفتيم 
در هر شبكه، به مدت سه ماه و هر روز در يك شيفت پرتراكم، كنار دستگاه، فردى به عنوان راهنما 
حضور داشته باشد. بعضى موارد راهنما براى كسى كه تمايل دارد، خريد مى كند. گاهى 
حتى راهنماى ما خودش هزينه ى كاال را مى پردازد تا شهروندان مطمئن شوند 

كه كااليشان تحويل داده مى شود.
ما با تعدادى از دوستان كه در حوزه ى فروش خودكار مواد خوراكى فعاليت 
كنار  كه  بوده اند  موفق  مكان هايى  در  آن ها  كرده ايم.  مشورت  نيز  مى كنند 
دستگاه هايشان يك راهنما حضور داشته است. در واقع اين ترس از فناورى 

مشكل اصلى ماست.
 بر چه اساسى منطقه ى 4 را انتخاب كرديد؟

با «سازمان  مثًال  كرديم؛  مذاكره  سازمان ها  از  بسيارى  با  هم زمان  طور  به  ما 
فرهنگى ـ هنرى شهردارى تهران». منطقه ى 4 نسبت به ديگران فعال تر بود و استقبال 
بيشترى كرد. بايد توجه داشت كه ريسك راه اندازى اين شبكه پايين نيست. از آن جا كه اين طرح 

يكى از بسته هاى پايه اى توزيع در كشور محسوب مى شود، احتمال خطا هم در آن زياد است.
اين را هم نبايد فراموش كنيم كه هزينه هاى جانبى اين طرح، به مراتب از خود دستگاه بيشتر 
مورد  چندان  مى دهند،  ترجيح  را  زودبازده  و  كوتاه مدت  پروژه هاى  كه  كسانى  طرف  از  لذا  است. 

استقبال قرار نمى گيرد.
 در اين دستگاه ها فقط كتاب به فروش خواهد رسيد؟

كمك آموزشى،  وسايل  كتاب،  آن  در  كه  مكانى  يعنى   «Book Store» يا  كتاب فروشى 
لوازم التحرير، نرم افزار (بازى و انيميشن) و هديه هاى فرهنگى به فروش مى رسد. ما در منطقه ى 1، 
دنبال نصب ايستگاه هاى پنج كاره اى هستيم كه در آن ها كتاب بزرگ سال، كتاب كودك، عروسك، 

نرم افزار، و فيلم و انيميشن به فروش برسد.
 تاكنون استقبال از فروش خودكار كتاب چگونه بوده است؟

سازمان هاى  مشكالت  از  يكى  است.  بوده  خوب  كتاب  عرضه كننده ى  سازمان هاى  استقبال 
فرهنگى، توزيع و عرضه ى كاالست. يعنى كاال توليد مى شود، اما عرضه ى هدفمندى ندارد. ما در 
اين شبكه سعى مى كنيم كه عرضه ى كاال و محصول آن ها را هدفمند كنيم و اين امكان را براى 

نهادهاى فرهنگى فراهم آوريم كه مخاطبان خود را شناسايى كنند.
معيارهاى  شما  برسند،  فروش  به  دستگاه ها  در  است  قرار  كه  كتاب هايى  مورد  در   

ما در 
اين شبكه سعى 

مى كنيم كه عرضه ى كاال و 
محصول آن ها را هدفمند كنيم 
و اين امكان را براى نهادهاى 

فرهنگى فراهم آوريم 
كه مخاطبان خود را 

شناسايى كنند
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خاصى را در نظر داريد؟
معناى  به  فرهنگى  فعاليت  داريم،  شهردارى  در  االن  يا  تبليغات  سازمان  در  ما  كه  مأموريتى 
خاص است نه عام. يعنى درباره ى فرهنگ هدايت شده حرف مى زنيم. وقتى هم درباره ى مناطق 
شهردارى حرف مى زنيم، محصوالت بايد از نظر محتوايى در راستاى اهداف شهردارى باشند؛ ضمن 
اين كه بايد جذاب و مخاطب پسند نيز باشند. يعنى هر سازمانى، كاالهايى را كه در راستاى اهداف 
خودش باشند، ارايه مى دهد. مثًال اهداف «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى» از اين هر دو عام تر 
است و اگر اين وزارت خانه هم بخواهد شبكه اى راه اندازى كند، طيف گسترده ترى را دربرمى گيرد.

 شهروندان چگونه مى توانند از محتواى كتاب ها مطلع شوند؟
كتاب هاى  مى توانيم  فقط  ما  گذاشته ايم.  دستگاه  اين  بر  را  ويترين  نام  علت  همين  به  دقيقًا 
را  كتاب  زدن  ورق  امكان  شهروندان  چون  دهيم،  قرار  دستگاه ها  در  را  شده  شناخته  و  پرفروش 
ندارند. البته از نظر فنى مى توان امكان ورق زدن كتاب را هم فراهم آورد، اما قيمت تمام شده ى 

دستگاه بيشتر مى شود.
وارد  كشور  به  مهر  سوره ى  انتشارات  براى  كه  دستگاه هايى  كنار  كه  بوديم  كرده  پيش بينى 
مى كنيم، يك «LCD لمسى» باز شود. ولى عالوه بر اين كه قيمت دستگاه را باال مى برد، امنيت 
آن را هم به مخاطره مى انداخت. گرچه خوِد دستگاه خودكار فروش كتاب، امنيت الزم را دارد و 
ضدسرقت است، اما اين كه آيا LCD لمسى در برخورد با شهروندان، سالم مى ماند يا نه، مسئله ى 

ديگرى است.
هيچ امكانى براى معرفى كتاب وجود ندارد، جز «LED» باالى دستگاه كه ما  بنابراين ظاهراً 
پيشنهاد داديم محصوالت را در آن معرفى كنند. البته در اين زمينه هم مشكلى وجود دارد. مثًال 
اگر بخواهيم براى همه ى 15 تا 20 محصولى كه در دستگاه وجود دارد، آگهى 10 ثانيه اى داشته 
باشيم، شهروندان براى اين كه آگهى بيستم را ببينند، بايد 200 ثانيه صبر كنند. ما پيشنهاد داديم 

كه از بروشورها و بسته هاى معرفى استفاده كنند.
دوره اى  صورت  به  محصوالت  معرفى  نشريه ى  ايرانى،  شبكه ى  مدل  در  منطقه ى 4،  در  البته 
منتشر مى شود و در اختيار شهروندان قرار مى گيرد. اما اين دستگاه ها صرفًا ويترين كتاب هستند و 

در آن ها بايد از كتاب هاى پرفروش و شناخته شده استفاده كرد.
گيرند،  قرار  استفاده  مورد  گسترده  طور  به  و  باشد  زياد  دستگاه ها  تعداد  اگر  شايد   

تعبيه ى LCD هم صرفه ى اقتصادى داشته باشد.
بله، اگر فرهنگ استفاده از اين دستگاه ها نهادينه شود، همين  طور خواهد بود. حتى اگر دستگاه 
در جايى مثل فرودگاه قرار گيرد و به گونه اى باشد كه شمارگان باالى كتاب هزينه ى آن را جبران 
دستگاه ها، «بانك  از  برخى  كردن  وارد  در  كه  نماند  ناگفته  كرد.  تعبيه  نيز   LCD مى توان  كند، 
سامان» از ما پشتيبانى كرد. اين بانك به ما قول داده است كه افراد بتوانند از طريق تلفن همراه و 
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«Bluetooth center»، ابتدا اطالعاتى را از دستگاه درباره ى كتاب مورد نظرشان بگيرند و سپس 
به خريد كتاب اقدام كنند.

 در زمينه ى نهادينه كردن فرهنگ استفاده از اين دستگاه ها چه برنامه اى داريد؟
منطقه ى  با  كه  قراردادى  در  مى دهيم.  انجام  باشد  ما  توان  در  آن چه  هر  ايرانى،  شبكه ى  در 
4 خواهيم داشت، آن ها حجم زيادى از بيلبوردهاى شهرى را در اختيارمان قرار مى دهند تا اين 
سوق  شبكه  اين  سمت  به  را  خود  فرهنگى  حمايت هاى  همه،  واقع  در  كنيم.  تبليغ  را  دستگاه ها 

مى دهند تا ما فرصت اطالع رسانى داشته باشيم.
در مورد دستگاه هاى فروش خودكار كتاب معلوم نيست كه چه اتفاقى مى افتد. شما ببينيد در 
كارت  ورود  با  مى كردند  فكر  همه  شد.  زيادى  تالش هاى  اعتبارى  كارت  و  همراه  تلفن  زمينه ى 
اعتبارى، مشكل ارتباط با مخاطب حل مى شود و واقعًا اين اتفاق در دنيا افتاده است. ولى در ايران 
هر آن چه كه در اين زمينه سرمايه گذارى شد، بى نتيجه ماند. لذا معلوم نيست در مورد دستگاه هاى 

خودكار فروش كتاب چه اتفاقى رخ مى دهد.
 درباره ى شبكه ى ايرانى توضيح بيشترى مى دهيد؟

«شبكه ى ايرانى» قبل از ورود دستگاه هاى خودكار به كشور طراحى شده است. اين شبكه كه 
منطقه ى 4 آن را راه اندازى كرد، اصًال ربطى به دستگاه ها ندارد و در واقع، دستگاه فروش خودكار 

كتاب بارى از دوش شبكه ى ايرانى برداشت و آن را سبك تر كرد.
شبكه ى ايرانى دقيقًا بحث توزيع كاالى فرهنگى را مدنظر دارد. طرح شبكه ى ايرانى اين بود 
كه ما دكه ها يا Standهايى را در مكان هاى پررفت و آمد قرار دهيم و به كمك افرادى كه در 
كنار آن ها هستند، كاالهاى فرهنگى عرضه كنيم. ضمن اين كه هر نوع يارانه ى فرهنگى را هم به 

سمت چنين دكه هايى هدايت كنيم.
ما منطقه ى 4 را در اين زمينه توجيه كرديم كه مثًال اگر شما در سال گذشته در 20 نوبت و هر 
نوبت پنج هزار جلد كتاب، سى دى و ... به اقشار مختلف هديه داده ايد يا فروخته ايد، بعد از اين، 
به آن ها كارت عضويت شبكه ى ايرانى بدهيد تا آن ها از Standهاى مذكور خريد كنند. يا مثًال، 
شهردارى به 40 هزار كارمند خود به جاى بن فرهنگى يا كتاب، كارتى بدهد كه فقط از اين دكه ها 

بتوانند خريد كنند. به اين ترتيب، افراد حق انتخاب هم خواهند داشت.
شبكه ى ايرانى شامل راهنما، فروشنده، شبكه ى تعمير كانال، شبكه ى تبليغ و شبكه ى مطالعه ى 
فرهنگى است. يعنى صاحبان چند مهارت در يك حلقه كنار هم جمع مى شوند و شبكه ى ايرانى 

را تشكيل مى دهند.
با ورود دستگاه هاى فروش اين امكان به وجود آمد كه فروش خودكار و اتوماتيك شود. البته اين 
دستگاه ها امكانات بيشترى را ارائه مى دهند. مثًال در حال حاضر دستگاه به سيستم پيام كوتاه مجهز 
است. يعنى هر خريدى كه صورت مى گيرد، دستگاه به پشتيبان و ِسرِوِر مركزى پيام مى فرستد و 
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همين باعث مى شود پشتيبانى ما آسان تر شود. هم چنين اين دستگاه ها امكان خريد با كارت را نيز 
دارند. همه ى اين ها باعث شده است كه ايستگاه هاى توزيع شبكه ى ايرانى، اتوماتيك و مكانيزه 

شوند. 
 درباره ى جانمايى اين دستگاه ها برنامه ى شما چيست؟

انتشارات  دستگاِه   26 هنوز  اين كه  دليل  است.  مهم  بسيار  دستگاه ها  اين  جانمايِى  موضوع 
و  علم  دانشگاه  در  ما  است.  مسئله  همين  انبارند،  در  كرده ايم،  وارد  كه  مهر  سوره ى 

صنعت، بعضى از ميادين ميوه و تره بار، خانه هاى فرهنگ محله ها و برخى ادارات 
شهردارى دستگاه ها را خواهيم داشت. ضمن اين كه يك سلسله ويژگى براى 
قرار  جايى  در  بايد  دستگاه  مثًال  است.  شده  تعريف  دستگاه ها  اين  جانمايى 
گيرد كه برق، خط تلفن و امنيت الزم وجود داشته باشد. ضمن اين كه بايد 
امكان مراجعه ى شهروندان و خريد آن ها وجود داشته باشد. براى مثال، ما 
نمى توانيم دستگاه را در مكانى قرار دهيم كه سرويس رايگان به مردم ارائه 

مى دهد. هر ميدان ميوه و تره بارى هم براى اين كار مناسب نيست. مثًال در 
نيست.  امكان پذير  دستگاه  نصب  هستند،  ضعيف  اقتصادى  نظر  از  كه  منطقه اى 

طبيعتًا براى جانمايى اين دستگاه ها، شهردارى گسترده ترين اختيار را دارد.
دليل  به  ما  كه  كنيم  جانمايى  مترو  ايستگاه هاى  در  را  دستگاه ها  كه  شد  پيشنهاد  ما  به  حتى 
تجربه هايى كه داشتيم، مخالفت كرديم؛ مگر اين كه دستگاه ها را در سالن هايى كه مسافران منتظر 
قطار هستند، قرار دهيم. چرا كه در مكان هاى رفت و آمد كه افراد به سرعت در حال جابه جا شدن 

هستند، فروشگاه ها موفق نيستند.
 پس شما براى خودتان محدوده اى قائل نيستيد؟

در  هميشه  كه  است  اين  بر  قرار  و  ندارند  محدوديتى  خودكار  فروش  دستگاه هاى  چون  خير. 
دست رس باشند. ما حتى به بعضى از مجتمع هاى مسكونى، ساختمان پزشكان و كلينيك ها پيشنهاد 
استقرار دستگاه ها را داده ايم و آن ها نيز استقبال كرده اند. چون كلينيك ها يكى از مكان هايى هستند 
كه افراد زمان انتظار زيادى را آن جا سپرى مى كنند. شايد طى چند ماه آينده اين دستگاه ها در يكى 

دو كلينيك به طور آزمايشى نصب شوند.
تأكيد ما بر توجه به نقش ويترينى اين دستگاه هاست. ما مدعى نيستيم كه اين دستگاه ها سطح 
مطالعه و مصرف كاالى فرهنگى را باال مى برند يا اين كه يك فضاى تجارى هستند كه مى توان 
با آن ها كتاب فروخت. معتقديم اگر اين دستگاه ها به عنوان ويترين در معرض ديد و در مكان هاى 

رفت و آمد شهروندان قرار بگيرند، امكان خريد كاالى فرهنگى را افزايش مى دهند.
براى مثال، حدود دو سال پيش، در حوزه ى فيلم هاى سينمايى، شبكه ى توزيع مويرگى، كار خود 
را در سوپرماركت ها آغاز كرد. با اين كار يك فيلم سينمايى كه قبًال فقط روى پرده ى سينما اكران 

معتقديم 
اگر اين دستگاه ها به 

عنوان ويترين در معرض 
ديد و در مكان هاى رفت و آمد 
شهروندان قرار بگيرند، امكان 

خريد كاالى فرهنگى را 
افزايش مى دهند
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مى شد، به شمارگان سيصد هزار تايى و گاه يك ميليون و سيصد هزار تايى رسيد. يعنى اين كاال 
مصرفى شد و مردم عادت كردند كه هفته اى يك بار از اين فيلم هاى سينمايى بخرند.

ما حتى سال گذشته، سيستم مويرگى را براى كاالى فرهنگى آزمايش كرديم. از آن جا كه يكى 
از مأموريت هاى شركت نشر الكترونيك، توزيع محصوالت چند رسانه اى و بازى هاى ايرانى است، 
ما يكى دو بازى مؤسسه ى فرهنگى تبيان را در چند منطقه توزيع كرديم. اما به اين نتيجه رسيديم 

كه به علت نبود پشتوانه ى رسانه اى، اين نوع توزيع مويرگى مؤثر نيست.
در واقع دستگاه هاى فروش خودكار جاى گزين اين نوع توزيع هستند و قرار 

است در محل تردد شهروندان قرار گيرند. 
 به نظرتان استفاده از اين دستگاه ها قابليت سراسرى شدن 

را دارند؟
فراهم  امكانش  اگر  اما  نيست،  الكترونيك  نشر  شركت  توان  در  اين 
داليل  به  يعنى  مى دهيم.  پوشش  هم  را  تهران  از  خارج  شهرهاى  شود، 
منطقى و عقالنى، اين امكان هست. االن در دنيا شركت هايى وجود دارند 

كه مثًال 1500 دستگاه فروش خودكار را مديريت مى كنند.
در ايران معلوم نيست كه در چه زمانى و چه شرايطى اين اتفاق رخ دهد. مثًال 
فرض كنيد قيمت اين دستگاه بين 10 تا 12 ميليون تومان است كه 100 عدد از آن ها 
يك ميليارد تومان و قيمت 300 دستگاه سه ميليارد تومان مى شود كه معادل پول سرقفلى يك 

مغازه در خيابان انقالب است.
سال هاست كه مى خواهيم طرح هايى مبنى بر گسترش فضاى تجارى براى كاالهاى فرهنگى 
و محصوالت چندرسانه اى انجام دهيم، اما اين طرح ها با واقعيت سرمايه گذارى مطابقت ندارند. 
همه ى بضاعت صنعت نشر ايران ما، همين تعداد مغازه اى است كه وجود دارد و سرمايه گذارى 
توسط بخش خصوصى يا دولتى در خريد فضاى تجارى براى اين منظور مقرون به صرفه نيست. 
اما اگر يك متر مربع از فضاى عمومى كه در اختيار نهادها و سازمان هاست، به فروش كاالهاى 
فرهنگى اختصاص پيدا كند، منطقى تر و عملياتى تر است. نمونه هاى زيادى هم در دنيا داريم. در 
حال حاضر ناشران بين المللى، كتاِب ويژه ى دستگاه هاى فروش خودكار توليد مى كنند. پس يك 

شبكه ى 500 تايى از اين دستگاه ها نمى تواند خيلى عجيب و غريب باشد.
به نظر من با اين كار همان اتفاقى كه در نمايشگاه ساالنه ى كتاب مى افتد، در رتبه ى ضعيف ترى، 

در فروشگاه هاى متكثر در محالت نيز اتفاق مى افتد. البته سرمايه گذارى اوليه اى را مى طلبد.
 استقبال ناشران از اين دستگاه ها چگونه بوده است؟

ناشران استقبال خوبى داشته اند. برخى تماس مى گيرند و مى خواهند كه دستگاه را مستقًال داشته 
باشند. ناشرى كه كتاب هاى تخصصى در زمينه ى فناورى توليد مى كند و خودش مجتمع آموزشى 

سال هاست 
كه مى خواهيم طرح هايى 
مبنى بر گسترش فضاى 

تجارى براى كاالهاى فرهنگى و 
محصوالت چندرسانه اى انجام 
دهيم، اما اين طرح ها با واقعيت 

سرمايه گذارى مطابقت 
ندارند
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دارد، استقبال خوبى داشته است و مى خواهد كتاب هايش را در آن قرار دهد.
در زمينه ى تأمين كاال استقبال بهتر بوده است، چون هم ناشران خواهان گسترش ويترين خود 
هستند و هم چنين سرمايه گذارى براى صنعت نشر كه صنعت ضعيفى محسوب مى شود، سنگين 

است.
 واكنش مسئوالن چگونه بود؟

به نظر من خوب بود. در نمايشگاه كتاب از دستگاه استقبال كردند و هيچ كس نگفت كه كار 
اشتباهى مى كنيد. البته عده اى از فعاليت هاى فرهنگى پايه اى هراس دارند و عده اى هم ترجيح 
مى دهند كارهاى كوچك ترى انجام دهند و از پروژه هاى بزرگ كه آينده ى اقتصادى آن ها چندان 
معلوم نيست، مى ترسند. وظيفه ى سازمان هاى فرهنگى اين است كه باالخره اين كار را انجام دهند 
و متوليان فرهنگى بايد به موضوع ترويج هم فكر كنند؛ ولو اين كه با مقاومت مردم مواجه شوند و 

برگردند و راه ديگرى را انتخاب كنند.
رييس  شوشترى  آقاى  كه  زمانى  چه  كردند؛  استقبال  طرح  از  رفتيم،  كه  جا  هر  ما  الحمداهللا 
سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى بودند، چه زمانى كه آقاى خوراكيان اين سمت را به عهده 

داشتند. مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى هم استقبال خوبى داشتند.
 فكر مى كنيد كه اين طرح احياناً با چه مشكالتى مواجه شود؟

بهره بردارى از اين طرح ممكن است با مشكل مواجه شود. براى مثال، شما بعد از راه اندازى 
كتاب فروشى به يك كتاب فروشى نيازمند هستيد. آن هايى كه اهل كتاب در كتاب خوانى هستند، 
معموًال به خاطر فروشنده است كه به يك مغازه مراجعه مى كنند. اما ما اين كتاب فروش را نداريم. 
ويترين  نباشد،  ديده  آموزش  و  حرفه اى  دستگاه،  اين  نگه دارى  و  تأمين كننده  شبكه ى  اگر  پس 
متناسب با نياز شهروندان دائمًا تغيير نكند و شهروندان نيازهاى خود را در آن نبينند، اين شبكه با 

شكست مواجه مى شود.
همين االن دستگاهى كه در فرهنگ سراى ملل داريم، از نظر فنى پشتيبانى مى شود اما از نظر 
محتوايى نه؛ چون شبكه اى نداريم. هر چند وقت به چند وقت يك مجموعه كاال آن جا قرار داده 
مى شود و گاهى خريدى انجام مى گيرد. ولى آن اتفاق اصلى كه بايد بيفتد و باعث ترويج مصرف 
كاالى فرهنگى شود، نمى افتد. اين موضوع ناشى از مديريت و بهره بردارى است كه ما هنوز آن را 
شروع نكرده ايم. به نظر من اين مهم ترين آسيبى است كه ممكن است به دستگاه ها برسد. آسيب 
دوم هم اين است كه بعضى از كارهاى فرهنگى بر هجمه ى بزرگ نياز دارند. ما اميدواريم كه 

سازمان ها كمك كنند تا امسال كار را بزرگ تر شروع كنيم.
 شما تبليغات خاصى نداشته ايد؟

خير. دليلى براى تبليغ نداريم، چون مخاطب خصوصى زيادى نداريم. بروشورهايى در دست توليد 
داريم براى كسانى كه به خريد تك دستگاه نياز دارند. ولى لزومًا دستگاهى نيست كه براى آن 

138
ار 9

به
30

15



تبلغات عامى انجام دهيم. وقتى شبكه راه اندازى شد، مصرف آن را تبليغ خواهيم كرد، ولى فروش 
خود دستگاه را، نه.

 مزيت اين نوع فروش نسبت به فروش سنتى چيست؟
من اين دستگاه ها را دستگاه فروش نمى دانم. اگر امسال اين شبكه را راه اندازى كرديم، آن وقت 
مى توانيم بگوييم كه عامل فروش هستند يا خير. به نظر من اين دستگاه ها ويترين هستند؛ ويترينى 
كه باعث ترويج مى شوند. لزومًا خيلى مهم نيست كه اين دستگاه ها فروش داشته باشند، مهم اين 

است كه در معرض ديد باشند.
اين  كه  اميدواريم  و  مى بينيم  توزيع  ويترين  صرفًا  را  دستگاه ها  اين  ما  اول،  فاز  در  بنابراين 
دستگاه ها مشكل ويترين و توزيع را حل كنند. اما بعد از يك سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه 

اين دستگاه ها به افزايش فروش كمكى مى كنند يا خير.
 پس دستگاه ها بيشتر توزيع كننده هستند تا فروشنده.

شما  از  فروشنده  مى شويد،  كتاب فروشى  وارد  شما  وقتى  دارد.  ويژگى هايى  فروشنده  چون  بله. 
مى دهد  رخ  اتفاقاتى  مجموع  در  داريد.  هم  را  كتاب  زدن  ورق  امكان  هم چنين  مى كند.  استقبال 
ولى  سوپرماركت.  در  كردن  خريد  مانند  باشد،  مصرفى  كاال  اين كه  مگر  شود؛  خريدارى  كتاب  تا 

كاالهاى فرهنگى هنوز اين ويژگى را ندارند.
 چگونه مخاطب را تشويق مى كنيد كه به جاى مراجعه به فروشگاه، از دستگاه خودكار 

استفاده كند؟
فرض ما اين است كه مخاطب ما، اصًال به فروشگاه نمى رود يا خيلى كم مى رود. ما دستگاه را 
سر راه او قرار مى دهيم به اميد اين كه اگر كاالى پرفروش و خوبى كه او تعريفش را شنيده، داشته 
باشيم، خريد كند. مثل نمايشگاه كتاب كه افراد قدم مى زنند و كتاب مى خرند و كتاب در سبد كاالى 

مصرفى شان قرار مى گيرد.
در واقع كسانى كه خريدار حرفه اى هستند، مكان هاى حرفه اى براى خود درنظر مى گيرند، ولى 
اين قشر خيلى كم هستند. گاهى در نمايشگاه كتاب، وضع فروش آب معدنى بهتر از فروش كتاب 

است. اين شبكه مى خواهد معضل مذكور را تا جاى ممكن حل كند. 138
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همكارى با تبيان
هزينه اى براى ناشران

نخواهد داشت

توضيح  آن،  كتاب  فروش  بخش  خصوص  به  تبيان،  اينترنتى  فروشگاه  درباره ى   
مى دهيد؟

فروشگاه اينترنتى تبيان به صورت فعال از سال 1382 كار خود را شروع كرد. البته قبل از آن هم 
همكاران در اين قسمت فعاليت داشتند كه بخش عمده ى كار مربوط به فروش كتاب و سى دى 

بود.
 مردم چگونه مى توانند از اين فروشگاه خريد كنند؟ فكر مى كنم پنج يا شش ناشر 

در فروشگاه حضور نداشتند.
من معتقدم، يكى از داليلى كه فروشگاه تبيان در جست وجوهاى اينترنتى مورد توجه كاربران 
كاربر  به  را  بزرگى  ويترين  ما  يعنى  مى گذارد.  آن ها  اختيار  در  كه  است  اطالعاتى  مى گيرد،  قرار 
نمايش مى دهيم كه هر چه اطالعات بيشتر باشد، افراد بيشترى، به دفعات بيشترى جذب سايت 

مى شوند.
تا اواخر سال 1387، ما تعداد عناوين كتاب هاى فروشگاه را از سه هزار عنوان به 70 هزار عنوان 
كتاب افزايش داديم كه همين كار يكى از علل افزايش چشم گير فروش كتاب در مجموعه ى تبيان 
بود. تا آخر سال 1386، فروشگاه، حدود هفت هشت ميليون تومان فروش داشته است كه حدود 

گفت وگو با محسن سيد اسماعيلى
مدير بخش تجارت الكترونيك تبيان
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يك سوم آن مربوط به فروش كتاب بود. در سال 1387 هم چيزى حدود هشت ميليون تومان 
كتاب فروخته ايم كه براى مجموعه اى مثل مجموعه ى ما با اين تعداد نيرو مناسب بود. اين حجم 

فروش براى مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى هم جالب بود.
ما خودمان را جاى كسى گذاشتيم كه دنبال كتاب مى گردد. معموًال افراد كتاب را ورق مى زنند و 

چند صفحه اى از آن را مى خوانند تا ببينند مى توانند با كتاب ارتباط بگيرند يا خير. ما در 
فروش مجازى كتاب اين موضوع را نيز مدنظر قرار داده ايم و صفحاتى از كتاب را 

در اختيار كاربر مى گذاريم تا با كتاب آشنا شود و اگر آن را پسنديد، بخرد.
داشتند  فعاليت  آموزشى  حوزه ى  در  كه  دوستانى  با  دوره،  همين  در  ما 
وارد  زياد  تنوع  با  را  گوناگونى  مجموعه هاى  كوشيديم  و  كرديم  مشورت 
مجموعه ى تبيان كنيم. امكان خواندن قسمتى از متن و تنوع زياد كتاب ها، در 
كنار سرعت باالى رساندن كتاب به مخاطب باعث شد تا اعتماد مخاطبان و 

كاربران به بخش فروشگاه افزايش يابد. ما درست در مقطعى اين كار را كرديم 
كه قيمت كتاب دستخوش تغيير و روبه افزايش بود.
 ناشران را بر چه اساسى انتخاب مى كنيد؟

همان  حوزه ى  در  و  است  قائل  خودش  براى  را  محدوديت هايى  تبيان  مجموعه ى  قاعدتًا 
را  بسترهايى  كتاب،  نمايشگاه  برگزارى  طول  در  ما  حال،  عين  در  مى كند.  فعاليت  محدوديت ها 
آماده مى كرديم و در اختيار ناشران قرار مى داديم تا با مجموعه ى ما بيشتر آشنا شوند و زمينه هاى 
همكارى فراهم آيد. گاهى نيز كاربرى، كتابى را از ما مى خواهد كه در ويترين ما نيست. در آن 
صورت با ناشر مورد نظر تماس مى گيريم و در صورتى كه امكان ارتباط فراهم باشد، كتاب را براى 

كاربر تهيه مى كنيم.
در واقع مجموعه ى فروشگاه اينترنتى تبيان چيزى بيش از اين اتاق نيست. ضمن اين كه ما در 
مزايايى دارد. يكى از  موضوع معايب و  نداريم. اين  فيزيكى محصول  عمل جايى به عنوان انبار 
مزايايش اين است كه از فضاى فيزيكى كمترى استفاده مى كنيم و مى كوشيم تقاضاى كاربران را 
با ارتباطاتمان پاسخ گو باشيم. اما مشكلى كه اين روش دارد آن است كه ما موظفيم در طول مدت 
زمان مشخصى، محصول را به كاربران برسانيم كه اين مدت زمان در تهران حداكثر سه روز و در 

شهرستان ها هفت روز است.
با اين مقدمه بايد گفت يكى از شرايط اصلى ما براى همكارى با ناشران اين است كه آن ها هم 
بتوانند كتاب را در مدت زمان معينى در اختيار ما قرار دهند. در تهران، اين موضوع راحت تر حل 
مى شود، اما براى همكارى با ناشرانى كه در شهرستان ها هستند، مشكالتى وجود داشت كه ما 
سعى كرديم آن ها را حل كنيم. كه در حال حاضر با رفع برخى از اين مشكالت تأخيرى، ظرف 48 

ساعت محصوالت را به شهرستان ها ارسال مى كنيم.

يكى از شرايط 
اصلى ما براى همكارى با 

ناشران اين است كه آن ها 
هم بتوانند كتاب را در مدت 

زمان معينى در اختيار ما 
قرار دهند
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 كتاب چه مسيرى را طى مى كند تا به دست متقاضى برسد؟
وقتى كاربرى محصولى را براى خريد انتخاب مى كند، از طريق صفحه ى سفارشات راهنمايى 
مى شود تا عمليات خريد به اتمام برسد. در مورد نحوه ى پرداخت هم كاربر توسط سايت راهنمايى 

شده و خود او نحوه ى پرداخت را از ميان گزينه ها انتخاب مى كند.
ارتباط  نظر  مورد  مجموعه ى  نماينده ى  با  شد،  منتقل  ما  به  سفارشات  اين كه  از  بعد 
مى گيريم و تهيه و پشتيبانى محصول را انجام مى دهيم. از آن جا كه ما حساسيت 
زيادى در مورد سالم و بى نقص بودن محصولى داريم كه به دست متقاضى 

مى رسد، بسته بندى و پست محصول توسط ما صورت مى گيرد.
 نحوه ى آشنايى ناشران با فعاليت شما فقط از طريق معرفى در 

نمايشگاه كتاب است؟
نه. ما در سايت خودمان مطالب و تبليغاتى را در اين زمينه داريم. البته 
نمايشگاه بين المللى كتاب، تجمعى از افرادى است كه به طور تخصصى در 
حوزه ى نشر و كتاب فعاليت دارند و قاعدتًا تبيان هم در آن مجموعه حضور 
دارد. نمايشگاه باعث مى شود ما يك بار در سال به طور گسترده با ناشران ارتباط 
برقرار كنيم. غير از اين ارتباط، در سايت تبيان اطالعاتى در اين زمينه وجود دارد و افراد 

مى توانند از آن ها استفاده كنند.
ضمن اين كه گاه ما منتظر فراخوان نمى شويم. يعنى ممكن است كتابى جديد وارد بازار شده 
باشد. ما براساس اطالعات روى جلد كتاب، اطالعات مورد نيازمان را مى گيريم و با ناشر ارتباط 
فروشگاه  ويترين  وارد  هم  آن  ناشر  و  كتاب  باشد،  فراهم  همكارى  شرايط  اگر  مى كنيم.  برقرار 

اينترنتى تبيان مى شوند.
 اگر ناشرى بخواهد با شما همكارى كند، بايد چه شرايطى داشته باشد؟

ناشرى مى تواند با ما همكارى كند كه قادر باشد در مدت زمان معينى كتاب را در اختيار ما قرار 
دهد. هم چنين، براى ما تخفيف در نظر بگيرد. ما معموًال حداقل 20 درصد براى هر كتاب تخفيف 
مى گيريم. ضمن اين كه محتواى كتاب ها نيز بايد با مجموعه ى تبيان هم خوانى داشته باشد. البته 
بعيد است موضوعى با مجموعه ى ما هم خوانى نداشته باشد. خودمان هم معتقديم كه مى توانيم هر 
كتابى را كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز مى گيرد، توزيع كنيم. اما به هر حال اين موضوع را 

مدنظر قرار مى دهيم كه ممكن است برخى موضوعات در شرايط كارى ما مناسب نباشند.
 استقبال كاربران از خريد اينترنتى كتاب چگونه است؟ آيا ميان تهران با شهرستان هاى 

ديگر تفاوتى هست؟
در مورد فروش كتاب بايد بگويم، طى چهار ماهه ى نخست سال، حدود چهار هزار جلد كتاب 
فروخته ايم؛ آن هم با توجه به اين كه در فصل امتحانات هستيم. اما پراكندگى متقاضيان اين گونه 

ناشرى 
مى تواند با ما همكارى 

كند كه قادر باشد در مدت 
زمان معينى كتاب را در اختيار 

ما قرار دهد ضمن اين كه 
محتواى كتاب ها نيز بايد با 
مجموعه ى تبيان هم خوانى 

داشته باشد
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نبوده است كه اكثر آن ها اهل تهران باشند. اگر متقاضيان شهرستانى باالتر از 50 درصد نباشند، 
كمتر هم نيستند.

به نظرم يكى از داليل استقبال از مجموعه ى فروشگاه اينترنتى تبيان، بُعد مسافت است. اين 
باعث شده است كه بخش عمده ى تقاضاى كتاب از شهرستان ها باشد؛ به گونه اى كه در دو سال 
اخير بعضى مشتريان ما حتى به نمايشگاه كتاب مراجعه نكرده اند. چون بعد از اين كه ما اطالعات 
سفارش  ما  به  را  نظرشان  مورد  كتاب هاى  كاربران  مى كرديم،  وارد  سايت  در  را  كتاب  نمايشگاه 
مى دادند و نماينده ى ما كتاب ها را از نمايشگاه تهيه مى كرد. بنابراين بخش عمده ى سفارشات ما 

از شهرستان هاست.
 در مورد ميزان رضايت متقاضيان از نحوه ى عملكرد فروشگاه اينترنتى تبيان تحقيقى 

داشته ايد؟
كاربران ما و كسانى كه از ما خريد مى كنند، به روش هاى متفاوت نظراتشان را بيان مى كنند. گاه 
اين نظرات را به طور مستقيم به خود ما و گاه در رابطه با محتواهاى سايت و در قسمت مربوط به 
نظرات، اعالم مى كنند. بنابراين اطالعات به طور شفاف در سايت وجود دارد و نظارتى كه در رابطه 

با اين نظرات صورت مى گيرد، بيشتر جنبه ى اخالقى دارد.
افزايش فروِش فروشگاه ما يكى از شاخص هاى رضايت از نحوه ى عملكرد ماست؛ گرچه اين 

تصفيه 100 درصد نيست.
 معرفى كتاب ناشران در فروشگاه شما، براى آن ها هزينه اى هم دارد؟

اگر شرايط همكارى با ناشر فراهم باشد، هيچ هزينه اى براى ناشر در بر نخواهد داشت؛ مگر 
اين كه ناشر بخواهد تبليغاتى داشته باشد. گاهى نيز پيش مى آيد كه ناشر بيشتر از 20 درصد تخفيف 

براى ما قائل مى شود كه در آن صورت، ما براى او يك فروشگاه مجازى تعريف مى كنيم.
گرچه ما در فروشگاه كتابمان حدود 70 هزار عنوان كتاب داريم، اما تعداد محدودى از ناشران، 
فروشگاه مجازى به طور جداگانه دارند. اين ناشران از جمله كسانى هستند كه براى ما شرايطى 

فراهم كرده اند تا از عنوان نشرشان هم استفاده شود.
 اشاره كرديد كه در سال 1386 پرفروش ترين محصولتان كتاب بوده است، بيشترين 

فروشتان چه قدر بود؟
در آن زمان محصوالت ما را سخت افزار، سى دى و كتاب تشكيل مى داد. اما در حال حاضر تنوع 
محصوالتمان خيلى بيشتر شده است و در صفحه ى فروشگاه، لوازم خانگى، تلفن همراه، رايانه، 
كتاب و ... داريم. ضمن اين كه سه برابر فروش سال 1386 را در يك ماه داريم و به همان اندازه 

فروش كتاب افزايش داشته است.
 مجموعه ى تبيان با چه هدفى فروشگاه اينترنتى كتاب را راه اندازى كرد؟

هدف مجموعه ى تبيان، غير از اطالع رسانى، اين بود كه شرايطى فراهم سازد براى زمانى كه 
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است.  فروشگاه  خدمات  اين  از  يكى  و  مى رود  انتظار  اينترنت  از  بيشترى  كاركردهاى  و  خدمات 
دوستانى كه در آن زمان وارد اين كار شدند، عالقه مند بودند كه اين خدمات را به كاربران ارائه 

كنند و هنوز هم همان طور است؛ يعنى زمينه ى كارى ما سودآورى نيست.
شايد االن اين امكان هست كه فروشگاه بتواند هزينه هاى خود را تأمين كند و منفعتى نيز به 
دست آورد و به همين دليل هم از بخش اطالع رسانى به بخش خودكفايى منتقل شده ايم. يعنى 
كارمان فقط اطالع رسانى صرف نيست و مى توانيم بخشى از هزينه هاى مؤسسه را نيز تأمين كنيم. 
اما نكته اين است كه هنوز در جامعه در شرايطى قرار نگرفته ايم كه افراد عمده ى تقاضاهاى خود 

را از طريق فروشگاه هاى مجازى تأمين كنند.
 اشاره كرديد كه در حال حاضر و نزديك به 70 هزار عنوان كتاب در فروشگاه تان 
داريد. طى چهار ماهه ى نخست امسال هم حدود چهار هزار جلد كتاب فروخته ايد. اين 

استقبال مورد انتظار تبيان بود؟
در اوايل سال 1387، مديريت وقت قصد داشت كه فروشگاه را تعطيل كند. چرا كه احساس 
مى كردند ممكن است استقبال الزم از آن به عمل نيايد و وقت مجموعه براى اين كار گرفته شود. 
اما با تغييراتى كه انجام شد، فروشگاه به فعاليت خود ادامه داد. به اين صورت كه نيروهايى را به 
كار گرفتيم كه يا به صورت تحصيلى و يا به طور تجربى با كار بازرگانى آشنايى داشتند. همين 

شامه ى اقتصادى و بازرگانى، به فعاليت ما كمك كرد.
ضمن اين كه نحوه ى برخورد با مشتريان و رعايت آنان، در جذب متقاضيان نيز مؤثر بوده است. 
به گونه اى كه دو دوره از سوى وزارت بازرگانى به عنوان بهترين فروشگاه اينترنتى انتخاب شديم.

اينترنتى را بررسى مى كند،  هم چنين مجموعه ى «WSA» كه در سطح جهان مجموعه هاى 
بخش كودك و فروشگاه اينترنتى تبيان را به عنوان مجموعه ى برتر انتخاب كرد.

براى ما ديد و نظر كاربر از همه چيز مهم تر است، ولى اين اتفاقات انگيزه ى انجام كار اقتصادى 
را در مجموعه تقويت كرد. اكنون ما از بخش اطالع رسانى خارج شده ايم و به عنوان يك بخش 

درامدزا مطرح هستيم.
طى مدت فعاليت خود متوجه شده ايد كه تقاضاى مخاطبان در حوزه ى كتاب   حتماً 
تا  باشيد  داشته  كتاب  انبار  كه  نيست  بهتر  بنابراين  است.  موضوعاتى  چه  حول  بيشتر 

مسير ارسال كتاب به متقاضى كوتاه تر شود؟
ما مواردى در اين زمينه داريم. مثًال كتابى متقاضى زيادى پيدا مى كند و ناشرش هم در شهر 
ديگرى است و در تهران هم نمايندگى ندارد. در چنين مواردى، ناشر تعدادى از كتاب هايش را 
براى ما مى فرستد. البته اين مورد خيلى نادر است. معموًال ناشران شهرستانى در تهران نماينده اى 
براى خود انتخاب مى كنند. ضمنًا ما در منطقه اى هستيم كه به مركز توزيع نزديك است. بنابراين 

چندان نيازى به انبار كتاب نداريم.
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در كنار همه ى اين ها بايد گفت كه بحث كتاب بايد به سويى پيش برود كه ديگر كتاب كاغذى 
نباشد. يعنى اينترنت هم به نوعى ارائه ى اطالعات مكتوب به صورت سبز است؛ احتياجى نيست 
كه ديگر براى كتاب درختى از بين برود. البته اين دو، كاالهاى جانشين نيستند و بسيارى به خوِد 
كتاب عالقه مندند. در هر صورت بايد به سمتى رفت كه متقاضيان اطالعات، به سمت استفاده از 

اطالعات در اينترنت سوق يابند. ما در تبيان شرايط فنى الزم را فراهم كرده ايم.
البته بسترهاى مخابراتى هنوز كامل نشده اند و اينترنت پرسرعت حتى به 10 

تا 15 درصد كاربران اينترنت هم نرسيده است. به هر حال بايد طورى حركت 
كنيم كه كتاب ها را از طريق اينترنت در اختيار مخاطبان قرار دهيم، به گونه اى 

كه ناشر و نويسنده هم از اين قضيه نفعى ببرند.
 پس شما اين امكان فنى را فراهم كرده ايد كه كتاب را با فرمتى 

مثل «PDF» در اختيار كاربران قرار دهيد؟
كرده ايم  توليد  خودمان  كه  محصوالتى  از  ما،  مجموعه هاى  از  بعضى  در  بله، 

مؤلف  زيادى  تعداد  دارد.  وجود  امكانى  چنين  هم،  فروشگاه  در  مى شود.  كارى  چنين 
داريم كه اتفاقًا كتاب خوبى نيز نوشته اند، اما ناشر كتاب را نمى پذيرد و خودشان هم نمى خواهند 
جلساتى  موضوع  اين  درباره ى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با  حتى  ما  باشند.  مؤلف  ـ  ناشر 
در  را  كتاب   PDF نسخه ى  نويسنده،  رضايت  با  مواردى  چنين  در  كه  كرديم  پيشنهاد  داشته ايم. 

اختيار متقاضيان قرار بگيرد؛ به گونه اى كه مؤلف نيز سود ببرد.
به هر حال، منتظريم كه چنين شرايطى فراهم شود. تبيان هم عالقه مند است كه به اين سمت 
حركت كند. علتش هم مسائلى از جمله «سبز ديدن» است كه در همه جاى دنيا مطرح است. كتاب 
وقتى به صورت فيزيكى چاپ شود، بيشتر يك كاالى تجملى است،، ولى محتواى آن را مى توان 

با ارزان ترين قيمت در اختيار مردم قرار داد.

بحث كتاب 
بايد به سويى پيش 
برود كه ديگر كتاب 

كاغذى نباشد
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مشكل نشر ما
فقط توزيع
        نيست

 شما عالوه بر نشر، در زمينه ى توزيع كتاب هم فعاليت داريد. از فعاليت هايتان در 
اين زمينه براى ما مى گوييد؟

ما در اين زمينه چند نوع فعاليت داشته ايم. مثًال ما براى اولين بار، كتاب هاى مرتبط با محتواى 
طريق  از   1381 سال  از  برديم.  مدرسه ها  به  آموزشى  بسته هاى  صورت  به  را  درسى  كتاب هاى 
«شركت تعاونى توزيع كتاب»، اين ايده را اجرا كرديم؛ هر چند كه حاصل كار چندان رضايت بخش 

نبود. 
وقتى به «نداى مدرسه» آمديم، سعى كرديم با اصول و چارچوب مشخص ترى كار كنيم. ما 
كتاب هايى را كه در انتهاى كتاب هاى درسى معرفى شده بودند و نيز كتاب هايى را كه با محتواى 
كتاب هاى درسى تناسب داشتند، به مدارس معرفى مى كرديم و به صورت بسته هاى آموزشى به 

مدارس تحويل مى داديم. البته هر سال اين كتاب ها را به روز مى كنيم.
اين كار زمان بر بود و انرژى زيادى را هم صرف آن مى كرديم. چون بايد با نزديك به 40 ناشر 
ارتباط مى گرفتيم و كتاب ها را جمع آورى مى كرديم. از طرفى هم قيمت اين بسته ها بايد متعادل 
مى بود. از اين بسته هاى آموزشى، هم براى تجهيز كتاب خانه هاى كالسى و هم خريد دانش آموزان 

استفاده مى شد.
يكى ديگر از طرح هاى برگزارى نمايشگاه در مدارس يا استان هاست. يعنى از اين طريق كتاب ها 

گفت وگو با داريوش هفت برادران

مدير فروش انتشارات ابوعطا
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اين كه  جمله  از  مى كنيم.  فراهم  برايشان  هم  ويژه اى  امكانات  و  مى دهيم  قرار  اختيارشان  در  را 
تحميل  بيشترى را به ما  هزينه ى  اين كار  گرچه  برگردانند.  نرفته را  فروش  كتاب هاى  مى توانند 
مى كند، اما چون اعتقاد داريم كه اين كتاب ها بايد در مدارس باشند و بچه ها از آن ها استفاده كنند، 

اين كار را انجام مى دهيم.
البته اين طرح يك مشكل بزرگ دارد. كتاب هايى كه االن در انتهاى كتاب هاى درسى 

معرفى مى شوند، به روز نيستند و خيلى از ناشران ديگر آن ها را چاپ نمى كنند. به 
عالوه، كتاب هاى قديمى با نيازهاى دانش آموزان مطابقت ندارند. گاهى مدارس 
از اين كتاب ها به همين دليل قديمى بودنشان استقبال نمى كنند. مثًال از 15 
عنوان مجموعه ى «يار دبستانى من» كه ما منتشر كرده ايم، 12 عنوان در 
جشنواره ى سال 1385 برگزيده شد، اما از آن سال تا به حال در هيچ يك از 

كتاب هاى درسى معرفى نشده اند.
يكى ديگر از فعاليت هاى ما، تدارك بسته هاى آموزشى براى معلمان و مديران 

مدارس است. چون ما معتقديم كه تغيير و تحول در نظام آموزش و پرورش از تغيير 
و تحول در معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش شروع مى شود و بايد اطالعات آن ها 

را به روز كرد. اين امر نيازمند وجود كتاب خانه ها و بسته هاى آموزشى است كه كتاب هاى آن هم 
همواره به روز باشد.

اين طرح را از سال پيش آغاز كرده ايم كه با استقبال خوبى هم مواجه شده است و برخى استان ها 
در بخش نامه هاى خود، خريد اين بسته ها را به مدارس توصيه كرده اند.

در طرح هاى مذكور، عالوه بر كتاب هاى نشر خودمان، از كتاب هاى مناسب ناشران ديگر هم 
استفاده مى كنيم.

 درباره ى آزمون هاى پرلز كه در مدارس برگزار مى كرديد، توضيح مى دهيد؟
ما آزمون هاى بين المللى پرلز را شبيه سازى كرديم. انگيزه ى اين كار را هم من از سال 1382 
داشتم؛ يعنى وقتى كه گزارشات اين آزمون ها منتشر شد. موضوعى كه نظرم را جلب كرد اين بود 
كه بچه هاى ما حافظه محورند، نه مفهوم محور. اين موضوع حتى در دوران تحصيل در دانشگاه هم 
خودش را نشان مى دهد و دانشجويان وقتى از دانشگاه فارغ التحصيل مى شوند، علمشان كاربردى 

نيست و اين يك مشكل اساسى است.
ما براساس همين موضوع، اين طرح را از سال 1387 به طور آزمايشى در منطقه ى 2 تهران اجرا 
كرديم. منكر اين نيستم كه طرح آزمون پرلز به بازار ما كمك مى كند، اما در عين حال مى توانيم 
مشترى هايمان را پشتيبانى كنيم. يعنى، عالوه بر اين كه كااليى را در اختيار مشترى قرار مى دهيم، 

فرهنگ سازى هم مى كنيم و بستر را براى كتاب خوان كردن مردم مهيا مى سازيم.
چون اين طرح عالوه بر اين كه معلم و دانش آموز را آموزش مى دهد، اوليا را هم درگير مى كند. 

كتاب هايى 
كه االن در انتهاى 

كتاب هاى درسى معرفى 
مى شوند، به روز نيستند 
و خيلى از ناشران ديگر 
آن ها را چاپ نمى كنند
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به اوليا مى آموزد با دانش آموز تعامل داشته باشند و كتاب بخوانند.
ما دانش آموز را به كتاب خواندن عالقه مند مى كنيم و به او مى آموزيم كه چگونه مطالعه كند و 
اطالعاتش را كجا به كار ببرد. معلمان هم آموزش مى بينند كه چه طور اطالعاتشان را در كالس به 

كار ببرند. اما در اصل مى توان گفت كه با اين طرح، كاالى خود را پشتيبانى مى كنيم.
ما كاالى اين طرح را به كمك استادان و تيم هاى روان شناسى از تهران و اصفهان 
قرار  مدارس  اختيار  در  را  آن  هم،  كاال  اين  عرضه ى  براى  مى كنيم.  توليد 
مى دهيم و از همان ها آزمون برگزار مى كنيم. گرچه از طريق اين طرح 
ما كتاب مى فروشيم، اما نگاهمان به آن، نگاه فروش و توزيع كتاب 
دقت  و  سرعت  طرح  اين  باالست.  بسيار  هزينه اش  چون  نيست؛ 

يادگيرى بچه ها را باال مى برد و بنابراين حرفى براى گفتن دارد.
 پس در طرح پرلز شما كتاب ها را مى فروشيد. نحوه ى 

فروش چگونه است؟
طبيعتًا ما بايد 20 تا 25 درصد تخفيف بدهيم. اما در اين طرح ما 
10 درصد تخفيف مى دهيم. 15 درصد باقى مانده به اضافه ى بخشى از 
سود خودمان را براى اجراى آزمون صدور كارنامه، طراحى سؤال، تحليل 

آزمون و ارائه ى شيوه هاى خواندن هزينه مى كنيم.
 در طرح پرلز چه كتاب هايى به فروش مى رسند؟

كتاب ها براساس چارچوب پرلز انتخاب مى شوند و يك ويژگى خاص دارند: مهارت هاى زندگى 
اين،  كنار  در  مى دهند.  ياد  آن ها  به  را  مفاهيمى  غيرمستقيم  صورت  به  و  مى آموزند  بچه ها  به  را 
قرار  آموزشى  كتاب هاى  حوزه ى  در  كامًال  را  كتاب  كه  هستند  كتاب ها  انتهاى  در  آزمون هايى 
كتاب ها  اين  كه  مى كنند  اظهار  رشد  آموزشى  كتاب هاى  جشنواره ى  در  دوستان  گرچه  مى دهند. 
نوجوانان»  و  كودكان  فكرى  پرورش  «كانون  در  بايد  و  هستند  داستانى  بلكه  نيستند،  آموزشى 
بررسى شوند، اما واقعيت اين است كه اين كتاب ها اصًال داستانى نيستند. طرح پرلز خودش ساختار 
آموزشى دارد. پس متونى كه در رابطه با آن هستند هم آموزشى اند. شايد قالبشان داستانى باشد، 

اما در اصل آموزشى هستند.
ناگفته نماند كه اين كتاب ها را نشر خودمان توليد كرده است.

 اين طرح را در چه شهرهايى اجرا كرده ايد؟
ما از سال 1387 اجراى آزمايشى طرح را در مدارس غيرانتفاعى منطقه ى 2 تهران شروع كرديم. 
در ادامه، مدارس منطقه ى چهاردانگه (مدارس نابرخوردار) و مدارس منطقه ى شش (مدارس نيمه 
برخوردار) هم در اين طرح شركت كردند. «طرح تابستانه» را هم در سال 1387 و براى پايه ى 
سوم دبستان در پيشواى ورامين اجرا كرديم و چنان مورد استقبال قرار گرفت كه حتى دانش آموزان 

كتاب ها 
براساس چارچوب 

پرلز انتخاب مى شوند و يك 
ويژگى خاص دارند: مهارت هاى 

زندگى را به بچه ها مى آموزند و به 
صورت غيرمستقيم مفاهيمى را به آن ها 
ياد مى دهند. در كنار اين، آزمون هايى 
در انتهاى كتاب ها هستند كه كتاب 

را كامًال در حوزه ى كتاب هاى 
آموزشى قرار مى دهند
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افغانى در تابستان به اين كالس ها آمدند.
پول  بايد  بچه ها  اين كه  وجود  با  كرديم.  برگزار  را  طرح  اين  ورامين  قرچك  در  هم  امسال 
مى پرداختند و وقت مى گذاشتند تا سر كالس ها بياند، باز هم استقبال خيلى خوبى شد. البته امسال 

پايه هاى دوم، سوم، چهارم و پنجم را پوشش داديم.
 نتايج اين طرح را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

درباره ى نتايج آموزشى طرح من نمى توانم قضاوت كنم، چون هيچ ماست بندى نمى گويد ماست 
من ترش است. اما اگر منظورتان بُعِد اقتصادى آن است، مى توانم به جرئت بگويم كه ما براى 
اين كار هزينه ى زيادى را صرف كرديم. ُحسنى كه اين طرح داشت، اعتمادى است كه مدارس 
نسبت به ما پيدا كرده اند. اين خيلى براى ما مهم بود و ديگر نياز نيست با صرف هزينه هاى زياد، 
نظر مدارس را به خود جلب كنيم. چرا كه توانستيم با يك طرح آموزشى كه در آن دانش آموز، 
اوليا، معلم و ما ذى نفع هستيم، اعتماد مدارس را جلب كنيم. به عالوه، پول كتابى كه مى خرند 
هدر نمى رود، چون كتاب براساس چارچوب هاى بين المللى طراحى شده است. در كنار آن، ما هم 

استفاده مى كنيم.
 شما به عنوان توزيع كننده معتقديد كه مشكل نشر ما توزيع است؟

ما  كشور  نشر  كه  است  اين  واقعيت  دارد.  مشكل  نشر  فرايند  و  چرخه  همه ى  من  نظر  از  نه. 
مى دهيم،  قرار  مخاطبان  اختيار  در  كه  اطالعاتى  يعنى  نمى كند.  توليد  كتاب  جامعه  نياز  براساس 
اطالعات مناسب و به روز نيست. در حالى كه ما بايد به نياز مخاطب توجه داشته باشيم. حاال فرض 
كنيم كه ناشر كارش را به درستى انجام دهد. چرخه ى توزيع ما واقعاً چگونه است؟ كتاب فروش ها 
در اصل فقط كتاب رسان هستند. اگر كتابى را كه مشترى مى خواهد نداشته باشند، كتاب هاى ديگر 

را معرفى نمى كنند.
مراحل نشر مثل حلقه هاى متصل به هم هستند كه وقتى يكى از آن ها مشكل داشته باشد، به 
بقيه هم آسيب مى زند. مشكل اساسى ما اين است كه همه ى حلقه ها مشكل دارند. ما در زمينه ى 
نشر همواره سنتى عمل كرده ايم. به جرئت مى توانم بگويم كه 90 درصد ناشران ما به طور سنتى 
كار مى كنند. 10 درصد بقيه مدرن تر از بقيه فعاليت دارند؛ آن هم نه كامًال مدرن. ما ناشرى نداريم 

كه بتواند به طور ايده آل فكر و كار كند و پاسخ گوى نياز جامعه باشد. 
از طرف ديگر، مؤلفانى هم نداريم كه نياز جامعه را به خوبى بشناسند. شما ببينيد تقريبًا همه ى 
دايره المعارف هاى ما ترجمه هستند يا نهايتًا از كتاب هاى ديگر كپى شده اند و به اسم گردآورى و 
تأليف چاپ مى شوند. چرا ما محققانى نداريم كه بتوانند دايره المعارف هاى مورد نياز بچه هاى ما 

را طراحى كنند؟
به فرض اگر تا اين جاى كار درست باشد، ناشران به ويزيتورهايى نياز دارند كه كار بازاريابى را 
انجام دهند. آيا اين ويزيتورها آموزش ديده اند؟ به جرئت مى توان گفت در هيچ موردى آموزش 
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داشته  را  الزم  توانايى هاى  بايد  و  هستند  نشر  تابلوى  و  ويترين  ويزيتورها  كه  حالى  در  نديده اند. 
باشند.

بعد از ناشران و توزيع كنندگان، كتاب فروش هاى ما هم نقش مهمى دارند. آيا ما به كتاب فروشى 
به عنوان يك تخصص نگاه مى كنيم؟ كتاب فروش هاى ما تا چه حد از موضوع هزاران عنوان كتابى 

كه در مغازه دارند، مطلع مى شوند؟ اين خود يك هنر است كه كتاب فروش ها بايد داشته باشند.
به طور خالصه، نشر فرايندى است كه اگر حلقه اى از آن ايراد داشته باشد، به بخش ديگر هم 

آسيب مى زند و آن ها را هم ضعيف خواهد كرد؛ چنان چه همه ى حلقه هاى نشر ما ضعيف هستند.
بزرگ ترين مشكل ما اين است كه بچه ها و بزرگ ترهاى ما كتاب خوان نيستند. علت اصلى اين 
ضمن اين كه بچه هاى  نيستند.  مخاطبان  نيازهاى  متناسب با  كتاب هاى ما  است كه  موضوع آن 
ما حافظه محورند و فقط دنبال نمره هستند. حتى ارزش يابى توصيفى تا به حال نتوانسته است، 
از بيست گرايى دانش آموزان بكاهد. چه طور مى توانيم به بچه انگيزه بدهيم، وقتى فقط دنبال اين 

است كه بيست بگيرد؟
بنابراين نظام آموزشى ما، محيط جامعه، رسانه ها، همه و همه در اين فرايند تأثير گذارند. براى 
آسيب شناسى اين موضوع بايد همه ى حلقه هاى فرايند نشر را مورد بررسى عميق قرار داد؛ از زمانى 

كه كتاب مى خواهد توليد شود تا زمانى كه به دست مخاطب مى رسد.
 چه بايد كرد؟

ما بايد بدانيم كه مخاطب چه مى خواهد. ما در صنعت نشرمان ويترين نداريم و بايد از ويترين هاى 
عالقه مند  خواندن  كتاب  به  را  مردم  و  كنيم  اقدام  متفاوت  راه هاى  از  بايد  كنيم.  استفاده  ديگر 

سازيم.
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توزيع كتاب
در ايران

ضعيف است
اشارهاشاره

«توزيع كتاب در ايران خيلى ضعيف است. هيچ سرمايه دارى، سرمايه اش را 
وارد كار توزيع كتاب نمى كند.» اين جمالت بخش هايى از درددل يحيى دهقانى يحيى دهقانى، 
مديرمسئول «انتشارات مبتكران» است. 24 سالى مى شود كه او در صنعت 
آزمون»هاى  ارائه ى «درس  با  كه  است  سالى  هشت  هفت  و  مى كند  كار  نشر 
ماه به ماه، از روش رايج توزيع كتاب در كشور فاصله گرفته است. آن چه در 
ادامه مى خوانيد، گفت وگوى او با «رشد جوانه» درباره ى توزيع كتاب در كشور 

و شيوه ى كار انتشارات مبتكران است.

 انتشارات مبتكران در چه سالى افتتاح شد؟ در چه زمانى به اين نتيجه رسيديد كه 
نمى توانيد با سيستم رايج توزيع كتاب در كشور كار كنيد؟

انتشارات مبتكران در سال 1365 تأسيس شد. ما هم در سال هاى اول فعاليتمان به همان شيوه ى 
رايج در كشور كار مى كرديم. وقتى كارمان را شروع كرديم، به سراغ توزيع كنندگان كتاب رفتيم. در 
يكى دو سال اول متوجه شديم كه به علت ركود بازار كتاب، توزيع كننده كتاب را مى خرد و در مركز 
توزيعش مى گذارد. وقتى مى پرسيديم كه چرا اين كتاب را نفروخته اى، جواب مى داد: «نيامده اند 

گفت وگو با يحيى دهقانى 

مديرمسئول انتشارات مبتكران
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آن را بخرند.»
مى پرسيديم: «مگر بايد بيايند و كتاب را بخرند؟ شما نبايد كتاب را ببريد و عرضه كنيد؟»

مى گفت: «مگر فروش اين كتاب چه قدر براى من سود دارد كه آن را به دوش بكشم و اين 
طرف و آن طرف ببرم و بفروشم. با 20 درصد تخفيفى كه به من داده اى، فقط بايد منتظر بنشينم 

كه بيايند و اين كتاب را از من بخرند. اگر من بخواهم هزينه ى ارسال اين كتاب را به 
شهرستان ها بپردازم، سودى براى خود من باقى نمى ماند.»

به همين خاطر مجبور شديم كه خودمان يك مركز توزيع ايجاد كنيم و از 
طريق آن و با چاپ بروشور، تبليغات، استفاده از بازارياب و ... كتاب هايمان را 

به فروش برسانيم.
 درس آزمون هايى كه در انتشارات مبتكران منتشر مى شوند، چه 

كتاب هايى هستند و شيوه ى توزيع آن ها چيست؟
ما مجموعه كتاب هايى داريم كه مطالب هر ماه دانش آموز را در يك جلد آن ها 

گنجانده ايم. مثًال مطالب درسى يك ماه دانش آموز كالس دوم رياضى كه شامل 
درس هاى فيزيك، شيمى، رياضى، دين و زندگى، عربى و انگليسى مى شود، در آن كتاب 

آمده است. اسم كتاب هم از اين نظر درس آزمون است كه آخر ماه از مطالب آن آزمونى مى گيريم. 
كتاب را در اختيار دانش آموزانى كه در اين طرح شركت مى كنند، قرار مى دهيم و در تاريخ معينى 
براساس مطالب آن آزمونى برگزار مى شود و بعد از اين امتحان، دانش آموز كتاب بعدى را دريافت 

مى كند.
غير  نمايندگى هايى  مى شوند،  توزيع  ما  نمايندگى هاى  در  و  مدارس  در  كتاب ها  اين 

كتاب فروشى.
 مدارس شركت كننده اين طرح را چگونه انتخاب مى كنيد؟

ما مشاوران آموزشى، بازاريابانى داريم كه در طول سال به مدارس مى روند، اين طرح را توجيه 
مى كنند و كتاب ها را مى فروشند.

 چه تعداد مدرسه تحت پوشش اين طرح هستند؟
در كل كشور در سال گذشته حدود 900-800 مدرسه ى ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان تحت 

پوشش اين طرح بوده اند.

حل المسائل ها پرفروش ترين
 شما در توزيع كتاب، از طريق مراجعه ى مستقيم به مدارس، با چه مشكالتى روبه رو 

بوده ايد؟
شايد ما مشكل زيادى نداشته باشيم، اما مشكل كلى اين است كه آموزش و پرورش تكليف 

ما مجموعه 
كتاب هايى داريم كه 

مطالب هر ماه دانش آموز 
را در يك جلد آن ها 

گنجانده ايم
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خودش را با كتاب هاى كمك آموزشى روشن نكرده است. هر سال بخش نامه هايى صادر مى كند 
مبنى بر اين كه مدارس نبايد كتاب هاى كمك آموزشى خريدارى كنند، نبايد در آزمون هاى مؤسسات 

شركت كنند، ولى مدارس و يا بچه ها به شكل آزاد در اين برنامه ها شركت مى كنند.
يا  دروس  راهنماى  كتاب هاى  كرده،  منع  پرورش  و  آموزش  كه  كتاب هايى  انواع  از  يكى  مثًال 
به  كتاب ها  ساير  از  باالتر  شمارگان  با  كتاب ها  اين  حالى كه  در  است،  حل المسائل 
فروش مى رسند؛ آن هم در همان مدارسى كه آموزش و پرورش منع كرده 
است. البته مبتكران چنين كتاب هايى ندارد. تو خود حديث مفصل بخوان 

از اين مجمل.
 آزمون هاى شما در مدارس برگزار مى شود و يا در مراكز 

توزيع كتاب هاى خودتان؟
هم در مدارس آزمون برگزار مى كنيم و هم در مراكز توزيع كتاب. 
مدارس غيرانتفاعى و مدارس دولتى كه درك كرده اند، شركت بچه ها 
و  آموزش  وزارت  بخش نامه ى  وجود  با  است،  مفيد  آزمون ها  اين  در 
پرورش، باز هم در اين آزمون ها شركت مى كنند. بچه هايى كه هم به 
آزمون به  دريافت كتاب و  طرح شركت مى كنند، براى  صورت آزاد در اين 

همين مركز مراجعه مى كنند.
 چرا شما درس آزمون هاى ماه به ماهتان را در بازار كتاب عرضه نكرده ايد؟

چون هر كس اين كتاب ها را مى خرد، بايد ماه به ماه مراجعه كند و كتاب بعدى را بخرد. ما 
احتمال داده ايم كه اين كتاب ها به صورت ناقص به كتاب فروشى هاى شهرستان ها برسند و اين 
ناقص بودن باعث لطمه خوردن به بچه ها شود. هشت كتاب منتشر مى كنيم كه دانش آموز هر ماه 
بايد براى خريد يكى از آن ها مراجعه كند. هر هشت كتاب را هم با هم منتشر نمى كنيم. دليلش اين 
است كه اگر دانش آموز هر هشت كتاب را با هم بخرد، ديگر فراموش مى كند كه آن ها را ببيند. اما 
اگر يك كتاب را بخواند، امتحان بدهد و ماه بعد كتاب بعدى را بگيرد، كتاب دوم برايش تا مدتى 

تازگى دارد و تشويق مى شود آن را بخواند.
فروش اين كتاب ها در كتاب فروشى ها نتيجه نمى دهد و خيلى به ضرر بچه ها تمام مى شود. چون 
بعضى ها چهار كتاب را مى خرند و آن چهار كتاب ديگر تمام مى شود و نمى توانند آن ها را تهيه كنند. 
در حالى ما مقيد هستيم، كتاب را به كسى كه ثبت نام كرده است، تحويل بدهيم. مسئوليت داريم 

كتاب را به آن ها بدهيم و نمى توانيم بگوييم كتاب تمام شده است.
 فروش اين درس آزمون ها چه تأثيرى بر فروش ساير كتاب هاى انتشارات مبتكران 

داشته است؟
تأثير مثبتى داشته است. چون اين كتاب ها، فقط كتاب تست نيستند، دانش آموز مراجعه مى كند 

يكى از انواع 
كتاب هايى كه آموزش و 

پرورش منع كرده، كتاب هاى 
راهنماى دروس يا حل المسائل است 
در حالى كه اين كتاب ها با شمارگان 

باالتر از ساير كتاب ها به فروش 
مى رسند؛ آن هم در همان مدارسى 

كه آموزش و پرورش منع 
كرده است
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و از انتشارات مى خواهد كه اگر كتاب هاى ديگرى در اين زمينه دارند، در اختيار او قرار دهند. داخل 
كتاب هم اشاره شده است كه اگر مى خواهيد درباره ى موضوع خاصى بيشتر بدانيد، به اين كتاب ها 

مراجعه كنيد.
البته بعضى ها معتقدند كه تأثير منفى دارد، چون كسى كه اين كتاب را مى خواند، ديگر به سراغ 

ساير كتاب ها نمى رود. اما من اين طور فكر نمى كنم و تأثير آن را مثبت مى دانم.
 چه مشكالتى در توزيع كتاب در كشور وجود داشت كه شما به اين سمت حركت 

كرديد؟
بحث توزيع كتاب در كشور يك مقوله است و آن چه در انتشارات ما مى گذرد، مقوله ى ديگرى 

است. درس آزمون هم كه يكى از كارهاى انتشارات ماست، باز مقوله ى ديگرى است.
برنامه ى درس آزمون كمكى به حال توزيع كتاب كشور نمى كند. اتفاقًا يكى از مشكالتى كه در 
اين مملكت در حوزه ى كتاب وجود دارد، اين است كه توزيع كتاب هيچ سروسامانى نگرفته و در 
نتيجه هر ناشرى مجبور شده است براى خودش تشكيالت پخش و توزيع به وجود بياورد كه با 

توجه به قدرت و ضعف ناشر، اين گاهى به نفع و گاهى به ضرر او تمام مى شود.
االن تمام ناشران بزرگ مجبور شده اند، يك مركز توزيع هم در كنار كار خودشان ايجاد كنند 
و كتاب هايشان را خودشان به مراكز فروش برسانند. اين پديده ى خوبى نيست و اين كار به اجبار 

انجام شده است.
وجود يك مركز توزيع قوى، پيشرفته، توانمند و مجهز به سيستم هاى الزم در ارتباط با توزيع، 
مثل سامانه هاى الكترونيك، انبار و كارشناسى حوزه ى توزيع، براى عملكرد هر چه بهتر ناشران 
اين كه  براى  ناشر  نتيجه  در  نيست.  ناشران  اختيار  در  حاضر  حال  در  متأسفانه  كه  است  ضرورى 
شده  مجبور  خودش  نيستند،  روز  به  و  عملى  خيلى  كه  نرود  توزيع كننده هايى  انبارهاى  كارش به 
است مركز پخش ايجاد كند. ما هم مركز پخش داريم. تقريبًا االن همه ى ناشران مجموعه اى را 
ايجاد كرده اند و كتاب هايشان را آن جا مى گذارند و كتاب فروشى ها و ساير مراكز كوچك از آن جا 

كتاب ها را مى خرند.
اين كار هزينه را باال مى برد. هر ناشر مجبور مى شود براى خودش تبليغات به راه بيندازد و ناشرى 
كه نتواند در اين زمينه موفق عمل كند يا در وهله ى اول نتواند با مشتريان زيادى تماس برقرار 
كند، كارش رونق نمى گيرد. به اين ترتيب، به كل صنعت نشر آسيب وارد مى آيد. ولى اگر روزى در 
كشور، سيستم قوى توزيع كتاب به وجود آيد، آن وقت فروش كتاب و توزيع آن در سطح مملكت 

خيلى راحت انجام مى شود.
االن ناشران كتاب هاى خوبى به چاپ مى رسانند، ولى قدرت ندارند آن ها را به اقصا نقاط كشور 
بفرستند، چون هزينه ى اين كار سنگين است. نمى توانند چه در روزنامه ها و چه در راديو و تلويزيون 
تبليغ كنند، چون هزينه ى تبليغات با قيمت يك جلد كتاب كه در شمارگان 3-2 هزار نسخه منتشر 
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مى شود، اصًال قابل مقايسه نيست. در نتيجه كتاب خوب به دست بچه هايى كه در نقاط دوردست 
هستند، نمى رسد.

گاهى براى من پيش آمده است كه مى گويند فالن كتاب شما را ديده ايم، خيلى خوب است. 
من مى بينم كه آن كتاب چهار سال پيش منتشر شده و اين دانش آموز آن را االن ديده است. اين 

نقطه ى ضعف مراكز توزيع است.

قيمت كتاب پايين است
توزيع كتاب در ايران خيلى ضعيف است. هيچ سرمايه دارى، سرمايه اش را وارد كار توزيع كتاب 
نمى كند، چون قيمت كتاب خيلى پايين است. ناشر نمى تواند بيش از 30 تا 40 درصد به مراكز 
توزيع تخفيف بدهد. وقتى مركز توزيع 40 درصد تخفيف مى گيرد، بايد 30 تا 25 درصد آن را به 
فروشنده ى جزء بدهد و 10 درصد برايش باقى مى ماند كه در مقابل هزينه هايى مثل انباردارى، 
توزيع كننده  عايد  چندى  و  است  اندك  رقمى   ... و  ماليات  بيمه،  حمل ونقل،  كاركنان،  دستمزد 

نمى شود.
در نتيجه، توزيع كننده كج دار و مريز رفتار مى كند. مقدارى كتاب مى گيرد و مى فروشد و دوباره 
كتاب مى گيرد. جرئت نمى كند كتاب را بخرد و در انبار بگذارد. ضمن اين كه كتاب تنها كااليى 
است كه نمى شود قيمت آن را تغيير داد. كتابى كه امسال چاپ مى شود، در سال آينده كه قيمت 
همه ى اجناس باال مى رود، باز هم بايد با همان قيمت پشت جلد به فروش برسد. نمى شود قيمت 
كتاب را عوض كرد. اين كار از طرف وزارت ارشاد قدغن شده است. يعنى اگر من قيمت پشت جلد 

كتابم را تغيير دهم، مرتكب جرم شده ام.
در چنين شرايطى، كسى جرئت نمى كند وارد كار توزيع كتاب شود. در خيلى از كشورهاى جهان، 
پشت جلد كتاب، قيمت نمى زنند. كتاب را ناشر هر جور دلش خواست به فروش مى رساند. زمانى 

ارزان و زمان ديگرى گران. بستگى به بازار كتاب دارد؛ مثل لباس و چيزهاى ديگر.
 در چه كشورهايى قيمت كتاب بر پشت جلد آن مشخص نمى شود؟

كشورها،  اين  ناشران  اكثراً  آمريكا.  و  اروپايى  كشورهاى  ساير  فرانسه،  آلمان،  كشورها.  همه ى 
مى بينيد  كنيد،  مراجعه  هم  كتاب  نمايشگاه  به  اگر  شما  نمى زنند.  آن  جلد  پشت  را  كتاب  قيمت 
كه قيمتى روى كتاب ها مشخص نشده است. در كشور ما قيمت را تعيين مى كنند و روى كتاب 
مى زنند. كتاب قيمت از پيش تعيين شده ندارد و قيمت آن را بازار تعيين مى كند. اگر خوب فروش 

رفت و مشترى داشت، 25 دالر مى فروشد، اگر نه 18 دالر مى فروشد.
قيمت كتاب در كشور ما خيلى پايين است. من مقايسه مى كنم تا مشخص شود كه چرا مى گويم 
قيمت پايين است. اگر در يك كشور اروپايى، مثالً  در ايتاليا  قيمت يك جفت كفش حدود 25 
يورو باشد، اگر همان موقع به كتاب فروشى مراجعه كنيد، مى بينيد كه قيمت يك كتاب 300-400 
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صفحه اى با قطع وزيرى هم 25-20 يورو تعيين شده است. حاال به ايران برگرديد. همان كفش 
را با همان كيفيت در ايران كمتر از 30 يورو نمى توانيد بخريد، اما كتاب 400-300 صفحه اى را 

مى توان در بازار به قيمت 4-3 هزار تومان تهيه كرد.
آن جا كتاب با اجناس ديگر رقابت قيمت دارد و محدوده ى قيمتش مشابه ساير اجناس است. 

اما در اين جا، در حالى كه قيمت همه ى اجناس در همان حد و يا بيشتر از اجناس مشابه 
در خارج از كشور است، قيمت كتاب با همان كاغذ، چاپ و تعداد صفحات، بسيار 

ارزان تر از كتاب مشابهش در خارج است. به همين خاطر ايرانى ها كتاب هاى 
چون  مى برند،  كشور  از  خارج  به  خودشان  با  و  مى خرند  اين جا  از  را  فارسى 
قيمت كتاب هايى كه در آن جا چاپ مى شوند، خيلى گران است. اين امر باعث 
شده است كه ناشر نتواند به مركز توزيع تخفيف زيادى بدهد. اما اگر قيمت 

كتاب تغيير كند، اين گونه نخواهد بود.
در ساير كشورها قيمت كتاب را به اين شكل تعيين مى كنند: هزينه هاى كاغذ، 

رقم  و  مى زنيم  جمع  را  كتاب  هزينه هاى  ساير  و  صحافى  ليتوگرافى،  مقوا،  چاپ، 
نهايى را در ضريبى ضرب مى كنيم. اين ضريب در ايران 3/5-2/5 و در موارد خيلى نادر 4 

است. در كشورهاى اروپاى شرقى، اين ضريب بين 6-5 است. يعنى قيمت كتاب خيلى پايين است. 
در اروپاى غربى بين 8-7 است. در آمريكا و كانادا اين ضريب به 12 هم مى رسد. خب وقتى قيمت 
را اين گونه تعيين مى كنند، مى توانند به فروشنده 70 درصد تخفيف بدهند. با اين تخفيف از مراكز 
پخش انتظار دارند برايشان تبليغات و اطالع رسانى كنند و كتاب را به اقصا نقاط كشور ببرند. اين 
شرايط براى توزيع كننده هم مقرون به صرفه است. چون كتاب 100 تومانى را 30 تومان خريده 

است و مى تواند 20 تومان خرج كند و آن را در نقاط ديگر 50 تومان بفروشد.

مردم ما كتاب خوان نيستند
 شما فكر مى كنيد اگر در ايران ضريبى معادل 9-8 به قيمت كتاب داده شود، آيا باز 
هم استقبالى از خريد كتاب مى شود؟ آيا اين به منزله ى شوك نابودكننده ى صنعت نشر 

نخواهد بود؟ خيلى ها همين االن هم براى نخريدن كتاب، گرانى آن را بهانه مى كنند.
حتمًا همين طور است. يكى از اشكاالت توزيع كتاب همين فرهنگ غلط است. كسى كه مى گويد 
كتاب گران است، چه معيارى دارد؟ چرا كتاب گران است؟ چگونه حساب كرده كه مى گويد كتاب 

گران است؟
مردم ما كتاب خوان نيستند كه مى گويند كتاب گران است. من جنسى را به شما مى فروشم كه 
آن را الزم نداريد. به نصف قيمت هم آن را مى فروشم. آن را نمى خريد و مى گوييد كه اين جنس را 
مى خواهم چه كار؟! اما چيزى را الزم داريد و خيلى هم ضرورى است. چنين جنسى را يك تومان 

كتاب 
كااليى است كه 

در ايران، همه آن را 
از سبد خانوارشان كنار 

گذاشته اند و آن را 
غيرضرورى مى دانند
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بيشتر از قيمت واقعى اش هم مى خريد.
كتاب كااليى است كه در ايران، همه آن را از سبد خانوارشان كنار گذاشته اند و آن را غيرضرورى 
مى دانند. گفته مى شود كه در ايران سرانه ى مطالعه ى كتاب خيلى خيلى پايين است؛ شرم آور است. 
مثًال دو دقيقه يا نيم ساعت. اين در مقايسه با كشورهاى اروپايى كه روزانه چند ساعت مطالعه 

مى كنند، رقمى نيست.
وقتى كتاب اين قدر بى ارزش است، قيمتش هم بايد بى ارزش باشد. گاهى افرادى 
است.  گران  كتاب  مى گويند  غلط  به  كنند،  ترويج  را  كتاب  خواندن  بايد  كه  هم 
اگر از كارمند وزارت ارشاد و يا معاون وزير ارشاد بپرسى، چرا مردم كم كتاب 
مى خوانند، شايد در داليلش بگويد كه كتاب گران است. در صورتى كه كتاب 

گران نيست، گرانى تعريفى دارد. با چه مالكى مى گويند كتاب گران است؟
كتاب ارزان است و ارزانى آن اين لطمه را وارد كرده است كه هيچ كس در 
امكانات  هم  سيما  و  صدا  سازمان  نمى كند.  سرمايه گذارى  كتاب  توزيع  زمينه ى 
ويژه اى براى تبليغ كتاب فراهم نمى كند كه مثًال كتاب را مجانى و يا با 0/1 تعرفه 

ساير اجناس تبليغ كند. روزنامه ها هم كه حداكثر 10 درصد تخفيف مى دهند.
 چه راهكارى براى حل اين مشكل وجود دارد؟

راهكار اين است كه فرهنگ سازى شود تا مردم بدانند كتاب چيز الزمى است و كتاب بخوانند. 
موقعى كه به خواندن كتاب نياز پيدا كنند، كتاب را با قيمت بهترى مى خرند. كليد حل اين مشكل 
در دست من و شما نيست، در دست دولت و به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
بايد وضعيت به گونه اى باشد كه كتاب ارزش پيدا كند. وقتى كتاب ارزش پيدا كرد، قيمت آن براى 

توليد و فروش مناسب مى شود.
كتابى كه در دنياى پيشرفته گران است، شمارگان بااليى هم دارد. شمارگان متوسط در كشور ما 
حدود 3-2 هزار جلد است. اما در ديگر كشورها متوسط شمارگان كتاب بين 10-8 هزار جلد است. 
وقتى مى شنويد كتابى مثل «هرى پاتر» در يك هفته يك ميليون نسخه فروش داشته است، فكر 
مى كنيد چه كسى اين ميزان فروش را فراهم كرده و چه كسى آن را به اين سطح رسانده است؟ 
توزيع كننده چنين شرايطى را به وجود آورده است. اين كار آن قدر پرسود است كه كتاب را در آن 

واحد در تمام كشور عرضه مى كنند.
 آيا آموزش و پرورش مى تواند از راه تعامل با ناشران، نقش مثبتى در توزيع كتاب هاى 

آموزشى داشته باشد؟
آموزش و پرورش واحدى به نام «سامان بخشى كتاب هاى آموزشى» دارد كه وابسته به «دفتر 
انتشارات كمك آموزشى» است. در جلسات سامان بخشى هميشه نمايند ه اى از ما شركت مى كند. 
در جشنواره ى كتاب هاى آموزشى رشد هم ما هميشه شركت داريم. اين به معناى تعامل است. اما 

شمارگان 
متوسط در كشور 

ما حدود 3-2 هزار جلد 
است. اما در ديگر كشورها 

متوسط شمارگان كتاب 
بين 10-8 هزار جلد 

است
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آن بخش از آموزش و پرورش كه با ناشران تعامل دارد، قدرت خريد و يا ارائه ى كتاب به مدارس 
را ندارد؛ چون كار ديگرى را انجام مى دهد.

آموزش و پرورش مى داند كتاب هاى آموزشى چه كيفيتى دارند. اگر روزى صالح بداند، بهتر اين 
است كه وارد عمل شود و هم كمك كند كتاب هاى ناشران آموزشى اصالح شوند و كتاب هاى 
خوبى به بازار بيايند، و هم اين كتاب ها را به مدارس توصيه كنند تا در مدارس به فروش برسند. 
در حال حاضر چنين كارى انجام نمى شود و ناشران خودشان مجبورند به مدارس مراجعه كنند. 
برخى ناشران كه امكانات كافى دارند، كتاب هايشان را به اين روش مى فروشند و برخى كه امكانات 

ـ كه شايد كتاب خوبى هم باشد ـ بفروشند. ندارند، نمى توانند كتابشان را 
 به نظر شما، چه سازمان هايى بايد متولى توزيع كتاب باشند؟ آيا ضرورتى وجود دارد 

كه سازمان هاى دولتى در اين امر دخالت كنند؟ پيشنهاد شما در اين باره چيست؟
كلى،  طور  به  اما  است.  خوب  هم  خيلى  كه  گرفته ايد  نظر  در  را  آموزشى  كتاب هاى  فقط  شما 
مسئله ى قيمت كتاب بايد حل شود. اين مسئله به فرهنگ كتاب خوانى وابسته است و بايد مخصوصًا 
درباره ى كتاب هاى غيردرسى به آن توجه شود. چون كتاب هاى آموزشى يك نياز آنى بچه ها را 
جواب مى دهند؛ نياز براى ورود به دانشگاه، شركت در كنكور و قبولى در امتحانات. اين ها اجبارى 
هستند. دانش آموزى كه مى بينيد نتوانسته است درسش را بخواند و مسائلش را حل كند، به اين 

نتيجه مى رسد كه مجبور است كتاب حل المسائل بخرد.
پايين بودن سطح فرهنگ كتاب خوانى و قيمت پايين كتاب، به توزيع كتاب آموزشى هم لطمه 
زده است. توزيع كتاب آموزشى هم جا دارد كه وسيع تر از اين باشد. گرچه االن بچه ها به خريد 
از  يكى  عنوان  به  را  خود  جاى  كتاب ها  اين گونه  خريد  و  شده اند  عالقه مند  آموزشى  كتاب هاى 
نيازهاى بچه ها پيدا كرده است، با وجود اين، اگر سيستم توزيع قوى تر باشد و كتاب ها راحت تر 
به اقصا نقاط كشور برسند، فروش كتاب هاى آموزشى خيلى بيشتر خواهد بود. خيلى از كتاب ها 
به جاهاى دور نمى رسند. كسى توان عرضه ى اين كتاب ها را ندارد. فقط كتاب هاى پرفروش در 
همه جا عرضه مى شوند و كتاب هاى كم فروش ـ كه شايد هم كتاب هاى خوبى باشند ـ در همه 

جا عرضه نمى شوند.
اولين متولى موضوع كتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است كه بايد فرهنگ كتاب خوانى را 
آن قدر رواج دهد كه خانواده ها به كتاب عالقه مند شوند و كتاب در سبد اقتصادى خانواده قرار گيرد. 
هر موقع خانواده احساس كرد كه خريد كتاب هم مانند خريد شير براى خانواده ضرورى است، آن 

وقت است كه كتاب ارزش پيدا مى كند و براى فروشنده سود خواهد داشت.
كتاب آموزشى هم همين طور است. البته به برخورد آموزش و پرورش هم بستگى دارد. آموزش 
و پرورش بايد گروه هايى داشته باشد كه كتاب هاى خوب را شناسايى و در مدارس ترويج كنند 
تا بچه ها منحرف نشوند و كتاب هاى غير مفيد را نخرند. در حال حاضر آموزش و پرورش چنين 
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عملكردى ندارد. بيشترين شمارگان كتاب ها را آن دسته از كتاب هايى دارند كه مورد تأييد آموزش 
و پرورش نيستند؛ يعنى كتاب هاى حل المسائل مدارس غيرانتفاعى، چون سطح علمى شان باالتر 
است، كمتر اين كتاب هاى غيرمجاز را مى خرند و بيشتر در مدارس دولتى اين كتاب ها به فروش 

مى رسند. آموزش و پرورش بايد ببيند چرا چنين است.
 همين دليل خوبى براى دخالت نكردن آموزش و پرورش در توزيع كتاب نيست؟

آموزش و پرورش دخالتى در توزيع ندارد، فقط توصيه مى كند كه فالن كتاب خوب نيست، آن 
را نخريد. در حالى كه راه حل موضوع را پيدا نكرده است.

هم  باز  شود،  تشكيل  خوب  كتاب هاى  شناسايى  براى  تيمى  اگر  نمى كنيد،  فكر   
ممكن است مشكالتى مانند انتخاب سليقه اى كتاب ها به وجود بيايد و حتى ممكن است 

كتاب هاى انتشارات شما توسط چنين تيمى رد شود؟
 3-4 وقتى  شد.  نخواهند  رد  خوب  كتاب هاى  شود،  تشكيل  تيمى  چنين  اگر  من،  اعتقاد  به 
كارشناس شناخته شده دور هم بنشينند و به توافق برسند كه اين كتاب خوب است، حتمًا خوب 

است.
االن انتخاب كتاب با معلم است. معلم هم بارى به هر جهت عمل مى كند. در نتيجه هر كس 
انتخاب خودش را دارد. اگر چنين تيمى در آموزش و پرورش وجود داشته باشد، حتمًا كتاب خوبى 
انتخاب مى كند. لزومى هم ندارد كه اين تيم فقط يك كتاب را انتخاب كند. مى تواند اعالم كند كه 

اين كتاب ها همه خوب هستند و اين ها را بخوانيد.
تبانى  ناشر  و  معلم  ناكرده،  خداى  گاه  كه  است  اين  معلم  وسيله ى  به  كتاب  انتخاب  نتيجه ى 
مى كنند و كتاب خاصى را در اختيار بچه ها قرار مى دهند؛ در صورتى كه شايد آن كتاب اصًال به درد 
نخورد. اما اگر تيمى متشكل از كارشناسان فرهيخته تشكيل شود، اين افراد خودشان و اعتبارشان را 
به راحتى نمى فروشند. چنين كارشناسانى براى باال بردن اعتبار خودشان، هر سال كتاب هاى خوب 
را انتخاب و به آموزش و پرورش معرفى مى كنند. اين افراد مرجع شناسايى كتاب خوب خواهند 
آن ها  از  و  مى كنند  مراجعه  آن ها  به  ناشران  مى شوند.  خوب  كتاب  كارشناس  درازمدت،  در  و  بود 

مى خواهند پيش از چاپ، كتابشان را مورد ارزيابى قرار دهند.
پرورش يا  آموزش و  كند.  پرورش اين گونه عمل  آموزش و  نيست كه  توصيه ى من اين  البته 
دخالت نكند ـ كه بهتر است اصًال دخالت نكند، يعنى منع هم نكند كه اين كتاب يا آزمون باشد يا 
نباشد و اين بهترين روش است ـ يا اگر دخالت مى كند، بايد دخالت سالمى را به شكلى كه گفتم 

داشته باشد.
 بسيارى از كتاب هاى آموزشى محتواى يكسانى دارند. آيا نيازى به انتشار اين طيف 
متنوع كتاب وجود دارد؟ اصوالً پيش از انتشار اين كتاب ها نيازسنجى صورت مى گيرد؟

حتمًا نيازسنجى صورت مى گيرد. اما اگر قرار باشد براى كالس اول دبيرستان كتابى چاپ شود، 
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نمى توان 10 نوع كتاب منتشر كرد. همه مى خواهند در چارچوب كتاب كار كنند. مثًال در درس 
رياضى همه بايد راجع به توان حرف بزنند.

اين موضوع را مى توان به اين شكل توجيه كرد كه ما 14 ميليون دانش آموز داريم، اما فروش 
كتاب اين قدر نيست. فروش كتاب هاى آموزشى نسبت به تعداد دانش آموزان پايين است؛ آن هم با 
در نظر گرفتن اين نكته كه بعضى از دانش آموزان كتاب هاى كمك آموزشى چند ناشر را خريدارى 

مى كنند.
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 اول
فرهنگ

       كتاب خوانى!

 «كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان» براى توزيع كتاب هايش از چه روش هايى 
استفاده مى كند؟

شبكه ى توزيع كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان براى ارائه ى محصوالت فرهنگى خود 
به دو روش فعاليت مى كند: يكى به وسيله ى فروشگاه هاى كانون كه تعداد آن ها در تهران و ساير 
استان ها حدود 50 فروشگاه فعال است. به اضافه ى تعدادى نمايندگى كه مردم به طور مستقيم به 
آن ها مراجعه و خريد مى كنند. روش دوم، اشتراك در كانون است كه اكنون حدود 5500 مشترك 

در سراسر كشور داريم.
عالوه بر اين دو روش، در نمايشگاه هاى كتاب نيز، به صورت مستقيم محصوالتمان را عرضه 

مى كنيم.
 نحوه ى اشتراك چگونه است؟

اين گونه است كه افراد درخواست اشتراك مى دهند و مبلغى را به دل خواه در حساب اشتراك 
خود واريز مى كنند. ما هم كتاب هاى چاپ جديد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان را به 

آدرسشان مى فرستيم.
 شما براى اشتراك بازاريابى مى كنيد؟

بله در تبليغاتمان به اين موضوع هم مى پردازيم. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان چند 
حضورى  صورت  به  افراد  اين كه  ضمن  مى شود.  تبليغ  آن ها  در  اشتراك  كه  دارد  گوناگون  سايت 

گفت وگو با حميد محمدى

كان و نوجوانان
 مديرفروش و اشتراك كانون پرورش فكرى كود
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هم مى توانند مراجعه كنند و مشترك كانون شوند. به عالوه، كارشناسان ما به سازمان ها و نهادها 
مشترك  را  سازمان  آن  كاركنان  فرزندان  سازمان،  مديريت  با  تعامل  طريق  از  و  مى كنند  مراجعه 

مى كنند.
 شما در سايت كانون، امكان خريد الكترونيكى نداريد؟

سايت ما در رابطه با اين موضوع فعال نيست، اما ما با برخى از ناشران قرارداد داريم 
كه طى آن، كتاب هاى ما را معرفى مى كنند و به فروش مى رسانند.

 چرا خودتان مستقيماً اين كار را انجام نمى دهيد؟
در برنامه هاى آينده اين موضوع را هم مد نظر قرار خواهيم داد.

 به نظر شما مشكل نشر ما در كشور، توزيع كتاب است؟
مشكل  آن،  از  مهم تر  ولى  ماست،  نشر  مشكالت  از  يكى  هم  توزيع 
فرهنگ كتاب خوانى است. سرانه ى مطالعه ى مردم بسيار پايين است. من 

فكر مى كنم كه بچه ها را بايد از سنين كودكى با كتاب آشنا كنيم، و اين به 
همت بيشتر خانواده ها نياز دارد.

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در سراسر كشور بيش از 700 نمايندگى 
دارد و بچه ها مى توانند از كتاب خانه هاى آن ها استفاده كنند و در راه كتاب خوانى گام بردارند. ما 
حتى در مناطق مرزى كشور، كتاب خانه ى سيار روستايى داريم. در اين طرح، كتاب ها را به روستاها 
مى بريم و بچه ها براى يك هفته كتاب را به امانت مى گيرند. استقبال خيلى خوبى هم مى شود و 

بچه ها خيلى شور و شوق نشان مى دهند.
به هر حال من معتقدم، اگر مردم براى خواندن كتاب احساس نياز كنند و فرهنگ كتاب خوانى 

گسترش پيدا كند، كمك بيشترى به نشر ما خواهد شد.
 براى فروش با ناشران ديگر هم تعامل داريد؟

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با برخى ديگر از ناشران كودك و نوجوان تعامل دارد. 
به اين صورت كه بعضى از كتاب هاى ناشران ديگر را كه استانداردهاى كانون را داشته باشند، از 
آن ها خريدارى و در فروشگاه هايمان عرضه مى كنيم. البته بسيارى از ناشران هم متقابًال اين كار را 

انجام مى دهند. به هر حال اين بده بستان با ناشران ديگر وجود دارد.

ما حتى در مناطق 
مرزى كشور، كتاب خانه ى 

سيار روستايى داريم. در اين 
طرح، كتاب ها را به روستاها 
مى بريم و بچه ها براى يك 

هفته كتاب را به امانت 
مى گيرند
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هدف
رساندن كتاب

به همه
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  در  كتاب  خريد  اشتراك  نحوه ى  نورانى!  خانم   

نوجوانان را توضيح مى دهيد؟
يكى از قديمى ترين روش هاى توزيع كتاب در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، روش 
تأسيس  از  بعد  سال  دو  يكى  گفت  مى توان  است.  شده  اقتباس  ژاپن  كشور  از  كه  است  اشتراك 

كانون، اين روش اشتراك هم برقرار شد. نحوه ى اشتراك به دو صورت فردى و گروهى است.
اشتراك فردى به اين صورت است كه كودك همراه خانواده اش به يكى از مراكز يا فروشگاه هاى 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان مراجعه و فرم اشتراك را تكميل مى كنند و با پرداخت 
مبلغى هم، حساب خود را شارژ مى كنند. حداقل اين مبلغ 15 هزار تومان است. اين مبلغ براى خريد 
كتاب (طبق پشت جلد) و پرداخت هزينه ى پستى است. با تحويل هر كتاب، اين مبلغ از حساب 

كودك كم مى شود.
نحوه ى ارسال هم اين گونه است كه ماهى يك بار و هر بار دو جلد كتاب براى بچه ها و با توجه 

به سن آن ها، به آدرسشان مى فرستيم.
 اشتراك گروهى به چه شكلى است؟

اشتراك گروهى با مراجعه به سازمان ها يا درخواست خود آن ها اتفاق مى افتد و از اين طريق، 
مديريت سازمان براى فرزندان كاركنان خود كتاب تهيه مى كند. پرداخت هزينه در اين نوع اشتراك 
به سه طريق است: گاهى همه ى هزينه را سازمان مى پردازد، گاهى كاركنان. در مواقعى نيز سازمان 

گفت وگو با اعظم نورانى

كارشناس مسئول بخش اشتراك كانون

ش فكرى كودكان و نوجوانان
پرور
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و كاركنان مشتركًا هزينه را مى پردازند.
از  مى توانند  سازمان ها  مديريت  كه  مى گويم  مى كنم،  مراجعه  سازمان ها  به  شخصًا  وقتى  من 
خود  كاركنان  فرزندان  گوش  به  دارند،  پيامى  اگر  و  كنند  استفاده  ارتباطى  پل  عنوان  به  كانون 
برسانند. مثًال «شركت پتروشيمى زاگرس» مى خواست براى روز دانش  آموز پيامى را به بچه ها و 

خانواده ها برساند. پيامشان را به ما ايميل كردند و ما آن را چاپ كرديم و در بسته هاى 
كتاب هايى كه مى خواستيم براى آن ها ارسال كنيم، گذاشتيم. از اين كار استقبال 

خيلى خوبى شد.
 بزرگ ساالن و اولياى بچه ها هم مى توانند مشترك شوند؟

خيلى كم پيش  بله، كتاب هايى هم براى اوليا و بزرگ ساالن داريم. ولى 
مى آيد كه اوليا خواهان اشتراك شوند. چون كانون پرورش فكرى كودكان 

و نوجوانان را بيشتر به عنوان ناشر كودك و نوجوان مى شناسند و رده ى سنى 
محصوالت كانون 3 تا 18 سال است. با اين حال، كانون كتاب هايى هم دارد كه 

مخصوص اوليا و مربيان است.
 كتاب ها را چگونه انتخاب مى كنيد؟

كتاب ها به صورت آماده و كارشناسى شده انتخاب مى شوند. درست است كه اكثر كتاب هاى 
كانون، كتاب هاى خوبى هستند، اما ما باز هم بين آن ها دست به انتخاب مى زنيم. البته نمى توانيم 
فقط  نمى توانيم  ما  دارد،  دوست  شعر  كودك  اگر  مثًال  كنيم.  عمل  كودك  سليقه ى  طبق  هميشه 
كتاب شعر منتشر كنيم. چون حجم مخاطبان و مشترك هايمان زياد است و گروه هاى سنى ديگر 

را هم بايد پوشش دهيم.
 استقبال از اين طرح در شهرستان ها و استان هاى ديگر كشور چگونه است؟

بندر  و  عسلويه  مانند  مناطقى  خصوص  به  است؛  بوده  خوب  شهرستان ها  استقبال  من  نظر  به 
ماه شهر كه امكانات زيادى براى بچه ها ندارند. هدف ما هم اين است كه كتاب هاى كانون را به 
اقصا نقاط كشور بفرستيم؛ به ويژه مناطق محروم. استقبال هم خيلى خوب بوده است. مثًال شركت 

«پتروشيمى فراورش» بندر امام، سه چهار سال است كه از ما كتاب و سرگرمى دريافت مى كند.
 كتاب ها را با پست براى بچه ها مى فرستيد؟

بله از پست استفاده مى كنيم. اگر سازمان يا خانواده، هزينه ى پست سفارشى را قبول كنند، ما هم 
با پست سفارشى مى فرستيم. در غير اين صورت از پست عادى استفاده مى كنيم.

 در اين زمينه با مشكلى مواجه نشده ايد؟
گاهى پيش مى آيد كه آدرس از لحاظ پستى درست نيست. گاهى هم بسته هاى پستى ما گم 
شده اند و مجبور شده ايم براى رضايت بچه ها و خانواده ها، چندين بار يك بسته را پست كنيم. به 
هر حال، وقتى خانواده اى به حساب يك سيستم دولتى براى دريافت كتاب پول واريز مى كند، انتظار 

هدف ما 
هم اين است كه 

كتاب هاى كانون را 
به اقصا نقاط كشور 

بفرستيم
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دارد كه عين آن مبلغ را كتاب دريافت كند. حال اگر كتاب به دست آن ها نمى رسد، مقصر نه كانون 
است و نه آن خانواده. ما هم چون واقعًا جوابى نداريم، براى اين كه مشتركمان را از دست ندهيم، 

كتاب ها را با هزينه ى كانون، مجدداً برايشان مى فرستيم.
به همين دليل ما به مشترك هايمان توصيه مى كنيم، پست سفارشى را انتخاب كنند كه حداقل 
اگر كتاب ها به دستشان نرسد، به ما برگشت مى خورد. در واقع بزرگ ترين مشكل ما پست 
است. گرچه هراز چندى رايزنى هايى مى كنيم، ولى بعد از دو سه ماه همان روال 

قديمى برمى گردد.
يا  مى فرستيد  خانه ها  آدرس  به  را  كتاب ها  گروهى،  اشتراك  در   

شركت ها؟
منازل،  به  كتاب  ارسال  از  ما  اصلى  هدف  ببينيد!  دارد.  بستگى  توافق  به 
شخصيت دادن به بچه هاست و احترام به بچه هايى كه عضو خانواده ى كانون 
براى  كتاب  زيادى  تعداد  شما  اگر  كه  مى گويم  اوليا  به  همشه  من  شده اند. 
فرزندتان بخريد و به خانه ببريد، شايد او اصًال تمايلى نشان ندهد. اما وقتى كتاب 
به مرور زمان برايش ارسال شود، كم كم به آن عادت مى كند و براى رسيدن كتاب هاى 

ماه بعد منتظر مى ماند.
مثًال در روزهاى عيد نوروز كه دو هفته تعطيلى است و بعد از آن هم مدتى طول مى كشد تا 
و  مى كنند  بى تابى  بچه هايمان  كه  مى گويند  و  مى گيرند  تماس  اوليا  شود،  انجام  ارسال  كارهاى 

مى پرسند كتاب ها كى مى رسند.
ما تالش مى كنيم كه اشتراك خانواده ها و بچه ها گسترش پيدا كند و كتاب به خانه ها راه پيدا 

كند.

هدف اصلى ما 
از ارسال كتاب به منازل 

شخصيت دادن به بچه هاست 
و احترام به بچه هايى كه عضو 

خانواده ى كانون شده اند

پـايـان ويــژه  ى
 شيوه  ى نوين توزيع
ـاب هاى آموزشى كت
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اشارهاشاره
سؤال هميشه هست و هرگز هم تمامي ندارد. گاهي يك پرسش، تنها به يك 
جواب ختم مي شود و گاه از دل آن، به هزاران پرسش ديگر هم مي توان پاسخ 
اين  ببخشيد.  پرسيد: «آقا،  كتاب  فروشنده ي  از  عابري  پيش،  سال  سي  داد. 

فرهنگ، لغت جديد و تازه هم دارد يا خير؟» 
فروشنده سرش را طوري تكان داد كه نه پولي به جيب خودش رفت و نه 
كتابي عايد عابر شد. شخص سومي آن جا بود كه اين سؤال و جواب را شيند 
يك  سال  ساليان  بايد  «چرا  پرسيد:  خودش  از  رفت.  فرو  فكر  به  لحظه اي  و 
فرهنگ لغت تجديد چاپ شود، بدون آن كه كلمات، لغات و اصطالحات جديد در 

دل آن جاي بگيرد؟
«زمان به پيش مي رود. حرف هاي تازه به ميان مي آيد. كسي بايد اين واژگان 
و  مكتوب  جديد،  پرسش هاي  به  تا  است  الزم  كسي  كند.  ضبط  و  ثبت  را  نو 
ماندگار پاسخ دهد. كسي بايد دايره ي لغات نسل تشنه ي دانستن و آموختن 
را گسترش دهد تا اگر دوباره جواني همان سؤال را تكرار كرد، فروشنده با 
لبخند پاسخ دهد: «بله فرزندم اين فرهنگ لغت كه تازه دو ساعت است از 
چاپ خانه به روي ميز من آمده، به اندازه ي چند ماه نياز به روزآمد شدن دارد. 
و  انديشمند  پدر  كتاب خانه ي  لغت  فرهنگ  با  مقايسه  در  دارم،  اطمينان  اما 

 محمدحسين ديزچي

داود موسايي
گفت وگو با 

گ معاصر
دير انتشارات فرهن

م

پرسشي كه به
ميليون ها سؤال

پاسخ داد 
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بزرگوارتان، چند گام جلوتر است.»
راحتي  به  جواب  و  سؤال  آن  كنار  از  پيش  دهه ي  سه  ثالث،  شخص  آن  اگر 
مي گذشت، نسل امروز قريب به 160 عنوان فرهنگ، لغت، دانش نامه و كتاب 
مرجع به زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي، فرانسه، آلماني و امثال آن را پيش 

رو نداشت تا معناي ميليون ها واژه را از دل آن آثار جست وجو كند و 
جوابي مستدل و معتبر براي پرسش هاي خويش بيابد.

او كه لحظه اي انديشيد، همان داود موسايي است. آن روز با 
چاپ فرهنگ انگليسي به فارسي حييم آغاز كرد و امروز ده ها 
محقق، پژوهشگر، اديب، مترجم و نويسنده، او را به عنوان 
روز  هر  تا  مي دهند  ياري  معاصر»  فرهنگ  «انتشارات  مدير 

فرهنگ تازه اي روي ميز مطالعه ي من و شما باشد.
 مؤسسه ي انتشارات فرهنگ معاصر چرا و چگونه شكل گرفت؟

نزديك به 30 سال پيش، با انديشه ي نشر كتاب به عنوان يك ناشر عمومي قدم 
به اين عرصه گذاشتيم. اوايل آثاري را مطابق با اين ديدگاه روانه بازار كرديم. بعد از مدتي 

به اين فكر افتاديم كه ناشر عمومي در بازار فراوان است و ما بايد در انديشه ي يك كار تخصصي 
محسوس بود. در سال هاي  برايمان كامًال  روزآمد باشد،  مرجع كه  كمبود آثار  باشيم. در آن ايام 
در  عميد  و  معين  فرهنگ هاي  تنها  فارسي،  ادبيات  و  زبان  فرهنگ  حوزه ي  در،  و 1362   1361
ميان فرهنگ هاي عمومي فارسي مطرح بود. البته «لغت نامه ي دهخدا» جاي خودش را داشت. 
فرهنگ هاي ديگري هم كم و بيش در بازار بودند، اما به اندازه ي معين و عميد قابل توجه نبودند.

بين فرهنگ هاي انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي هم يك دو مورد بيشتر قابل توجه 
گفته ي  به  بنا  فرهنگ ها  بقيه ي  بود.  حييم»  «فرهنگ  زمينه،  اين  در  معتبر  منبع  تنها  و  نبودند 

صاحب نظران، از نظر اعتبار علمي چندان قابل اعتماد نبودند.
 امتياز نشر فرهنگ حييم در آن دوران در اختيار كجا يا چه كسي بود؟

در سال 1359، امتياز چاپ و نشر آثار زنده ياد سليمان حييم، طي قراردادي به اين جانب فروخته 
شد. پس از در اختيار گرفتن امتياز آثار حييم و چند بار تجديد چاپ آن ها، فكر كرديم بايد در اين 
با  فرهنگ ها،  كردن  روزآمد  مورد  در  افكارم  كردن  عملي  براي  شود.  انجام  اساسي  كاري  زمينه 
توجه به روش و سنت فرهنگ نويسي رايج دنيا و با مشورت با صاحبنظران و كارشناسان زبان و 
زبان شناسي، تصميم گرفتيم كه اين تغيير و تحوالت و نوسازي را به دست كارشناسان فن و مرحله 

به مرحله پيش ببريم. البته مشكالتي در اين زمينه داشتيم كه آرام آرام برطرف شدند.
 اولويت بعدي پس از روزآمد كردن فرهنگ ها از نظر شما چه بود؟

گام بعدي اين بود كه سراغ تأليف و تدوين فرهنگ هايي برويم كه از بنيان جديد و تازه باشند. 

در سال 1359
امتياز چاپ و نشر آثار 
زنده ياد سليمان حييم

طي قراردادي به اين جانب 
فروخته شد
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بديهي بود اين كار را به كساني سفارش بدهيم تا كار از اساس، محكم و اصولي باشد. بنابراين 
امكانات  هم  و  باشد  اختيار  در  الزم  فضاي  هم  كه  مي كرديم  آماده  به گونه اي  بايد  را  سازوكار 
مالي آن مهيا باشد. از سوي ديگر، كار فرهنگ نويسي بايد از وضعيت نگارش انفرادي درمي آمد. 
ايجاب  ضرورت  بنابراين  است.  گروهي  كاري  مرجع،  كتاب هاي  تدوين  و  تأليف  نگارش،  اصوًال 
مي كرد، براي تحقق اين كار در مؤسسه بخشي تحت عنوان واحد پژوهش فرهنگ معاصر 
راه اندازي شد. اين واحد از ارديبهشت سال 1364 با تعدادي پژوهشگر در مؤسسه 
پايه ريزي شد و تا امروز در بخش زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي و فرانسه و 

حوزه هاي ديگر فعال است.
 واحد پژوهش مؤسسه ي شما تا امروز چه دستاوردهاي ارزنده اي 

را به جامعه ي علمي، فرهنگي و ادبي كشور ارائه كرده است؟
تا امروز قريب به 80 عنوان كتاب مرجع از سوي واحد پژوهش انتشارات 
فرهنگ معاصر روانه بازار شده است كه اين تعداد، تنها نيمي از عنوان كتاب هايي 
فرهنگ هاي  ارائه ي  مؤسسه،  اين  دستاورد  مهم ترين  كرده ايم.  منتشر  ما  كه  است 
روزآمد و جديد به همه ي هم وطنان و ديگر مخاطبان مؤسسه است. در سال 1360، ما 
سراغ انتشار فرهنگ ها رفتيم. فعاليت چنداني در اين حوزه نشده بود. اكثر فرهنگ ها نسبت به زمان 
خودشان قديمي شده بودند. البته هر فرهنگ، در لحظه ي انتشار هم به روزآمد شدن نياز دارد. به 
همين دليل ضرورت تهيه و تدوين فرهنگ هاي جديد را همواره احساس مي كنيم. همين انگيزه ها 

باعث شد به سراغ كار تخصصي برويم.
روزآمد  به  هم  انتشار  لحظه ي  در  لغت  فرهنگ  كتاب هاي  داريد،  اعتقاد  جناب عالي   

شدن نياز دارند. چرا؟
در حوزه ي كتاب هاي مرجع، وقتي كاري شروع مي شود، از زمان تهيه و تأليف تا هنگامي كه 
كتاب روي ميز فروش مي آيد، مدت زمان زيادي طول مي كشد. در اين مدت به ويژه در دنياي 
امروز، تعدادي واژه ي جديد به پيكره ي زبان وارد مي شود. به همين دليل معتقدم اين قبيل آثار در 

لحظه ي انتشار نيز به روزآمد شدن نياز دارند.
خاطرم هست كه در آن روزگار، بسياري از مردم از ما مي پرسيدند: «آيا فالن لغت جديد يا اين 
اصطالح تازه هم در فالن فرهنگ هست يا خير؟» اين قبيل پرسش ها در واقع حكايت از آن داشت 
كه كتاب هاي مرجع بايد جديد و روزآمد باشند. مردم خواهان آثاري هستند كه نيازهاي آنان را 

برآورده سازد.
 جايگاه فرهنگ ها، لغت نامه ها و دانش نامه ها را در عرصه ي آموزش يچگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
فكر مي كنم شاه بيت گفت وگوي من و شما همين عبارت باشد. در دنياي امروز، سطح پيشرفت 

تا 
امروز حدود 25 

عنوان كتاب در سطح 
دانش آموزان منتشر كرده ايم 
كه مي تواند پاسخ گوي نياز 

آنان از پايه هاي اوليه ي 
تحصيلي تا ديپلم 

باشد
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فرهنگ يك جامعه را بر مبناي انتشار آثار مرجع آن ارزيابي مي كنند. بر همين اساس معتقدم، هر 
كدام از ما در جايگاه خود در اين حوزه كوتاهي كرده ايم. قصد من اين نيست كه بگويم دولت، 
آموزش و پرورش، استادان، دبيران، خانواده ها يا جامعه ي ناشران هر يك به تنهايي قصور كرده اند. 
بلكه هر كدام از ما در اين رابطه مقصر هستيم. جامعه ي ناشران كه خود عضوي از آن هستم، 
آن قدر اثر در اين زمينه منتشر نكرده است كه فرزندان ما بتوانند در حوزه ي كتاب مرجع دست 
به انتخاب بزنند. از سوي ديگر، استادان و معلمان نيز آن قدر تالش نكرده اند كه همين اندك آثار 
منتشر شده را نيز به بخش هاي آموزشي، دانش آموزان و دانشجويان معرفي كنند تا مخاطبان در 
حوزه ي  فراگيري، خود را به اطالعات شفاهي محدود نكنند و منابع و كتاب هاي مرجع را محور 

كار خود قرار دهند.
طوري  را  آموزشي  نظام  اگر  كند.  عمل  بهتر  مي توانست  رابطه  اين  در  هم  پرورش  و  آموزش 
برنامه ريزي مي كرديم كه دانش آموز در زمينه ي فراگيري مباحث آموزشي به سراغ منابع و مراجع 
علمي مي رفت، شايد اين قدر ضرورت نداشت كه معلم سر كالس درس، بخش قابل توجهي از 
وقت كالس را براي توجيه موضوعات و مسائل بديهي صرف كند. اين موضوع براي كشوري مثل 

ايران بسيار غم انگيز است كه شمارگان كتاب هاي مرجع تا اين حد پايين است.
من بارها در سفر به كشورهاي گوناگون با خانواده ها و مردم آن كشورها در ارتباط بوده ام و از 
نزديك مشاهده كرده ام، هر خانواده حداقل در كتاب خانه ي منزل خود، تعدادي كتاب مرجع دارد. 
گاهي ممكن است كتاب هاي مرجع آنان روزآمد نباشد، اما دست كم در هر خانواده تعدادي كتاب 
مرجع هست كه افراد براي پاسخ گويي به نيازهايشان، به سراغ آن ها مي روند. اين در حالي ست كه 

ما براي جواب گرفتن، به پاسخ هاي شفاهي بسنده مي كنيم و سراغ آثار مكتوب نمي رويم.
 شما تا امروز در چه حوزه ها و زمينه هايي كتاب منتشر كرده ايد؟

حوزه ي  در  مثال،  براي  كرده ايم.  منتشر  امروز  تا  را  متنوعي  و  گوناگون  آثار  زبان،  حوزه ي  در 
زبان انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي، فرهنگ هاي متنوعي را تأليف و تدوين كرده ايم. 
وجود  ما  آثار  ميان  در  كودكان  و  دانش آموزي  ويژه ي  فرهنگ هاي  تا  جلدي  دو  فرهنگ هاي  از 
فارسي،  زبان هاي  مورد  در  داريم.  آثار  تنوع  نيز،  مخاب  نياز  و  كاربرد  براساس  هم چنين  دارد. 
فرانسه و عربي هم وضعيت به همين ترتيب است. از حيث تنوع مخاطب نيز، آثار ويژه اي براي 
كودكان، دانش اموزان، دانشجويان، دانشگاهيان و مترجمين ارائه كرده ايم. از زاويه اي ديگر، آثار 
ما در حوزه هاي تحقيقي متفاوت نظير روان شناسي، رايانه، ادبيات، هنر، مهندسي عمران و ساير 

شاخه هاي علوم قابل تقسيم بندي و ارائه است.
جايگاهي  چه  از  شما  انتشارات  در  دانش آموزي  حوزه ي  كتاب هاي  و  آثار   

برخوردارند؟
مخاطب دانش اموز براي ما از جايگاه وااليي برخوردار است. جايگاه كتاب هاي مرجع دانش آموزي 
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وسيع است. اما اين ارزش و اعتبار، آن زمان كامل مي شود كه سايرين هم بخواهند به كتاب هاي 
به  مصمم  موضوع،  اين  با  مرتبط  مسئولين  و  افراد  و  بدهند  اهميت  دانش آموزي  حوزه ي  مرجع 
سامان دهي آن باشند. اگر آموزش و پرورش توجه به كتاب هاي مرجع را در زمره ي وظايف خود 
قرار دهد، به طور طبيعي، دانش آموزان هم از دبستان تا پايان متوسطه به اين آثار و كتاب ها توجه 
درك  نيز  دانش آموز  بدهند،  بها  كتاب ها  اين  به  معلم  و  پرورش  و  آموزش  وقتي  داشت.  خواهند 

مي كند كه به ابزاري ارزشمند براي پاسخ گويي به سؤاالت خود دست يافته است.
ما تاكنون فرهنگ هاي متنوعي براي پاسخ گويي به نياز دانش آموزان ارائه كرده ايم. ما بنا داشتيم 
در اين زمينه كار را توسعه بدهيم، اما با استقبالي كه مورد نظر ما بود، روبه رو نشديم. اگر نگاهي به 
وضعيت كتاب در نظام آموزش و پرورش ساير كشورها داشته باشيد، متوجه اين نكته خواهيد شد 
كه اين آموزش و پرورش كشورها نيستند كه براي دانش آموزان كتاب چاپ مي كنند. بلكه ناشران 
آثار را چاپ مي كنند و مدرسه ها و معلمان از آن ميان دست به انتخاب مي زنند و به دانش آموزان 

آثار مورد نياز را معرفي مي كنند.
تا امروز حدود 25 عنوان كتاب در سطح دانش آموزان منتشر كرده ايم كه مي تواند پاسخ گوي نياز 
آنان از پايه هاي اوليه ي تحصيلي تا ديپلم باشد. حتي در حوزه ي دروس تخصصي دانش آموزان هم، 

فرهنگ هايي براي رشته هاي فيزيك، شيمي، رايانه و ... تهيه و منتشر كرده ايم.
 فرهنگ هاي منتشر شده توسط انتشارات شما هر چند وقت يك بار ويرايش و دوباره 

روانه بازار مي شود؟
برنامه ي انتشارات ما بر اين است كه پنج يا شش سال يك بار، فرهنگ ها روزآمد شوند. البته بايد 
عرض كنم كه روزآمد شدن فرهنگ ها به طور كلي به مخاطبان، كادر همكاران و برخي از عناوين و 
كتاب ها بستگي دارد. در برخي كشورها، براي روزآمد كردن كتاب هاي فرهنگ عمومي يك دوره ي 
سه تا پنج سال و هر سه يا پنج سال يك بار، ويرايش جديدي براي آن ارائه مي دهند. ما هم سعي 
داريم همين رويه را دنبال كنيم كه البته گاهي به دليل برخي مسائل و مشكالت موفق نمي شويم 

و ناچار هر هفت يا هشت سال يك بار، اين تغييرات را انجام دهيم.
 كاربرد فرهنگ هاي لغات بيشتر در چه زمينه هايي است؟

فرهنگ لغت يك ابزار دانش است؛ ابزاري كه همواره بايد در دست رس مخاطب باشد. كتاب 
اين  به  مردم  متفاوت  قشرهاي  و  جامعه  بايد  ديگر،  سوي  از  است.  خوب  ابزار  مثل  خوب  مرجع 
درجه از بينش و شناخت برسند كه استفاده از كتاب مرجع در ارتقاي سطح دانش و آگاهي اثرگذار 

است.
و  مرجع  كتاب هاي  از  دانش آموزان  استقبال  ميزان  در  هم  والدين  مي رسد،  نظر  به   

اهميت دادن به آن نقش مؤثري دارند.
اين صحبت شما را قبول دارم. آن ها هم بايد براي فرزندان خود ابزارهاي مورد نياز را فراهم 
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كنند. در شرايط امروز كه اينترنت قدم به خانه ها گذاشته است، ما نيز خودمان را بايد به ابزارهاي 
مورد نياز مجهز كنيم. امروزه در خانه ي هر ايراني وجود چند فرهنگ، دانش نامه و لغت نامه ضروري 
به  فارسي  فرهنگ  نسخه  يك  فارسي،  به  فارسي  لغت  فرهنگ  جلد  يك  وجود  مي رسد.  نظر  به 
انگليسي و نيز يك نسخه فرهنگ انگليسي به فارسي نيز در كتاب خانه هاي ما الزم است. اگر قدم 
به خانه اي ايراني گذاشتيد و شاهد حضور اين كتاب ها در كتاب خانه هاي آنان بوديد، بايد بدانيد كه 

در كشورمان اتفاق فرهنگي بزرگي روي داده است.
البته در كنار والدين، نقش استادان، دبيران و معلمان را در گسترش فرهنگ 

استفاده از كتاب هاي مرجع نبايد ناديده گرفت. به نظر مي رسد استادان و دبيران 
ما، رغبت چنداني به آموزش و ترويج استفاده از فرهنگ ها و كتاب هاي مرجع 

به دانش آموزان ندارند.
اندازه  چه  تا  شما،  انتشارات  دانش آموزي  آثار  مي كنيد  فكر   

پاسخ گوي نيازهاي امروزي اين قبيل از مخاطبان است؟
بايد عرض كنم، ما قادر هستيم تا 95 درصد نيازهاي مخاطبان، به ويژه در 

حوزه هاي خاص و ضروري براي دانش آموزان را برآورده سازيم. سعي ما بر اين بوده 
است، كتاب ها و منابعي به دانش آموزان عرضه كنيم كه فراتر از نياز مدرسه و كتاب هاي درسي او 

را پاسخ گو باشند.
 آثار حوزه ي دانش آموزي شما تاكنون چند بار تجديد چاپ شده اند؟

تعدادي از آن ها به طور مرتب تجديد چاپ مي شوند، اما مهم تر از آن شمارگان چاپ است كه 
در حد انتظار نيست و به نظر من در حد پاييني قرار دارد. شمارگان يك شيوه ي تبليغاتي است. 
اين كه با چه شمارگاني كتاب را تجديد چاپ كنيد، اهميت دارد. اگر فرهنگ لغت دانش آموزي را در 
پنج هزار نسخه تجديد چاپ كنيم، خيلي مهم نيست. مهم اين است شمارگان هر چاپ، رقم قابل 
مالحظه اي باشد. فرض كنيد يك فرهنگ دانش آموزي در سال دو يا سه بار چاپ مي شود. اين 

شمارگان اندك در مقابل چندين ميليون دانش آموز، رقم ناچيزي محسوب مي شود.
انتشارات  توليدات  ساير  به  نسبت  شما  دانش آموزي  حوزه ي  كتاب هاي  شمارگان   

فرهنگ معاصر از چه جايگاهي برخوردار است؟
هر كتاب و اثري از نگاه من جايگاه خود را دارد. وضعيت آثار حوزه ي دانش آموزي ما هم خوب 

است، اما تا رسيدن به مرز استقبال واقعي از كتاب هاي مرجع، فاصله ي زيادي داريم.
 نگاه مدارس، خانواده ها و دانش آموزان را نسبت به استفاده از كتاب هاي مرجع و 

انواع فرهنگ ها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
همان طور كه پيش از اين اشاره كردم، دو نهاد خانواده و مدرسه بايد بينش خود را نسبت به 
استفاده از فرهنگ ها، دانش نامه ها و كتاب هاي مرجع تصحيح كنند و به اهيمت آن بيش از پيش 

ما قادر هستيم 
تا 95 درصد نيازهاي 
مخاطبان، به ويژه در 

حوزه هاي خاص و ضروري 
براي دانش آموزان را 

برآورده سازيم
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واقف شوند. اگر خانه و مدرسه به اين نتيجه برسند كه كتاب هاي مرجع جزو كتاب هاي ضروري 
دانش آموز محسوب مي شود، مي توان وقوع اتفاق مهمي در عرصه ي اين آثار را به انتظار نشست.

 به عبارت ديگر، بايد اين تفكر را در جامعه ي فرهنگي كشور، اعم از خانه و مدرسه، 
جا انداخت كه اگر كتاب كمك درسي براي دانش آموزان اهميت دارد، جايگاه كتاب هاي 

مرجع كمتر از آن نيست.
توصيه  شاگردانش  به  معلم  وقتي  كرديد.  اشاره  شما  كه  است  همين طور  دقيقًا 
مي كند، فالن كتاب كمك درسي را تهيه كنيد و يا خانواده ها در صدد تهيه ي 
اين نوع كتاب ها براي فرزندان خود هستند، بايد به اين نكته ي مهم هم توجه 
آن هاست.  سؤاالت  از  بسياري  پاسخ گوي  مرجع،  كتاب هاي  كه  باشند  داشته 
تحصيلي است، اما كتاب مرجع تا چند  كتاب كمك درسي مهمان يك سال 

سال نياز آنان را براورده مي سازد و از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
 چه راهكاري براي توجه به اين امر مهم در سطح جامعه، مدرسه 
و خانه داريد تا نگرش ها نسبت به استفاده از كتاب هاي مرجع بهبود پيدا 

كند؟
نيفتاده است. به محض آن كه حرف از  خانواده هاي ما هنوز جا  فرهنگ خريد كتاب در اغلب 
كتاب به ميان مي آيد، خيلي زود واكنش نشان مي دهيم و گراني را مطرح مي كنيم. گراني تنها يك 
بهانه است. زيرا ما به خريدن كتاب عالقه نداريم. در صورتي كه اگر به خريد كااليي عالقه داشته 
باشيم، آن كاال از نظر ما گران نيست. براي حل اين مشكل، اولين قدم را بايد آموزش و پرورش 
كشور بردارد. زماني كه مسئوالن رده باال در آموزش و پرورش باور نداشته باشند كه كتاب هاي 
مرجع مي توانند جايگاه ارزشمندي در نظام تعليم و تربيت داشته باشند، هيچ اتفاقي نمي افتد. هرگاه 
آنان بپذيرند كه كتاب مرجع، فرهنگ لغت، دانش نامه و نظاير آن ها، تأثيري عميق در نظام آموزشي 
دارد، آن وقت مي توان انتظار داشت كه معلم، دانش آموز و خانواده ها به استفاده از فرهنگ ها رو 

بياورند.
از سوي ديگر، هر كاري لذت خاص خودش را دارد. كسي كه با فرهنگ لغت و كتاب هاي مرجع 
سروكار دارد و لذت آن را چشيده است، خوب مي داند چگونه از كتاب مرجع براي رسيدن به هدفش 
بهره ببرد. بايد دانش آموز اين لذت را احساس كند و از اين طريق بر دانسته هاي خود بيفزايد تا به 
اهيمت استفاده از فرهنگ پي ببرد. ما بايد اين تصور را كنار بگذاريم كه در مورد همه چيز آگاه و 
دانا هستيم. هر كسي بايد بكوشد در حوزه ي خودش، نكته ها را ياد بگيرد و براي فراگيري آن چه 

نمي داند، فرهنگ ها، واژه نامه ها، دانش نامه ها و كتاب هاي مرجع را جست وجو كند.
 يك فرهنگ لغت ويژه ي مخاطب كودك و نوجوان، چه تفاوت هايي با فرهنگ هاي 

حوزه ى بزرگ ساالن دارد؟

كتاب 
كمك درسي مهمان 

يك سال تحصيلي است 
اما كتاب مرجع تا چند سال 

نياز آنان را براورده مي سازد و 
از جايگاه ويژه اي برخوردار 

است
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اولين نكته اين است كه دايره ي لغات مورد استفاده ي كودك و نوجوان نبايد فراتر از حوزه ي 
تعريف شده ي درسي، و روزمره براي اين مخاطبان باشد. دايره ي لغات پربسامد كودك بين 500 
اساسي  و  مهم  واژه ي  هزار  دو  با  روزمره  زندگي  در  نيز  دانش آموز  نيست.  بيشتر  واژه   1000 تا 
ندارند.  نياز  بيشتر  پربسامد  واژه ي  هزار  پنج  به  نهايت  در  هم  دبيرستاني ها  ندارد.  سروكار  بيشتر 
تعريف  شيوه ي  و  نثر  حوزه هاست.  آن  براي  مدخل  انتخاب  رابطه،  اين  در  مهم  مسئله ي  اولين 
فرهنگ نويسي فرهنگ ويژه ي كودك و نوجوان هم بايد در حد فهم و درك اين گروه از مخاطبان 
باشد. آرايش كتاب، قطع، اندازه و نوع فونت، كاغذ مناسب، استفاده از تصاوير، وزن و حجم كتاب 
و مواردي نظير اين نيز مهم است. كتاب ويژه ي كودك بايد چشم نواز باشد و مخاطب را به سمت 

خود جذب كند.
تا  انديشيد  بايد  تدبيري  چه  بفرماييد  لطفاً  گفت وگو،  اين  ختام  حسن  عنوان  به   
كتاب خانه هاي مدارس به ضرورت وجود منابع مرجع، فرهنگ ها و دانش نامه ها بيش از 

پيش واقف شوند و فرصت مطالعه ي آن آثار را براي دانش آموزان فراهم كنند؟
آموزش و پرورش بايد در درجه ي اول، براي تجهيز كتاب خانه ها اهميت قائل باشد. كاري كه 
معرفي  و  مدرسه ها  به  ما  مراجعه ي  است.  مقطعي  و  كند  حركت  يك  بدهيم،  انجام  مي توانيم  ما 
اين  خودش  پرورش  و  آموزش  اگر  كه  حالي  در  است.  تدريجي  بسيار  حركتي  مرجع،  كتاب هاي 
ضرورت را احساس كند، شرايط آن را هم فراهم خواهد كرد. آموزش و پرورش بايد بودجه ي الزم 
را براي خريد كتاب هاي مرجع در اختيار كتاب خانه هاي مدارس قرار بدهد. البته معلمان هم بايد 

تالش كنند و بخواهند تا تعدادي كتاب مرجع براي كتاب خانه هاي آنها تهيه كنند.
در مجموع بايد همه ي دلسوزان فرهنگ كشور به اين ضرورت برسند كه كتاب مرجع، چراغ و 
راهنماست. صداوسيما در فيلم ها و سريال هاي خود مي تواند اين نكته را با ظرافت تبليغ كند. خيرين 
و نيكوكاران جامعه هم مي توانند در اهداي كتاب به كتاب خانه ها، فرهنگ ها، دايره المعارف ها و 
كتاب هاي مرجع را نيز لحاظ كنند. توجه به اين امر مهم مختص يك يا چند ناشر نيست و نيازمند 

حركتي عمومي و توجه همگاني است.
138 با تشكر از شما كه فرصت اين گفت وگو را برايمان فراهم كرديد.
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نا آشنايى ناشران
 محمدحسين معتمدراد

اشارهاشاره
در  كه  است  اروميه  شهرستان  ساكن   ،1357 متولد  اشعرى  اشعرىسوران  سوران  آقاى 
سال 1381، دوره ى كارشناسى خود را در «دانشگاه شهيد رجايى» تهران در 
و  آموزش  در  تدريس  سابقه ى  داشتن  ضمن  وى  گذراند.  اتومكانيك  رشته ى 
در  خودرو  مكانيك  آموزشى  حوزه ى  گروه  سر  عنوان  به  اكنون  هم  پرورش، 
سيستم هاى  عيب يابى  و  بررسى  دارد.  فعاليت  نيز  غربي  آذربايجان  استان 
انژكتورى بنزينى، بررسى انواع سيستم هاى سوخت رسانى، معرفى و عيب يابى 
 ،(GDI) سوخت  مستقيم  تزريق  انژكتورى  سيستم هاى  بررسى   ،206 پژوه 
خودروهاى گازسوز (CNG)، و عيب يابى سيستم هاى انژكتورى با دستگاه دياگ 
(DIAG)، شش اثر اين دبير آموزش و پرورش است. در ادامه، متن گفت وگو 

با ايشان را مى خوانيد.

با شاخه هاى درسى و نوع كتاب ها

و با سوران اشعرى
در گفت وگ

مؤلف كتاب هاى آموزشى

مكانيك خودرو:
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 در انتشار كتاب هاى «بررسى انواع سيستم هاى سوخت رسانى ديزلى» و «عيب يابى 
سيستم هاى انژكتورى بنزينى» چه هدفى را دنبال كرده ايد؟

در طول مدت تدريسم در شاخه ى كاردانش و شاخه ى فنى وحرفه اى، هميشه به علت اين كه 
كتاب هاى موجود از لحاظ مطالب، اشكاالت فراوانى داشتند و اصًال به روز نبودند، دچار 

مشكل بوديم. از طرف ديگر، با توجه به گسترش روزافزون صنعت خودروسازى 
كتاب هاى  به  نياز  خودرو،  قسمت هاى  تمامى  در  جديد  سيستم هاى  ارائه ى  و 
احساس  دهند،  پوشش  را  جديد  مطالب  حدى  تا  بتوانند  كه  جديدالتأليفى 
مى شد. ولى متأسفانه چنين كتاب هايى به ندرت وجود داشتند و اگر هم بودند، 
چندان با كيفيت نبودند. شايد به اين علت كه مؤلفين اين نوع كتاب ها، فقط 
خواسته اند كل مطالب مورد نياز رشته را در كتاب خود بياورند كه اين كار باعث 

شده است مطالب را به صورت خالصه و نه كامل در كتابشان بياورند.
به همين علت تصميم گرفتم كه براى هر قسمت اصلى از مطالب كتاب درسى 

يا استانداردهاى آموزشى رشته ى مكانيك خودرو، يك كتاب جداگانه بنويسم كه در آن، 
تقريبًا كل مطالب مفيد و جامع آورده شود. به همين دليل، يكى از مطالب مهم كتاب هاى درسى را 
كه همان قسمت سوخت رسانى است، انتخاب كردم. در اين مبحث در چند سال گذشته دستخوش 
خود  خاص  انژكتورى  سوخت رسانى  نوع  از  خودرو  هر  تقريبًا  و  است  شده  زيادى  بسيار  تغييرات 
استفاده مى كند. بنابراين، «بررسى و عيب يابى سيستم هاى انژكتورى بنزينى» را نوشتم تا كمكى 

هر چند كوچك به هنرآموزان و هنرجويان اين رشته كرده باشم.
به  چند  هر  مطلب  اين  بود.  صادق  نيز  ديزلى  انژكتورى  سوخت رسانى  مورد  در  شرايط  همين 
عنوان يك كتاب در هنرستان هاى فنى وحرفه اى ارائه شده است، ولى بسيار خالصه و ناكارامد بود 
و تنها يك نوع پمپ انژكتور ديزلى آن هم بسيار خالصه توضيح داده شده است. به همين علت 
تصميم گرفتم كتابى را با عنوان «بررسى انواع سيستم هاى سوخت رسانى ديزلى» بنويسم كه انواع 
رگوالتورها و پمپ ها در آن توضيح داده شده باشد. اين كتاب با وجود اشكاالت احتمالى، مى تواند 
به هنرآموزان و هنرجويان اين رشته كمك كند و آن ها را با انواع پمپ ها و رگوالتورها آشنا سازد.

 اين كتاب ها چه حجمى از برنامه ى درسى را پوشش مى دهند و به چه ميزان به درك 
و فهم محتواى برنامه ى درسى هنرجويان كمك مى كنند؟

آموزشى  مطالب  درصد   90 تقريبًا  بنزينى»  انژكتورى  سيستم هاى  عيب يابى  و  كتاب «بررسى 
مربوط به سوخت رسانى را تحت پوشش قرار مى دهد. به عالوه، به هنرجويان كمك مى كند كه 
اجزاى يك سيستم سوخت رسانى انژكتورى بنزينى را بشناسند، با عملكرد و محل قرارگيرى تك 
تك اجزا در خودروها آشنا شوند، و در پايان بتوانند اين سيستم ها را عيب يابى كنند. در اين كتاب 

تصميم 
گرفتم كه براى هر 

قسمت اصلى از مطالب 
كتاب درسى يك كتاب 

جداگانه بنويسم كه در آن 
تقريباً كل مطالب مفيد و 

جامع آورده شود
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سعى شده است، مطالب به زبان بسيار ساده و همراه با شكل توضيح داده شوند تا درك آن ها براى 
هنرجويان هنرستان ها به راحتى ميسر باشد.

كتاب «بررسى انواع سيستم هاى سوخت رسانى ديزلى» نيز، عالوه بر مطالب كتاب درسى، به 
بررسى انواع سيستم هاى رگوالتور مى پردازد تا هنرجويان با انواع آن ها آشنا شوند. در اين كتاب هم 

سعى شده است كه مطالب بسيار ساده و همراه با شكل توضيح داده شوند.
 مخاطبان اين دو كتاب بيشتر چه كسانى هستند؟

كاردانش  شاخه هاى  در  خودرو  مكانيك  رشته ى  هنرجويان  و  هنرآموزان 
كاردانى  دوره ى  در  خودرو  مكانيك  رشته ى  دانشجويان  و  فنى وحرفه اى  و 
عيب يابى  و  «بررسى  كتاب  از  كنند.  استفاده  كتاب  دو  اين  از  مى توانند 
به  عالقه مندان  و  تعميركاران  همه ى  نيز  بنزينى»  انژكتورى  سيستم هاى 
اين رشته مى توانند استفاده كنند. در حال حاضر اين دو كتاب در بعضى از 

هنرستان ها و آموزشكده هاى فنى كشور تدريس مى شوند.
 مهم ترين مزيت اين كتاب ها را در چه مى بينيد؟

قطعات  تمامى  بنزينى»،  انژكتورى  سيستم هاى  عيب يابى  و  «بررسى  كتاب 
مدار سوخت رسانى انژكتورى را توضيح مى دهد. مهم ترين مزيت آن، توضيح دو سيستم رايج در 
خودروهاى ساخت داخل كشور توسط دو شركت «ايران خودرو» و «سايپا» و استفاده از اهم متر 
براى عيب يابى اين گونه سيستم هاست. دستگاه عيب ياب دياگ هميشه توانايى تشخيص عيب را 
ندارد، در حالى كه با اهم متر مى توان دقيق تر اين كار را كرد. با استفاده از اهم متر، ضمن عيب يابى، 
ارتباط بين اجزا را با هم بهتر درك كنيم. به عالوه، چون هنرجو مجبور است از نقشه ى الكتريكى 
مربوط به آن سيستم استفاده كند، نقشه خوانى را نيز ياد مى گيرد و به كمك مهارت نقشه خوانى 

مى تواند عيب يابى تمامى خودروها را انجام دهد.
جمله  از  است.  مزيت هايى  داراى  نيز  ديزلى»  سوخت رسانى  سيستم هاى  انواع  كتاب «بررسى 
به بررسى انواع رگوالتورها، انواع پمپ ها و پمپ هاى الكترونيكى پرداخته است كه به 
تازگى در خودروهاى ديزلى نصب شده اند. اين كتاب هنرجويان را با 
انواع پمپ هاى انژكتورى ديزلى موجود در صنعت خودروسازى آشنا 

مى سازد.
 چه تعريفى از كتاب كمك آموزشى و كمك درسى داريد؟

كتاب كمك درسى به كتابى گفته مى شود كه اهدافش همان اهداف 
كتاب درسى باشد، همه ى مطالب آن را پوشش دهد و در همان چارچوب 
و  دانش آموزان  به  اضافى،  مطالب  و  تمرينات  با  كه  تفاوت  اين  با  باشد، 
كه  حالى  در  بگيرند.  ياد  بهتر  را  كتاب  مطالب  كه  كند  كمك  هنرجويان 

كتاب«بررسى 
انواع سيستم هاى 

سوخت رسانى ديزلى» نيز 
عالوه بر مطالب كتاب درسى 
به بررسى انواع سيستم هاى 

رگوالتور مى پردازد تا 
هنرجويان با انواع آن ها 

آشنا شوند

به بررسى انواع

ك
با
هن
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كتاب كمك آموزشى ممكن است تمام مطالب يك درس يا استاندارد 
آموزشى را ارائه ندهد و فقط به قسمت خاصى از مطالب اشاره كند، 
اما آن را به صورت گسترده و پيشرفته ترى توضيح دهد تا هنرجو را به 

دانش باالتر و عميق ترى رهنمود سازد.
شامل  رشد»،  «كتاب نامه ى  در  شما  شده ى  معرفى  اثر  دو   

كدام يك از دو تعريف باال هستند؟
هر دو كتاب جزو كتاب هاى كمك آموزشى هستند. به اين علت كه كتاب 

«بررسى و عيب يابى سيستم هاى انژكتورى بنزينى»، عالوه بر مطالب استاندارد 
ارائه شده توسط «سازمان فنى وحرفه اى» براى رشته هاى مكانيك خودرو، به 
مطالب اضافه تر از آن نيز پرداخته كه همان عيب يابى با اهم متر، نقشه خوانى 

و توضيح دو سيستم سوخت رسانى انژكتورى ارائه شده توسط ايران خودرو و سايپاست.
مطالب ارائه شده در كتاب «بررسى انواع سيستم هاى سوخت رسانى ديزلى» نيز فراتر از مطالب 
و  درك  براى  پيشرفته ترى  و  اضافه تر  مطالب  هم  كتاب  اين  هستند.  فنى وحرفه اى  كتاب هاى 
كمك آموزشى  كتاب هاى  جزو  مذكور  كتاب  دو  دليل،  اين  به  دارد.  هنرجويان  بيشتر  بهره گيرى 

هستند نه كتاب هاى كمك درسى.
 از توليد كتاب هاى كمك درسى و كمك آموزشى در حوزه هاى آموزشى فنى وحرفه اى و 

كاردانش زياد استقبال نمى شود، چرا؟ در اين خصوص چه راه حل هايى در پيش رو داريد؟
يكى از داليلى كه ناشران از اين نوع كتاب ها استقبال نمى كنند، ناآشنايى با شاخه هاى درسى 
اكثر ناشران  چون  مخاطبان است.  تعداد  تدريس، و بى اطالعى از  مورد  مطالب  و نوع كتاب ها و 
اول به مسائل اقتصادى توجه دارند و هنگام ارائه ى كتاب اولين سؤالى كه از مؤلف مى شود اين 
است كه مخاطبان اين كتاب چند نفرند و كتاب براى چه دوره هاى تحصيلى كاربرد دارد. هر چه 
تعداد مخاطبان بيشتر باشد، ناشران به چاپ بيشتر عالقه خواهند داشت. دليل ديگر مى تواند عدم 
اطمينان ناشران به هنرآموزان باشد. ناشران به دانش و مطالب ارائه شده توسط هنرآموزان اطمينان 

ندارند كه ناشى از بى اطالعى و ناآگاهى خود ناشر از رشته ى مورد بحث كتاب است.
براى رفع اين مشكل، مى توان فهرست ناشرانى را كه قبًال كتاب هاى هنرآموزان را چاپ كرده اند، 
براى كليه ى هنرستان هاى كشور فرستاد تا هنرآموزان عالقه مند بتوانند كتاب هاى خود را توسط 

اين ناشران به چاپ برسانند.
 معرفى كتاب هاى مناسب در كتاب نامه ى رشد را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ چه شيوه ى 

ديگرى را براى معرفى اين نوع كتاب ها پيشنهاد مى كنيد؟
كه  است  اين  مشكل  ولى  است.  عالى  بسيار  رشد  كتاب نامه ى  در  مناسب  كتاب هاى  معرفى 
دوران  طول  در  اين جانب  مثال،  براى  نمى گيرد.  قرار  هنرآموزان  همه ى  دست رس  در  كتاب نامه 

رد 
كند،
را به

شامل 

ه كتاب 
 استاندارد 
خودرو، به
قشهخوان
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اگر  بنابراين،  نداشتم.  آشنايى  آن  با  و  نديدم  هنرستان  در  را  كتاب نامه  اين  وقت  هيچ  تدريس 
كتاب نامه به همه ى هنرستان هاى كاردانش و فنى وحرفه اى كشور و نيز براى گروه هاى آموزشى 
كتاب هاى  از  و  شوند  بهره مند  آن  از  همكاران  همه ى  تا  شود  ارسال  مهارتى  و  نظرى  متوسط 
جديدالتأليف آگاهى يابند، بسيار بهتر خواهد بود. حتى الزم است به همه ى استان ها براى پخش در 
هنرستان ها ارسال شود و در صورت امكان پى گيرى كنيد كه در هنرستان ها پخش مى شود يا نه.

يكى ديگر از اشكاالت، چاپ كتاب نامه در اسفند ماه بود. بهتر است در تابستان چاپ و در شهريور 
و مهر در همه ى هنرستان ها پخش شود تا در اوايل سال تحصيلى كه هنرآموزان منابع مورد نظر 
را تعيين مى كنند، بتوانند از كتاب هاى جديد معرفى شده در كتاب نامه ى رشد استفاده كنند. چاپ 
باعث  هستند،  تعطيل  مدارس  كه  وقتى  آن هم  تابستان،  در  آن  پخش  و  ماه  اسفند  در  كتاب نامه 

مى شود كه كتاب نامه مفيد واقع نشود.
 براى بررسى و انتخاب كتاب ها، چه معيارها و مالك هايى را مى توانيد ارائه دهيد؟

به نظر من، ابتدا بايد شرايط انتخاب يك اثر به عنوان كتاب آموزشى يا كمك درسى در اختيار 
همه ى همكاران عالقه مند قرار گيرد تا آن ها بتوانند مطالب تأليفى خود را براساس آن تأليف كنند. 
لزومى ندارد كه كتاب صرفًا به يك خودرو يا موضوعى خاص تعلق داشته باشد، بلكه مهم مطالب 
ارائه شده در كتاب است. براى مثال، اين جانب در مورد پژوه 206 كتابى نوشته ام كه چون به يك 
خودروى خاص پرداخته، تأييد نشده است. در صورتى كه مطالب آن كامًال به درد همه ى هنرآموزان 
و هنرجويان مى خورد. بنابراين، توصيه مى كنم بيشتر به مطالب كتاب توجه شود تا اين كه آيا كتاب 

به يك خودرو يا موضوعى خاص تعلق دارد يا نه.
و  باشد  روان  و  شيوا  كامًال  ادبياتى  و  نوشتارى  لحاظ  از  بايد  كمك آموزشى  كتاب  من،  نظر  به 
مطالب به سادگى نوشته شده باشد تا دركش براى هنرجويان دشوار نباشد. امكان دارد كتابى داراى 
براى  نيست،  مناسب  نوشتارى  و  ادبياتى  لحاظ  از  چون  ولى  باشد،  مفيدى  و  خوب  بسيار  مطالب 
هنرجويان قابل استفاده نباشد. هم  چنين كتاب بايد بتواند مطالب مهم را با شكل هاى واضح بيان 

كند تا درك مطالب براى خواننده آسان باشد.
 آيا برنامه اى براى نوشتن كتاب هاى كمك آموزشى ديگرى براى هنرجويان داريد؟

بلى. در حال حاضر در حال نوشتن كتابى در مورد «برق خودرو» هستم كه اميدوارم تا آخر سال 
به چاپ برسد. به اميد خدا، قصد دارم در آينده هم كتاب هاى ديگرى در زمينه ى مكانيك خودرو 

بنويسم تا كمك هر چند ناچيزى به هنرآموزان، هنرجويان و عالقه مندان اين رشته كرده باشم.
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مقدمه مقدمه 
آمده  فراهم  عسگري»  «مهناز  كوشش  به  كه  كودك»،  فارسي  «فرهنگ 
است، نخست در سال 1386 چاپ شد و در مدتي كوتاه به چاپ دوم رسيد. 
قابل درك است كه مؤلف چه دشواري هايي را براي سامان دادن اين فرهنگ 
بودن  باز  وجود  با  حتي  لغت،  كتاب  يك  تدوين  است.  شده  متحمل  كودكانه 
نيازمند  چنين  كاري  توان فرساست.  و  دشوار  شخصي،  سليقه ي  براي  ميدان 
سرمايه گذاري ويژه و دندان بر جگر نهادن براي بازگشت سرمايه از سوي ناشر 
و  گفت  آفرين  را  عسگري  مهناز  خانم  كوشش  بايد  هم  اين رو،  از  هست.  هم 
هم شجاعت و خطر كردن انتشارات «محراب قلم» را ستود. البته كار فرهنگ  
و فرهنگ نامه نويسي ذاتاً كاري پوياست و هر از چند گاهي بايد تن به تجديد 

نظر در آن داد تا بتوان كتاب را به روز نگه داشت. 
جاي ديگري هم گفته ام كه ما گرچه نان گندم را در دست ديگران ديده ايم، 
اما گويي تا نخوريم مزه ي آن را چنان كه بايد و شايد نخواهيم دانست. ما در 
كار فرهنگ نويسي براي كودكان و نوجوانان بي تجربه ايم؛ تعارف نبايد كرد. از 
اين رو گويي ناگزيريم كه تن به آزمون و خطا بسپاريم. (كه در عالم واقع هم 

چنين مي كنيم و نمونه اش همين كارهايي است كه منتشر مي شود.)
يادداشت،  اين  خواندن  از  پس  اگر  كه  باشد  يادمان  تا  گفتم  را  نكته  اين 

نگاهي به فرهنگ فارسي كودك، آفريده ي مهناز عسگري

 بهروز رضايي كهريز

واژه ها و
اصولي كه
جايشان

خالي است!
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پذيرفتيد كه خرده اي بر كار فرهنگ فارسي كودك وارد است، نبايد اهميت 
كار بزرگ مؤلف و ناشر را ناديده انگاشت؛ اما پيداست كه با وجود اين، نبايد 

بر اشكاالت و عيوب كار چشم بست و زنگار خطا و اشتباه را از آن نسترد. 

مبناي داوري
من نمي دانم 1400 مدخل اين فرهنگ، چگونه درآمده اند و منبع و مأخذشان كجاست. انتخاب 
مداخل، احتماًال بر تجربه ي ساليان مداوم نويسنده در عرصه ي كار با كودكان و براوردهاي شخصي 

او اتكا دارد. هر چه هست، به زعم وي اين واژه هاي كما بيش ساده، متناسب خردساالن شش 
تا هشت ساله اند و چنان ساده و روان توصيف شده اند كه دانش آموز خردسال را ضمن 

تسلط بر معناي واقعي كلمات براي استفاده ي جدي تر از فرهنگ هاي گروه سني 
باالتر آماده مي كنند.

همين  شرح  نوشته  اين  و  دارد  تفاوت  كتاب  مؤلفان  با  اندكي  من  ديدگاه 
مي گويم،  كه  حرف هايي  براي  هم  من  كه  مي كنم  اذعان  اما  است.  تفاوت 
جز تجربه ي بيست و چند ساله اي كه در كار كردن براي كودكان دارم، گواه 

و شاهدي نمي توانم بياورم كه تحقيق معتبر منتشر شده اي در اين زمينه وجود 
عرضه  را  خويش  متاع  نيز  طالح  و  است  كرده  عرضه  را  خويش  متاع  صالح  ندارد. 

مي كند و در اين ميانه داوري نهايي با شماست كه وقت مي گذاريد و بزرگوارانه و صبورانه 
اين مطلب را مي خوانيد. 

اين يادداشت دو بخش دارد: در بخش نخست، چندوچون بر سر محتوا مي رود و در بخش دوم، 
بر سر تصاوير كتاب. 

بخش اول

كار فرهنگ نامه چيست؟
در مقدمه ي اين فرهنگ، مؤلف توضيح  روشني پيرامون هدف و كاركرد فرهنگ نمي دهد و به 
ما نمي گويد كه دقيقًا چه انتظاري بايد از آن داشته باشيم. فقط بر چهار نكته انگشت مي گذارد كه 
اين فرهنگ را از فرهنگ بزرگ ساالن يا حتي كودكان بزرگ تر متمايز مي كند و به طور خالصه 

از اين قرارند:
1 . واژه ها توصيفي روان و ساده دارند. 

2. از حشو به نحو مطلوب استفاده شده است. از آوردن معاني گوناگون براي يك كلمه پرهيز و 
حتي المقدور به نخستين معنا يا معاني واژه ها بسنده شده است. 

ما در 
كار فرهنگ نويسي 

براي كودكان و نوجوانان 
بي تجربه ايم؛ تعارف نبايد 

كرد. از اين رو گويي ناگزيريم 
كه تن به آزمون و خطا 

بسپاريم
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3. هر واژه، چنان وصف شده است تا ذيل مقوله اي از مقوله هاي عالم قرار گيرد تا كار مقوله بندي 
زباني  غير  و  زباني  عناصر  توصيف  در  او  توانايي  و  شود  آسان  كودك  براي  جهان  طبقه بندي  و 
افزايش يابد. مثًال پرستو1 در مقوله ي پرندگان و قابلمه در مقوله ي وسايل خانه و انبردست در 

مقوله ي ابزار قرار گرفته است. 
4. فرهنگ كاركرد روان خواني نيز دارد؛ زيرا متن توصيف هر واژه طوالني است. به منظور تعميق 
معناي واژه، عالوه بر اطالعات زباني، به برخي از اطالعات غير زباني و حتي دايره  المعارفي پرداخته 

شده است تا كلمه ها در ذهن و زبان كاربر وضوح بيشتري يابد. 

با سخن آخر كامًال موافقم. عالوه بر نكته اي كه مؤلف گفته است، به گمان من اين اطالعات 
عالم،  مقوله هاي  از  مقوله اي  ذيل  واژه اي  هر  دادن  قرار  دارند.  هم  جذابيت  كودك  براي  اضافي، 
به واقع براي دريافت معني و مفهوم دقيق واژه الزم است؛ اما اين كه براي مقوله بندي مورد بحث 

دست به دامن حشو ـ خصوصًا از نوع قبيح آن ـ بشويم، به نظرم پذيرفتني نيست.
  وقتي مي توان ذيل زردآلو بدون پيش آمدن كوچك ترين اشكالي گفت: «زردآلو ميوه اي كوچك 
و زرد رنگ است. هسته اي سفت و سخت دارد كه آن را مي شكنند و مغزش را مي خورند. زردآلو از 
ميوه هاي فصل تابستان است.» نبايد به زياده گويي پناه برد: نام ميوه اي است. زردآلو كوچك و زرد 
رنگ است. زردآلو هسته ي سفت و سختي دارد كه آن را مي شكنند و مغزش را مي خورند. زردآلو 

ميوه ي فصل تابستان است. زردآلو ميوه ي درخت زردآلوست (ص 58). 
پيش از آن كه به بحث ادامه بدهم، نكاتي را هم من به گفته هاي مؤلف اضافه مي كنم:

 اول، فرهنگ فارسي كودكان به دليل تنوع فرهنگي و زباني گسترده اي كه در خانواده هاي 
ايراني وجود دارد، نمي تواند شامل تمام واژه هايي باشد كه تمام بچه هاي ايران مي شنوند يا مي خوانند. 
بديهي است اگر امكاني براي بررسي بسامد اين دو گروه از واژگان داشته باشيم، واژه هايي كه در 
متن هاي ويژه ي كودكان و نوجوانان 6 تا 8 سال به كار مي روند، به طور نسبي، بر واژه هاي شنيداري 
كودك، ترجيح داده مي شوند. زيرا، احتمال اين كه كودك بتواند معناي واژه اي را كه از يك بزرگ تر 
مي شنود، از وي بپرسد، بيشتر است تا معناي واژه اي را كه او در حين مطالعه به آن برخورده است. 
با اين حال از كلمه ي نسبي استفاده كردم، چون برخي مالحظات در بيان معاني واژه ها مي تواند 

1 . تمام واژه هاي سياه موجود در متن، همه از مداخل فرهنگ هستند.
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سبب ترجيح دومي بر اولي شود كه اكنون مجال صحبت مفصل تر از آن نيست. 
 دوم، در آفرينش فرهنگ كودكان، به دليل شرايط فيزيكي مخاطب، بايد به حداقل واژه هاي 
الزم بسنده كرد. با ناديده گرفتن اين اصل، مي توانيم تمام واژه هايي را كه احتمال برخورد كودك 
با آن ها وجود دارد، پشت سر هم رديف و خيال خود را آسوده كنيم كه به همه ي نيازهاي كودك 
پاسخ گفته ايم. اما يك كتاب حجيم و سنگين كودك را از مطالعه گريزان خواهد كرد. بنابراين بايد 
به جد به اصل حداقل واژه (و كم ترين وزن براي كتاب) پاي بند بمانيم. اما چون متر و معيار دقيقي 
براي شناسايي دايره ي واژگاني كودك يا مشكالت كودكانمان در درك معناي واژه ها، در اختيار 
نداريم، ناگزير بسياري از واژه ها را در كتاب قطار مي كنيم و احتماًال با ترس از حجيم شدن كار، از 

برخي واژه هاي مهم غفلت مي ورزيم.
 سوم، در تدوين فرهنگي از اين دست - چنان كه مؤلف گفته است و در سطرهاي باال اشاره اي 
به آن رفت- عوامل غير زباني به شدت در عوامل زباني تأثير مي گذارد. كاركرد آموزشي فرهنگ 
كودك، بسيار قوي تر از فرهنگ بزرگ ساالن است؛ به دليل آن كه كودك نخستين تجربه هايش 
را از سر مي گذراند و آن چه مي آموزد، در ذهنش ماندگارتر خواهد بود. در چنين شرايطي، مقوله ي 
زبان گاه در وهله ي دوم اهميت قرار مى  گيرد. از اين روست كه مؤلف، ولو به قيمت افزايش حجم 

كتاب، هر جا كه از غذاها سخن مي گويد، طرز پختن آن ها را هم شرح مي دهد. 
و  كودكان  به  چه قدر  مؤلف  كه  دهم  نشان  كتاب  از  نمونه هايي  آوردن  با  مي كوشم  اكنون 

مسئوليت هاي خود متعهد مانده است.

تعهد نويسنده به زبان فارسي
به نظر مي رسد مؤلف كوشيده است به اصل حداقل مداخل متعهد بماند. از اين رو از بين واژه هاي 
مترادف، يكي را برگزيده و از توضيح بقيه پرهيز كرده است. اما بين چند لغت، كدام يك برگزيده 
شده است؟ آن كه بيشتر به كار مي رود؟ و كدام يك بيشتر به كار مي رود؟ گويي چاره اي نيست جز 

آن كه تسليم انتخاب مؤلف شويم. 
به زعم من، براي ناميدن آوازي كه بچه ها مي خوانند، از واژه ي فارسي «سرود» بيش از واژه ي 
فارسي ترانه استفاده مي شود؛ احتماًال كودك در مهد يا مدرسه فراوان نام اين فعاليت را مي شنود. 

اما چون سند محكمي در اختيار نداريم، بايد بپذيريم كه سليقه ي مؤلف بر كتاب حاكم باشد.
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اما كار هميشه به اين سادگي نيست. واژه ي كامپيوتر واقعًا ممكن است بيشتر از «رايانه» به 
كار برده شود؛ ولي احتماًال همه تالش مي كنيم با تكرار و تكرار و تكرار، واژه ي دومي به جاي 
اولي بنشيند. اكنون اگر به يك فرهنگ لغت مراجعه كنيد و ببينيد از واژه ي رايانه در آن خبري 
نيست و به جايش كودك شما بايد واژه ي كامپيوتر را يا به جاي «نمايش»، تئاتر را يا به جاي 
اشتراك، آبونمان را يا به جاي غذاخوري، رستوران را به رسميت بشناسد، چه كار بايد بكنيد؟ چه 
دليلي دارد كه يك فرهنگ كودكانه ي زبان فارسي كه امروزه نوشته مي شود، نسبت 

به پاس داشت زبان و واژه هاي فارسي  چنين بي توجه باشد؟
چرا  نمي دانم  كه  دارد  وجود  موارد  اين گونه  در  ساده اي  بسيار  راه 
نويسندگان فارسي زبان به شدت از آن گريزان اند و آن ارجاع ساده اى 
در متن است. مؤلف البته بارها در متن كتاب اين كار را كرده است. 
به كار  را  بيابان  كلمه ي  صحرا،  جاي  به  گاهي  است  گفته  مثًال 
مي بريم. خب چرا اين رويه درباره ي كامپيوتر و كلمه و سفينه ي 
فضايي و مانند آن دنبال نشده است حتي اگر، به هر دليلي، از چنين 
كاري بپرهيزيم، در نمونه اي مانند آن چه كه از آن صحبت مي كنيم، 
مي توانيم با آوردن حدود 20 لغت، در يكي از صفحات انتهايي كتاب، 
آن ها را به واژه هاي مترادفشان در كتاب ارجاع دهيم و به كودك بگوييم 
كه اگر واژه اي را پيدا نكرد، ابتدا سري به آن جا بزند؛ چون ممكن است واژه ي 
معادل آن در فرهنگ وجود داشته باشد. احتماًال در اين صورت مي توانستيم به نياز كودكي كه براي 
پاسخي  مي كند،  مراجعه  كتاب  به  آن  نظاير  و  چاله  چاه،  مسافرخانه،  رايگان،  مفت،  توالت،  ديدن 

بدهيم.  

واژه هايي كه نيامده اند
واژه هايي كه اشاره كرديم، گرچه خود در فرهنگ نامه نيامده اند، اما معادل آن ها در كتاب وجود 
سخن  مفاهيمي  از  اين جا  در  اكنون  است.  مناسب تر  معادل  ترجيح  سر  بر  بحث  آن جا  در  دارد. 

مي گوييم كه در فرهنگ جايي نيافته اند.  
من حدس مي زنم، در جامعه ي ديني و مذهبي ما، واژه اي مانند «پيامبر» احتماًال به دفعات به 
واژه ي «اسالم»  يا  مي شود.  روبه رو  آن  با  مطالعه  حين  در  مكرر  حتي  يا  مي خورد  كودك  گوش 
جامعه اي  در  نيست  دور  خيلي  شد.  خواهد  مطرح  كودك  براي  ايگلو  از  بيش  احتماًال  و «قرآن» 
انقالبي، كه در مدارس و تلويزيون آن همواره از انقالب سخن مي گويند، به ذهن كودكي خطور كند 
كه «انقالب» يعني چه. يا بسيار طبيعي به نظر مي رسد كه كودكي هنگام نوشتن نامه و نوشتن نام 
كوچه ي خود يا تهيه ي نقشه از خانه ي خود (كه در كتاب سفارش شده است)، اين سؤال به ذهنش 

چون 
متر و معيار دقيقي 

براي شناسايي دايره ي 
واژگاني كودك يا مشكالت 

كودكانمان در درك معناي واژه ها 
در اختيار نداريم، ناگزير بسياري از 
واژه ها را در كتاب قطار مي كنيم و 
احتماالً با ترس از حجيم شدن 

كار، از برخي واژه هاي مهم 
غفلت مي ورزيم
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برسد كه «شهيد» يا «شهادت» به چه معناست. كدام مالحظه ما را از  
آوردن چنين واژه هايى بازداشته است؟ آيا دانستن معناي واژه ي «رهبر» 
يا «رييس جمهور» در جامعه ي ما براي كودك به اندازه ي پادشاه، ملكه 

يا شاهزاده كاربرد ندارد؟ 
چه قدر  مي كنيم،  زندگي  آن  در  ما  كه  كشوري  فرهنگي  فضاي  خب 
در تأليف فرهنگ لغت تأثير دارد؟ به زعم من در مقايسه با فرهنگ لغت 
انگليسي، فرهنگ فارسي به فرهنگ زمينه ي خود وابسته تر است. چون 
و  فرهنگ ها  با  و  جهان  سراسر  در  كشور  ده ها  رايج  زبان  انگليسي  زبان 

حتي نژادهاي گوناگون است، حال آن كه فرهنگ لغت فارسي احتماًال در محدوده ي كشور ايران 
خواهد ماند.

تعهد مؤلف به فرهنگ فارسي و ايراني
موضوع ديگري كه مي خواهم مطرح كنم، ميزان اهميت پاسداري (راستي «پاسدار» هم نيامده 
چاپ  به  ايران  در  كه  است  فارسي  كودكانه ي  فرهنگ  يك  در  ايراني  فرهنگ  جايگاه  از  است) 

مي رسد. 
بين  در  تمبك  و  دايره  از  بيش  فلوت  و  گيتار  مانند  سازهايي  نام  كه  نمي كنم  باور  گرچه  من 
كودكان ايراني رايج باشد، با اين حال بنا را بر آن اصل حق تقدم نويسنده تا پيدا شدن مدرك 
محكم و محكمه پسند بگذاريم و بينگاريم كودك ايراني گيتار، فلوت، پيانو، ويولن و ارگ را با بسامد 
بااليي مي خواند و مي شنود. اما مگر نه اين است كه كار ما يك كار آموزشي است و آموزش در اين 
سن، به معناي حكاكي روي سنگ است؟ اگر تعهد ما به پاسداري از فرهنگ فارسي، امروز به كار 
نيايد، كي خواهد آمد؟ آموختن نام سازهاي مشهور غربي به كودك و گفتن اين كه موسيقي يعني 

صدايي كه از اين سازها بيرون مي آيد، تعميق فرهنگ بيگانه در ذهن كودك 
ايراني نيست؟ اين در حالي است كه از بين سازهاي مشهور در فرهنگ ايراني، 
تنها از سنتور اسم برده شده است. حال آن كه تار، تمبك، كمانچه، دف و 
ني به سادگي مي توانست به جاي اين سازهاي غربي بنشيند و متأسفانه 
از هيچ كدام خبري در فرهنگ نامه نيست. اگر چنين واژه هايي در يك 
فرهنگ لغت فارسي ناديده گرفته مي شد، اعتراض ما كامًال وارد بود، 

چه برسد به يك فرهنگ ويژه ي كودكان. 
و  فرهنگي  فعاليت هاي  در  قلم  محراب  انتشارات  روشن  سابقه ي 
خانم عسگري در خدمت به فرهنگ و زبان فارسي قطعًا مانع از آن 
مي شود كه كمترين شائبه اي نسبت به نيت آن ها در ذهن شكل بگيرد 
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و  همه ي اين اتفاق ها را تنها بايد از سر سهو دانست و كم تجربگي. 

تعهد نويسنده به كودك
پيش از آن كه به بحث لغوي درباره ي واژه ها كه كار اصلي تر فرهنگ است، 
بپردازم، دو نكته ي ديگر را بايد گوشزد كنم كه باز هم به شرايط ويژه ي مخاطب 
مربوط مي شود؛ اما اين بار بر مالحظات روان شناختي انگشت مي گذارم كه به گمان من 

در فرهنگ ناديده انگاشته شده است. 
نويسنده هاي با تجربه خوب مي دانند كه نسبت دادن صفات و حاالت ناپسند به كودك، از نظر 
روان شناسي كار نادرستي است و اغلب از اين كار مي پرهيزند. البته بروز چنين اتفاقاتي در يك 
داستان، با رعايت شرايطي، مانند تغيير دادن وضعيت كودك و اصالح او و عبرت گرفتن از ماجرا،  
توجيه پذير مي شود، اما تصور نمي كنم چنين امري در يك فرهنگ لغت مثبت تلقي شود. اين اتفاق 

در موارد متعدد رخ داده است:
تنبيه: وقتي كار بدي مي كني، تو را تنبيه مي كنند...

سرپيچي كردن: اگر تو حرف بزرگ ترهايت را گوش نكني و كاري را كه از تو مي خواهند انجام 
ندهي، مي گوييم تو از حرف آن ها سرپيچي كرده اي.

ترس: وقتي احساس مي كني ممكن است از جاي بلندي به پايين پرت شوي يا وقتي سگي را 
مي بيني كه فكر مي كني مي خواهد به تو حمله كند...

سوزاندن: وقتي تو كاغذي را آتش مي زني و كاغذ مي سوزد، مي گوييم تو آن را مي سوزاني.
بخوري يا  چيزي  بزني يا  حرفي  ديگران  ميان  نمي شود در  رويت  وقتي كه  كشيدن:  خجالت 

كاري بكني، مي گوييم تو از ديگران خجالت مي كشي.
عجيب اين جاست كه صفت ها و افعالي كه به مخاطب نسبت داده 
شده اند، اغلب صفات منفي و بد هستند و به ندرت با نسبت دادن صفات 
خوب روبه رو مي شويم. مثًال مؤلف اين رويه را درباره ي مداخل ترسيدن، 
پز دادن، اخم كردن، اذيت كردن، انتقام گرفتن، بدقولي كردن، 
رعايت)  (عدم  خطرناك،  خطر،   ناراحت،  خسته،  حسادت،  چاقي، 
قانون و گريه كردن پي گرفته است. يك جا هم ذيل مدخل دوختن 
دكمه هاي  بتواني  شايد  كه  مي گويد  ساله  شش  كودك  به 

لباست را خودت بدوزي كه پيشنهاد خطرناكي است.

توضيحات نادرست يا مبهم واژه ها
نيازي نيست بار ديگر حساسيت آموزش هاي غلط را در اين 
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گروه سني يادآوري كنم. تنها، توجه دوباره ي شما را به جمله ي چهارم مؤلف جلب مي كنم؛ زيرا 
بخشي از آن چه كه مي گويم (به خصوص در بند دال) متوجه مفاهيم غلطي است كه پيرامون واژه 

شكل مي گيرد و به خود معناي آن بازنمي گردد. 

الف) توضيحات نادرست
برخي از واژه ها با آن كه عمومًا واژه هاي ساده اي هستند، غلط معنا شده اند:

مؤلف در معناي چشمه مي نويسد: «به آب پاك و تميزي كه در كوه ها و غارها از زير زمين 
بيرون مي زند، چشمه مي گوييم.» چشمه را به جاي مكان جوشيدن آب، به معناي خود 

آب (آب زالل) گرفته است. 
در معناي برنج نيز مي گويد: «گياه خوراكي است.» برنج دانه ي خوراكي 

است، نه گياه خوراكي. ما گياه برنج و گندم و جو را نمي خوريم. 
همين طور است سبزه. سبزه از خوراكي هاي سفره ي هفت سين نيست.

مي آورد.  بهانه  دهد،  نشان  بي گناه  را  خودش  مي خواهد  كسي  «وقتي 
بهانه جمله هايي است كه هنگام مخالفت كردن به ديگران مي گوييم و دليل 

انجام ندادن بعضي از كارهايمان را توضيح مي دهيم.» مؤلف اين سه جمله 
را در توضيح بهانه آورده كه هر سه نادرست  است. اگر در جمله ي اول، به جاي 

كسي، «گناهكار» مي گفت، كمي درست مي شد. در هر حال، معناي دقيق بهانه، عذر 
نابه جا و نامقبول است. 

املت فقط نام غذايي نيست كه با تخم مرغ و گوجه فرنگي درست مي شود. تخم مرغ را تقريبًا 
به هر ماده يا مايه اي مي توان افزود و نام املت را به آن داد. آن چه كه كتاب گفته است، توضيح 

املت گوجه فرنگي است. 
گوجه فرنگي گرد، قرمز، آبدار و ترش نيست. «گوجه سبز» ترش است كه توضيحش هم آورده 

نشده است. 
معناي نظم درست و خوب انجام دادن نيست؛ به موقع و سر وقت خود انجام دادن است. 

بخشي از توضيح كلمه ي مخالف غلط است و معناي متفاوت را به جاي مخالف آورده است: 
«وقتي دو نفر ذوق و سليقه شان با هم ديگر فرق دارد، مي گوييم سليقه ي آن ها مخالف هم است.» 

توضيح جريمه ضمن آن كه غلط است، با مصداق هايش نمي خواند. در توضيح كلمه مي گويد: 
«جريمه يعني كار اضافه خواستن از كسي به منظور تنبيه او.» ولي در مصداق ها پول گرفتن از 

راننده ي خاطي را مثال مي زند. 
تند  دلمه اي  فلفل  بدهد  توضيح  بدون آن كه  بعد  تند است.  فلفل  مربوط به  فقط  فلفل  توضيح 

نيست، آن را به عنوان مصداقي از فلفل تند مي آورد كه غلط است. 

برخي 
از واژه ها غلط 

معنا شده اند، برخي به 
قدر كافي رسا نيستند و 

برخي هم بد نوشته شده اند 
به نظر مي رسد الزم است 

اصالحاتي در متن 
انجام شود
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ب) توضيحات نارسا 
متأسفانه چنين مواردي در كتاب متعدند و اين تنها مشت نمونه ي خروار است:  

از آب براي شستن روزانه ي دست و صورت، لباس ها و ظرف هاي كثيف استفاده مي شود كه 
مؤلف در توضيح چيزي از آن ها نگفته است. 

در توضيح گاز به اين نكته كه از سوخت هاي مهم است، اشاره نمي كند.
گاوآهن را تنها به حيواني مانند گاو نمي بندند؛ به وسيله اي مانند تراكتور هم مي بندند. 

در تعريف آزاد مي گويد: «وقتي مي تواني هر كاري دلت مي خواهد انجام بدهي، مي گوييم تو آزاد 
هستي.... وقتي تكاليفت را انجام دادي، آزاد مي شوي...» اين معني از آزاد و آزادي، چه قدر براي 
كودك شش تا هشت ساله و حتي براي بزرگ ترها مناسب است؟ حال آن كه مي شد مثال هايي 
مانند آزاد شدن يك پرنده از قفس يا آزاد شدن يك زنداني را آورد. جا داشت اين توضيح در بخش 

نخست و توضيحات نادرست قرار مي گرفت. توضيح مؤلف مناسب «وقت آزاد» است. 
توضيح قسم خوردن درست نيست؛ افراد فقط به نام خدا و پيامبر و امامان قسم نمي خورند. 

در معني انسان آمده است: «همه ي آدم هاي اطرافت انسان هستند.» آدم خودش انسان است. 
به افزودن اين جمله پس از دادن توصيفات گوناگون از انسان نيازي نبود. 

در توضيح صحرا مي گويد: «گاهي به جاي كلمه ي صحرا بيابان را به كار مي بريم.» سؤال اين 
است: چرا گاهي؟ مگر اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟ 

ذيل مدخل حمام فقط از حمام هاي درون خانه سخن گفته و به گرمابه هاي بيرون از خانه هيچ 
اشاره اي نكرده است. 

لطفًا به معناي راز توجه كنيد. «حرف هايي را كه دلت نمي خواهد به آدم ها بگويي، رازهاي تو 
هستند. هيچ كس نبايد از رازهاي آدم با خبر شود.» به نظر شما اين تعريف از راز درست است؟ 

احساس  را  اذيتي  و  آزار  بدنت  از  جايي  در  داري،  درد  كه  «وقتي  مي نويسد:  درد  توضيح  در 
مي كني.»

در مورد خرس مي گويد: «بعضي از خرس ها قهوه اي و بعضي از آن ها خاكستري هستند...» با 
تقسيم خرس به اين دو گروه، خرس قطبي از جمع خرس ها، كه اتفاقًا در همين كتاب هم آمده 

است، خارج مي شود.
دوربين (چشمي) و دوربين عكاسي را توضيح مي دهد و از توضيح دوربين فيلم برداري  كه اكنون 
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در خانه ها هم فراوان است، خودداري مي كند.
در توضيح دهان، استفاده از آن براي حرف زدن آورده نشده است.

ذيل زنگ، به زنگ تلفن اشاره اي نكرده است كه بسيار اهميت دارد. توضيح زنگ به معناي 
ساعت (در درس و كالس) هم الزم به نظر مي رسد.

عضو  نمي تواند  دوم  كالس  كودك  آيا  است.  رفته  كار  به  بدن  اعضاي  معناي  به  فقط  عضو 
كتاب خانه يا يك گروه كالسي باشد؟

در معني فالسك آورده است: «ظرفي است براي نگه داشتن مواد مايع مانند آب يا چاي.» كه 
معني كامل نيست. 
ج) جمالت غلط

چشمك را اين طور تعريف مي كند: «اگر چشم هايت را پشت سر هم باز كني و ببندي، مي گوييم 
معناست  اين  موهم  جمله  نوشتن  غلط  مي زنند!»  چشمك  هم  ستاره ها  شب ها،  مي زني.  چشمك 
كه ستاره ها هم چشمشان را باز و بسته مي كنند. ضمنًا چشمك زدن يعني باز و بسته كردن يك 

چشم!
گفته است: «نويسنده ها نوشته هايشان را چاپ مي كنند.» چاپ كردن نوشته، از شئون نويسنده 
نيست؛ به عبارتي ديگر نبايد آن را از معناي نويسنده فهميد. درستش اين است كه او نوشته اش را 

براي چاپ به ديگران، از جمله ناشران مي سپارد.
مي نويسد: «باران آبي است كه از آسمان روي زمين مي افتد.» آب نمي افتد؛ مي ريزد يا مي بارد.

در معناي غذا مي نويسد: «به تمام چيزهايي كه مي توانيم بخوريم، غذا مي گوييم.» كه اشكال 
آن هويداست.

«كوفته: نام غذايي است. كوفته با گوشت و سبزي درست مي شود.كوفته به صورت گلوله هاي 
كوچك يا بزرگ در آب پخته مي شود. ما كوفته هاي مختلفي داريم: مثًال كوفته برنجي كه...، كوفته ي 
آرد نخودچي كه ....»  مقصود نويسنده اين است كه كوفته ي گوشت جزو انواع كوفته هاست؛ از 
اين رو منطقًا ابتدا بايد مي گفت كوفته هاي مختلفي داريم، بعد مي گفت يكي كوفته ي گوشت است 

كه اين طوري درست مي شود و يكي كوفته برنجي ... 
د) آموزش غلط  مفاهيم 

«بانك: جايي است كه مردم در آن جا از پول خود نگه داري مي كنند.» 
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اين تعريفي است كه مؤلف از بانك و مهم ترين مشخصه ي آن به دست مي دهد. معني كامل 
نيست؛ مهم تر اين است كه مردم پول هاي خود را در بانك مي گذارند تا از آن براي سرمايه گذاري 
در كارهاي بزرگ كه به پول زيادي نياز دارند، استفاده شود. ذيل همين واژه، نكته ي ديگري هم 
به كودك مي گويد كه آموزش غلط محسوب مي شود: «وقتي بزرگ شدي، مي تواني پولت را در 
بانك بگذاري.» كودك همين حاال هم مي تواند اين كار را بكند؛ منتها بايد ولي كودك براي او 

حساب باز كند. 
ذيل مدخل اختراع كردن مي گويد: « اديسون برق را اختراع كرده است.» اين اطالعات غلط 
است. او المپ را اختراع كرده است و اگر دقيق تر صحبت كنيم، المپ را هم اختراع نكرده، آن را 

ارتقا بخشيده و كاري كرده كه مدت بيشتري روشن بماند. 
درتوضيح حلوا هم مي نويسد: «...خوراكي شيريني است و بسياري از مردم 
آن را پنج شنبه ها درست مي كنند!» واقعًا بسياري از مردم پنج شنبه ها حلوا 

درست مي كنند؟
قاووت فقط با آرد نخودچي و شكر درست نمي شود!

چه كلماتي جا افتاده اند؟
كلمات زيادي در اين فرهنگ  لغت غايب هستند كه به داليلي كه 
پيش تر گفته شد، نمي توانيم بر سرشان چندوچون زيادي كنيم. اما نبود 
برخي از آن ها، با عنايت به همين فرهنگ  لغت، پرسش  زاست. چند نمونه از 

آن ها به  قرار زير است: 
 هنگامي كه در كتاب مدخلي، مانند آرواره وجود دارد، هيچ توجيهي براي نياوردن 
مدخل «لثه» نيست. جالب اين جاست كه حتي در شكل اختصاصي ساختمان دهان، هيچ اشاره اي 

به لثه نمي شود. 
 با وجود نام جانوري مانند كرگدن، اين سؤال پيش مى آيد كه مؤلف به چه دليل از مدخل 
بخش  در  قبًال  كه  را  جانوراني  از  برخي  تصوير  است،  داده  ترجيح  حتي  و  پوشيده  چشم  «روباه» 
مدخل ها معرفي شده اند، دوباره بياورد، اما به روباه اشاره اي نكند. آيا بسامد واژه ي روباه در قصه هاي 

كودكان مثًال از «خوك» كمتر است؟
 نكته ي بسيار عجيب ديگر چشم پوشيدن مؤلف از برخي واژه هاي دنياي نوست. حال آن كه 
كودكان احتماًال با شنيدن اين واژه ها كنجكاوي بيشتري نشان خواهند داد تا مثًال قابلمه كه همه 
در خانه دارند. من مثال هاي خيلي خاص نمي زنم؛ چون مي ترسم شيوع عام نداشته باشد. اما «تلفن 
همراه» و «موخشك كن يا سشوار» شايد در بسياري از خانه ها وجود داشته باشد. واژه هايي مانند 
«كاله ايمني»، «كمربند ايمني» و «جليقه ي نجات» نيز غايب هستند. طبعًا كاركرد فرهنگي چنين 

در 
مقايسه با فرهنگ 

لغت انگليسي، فرهنگ فارسي 
به فرهنگ زمينه ي خود وابسته تر 
است. چون زبان انگليسي زبان 

رايج ده ها كشور در سراسر جهان و 
با فرهنگ ها و حتي نژادهاي گوناگون 

است، حال آن كه فرهنگ لغت 
فارسي احتماالً در محدوده ي 

كشور ايران خواهد ماند
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واژه هايي، به ويژه اگر همراه با تصوير باشند، حائز اهميت فراواني است. 
باز از اين دست است واژه  اي مانند «مترو».

از  ديگري  زياد  كلمات  و  تنه  و  اسفنج  تاج،  مانند  كلمه هايي  وقتي   
اين دست را با دو معنا و شير را با سه معناي متفاوت آورده است، مي توان 

خصوصًا  شود؛  آورده  معنا  دو  هر  با  نيز  دستگيره  كلمه ي  كه  داشت  انتظار 
كه هر دو در خانه فراوان به كار مي رود. همين جا پيشنهاد مي كنم، در مورد 

كودكان، معاني متفاوت يك كلمه، ذيل يك مدخل توضيح داده شود؛ چون 
در اين صورت بهتر مي توان از نقاط تفاوت آن ها كمك گرفت و معناها 

را روشن ساخت. ضمنًا اين طوري الزم نيست كودك به مداخل متعدد 
مراجعه كند و ببيند كه لغت مورد نظر او به كدام معناست.  

 به نظر مي رسد جاي كلماتي مانند: «گذشت كردن»، «بخشيدن» (به معناي عفو) ، «گذشتن» 
(عبور كردن) و هم خانواده ي آن «رهگذر»، كلمه اي محوري مانند «چرخ»، غذايي مانند «دلمه» 
در حالي كه اسم «نرگسي» را آورده است، كلمه اي پربسامد مانند «مهربان»، همين طور «سن» يا 
«ُعمر»، و كلماتي مانند، «كارگاه»، «سن يا جشن تكليف»، «بوستان»، «ظاهر»، «بيمه»، «وزير»، 
«سپاه»،  «نماينده» و «دكمه» كه اغلب آن ها در توضيح كلمات ديگر به كار برده شده اند، نيز خالي 
است. دانستن برخي از اين واژه ها بديهي است كه وقتي كلمه اي را با اين واژه ها معني مي كنيم، 

مي بايست كودك را قبًال با آن ها آشنا كرده باشيم. 
واژه هايي كه مي شد نيايد

ديگر  واژه هاي  بر  را  عرصه  كه  كتاب  در  موجود  واژه هاي  و  لغات  از  برخي  ديگر،  سوي  از 
كلمات  كه  مي انديشيديم  تدبيري  مي بايست  اين كار  براي  بودند.  چشم پوشي  قابل  كرده اند،  تنگ 
هم خانواده يك بار بيشتر به كار نروند. به ويژه كه سبك مؤلف در توضيح واژه ها، براي پوشش دادن 

كلمات يك خانواده ذيل يك مدخل، مناسب به نظر مي آيد. 
نمونه اي مي آورم: از خانواده ي «ترس» چهار مدخل در فرهنگ وجود دارد: ترس، ترساندن، 
ترسو، ترسيدن. هر چهار واژه به عالوه ي واژه ي مهم و از قلم افتاده ي ترسناك، ذيل كلمه ي 
ترس يا ترسيدن قابل جمع بود. يعني وقتي مؤلف معناي ترس را مي گفت، اضافه مي كرد كه ترسو 

به چه كسي گفته مي شود، ترساندن يعني چه و فيلم يا داستان ترسناك چه معنايي 
دارد. 

هستند  شبيه به مصدر  صورت اسم،  حتي به  كلمات،  ديگر از اين  برخي 
و  توضيح  قابل  عنوان  يك  ذيل  حال  هر  به  نپذيريم،  هم  اگر  و 
درخشان  چريدن؛  و  چرا  جنگيدن؛  و  جنگ  مانند:  بودند؛  تبيين 
بودن  تكراري  توجه به  مرده (خصوصًا با  مردن و  درخشيدن،  و 
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توضيحات مؤلف در هر دو مورد) و....
بخش ديگري از اين واژه ها آن هايي هستند كه به زعم من جاي گزين 
مادر  يا  پدر  از  مي شناسم،  كه من  كودكي  مثًال  شده اند.  خود  از  مناسب تر  كلمات 
واژه ي «مراقبت كردن» يا «مواظبت كردن» يا «مواظب بودن» را بيشتر مي شنود 
را  جمالتي  چنين  كه  بگوييد  و  كنيد  قضاوت  هم  شما  لطفًا  كردن.  محافظت  تا 
چه قدر به كار مي بريد: از برادر و خواهر كوچك ترت محافظت كن؛ محافظ وسايلت باش؛ 
ما بايد هنگام گذشتن از خيابان محافظ خودمان باشيم؛ بايد از سالمت خودمان محافظت 

كنيم؛ تو بايد از وسايلت خوب محافظت كني.
حاال لطفًا دو كلمه ي عكاسي و عكاس را در نظر بگيريد. به نظر شما، كدام يك 
از اين دو كلمه وسعت معني بيشتري دارند؟ طبعًا نخستين كلمه. عكس انداختن مي تواند كار 
من، شما يا ديگري يا يك عكاس باشد؛ اما عكاس تنها شامل يك نفر مي شود: كسي كه شغلش 
عكاسي است. يعني با توضيح دادن يا معني كردن كلمه ي اول، معناي عكاس هم در آن داخل 
مي شود. به نظر من زماني كه اصرار داريم، واژه ها را محدود نگه داريم، بهترين كار استفاده از چنين 

شگردهايي است. 
اما بخش سوم از واژه ها به زعم من واژه هايي هستند كه اصًال براي كودك مناسب نيستند و 
كاربرد آن ها به شدت اندك است؛ نمونه هاي زيادي براي اين مورد وجود ندارد. منظورم از وجود 
داشتن اين است كه من ادعا كنم و شما يا مؤلف محترم بالفاصله آن ها ر ا تصديق كنيد. ولي 
احتماًال با طراحي يك پژوهش كوتاه و فشرده روي همين كتاب موجود، مي توان تعداد زيادي از 

واژه ها را به نفع واژه هاي تازه تري كنار گذاشت.  
زمخت، كنده، اهرم و آرواره، چهار مثال دم دستي من هستند. احتماًال با اندكي شجاعت و 
تأمل بيشتر، واژه هاي ديگري را بتوانيم به اين فهرست بيفزاييم. اگر من جاي مؤلف 
بودم، برخي از واژه هاي مقايسه اي را، از كتاب حذف و به توضيح تصويري 
واژه ها در انتهاي كتاب بسنده مي كردم. واژه هايي مانند باال و پايين 
(كه توضيحش هم كامًال گويا نيست) و زير و رو؛ ضمنًا اسامي 
درختان، ميوه ها، حيوانات و گل ها قابل حذف و جاي گزيني با 
تصاويري گوياست و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

 
بخش دوم

تصويرگري فرهنگ كودكان
اكنون ديگر اين جمله از فرط تكرار به صورت ضرب المثل درآمده كه 
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تصوير بخشي از محتواست. اين جمله در مورد تصويرگري هر مطلبي اعم از آموزشي و تخيلي 
صادق است. اما اسب خيال تصويرگر در متون تخيلي فرصت جوالن بيشتري دارد. آن جا خورشيد 
مي تواند سبز باشد و آدمي مي تواند به اندازه ي مورچه كوچك شود و اسب مي تواند پرواز كند. اما 
در متون آموزشي، تخيل تصويرگر مجبور است دامن برچيند و در ميدان كوچك تري جوالن دهد. 

البته فرصت خالقيت، بي ترديد در هر دو جا هست.
تصوير در فرهنگ لغت كودكان، در وهله ي اول نقش آموزشي دارد. درك اين موقعيت و كاري 

كه بايد انجام شود، نخستين امري است كه ذهن هر تصويرگري را بايد به خود مشغول كند.
آموختن  كتاب،  اول  مقصود  مي گوييم،  سخن  آن  از  كه  كودكانه اي  فرهنگ  در 

معناي واژگان به كودكان است. كودك بر اساس تجربه  ي زيستي خود، معناي 
برخي از واژگان را مي داند و برخي را نه. اما اين كه كدام لغت را نمي داند، بر 

ما معلوم نيست. هر لغت ممكن است براي نخستين بار به گوش كودك 
يا به چشم او خورده باشد يا براي نخستين بار ذهن او را به خود مشغول 
كرده باشد. مي توانيم تصور كنيم كودكي همين امروز به ايران آمده است 
و مي خواهد لغات زبان فارسي را بياموزد و مي خواهد از يك فرهنگ لغت 

كودكانه ياري بگيرد. 
الزامًا  مي گيرد،  عهده  بر  را  اثري  چنين  تصويرسازي  كار  كه  تصويرگري 

دغدغه ي آموختن بايد داشته باشد و تمام هنر و خالقيت خود را بايد به كار بگيرد 
تا به اين آموختن ياري برساند و آن را شيرين كند.

واژه هايي كه بايد معنا را در ذهن خواننده برانگيزند، توسط مؤلف نوشته شده اند. مؤلف طبعًا بايد 
تالش كند از بهترين واژه هاي ممكن براي آفريدن معنا سود جويد. در بخش نخست بر سر اين 
بخش ماجرا، چك و چانه ي فراوان زديم. اما نبايد غفلت كرد كه در هر حال، كودك عناصر بصري 
را بهتر دريافت مي دارد و پيام هايي را كه از اين طريق به او مي رسد، آسان تر رمزگشايي مي كند و 

در نتيجه زودتر و بهتر مي آموزد. 
تصوير بايد بتواند يار شاطر متن باشد، واال دست كم بار خاطر نشود. تصويري كه كمكي به 
انتقال معنا نمي كند و بلكه در مسير رساندن پيام به مخاطب، مانع مي آفريند، عدمش به ز وجود 

است.  
مي شوند.  خسته  زود  و  ندارند  دوست  را  ما  پرگويي  كودكان  دارد.  هم  ديگري  اهميت  تصوير 
بنابراين نويسنده نمي تواند و خوب هم نيست كه همه چيز را از سير تا پياز توضيح دهد. او بايد 
به نكات اساسي و الزم بسنده كند و بقيه ي كار را به تصويرگر بسپارد. توضيح دادن شكل برگ 
«درخت نارون» يا «روباه» براي يك كودك، حقيقتًا دشوار است؛ پس از توضيح فراوان، تازه باز 
هم معلوم نيست تصويري كه در ذهن مخاطب شكل مي بندد چه قدر به آن چه كه نويسنده گفته 

تصوير در 
فرهنگ لغت كودكان 

در وهله ي اول نقش آموزشي 
دارد. درك اين موقعيت و كاري 
كه بايد انجام شود، نخستين 

امري است كه ذهن هر 
تصويرگري را بايد به خود 

مشغول كند
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است نزديك باشد. اما تصويرگر قادر است حتي بدون كلمه اي، با يك تصوير، روباه را در سطح 
قابل قبولي به خواننده معرفي  كند.

به خاطر چنين قدرت افسونگري است كه امروزه ناشران كتاب هاي آموزشي به سراغ تصويرگران 
مي روند. البته واقعيتي است كه تصوير، آب ورنگي هم به مطلب مي دهد و آن را جذاب تر مي نمايد؛ 

اما الزم نيست محتوا را فداي آب ورنگ تصوير كنيم. مي توان هردوانه را خواست. 
به نظر مي رسد تصويرگري كتاب، خصوصًا كتاب آموزشي، زماني موفق از آب درمي آيد كه اوًال 
تصويرسازي با تعامل نويسنده و تصويرگر صورت پذيرد و آن دو توافق كنند كه با توجه به هدف 
كتاب، براي كدام بخش از متن تصويرگري شود و عناصر اساسي تصوير ـ كه ممكن است در متن 
هم نيامده باشد ـ چه باشد. وقتي هم كار انجام شد، دقت كنند كه تزاحمي بين دو 
كه  ديگري  نكته ي  باشد.  نداشته  وجود  تصوير  و  متن  محتوا،  يعني  بخش 
بايد به شدت مراقبت شود، خصوصًا در كار كودك، اين است كه تصوير 
به دليل تأثير عميق تر و ماندگاري درازمدت ترش در ذهن كودك، 
هيچ نكته ي غلطي را به كودك آموزش ندهد. و باالخره به اين 
نكته عنايت داشته باشند كه با همه ي اتفاقاتي كه ممكن است 
در گفت وگوها بيفتد، دو عامل به هيچ وجه و هيچ كجا نبايد ناديده 
گرفته شوند: اول روحيه ي مخاطبي كه اثر براي او توليد مي شود؛ 
دوم هويت بومي تصاوير و زمينه ي فرهنگي كه اثر در آن توليد 

مي شود.  به گمانم كسي اين اصول را قابل مناقشه نداند.  
اين  به  عنايت  با  مي كوشم  و  مي روم  فرهنگ  اين  سراغ  به  اكنون 
نكات، نگاهي به تصاوير آن بيندازم. از شما هم براي همراهي در اين تماشا 

دعوت مي كنم. 
 

براي كدام واژه ها تصوير بكشيم؟
پيش از انجام كار تصويرگر، ما بايد تعريف كرده باشيم كه براي كدام بخش از متن (اين جا كدام 
دسته از كلمات) مي خواهيم تصويرگري كنيم. براي كلماتي تصوير بكشيم كه دريافت معناي آن ها 
براي كودك كمي دشوار است؛ يا به عكس، به قدري سهل الوصول اند كه به ما اجازه مي دهند با 
آن ها كارهاي فانتزي بيشتري بكنيم؟ آيا براي واژه هايي تصويرگري كنيم كه كودكان غالبًا تصور 
دقيقي از آن ها ندارند و با شنيدن آن ها سؤال هاي بزرگ تري در ذهنشان شكل مي گيرد و بدون 
نشان دادن شكلشان، تقريبًا غير قابل توضيح هستند يا چيزهايي را به تصوير درآوريم كه از نظر 
پرورشي خيلي مهم  هستند و هر كودكي فارغ از منطقه  يا شهري كه زندگي مي كند، بايد آن ها را 

بشناسد؟ خب كدام يك از اين هاست؟ 

نام 
سازهايي مانند گيتار 

فلوت، پيانو، ويولن و ارگ در 
فرهنگ هست، اما از تار، تمبك، كمانچه 
دف و ني متأسفانه هيچ  خبري نيست. اگر 

تعهد ما نسبت به پاسداري از فرهنگ فارسي 
در چنين شرايطي به كار نيايد، كي خواهد آمد؟ 
آموختن نام سازهاي مشهور غربي به كودك 

و گفتن اين كه موسيقي يعني صدايي كه 
از اين سازها بيرون مي آيد، تعميق 

فرهنگ بيگانه در ذهن كودك 
ايراني نيست؟
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در ايران عمومًا به علت همان تجربه اي كه نداريم، وقتي 
تصميم مي گيريم تصويرسازي داشته باشيم، ريش و قيچي 
ممكن  صورت،  اين  در  تصويرگر.  دست  به  مي سپاريم  را 
است گاهي بر حسب تصادف نتيجه  خوب از آب دربيايد؛ 

اما اغلب، جواب آن چيزي نيست كه بايد باشد. 
بگوييد،  او  به  را  جوراب  معني  و  كنيد  معرفي  خواننده  به  را  جوراب  است  قرار  وقتي  بنابراين 
تصويرگر، همانند تصويرگر اين فرهنگ، ممكن است دوست داشته باشد پسركي را بكشد كه كل 

پايين تنه اش را در يك لنگه جوراب فروبرده و لبه ي آن را تا كمر باال كشيده است! 
هنگامي كه اين كلمه ها، با گفت  وگو و همراهي نويسنده و تصويرگر انتخاب شدند، تصويرگر 
اتود كار را فراهم مي كند و در صورت مخالفت نكردن نويسنده، كار براي بررسي علمي و دقيق تر 
به ناظر هنري سپرده مي شود كه آن را نه فقط از نظر خطوط و رنگ ها (كه مي بايست در انتخاب 
كليت  با  و  خير  يا  است  متن  با  مطابق  كه  نظر  اين  از  بلكه  باشند)،  كرده  لحاظ  را  آن  تصويرگر 
كار هماهنگي دارد يا نه (به ويژه زماني كه چندين تصويرگر با هم براي يك كتاب كار مي كنند) 
برانگيزد،  مخاطب  ذهن  در  است  ممكن  را  ناخواسته اي  پيام هاي  چه  كه  نظر  اين  از  باالخره  و 
كه بيشتري  تجربه ي  خاطر  به  ـ  كند  بررسي  بايد  هنري  مدير  كه  ديگري  مطلب  كند.  بررسي 

دارد ـ اين موضوع است كه تصويرگر در محتواي تصوير دچار خطا نشده باشد. مثًال چون تصويرگر 
سنش پايين است و فاقد تجربه ي بازي الك دولك است، الك و دولك را كج مي كشد و نمي داند 
كه حداقل چوب الك نبايد كج يا گره دار باشد؛ چه برسد به اين كه از محل گره، شاخه هم زده باشد 

(در بازي الك دولك).
چه  براي  است  قرار  كه  نمي شويم  متوجه  به خوبي  ما  مجموعه  اين  در 
چيزي تصوير كشيده شود. آيا كًال براي هر چيزي كه بشود تصوير كشيد؟ 

ارتباط تصاوير با نوشته و سهمشان از آموزش 
متن،  آموزش  به  نسبت  شده،  آفريده  تصوير  كه  است  مهم  خيلي  نكته  اين 

نه تنها نبايد تزاحمي بيافريند كه بايد آن را تقويت و نقاط خالي آن را پر كند. 
مثًال الزم نيست هر جا مؤلف از سواري با يك وسيله ي نقليه، مانند دوچرخه 

صحبت مي كند، هي تذكر دهد كه بايد از تجهيزات ايمني استفاده شود. 
اين موارد را خود تصويرگر بايد خودبه خود در تصوير بياورد. از اين اتفاق ها 
متن  به  چيزي  تصاوير  معموًال  نيست.  هيچ خبري  تقريبًا  كتاب  اين  در 

نيفزوده اند و گاه به عكس، محتوا را مخدوش كرده اند. 
پذيرفتني  كودك  مخاطب  براي  خصوصًا  متن  و  نوشته  بين  تعارض 
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روند  متن  و  تصوير  بين  ناهم خواني  كوچك ترين  نيست. 
در  مؤلف  نمونه،  براي  مي كند.  اختالل  دچار  را  آموزش 
است؛  گروهي  ورزش  يك  كه  مي گويد  واليبال  توضيح 
مؤلف  يا  دارد!  عضو  يك  تنها  گروه  هر  تصوير،  در  ولي 
كردن  جابه جا  براي  وسيله اي  مي نويسد  فرغون  توضيح  در 
چيزهاي سنگين است، ولي تصويرگر كودكي را مي كشد كه با يك فرغون 

خالي مشغول بازي است! 
با ديدن برخي از تصاوير موجود در كتاب هم حس مي كنيد اصًال تصويرگر متن را نخوانده يا 
اگر خوانده، كوچك ترين وقعي به آن نگذاشته است. مؤلف در توضيح شكل مثلث مي گويد كه اين 
شكل، يك سه ضلعي است. تصويرگر محترم، دو مثلث را با چشم و دهان و دست و پا، از طرف 
سر به هم چسبانده و شكلي شش ضلعي پديد آورده است! چنين بازي هايي را با ديگر شكل هاي 

هندسي هم كرده است. 
تصوير  در  كه  ديوي  ولي  دارد،  دم  يك  و  است  چنان  و  چنين  موجودي  ديو  مي گويد  متن  در 

مي بينيم، فاقد دم است. 
نمونه ي ديگر تصوير ميخ است. مؤلف درباره ي ميخ مي گويد كه وسيله اي نوك تيز است كه 
از آن براي اتصال چوب ها به هم يا آويختن تابلو استفاده مي برند. تصويرگر ميخي را كشيده كه 
قسمت نوك آن اندكي در يك تكه چوب بي شكل فرو رفته است. به اين ترتيب در كمال ناباوري، 

هم تيزي نوك ميخ را پوشانده، هم هيچ كار مفيد ديگري با آن نكرده است. 

فضا سازي تصاوير 
تصويري كه فضاسازي الزم را نداشته باشد، مانند جمله ي بريده ي بي هدفي است كه بر زبان 
مي آوريم. تصويري كه فضاسازي ندارد، روح ندارد. در تصويرهاي آموزشي نقش فضاسازي حياتي تر 
هر  حال  عين  در  و  دارند  برعهده  آموزشي تر  نقشي  كه  دليل  اين  به  است؛ 

عنصري را نمي توان به آن ها وارد كرد. 
بسياري از تصاوير اين كتاب فاقد فضاسازي الزم اند و از اين رو از نظر بصري 
به شدت فقير مي نمايند. چند مثال بزنم. به نظر شما غواص مي تواند روي هوا 
غواصي كند؟ غواصي كه دور و برش آب و ماهي و چند موجود دريايي ديگر 
شير  همان  اين  است؟  غواصي  چگونه  درياست،  زير  در  دهد  نشان  كه  نباشد 
بي يال و دم و اشكم موالناست. همين طور است فضانورد. فضانورد در محيط 
فضا تعريف مي شود. اگر يك فضاپيما، دو تا سياره يا دو تا ستاره يا حداقل 
يك تكه رنگ سياه دوروبر فضانورد نباشد، اين چه فضانوردي خواهد بود؟ 
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تصاوير فقير، متأسفانه خيلي زود جذابيت خودشان را براي كودك از دست مي دهند. 
نمونه هايي از اين دست متأسفانه در كتاب فراوان است. نمونه ي ديگري را مثال بزنم. مهم ترين 
كار يك آتش نشان خاموش كردن آتش است. تصويري كه براي آن كشيده شده، تنها كودكي 
را با لباس آتش نشاني نشان مي دهدكه شلنگ آبي (عالمتي از آب نيست) دور او پيچيده است. 
بديهي است اهميت كار يك آتش نشان، بدون وجود آتش و خاموش كردن آن، مثًال خانه اي در 

حال سوختن، از سوي كودك حس نمي شود. 
مثال ديگر، نشان دادن مرد سلماني با تصوير فردي است كه يك قيچي در دست گرفته و آن را 

همين طوري رو به مخاطب باال برده است. بدون آن كه حتي يك عنصر ديگر در اطراف 
او از كارش ببينيم (ص137). باز همين طور است مرد تعميركاري كه فقط دو تا 

الستيك جلوي او هست و يك پيچ گوشتي در دستش (همان جا).  
 در تصوير بازار، تنها دو نفر را مي بينيم كه مقداري پارچه را جلوي خودشان 
گذاشته اند. به نظر مي رسد يكي از آن ها آواز مي خواند و ديگري دستمال در 
بايد  ما  هستند؟  اين ها  بازار  مشخصه ي  و  اصلي  عناصر  آيا  مي رقصد.  دست 
چنين تصوري را هنگام شنيدن كلمه ي بازار در ذهن كودك ايجاد كنيم؟ آيا 

قرار نيست تصاوير مسئوليتي در ايجاد يك زمينه ي ذهني مناسب تا تجربه ي 
عيني كودك از موضوع بازي كنند؟

 آموزش هاي  غلط در تصوير
در بندهاي قبلي بيشتر بر اين نكته تأكيد شد كه بايد تزاحم ميان تصوير و متن را از ميان برد. 
گاه اين تزاحم كار را از حد مي گذراند و به ضديت كامل و آموزش غلط مي انجامد. تصويري را كه 
براي مفهوم طول و عرض در اين كتاب كشيده شده است، برايتان شرح مي دهم. لطفًا كودكي را 
در نظر آوريد كه دو دستش را در جهت قد خودش (باال ـ پايين)، از هم باز كرده است؛ اين تصوير 
ذيل كلمه ي طول، ترسيم شده است. به عبارت ديگر از پايين تا باالي يك چيز يعني طول! در 
جاي ديگر،  همان پسر دو دستش را به موازات دو پهلوي خود و روبه روي هم گرفته است و اين 
او  تصاوير  كه  است  نكرده  توجه  محترم  تصويرگر  عرض!  يعني  چيز  يك  چپ  تا  راست  از  يعني 
مفهوم عمودي و افقي را نشان مي دهد نه طول و عرض را. چه بسا ممكن است ضلع افقي يك 

چيز طولش باشد و ضلع عمودي آن عرضش!
نمونه ي ديگر تصوير پسركي است در حال سجده كه اين عمل را به شكلي غلط انجام داده 
است. گويي تصويرگر سجده ي كودكي دو سه ساله را به تصوير كشيده است؛ در حالي كه مخاطب 

او هشت ساله است. 
نمونه ي ديگر  تصويري است درباره ي گاوآهن كه احتماًال تصويرگر محترم به عمر خود آن را 

كودك 
عناصر بصري را 

بهتر دريافت مي دارد 
و پيام هايي را كه از اين 

طريق به او مي رسد، آسان تر 
رمزگشايي مي كند و در 

نتيجه زودتر و بهتر 
مي آموزد
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نديده است. از اين روست كه به جاي گاوآهن يا خيش، يك شانه كشيده است كه با دو تكه طناب 
يا چوب، به يك گاو وصل شده است. همين كار را ذيل واژه ي شخم زدن انجام داده است كه با 

گاوآهن صورت مي گيرد. 

بي توجهي به فرهنگ زمينه 
هر تصويرگري مسئوليت دارد در مسير هويت يابي به مخاطب كودك كمك كند. از آن گذشته، 
تعهدي در قبال هويت خودش و جامعه اش دارد و نبايد هنرش دانسته يا ندانسته، هويت مخاطب 
را دچار خدشه كند. تصويرگري كه براي يك فرهنگ فارسي كار مي كند، بايد حساسيت مضاعفي 

نسبت به فضاي فرهنگي كار خود داشته باشد. 
اين تصويرگر وقتي به معناي فرشته مي رسد، بايد بينديشد كه مي خواهد 
موجودي تجريدي و ذهني را براي كودك تصويرگري كند. با اين حال، اگر 
مصمم به اين كار  و در عين حال فاقد تجربه ي قبلي در آن بود، بايد به 

منبعي مطمئن مراجعه و درباره ي موضوع مطالعه  كند. 
هر تصويرگري با اندكي تجربه ، مي داند كه در فرهنگ ايراني فرشته ها 
اوًال دختر نيستند، ثانيًا موي طاليي ندارند، ثالثًا مانند فرشته هاي كارتون 
سيندرال، يك چوب با سر ستاره اي در دست نمي گيرند. پيامد ديدن مكرر 
اين تصوير در حين ورق زدن كتاب، در ذهن كودك خالي الذهن معصوم، 
بي ترديد اين خواهد بود كه فرشته ها زناني مو طاليي اند و خدا مي داند چه قدر 
بايد كار فرهنگي كنيم تا اين اطالعات نادرست از ذهن او پاك شود. براي چه بايد 
اين هزينه را كرد؟ براي آن كه تصويرگري هنگام كار ناگهان ذوقش كشيده است به سليقه ي خود 

فرشته اي بكشد كه هيچ سنخيتي با فرهنگ مخاطب او ندارد!
نمونه ي ديگر، تصويري است كه براي مدخل آمبوالنس كشيده است. گذشته از آن كه خودروي 
آمبوالنس شباهتي به ماشين هاي حمل بيمار ندارد، روي آن از عالمت صليب قرمز استفاده شده 
است. من واقعًا نمي دانم. لطفًا شما سعي كنيد پاسخي به اين سؤال بدهيد كه چرا در كشوري كه 
نه پيش و نه پس از انقالب، نشانه ي امداد پزشكي اش، هيچ گاه، صليب سرخ نبوده است، تصويرگر 

روي خودرو اين نشانه را به كار مي برد؟

تصاوير مربوط به دختران
نمونه ي ديگري از بي توجهي به فرهنگ در تصاوير، مسئله ي حجاب دختران است كه تقريبًا 
عموميت دارد. يعني قريب به اتفاق دختران و زنان موجود در تصاوير يا بي حجاب هستند يا حجاب 
كه  دارد  وجود  تصوير  دو  تنها  دارند،  حضور  آن  در  دختران  كه  تصويري  ده ها  بين  دارند.  ناقص 

كودكان 
پرگويي ما را دوست 

ندارند و زود خسته مي شوند 
بنابراين نويسنده نمي تواند و 

خوب هم نيست كه همه چيز را از 
سير تا پياز توضيح دهد. او بايد به 
نكات اساسي و الزم بسنده كند 

و بقيه ي كار را به تصويرگر 
بسپارد
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دخترك تصوير، محجبه است: يكي جايي كه معناي مسلمان را مي گويد 
و دختر مشغول نماز خواندن است و ديگري تصوير مربوط به چادر.

حتي در مطلبي كه مؤلف دارد معناي مقنعه را توضيح مي دهد، باز هم 
ديدن   - ندارند  شرعي  اشكال  البته  تصاوير  اين  پيداست.  دخترك  موهاي 

از  نوعي  دارد  و  دارد  فرهنگي  مشكل  اما  ندارد-  شرعي  مشكل  آن ها  موهاي 
پوشش را به كودكان ما القا مي كند كه نسبتي با دين آن ها و فرهنگشان ندارد. چه 

ناخودآگاه  در  تصاوير  اين  ديدن  از  كه  است  آموزش هايي  و  اثرگذاري  منكر  كسي 
كودك شكل مي گيرد؟ 

تصويرگر محترم، حتي براي آن كه تصاويرش كمي متنوع باشد، مي توانست چند 
دختر را با روسري كامل، چند نفر را با مقنعه هاي رنگي، چند تا را با چادر (مثًال 

چادر ملي كه بين خيلي از كودكان شايع است)، چند تا را هم بسته به فضايي كه در آن قرار دارند و 
مدخلي كه برايش تصوير شده اند، كامًال بي حجاب بكشد (چنان كه كشيده است). در نقطه ي مقابل، 
كله ي پسران تنوع چشم گيري دارد. تعداد زيادي از پسران و مردان كاله به سر دارند. كاله هايشان 
هم تا دلتان بخواهد متنوع است. از كاله خود گرفته تا كاله آتش نشاني، تا كاله لبه دار بلند و كوتاه، 
اسكيمويي،  كاله  ايمني،  كاله  پليس،  كاله  دلقكي،  منگوله اي  چند  كاله  و  ساده  منگوله دار  كاله 
كاله ملواني، كاله شاپو، كاله نمدي، كاله نانوايي، كاله خلباني، كاله حاجي فيروزي، كاله قصابي، 

كاله شكار،  دستمال سر دزدان دريايي و باالخره كاله پادشاهي (تاج)!
البته در كشيدن تصاوير بي حجاب دختران در فضاي آزاد بايد مراقب بود و چنين تصاويري را 
بايد به فضاي خانه و خانواده محدود كرد تا بين آموزش هايي كه كودك از كتاب و فضاي واقعي 
كتاب  اين  خوانندگان  بين  است  ممكن  مي دانم،  نيايد.  وجود  به  تعارضي  مي گيرد،  خود  پيرامون 
دختراني باشند كه خودشان حجاب كامل نداشته باشند، اما قرار نيست كه ما با تصاوير خودمان 
رفتار آن ها را تثبيت و تقويت كنيم. به عكس بايد بكوشيم آن ها را نسبت به ارزش هاي فرهنگي و 

اجتماعي پاي بندتر كنيم. 

تصوير كردن كودكان در موقعيت هاي خطرناك و ناخوشايند
در بخش اول، ذيل بحث نسبت دادن صفات و حاالت ناپسند 

به كودك، چند نكته گفتم. گمان مي كنم با من موافق باشيد 
و  ناخوشايند  موقعيت هاي  در  كودكان  كردن  تصوير  كه 
آن ها  روحيه ي  در  مخرب تر  مراتب  به  تأثيراتي  خطرناك، 
برجا مي گذارد؛ زيرا تصوير، ماندگاري بيشتري در ذهن دارد. 
بنابراين بايد در چنين مواردي با مالحظه ي تمام كار كرد 
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و به حداقل موارد بسنده كرد؛ به خصوص در كتاب مرجع كه كودك به دفعات 
به آن مراجعه مي كند. چنين اتفاقي متأسفانه عالوه بر متن، در تصاوير كتاب هم 

رخ داده است.
در تصوير مربوط به واژه ي آبشار، آبشاري را كشيده است كه از آسمان (و نه كوه 
و تپه) فرو مي ريزد. از روي همين آبشار، كودكي سوار بر قايق و فرياد كنان، در حال 
سقوط است. خب مي توان پرسيد: اوًال چنين تجربه اي در كجاي ايران ممكن است 
و  آبشار  حقيقت  القاي  براي  تصويرساز  كه  كنيم  گمان  ثانيًا  آيد؟  پيش  كودكي  براي 
تقريب به ذهن، گزينه  اي بهتر از سقوط با قايق در اختيار نداشته است. خب چرا كودك 
را با كاله ايمني و جليقه ي نجات (وسايل ايمني مورد استفاده در قايق سواري) نشان نمي دهد؟ 

و گرچه بهتر از آن، تصوير كردن يك قايق سوار بزرگ سال با تجهيزات ايمني بود.
ذيل واژه ي تيز، تصويرگر كودكي را كشيده است كه دارد تيزي چاقو را با دست امتحان مي كند. 
حالي  در  است.  داده  كودكي  دست  به  را  شمشير  يك  كه  شمشير  واژه ي  ذيل  است  همين طور 
كه مؤلف گفته است در قديم از آن استفاده مي كردند و اكنون شمشيربازي نوعي ورزش است و 

تصويرگر به هيچ يك از توضيحات او وقعي ننهاده است.
در صفحه هاي 130 تا 132، يك جا، دختري به تنهايي در حال آشپزي با اجاق گاز و يك جا با 
ميل بافتني مشغول بافتن و جاي ديگري مشغول خياطي با چرخ خياطي است. به نظر مي رسد اين 
تصاوير براي كودكان شش ساله مناسب نيستند. در همين تصاوير، كودكي را در حال اخم كردن، 
كودكي را در حال گريستن و كودكي را نگران مي بينيم. همه ي اين تصاوير را مي شد به ديگري 
منسوب كرد؛ مانند عصبانيت در صفحه ي 132. گرچه همين عصبانيت در متن، به يك كودك 

نسبت داده شده است. 
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اشارهاشاره
مهدى آرام فر،مهدى آرام فر، مدير نشر «تخته سياه» مانند بسيارى از ما كه در شغلى خارج 
از رشته ى تحصيلى مان فعاليت داريم، پزشكى خوانده است، اما پزشك نيست. 
هشت  به  نزديك  با  است  كنكور)  خصوص  (به  كمك آموزشى  كتاب هاى  ناشر 
كتاب  عنوان  به 50  قريب  است،  جوان  اين كه  با  زمينه.  اين  در  سابقه  سال 
تأليف كرده. ضمن اين كه از دوران دانشجويى مشغول تدريس در كالس ها و 

آموزشگاه هاى كنكور هم بوده است.
آرام فر معتقد است: «آن چه اهميت دارد اين است كه مطالعه ى كتاب چه قدر 
مى تواند دانش آموز را براى موفقيت در كنكور آماده كند و چه مالكى از اين 
تذكر  را  آن  نكته ى  و  كند  پيش بينى  را  كنكور  سؤاالت  بتواند  كتاب  كه  باالتر 
دهد؟ حاال اگر صدها داور، كتاب ديگرى را تأييد كنند، ولى وقتى دانش آموز 

آن را بخواند و نتيجه نگيرد، چه فايده اى دارد؟»
با او در يك روز بهارى از جشنواره ى رشد و طرح سامان بخشى سخن گفتيم؛ از 

كتاب نامه هاى رشد، از مشكالت نشر، از گاليه ها و انتظارات يك ناشر جوان.

 سمانه آزاد

اين بار پاى صحبت هاى يك ناشر جوان نشسته ايم:

توليد كتابعشق مى خواهد
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 آقاى آرام فر! چه طور شد كه به جمع ناشرين پيوستيد؟
به هر حال درامد پزشكى اوايل خوب نيست. بنابراين من ابتدا وارد كار تدريس زيست شناسى در 

كالس هاى كنكور و سپس كار نشر شدم.
 كتاب نامه ى رشد براى شما ارسال مى شود؟

بله و تا جايى كه مى دانم، يكى از كتاب هايمان هم در آن معرفى شده است.
 آيا كتاب نامه را مطالعه مى كنيد؟

زيست شناسى  يعنى  خودم،  تخصصى  حوزه ى  به  مربوط  كه  را  قسمت  آن 
است، مطالعه مى كنم تا ببينم چه كتاب هايى معرفى شده اند.

طرح  سوى  از  شده  منتشر  كتاب نامه هاى  درباره ى  نظرتان   
تأثيرى  مى كنيد  فكر  چيست؟  آموزشى  كتاب هاى  سامان بخشى 

دارند؟
توجه  با  اما  نبوده ام.  فرايند  اين  تأثيرگذارى  پى گير  خيلى  من  دارند.  احتماًال 

به اين كه كتاب نامه ها به مدارس هم ارسال مى شوند، به نظر مى رسد كه تأثيرگذار 
باشند.

 ارزيابى تان از كتاب هايى كه در كتاب نامه معرفى مى شوند، چيست؟
من در كتاب نامه، كتاب هايى را كه با اقبال عمومى خوبى مواجه شده اند، نديده ام. فكر مى كنم 
مالك هايى كه شما انتخاب كرده ايد، با مالك هايى كه دانش آموز براى خريد كتاب خوب در نظر 
دارد، متفاوت است. مثًال در زمينه ى درس زيست شناسى، كتاب ما و كتاب سبز را كه با اقبال خوبى 

روبه رو شده اند، در كتاب نامه نديدم.
 كتاب هاى كتاب نامه، ابتدا براساس يك فرم ارزش يابى، بررسى و سپس در كتاب نامه 

معرفى مى شوند. معيارها و مالك هاى ارزيابى شما چيست؟
عنوان  به  را  كنكور  در  اثرگذارى  است،  كنكور  اخص  طور  به  من  كارى  حوزه ى  كه  آن جا  از 
كتاب  مطالعه ى  كه  است  اين  دارد  اهميت  كه  آن چه  من  نظر  به  كرده ام.  انتخاب  اصلى  معيار 
چه قدر مى تواند دانش آموز را براى كنكور آماده كند. من اگر جاى شما بودم، فرم ارزش يابى را به 
دانش آموز مى دادم. به اين صورت كه هم قبل از كنكور و هم بعد از آن، دانش آموزانى را به صورت 
تصادفى انتخاب مى كردم و كتاب را براى مطالعه در اختيارشان قرار مى دادم. سپس سنجشى انجام 
مى دادم مبنى بر اين كه آيا در كتاب به نيازهاى دانش آموزان پاسخ داده شده است يا نه. يعنى نظر 

دانش آموزان را قبل و بعد از كنكور جويا مى شدم.
 در حال حاضر شما براى انتشار كتاب هايتان اين كار را انجام مى دهيد؟

بله. قبل از انتشار كتاب هايمان كه قطعًا از تيم هاى دانش آموزى خودم استفاده مى كنيم و بعد از 
انتشار نيز، به نظر دانش آموزان خيلى اهميت مى دهيم، چون در نهايت مخاطب هاى ما دانش آموزان 

مالك هايى كه 
شما انتخاب كرده ايد، با 
مالك هايى كه دانش آموز 
براى خريد كتاب خوب در 
نظر دارد، متفاوت است
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هستند. در نظام آموزشى ما دبيران فرصت اندكى براى مطالعه دارند و گاه نگاه ها كمى سنتى و 
قديمى است و آن چه كه ما از ارزيابى معلمان در نظر داريم، به دستمان نمى آيد. يعنى اگر جزو 
معلمان حرفه اى و درجه اول كنكور باشد، فرصت مطالعه ندارد و معلمان غيرحرفه اى هم مد نظر 
هستند،  ماجرا  درگير  و  بطن  در  كه  دانش آموزان،  يعنى  هدف  گروه  از  دليل  همين  به  نيستند.  ما 

استفاده مى كنيم.
 يعنى كمتر از نظرات معلمان استفاده مى كنيد؟

معلمان  از  اصًال  نظرسنجى  و  ويرايش  براى  يعنى  نمى كنيم.  استفاده  اصًال 
استفاده نمى كنيم.

كتاب هايتان  نشر  زمينه ى  در  خودتان  شما  آرام فر!  آقاى   
چاپ و نشر كتاب هاى مؤلفين را به  سياست گذارى مى كنيد يا صرفاً 

عهده داريد؟
شده اى  تعريف  فرمت هاى  انتشاراتمان  در  ما  مى كنيم.  سياست گذارى  قطعًا 
را  كتاب  نيز  مؤلفانمان  و  مى دهيم  كتاب  تأليف  سفارش  آن ها  با  مطابق  و  داريم 
چاپ  مرحله ى  به  تا  مى شود  انجام  الزم  ويرايش هاى  نهايى،  مرحله ى  در  مى نويسند. 

برسيم.
 مؤلف ها را چگونه انتخاب مى كنيد؟

كتاب هايشان را بررسى مى كنيم. البته بعضى هايشان را هم مى شناسيم. من 15 سال است كه 
در زمينه ى كنكور كار مى كنم و تقريبًا همه ى كسانى را كه در اين رابطه فعاليت دارند، مى شناسم. 
گاهى نيز بعضى ها را مؤلف مى كنيم. يعنى نحوه ى كار را آموزش مى دهيم و بعد از چند نوبت كه 

روى كتاب كار كارشناسى انجام شد، مى آموزند كه چگونه كتاب تأليف كنند.
كتاب هاى  ارزيابى  و  سامان دهى  آموزشى،  كتاب هاى  سامان بخشى  طرح  هدف   

كمك آموزشى و كمك درسى در بازار نشر است. آيا با اين طرح آشنايى داريد؟
تا حدودى بله، اما تصور نمى كنم اين پروژه خيلى موفق باشد.

 چرا؟
چون ضمانت اجرايى ندارد.

 چه ضمانت اجرايى بايد داشته باشد تا موفق شود؟
يا  دادن  در  بتوانم  كه  مى كردم  فعاليت  شرطى  به  داشتم،  اختيار  در  مجموعه اى  چنين  اگر  من 
ندادن مجوز انتشار كتاب اثرگذار باشم. اگر چنين شرايطى فراهم بود، همه ى انرژيم را صرف اين 
كار مى كردم. در زمينه ى خريد اين كتاب ها هم همين طور است. شما به مدارس پيشنهاد مى كنيد 
كه اين كتاب ها را بخرند. اما ممكن است مدير مدرسه ارتباط هاى ديگرى با من و مؤلف كه در 

مجموعه ى او فعال هستم، داشته باشد و طبق خواسته ى من، كتاب مرا وارد مدرسه كند.

به 
نظر من فعاليت شما 

زمانى خيلى اثرگذار است 
كه همه ى مدارس زير نظر 
سازمان آموزش و پرورش 

فقط بتوانند از كتاب هايى كه 
شما معرفى مى كنيد 

خريد كنند
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به نظر من فعاليت شما زمانى خيلى اثرگذار است كه همه ى مدارس زير نظر سازمان آموزش و 
پرورش، فقط بتوانند از كتاب هايى كه شما معرفى مى كنيد، خريد كنند.

 شايد اگر جشنواره قادر بود، جلوى چاپ كتاب هايى را بگيرد كه با نياز دانش آموزان 
دقيقاً  دانش آموز  نياز  كه  بفهميم  مى توانيم  چگونه  ما  اما  بود.  بهتر  نيستند،  متناسب 

چيست؟
به كمك خود دانش آموزان. شما بايد ببينيد كتاب به چه منظورى چاپ شده است. اگر آن منظور 
و هدف را به طور كامل تأمين كرده است، كتاب را انتخاب كنيد. مثًال كتاب ما در زمينه ى ژنتيك 
اگر  يعنى  است.  درسى  كتاب  جاى گزين  تقريبًا  و  است  رسيده  سى ام  چاپ  به  زيست شناسى،  و 
دانش آموزى كتاب درسى را بخواند و بر آن مسلط باشد، در كنكور و در مبحث ژنتيك مندلى، صفر 
درصد خواهد زد. اما من پنج سال پيش كتابى نوشته ام كه در طول اين پنج سال، همواره شامل 

تمامى سؤاالت كنكور در اين مبحث بوده، اما انتخاب نشده است.
چه مالكى از اين باالتر كه كتاب بتواند سؤال كنكور را پيش بينى كند و نكته ى آن را تذكر 
و  مى خواند  را  آن  دانش آموز  وقتى  ولى  كنند،  تأييد  را  ديگرى  كتاب  داور  صدها  اگر  حاال  دهد؟ 
نتيجه نمى گيرد، چه فايده اى دارد؟ بنابراين مالك اصلى، دانش آموزان و نتيجه گيرى آن ها از كتاب 

است.
تا  است  تشويق  نوعى  سامان بخشى،  طرح  و  رشد  جشنواره ى  گفت  بتوان  شايد   
ناشران با توجه به استانداردهاى «دفتر انتشارات كمك آموزشى»، كتاب هاى كمك آموزشى 

را توليد كنند.
پس چه طور پرفروش ترين كتاب هاى كمك آموزشى در كتاب نامه معرفى نشده اند؟ مثًال كتاب 
نشده  معرفى  كتاب نامه  در  اما  كتاب هاست،  موفق ترين  از  يكى  شيمى،  درس  در  بازرگان  آقاى 

است.
 ممكن است در كتاب نامه هاى قبلى معرفى شده باشند.

ممكن است.
 آيا شما اصًال برگزارى اين جشنواره و طرح را شيوه ى مناسبى براى سامان بخشى 

كتاب هاى كمك آموزشى مى دانيد؟
چرا كه نه؟ اما به نظرم بايد روى چند مقوله كار كنيد. اول، كارى كنيد كه ناشران احساس كنند، 
گزينش شان در اين جشنواره، برايشان يك امتياز مثبت محسوب مى شود، تا خودشان را به سمت 

شما و معيارهايتان سوق دهند.
 چگونه؟

مثًال اين قول را به ناشران بدهيد كه از كتاب برگزيده، پنج چاپ در سال مى خريد. در اين صورت 
ناشر مى داند كه اين كتاب ها به وسيله ى شما در مدارس پخش مى شود. يا حتى جشنواره و طرح 
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اين قدرت را داشته باشد كه اجازه ندهد كتاب هاى غيراستاندارد و خالف معيارهاى جشنواره، چاپ 
شوند. در اين صورت ناشران انگيزه پيدا مى كنند كه كتاب استاندارد توليد كنند.

درست است كه اين جشنواره براى گزينش كتاب ها برگزار مى شود و معتقد است كه به محتواى 
كتاب ها توجه دارد، ولى به نظر من جنس نگاه جشنواره به كتاب، جنس نگاه خوبى نيست. من 
معيارها را در كتابچه ها ديده ام. معيارهايى مثل هم خوانى با سرفصل هاى كتاب درسى، هماهنگى 
شكل ها و نحوه ى صفحه بندى، همگى موضوعات فرعى اند و به معيارهاى اصلى كمتر توجه شده 
است. به نظر من، هر كتاب بايد نسبت به هدفى كه براى آن نوشته شده است، سنجيده شود، اما 

من چنين معيارى را در كتابچه هاى شما نديده ام.
يكسان  صفحه بندى  با  كتاب  علمى  محتواى  يعنى  هستند.  سنگ  هم  عيارها  همه ى  ضمنًا 
انتخاب  چگونه  معلم ها  بدهند؟  نظر  كتاب ها  درباره ى  بايد  معلم ها  چرا  اصًال  مى شود.  سنجيده 
مى شوند؟ آيا معلمى كه مثًال درباره ى كتاب كنكور نظر مى دهد، اصًال در اين زمينه كار كرده 
است؟ آيا معلم ها و گروهى كه كتاب ها را بررسى مى كنند، در رابطه با معيارها توجيه شده اند؟ 
اين ها سؤاالتى هستند كه بايد پاسخ داده شوند. اما در كل وجود جشنواره اميدواركننده است. 
ناشران  زور  به  ربطى  كه  مى گيرند  قرار  توجه  مورد  مسائلى  جشنواره  اين  در  كه  است  خوب 

ندارد. تبليغ  در 
 آقاى آرام فر! شما به عنوان ناشر كتاب هاى كمك آموزشى فعاليت داريد. تعريف شما 

از كتاب كمك آموزشى و كمك درسى چيست؟ از نظر شما اين دو با هم فرقى دارند؟
كتاب كمك آموزشى شايد قسمت سنجش را شامل نشود، يعنى فقط به يادگيرى كمك مى كند. 
بخش مهمى از بحث كنكور و امتحان نهايى، ارزش يابى و سنجش است. يعنى دانش آموز بياموزد 
و  است  وسيع تر  كمك درسى  كتاب  حوزه ى  مى كنم  فكر  كند.  استفاده  اطالعاتش  از  چگونه  كه 

كمك آموزشى را هم شامل مى شود.
 آيا سعى مى كنيد طبق همين تعريف عمل كنيد؟

بله. ما در نشر تخته سياه فرمت هايمان را براساس تعاريفى كه داريم، تنظيم كرده ايم. هر كدام از 
مجموعه هايمان نيز سبك خاصى دارند. مثًال مجموعه كتاب هايمان با عنوان «گويا»، شامل درس 
و تست است و اطالعات زيادى به دانش آموز مى دهد، ولى مطالعه اش هم زمان زيادى مى طلبد. 
مجموعه ى ديگرى با نام «شب كنكور» داريم كه ماهيت متفاوتى دارد و بيشتر سنجشى است و 

در جمع بندى مباحث به دانش آموزان كمك مى كند.
كتاب هاى مجموعه ى «چكيده» كم حجم ترند و مطالب ضرورى را به دانش آموز ارائه مى دهند. 

مجموعه هاى ديگرى هم توليد كرده ايم كه همگى هدفمان را پوشش مى دهند.
 شما در زمينه ى نشر كتاب هاى آموزشى با چه مشكالتى روبه رو هستيد؟

بيشترين مشكل مسئله ى مالى است، مثل قيمت باالى كاغذ. تقريبًا نصف قيمت كتاب، براى 
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كاغذ هزينه مى شود و اين در حالى است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز سهميه ى كاغذ را 
قطع كرده است. بنابراين بيشترين مشكل ما مالى است. كيفيت و سرعت كار چاپ خانه و صحافى 

و روند صدور مجوز هم راضى كننده است.
 چه ويژگى خاصى را در نشرتان مى بينيد كه آن را از ديگر ناشران متمايز مى كند؟

كتاب  تأليف  براى  مثًال  هستند.  كيفيت  با  كتاب هايمان  يعنى  هستيم،  كار  كيفى  ما 
نيم  و  سال  يك  پيش دانشگاهى 1،  زيست شناسى  كتاب  براى  و  سال  دو  ژنتيك 

االن  ولى  كشيد،  طول  سال  دو  هم  عربى  كتاب  تأليف  كرديم.  صرف  وقت 
مى توانيم ادعا كنيم كه هر دانش آموز هوشمندى كه كتاب عربى ما را بخواند، 

مى تواند اين درس را در كنكور 100 درصد بزند.
شايد تعداد عنوان هاى ما كم باشد، اما وقتى كتابى را به چاپ مى رسانيم، 
به آن قبض و بسط مى گوييم؛ يعنى كتاب، قبض و بسط آن مبحث است و 

ممكن نيست دانش آموزى آن را بخواند و نتيجه ى خوبى نگيرد.
مناسب  كتاب هاى  از  حمايت  براى  پرورش  و  آموزش  از  انتظارى  چه   

داريد؟
بنابراين،  دهيم.  آموزش  درست  بچه ها  به  كه  است  شده  تشكيل  اين  براى  پرورش  و  آموزش 
اگر مِن آرام فر اين قابليت را دارم كه زيست شناسى را طورى به دانش آموز آموزش دهم كه سطح 
علمى اش از آن چه شما به او آموزش مى دهيد، باالتر و بهتر شود، چرا نبايد شرايط فراهم باشد؟ 
درصد  حاضريم 50  ما  بگويد  مثًال  بدهد.  هم  امتيازاتى  نوعى  مِن  به  بايد  پرورش  و  آموزش  تازه 
هزينه ى هر كتابى را كه چاپ كرده اى، بپردازيم؛ چون اگر دانش آموز اين كتاب را بخواند، سطح 
علمى اش باالتر مى آيد. اما گويى آموزش و پرورش نسبت به مجموعه هايى كه مستقيمًا با آن در 

ارتباط نيست، احساس خوبى ندارد.
براى مثال عرض مى كنم، وقتى كنكور مطرح شد، عده اى وارد كار كنكور شدند كه نخبه بودند، 
در كنكور رتبه ى خوبى آورده بودند و حاال هم ايده ها و فكرهاى خوبى دارند. اما آموزش و پرورش 

به همه ى اين ها نگاه منفى دارد. چرا؟ چون ما آموزش و پرورشى نيستيم؟
طبق  ناشران  كه  مى دهيم  ترتيبى  ما  بگويد:  پرورش  و  آموزش  كه  شنيده ايد  حال  به  تا  آيا 
همواره  بزرگ  ناشران  كه  مى افتد  اتفاقى  چه  اما  كنند؟  برگزار  نمايشگاه  مدارس  در  معيارهايى 
مى توانند در مدارس غرفه داشته باشند و يا نمايشگاه برگزار كنند؟ ما ترجيح مى داديم كه مالكى 

وجود مى داشت تا طبق آن ناشران مى توانستند بهتر عمل كنند.
بنابراين ما هيچ حمايتى نداريم و اگر ناشرى با اقبال عمومى مواجه نشود، ناچار بايد كارش را 
تعطيل كند. مى توانم بگويم با وضعيت موجود، فقط ناشرانى مى توانند به كارشان ادامه دهند كه 

عاشق نشر و توليد كتاب هستند.

ما هيچ حمايتى نداريم 
و اگر ناشرى با اقبال عمومى 

مواجه نشود، ناچار بايد 
كارش را تعطيل كند
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كتاب هاى كمك آموزشى
فنى وحرفه اى

 محمدعلى نيكنام

و  عرفانى  ادبى،  علمى،  دروس  كالس هاى  تشكيل  سوابق  كه  نظرى  علوم  آموزش  برخالف 
... در تاريخ صد هزار ساله باستانى كشور عزيزمان دارد، آموزش هاى فنى وحرفه اى در ايران در 
گذشته هاى دور با نظام استاد شاگردى و در محل اشتغال صورت مى گرفت كه يكى از متداول ترين 
روش ها براى انتقال مهارت به نيروى انسانى در جامعه بود. به اين ترتيب، ايرانيان نسل در نسل، 
سنتى، به  روش  تغيير در اين  فرامى گرفته اند.  مهارتى را  گرايش هاى  شغلى و  متفاوت  رشته هاى 
شاه  ناصرالدين  وزير  فراهانى،  نظام  امير  ميرزاتقى خان  كه  برمى گردد  پيش  سال  حدود 163 
قاجار، سنگ بناى محلى به نام «دارالفنون» را گذاشت. اين محل مدرسه، مكتب، دبيرستان يا 
تأليف،  كارهاى  انجام  آن  در  و  بود  فنى وحرفه اى «دارالفنون»  آموزش  مكان  بلكه  نبود،  دانشگاه 
نظامى،  رشته هاى  و  سنگى  چاپ  با  نياز  مورد  درسى  كتاب هاى  و  جزوات  نشر  و  چاپ  ترجمه، 
پزشكى، مهندسى آموزش داده مى شد كه در تمام آن ها دروس زبان، رياضى، علوم طبيعى، تاريخ 

و جغرافى نيز تدريس مى شد.
ظرف مدت 30 سال حدود 40 كتاب توسط كادر آموزشى دارالفنون تأليف و چاپ شد. پس از 
حدود 40 سال از زمان افتتاح، تعداد فارغ التحصيالن دارالفنون به 1100 نفر رسيد و توانمندى ها و 
اطالعات جديدى كه تحت تأثير تحول در صنعت دنيا، خصوصًا اروپا شكل گرفته بود، بدين وسيله 

در كشورمان پايه گذارى و اشاعه داده شد.
بعد از آن شاهد ايجاد مراكز آموزشى فنى وحرفه اى در سطح كشور، مانند هنرستان فنى تهران 
(هنرستان شهيد بهشتى) در سال 1330 هـ .ق برابر 1288 هـ .ش هستيم. اين مراكز با همكارى 

بـارجاذبه هاى نشـر
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استادان آلمانى و ايرانى در تهران شروع به آموزش رشته هاى فنى مانند ساختمان سازى، درودگرى 
كشورمان  جوانان  از  نفر  هزار   25 از  بيش  سال،   100 حدود  از  بعد  اكنون  و  كردند  آهنگرى  و 
الكترونيك،  مكانيك،  چوب،  صنايع  تأسيسات،  رشته هاى  مانند  فنى،  گوناگون  رشته هاى  در  را 

الكتروتكنيك، ساخت و توليد، نقشه كشى صنعتى، نقشه كشى عمومى، متالوژى، چاپ، 
جمهورى  عالى  اهداف  به  توجه  با  داده اند.  آموزش  قالب سازى  و  فلزى  صنايع 

اسالمى، بعد از انقالب و با افزايش تقاضاى اجتماعى براى آموزش و پرورش به 
دليل بى اطالعى كافى مردم از آموزش هاى فنى وحرفه اى، گرايش خانواده ها 
به آموزش هاى نظرى مانع عمده اى براى تأمين نياز جامعه و تربيت انسان هاى 
كارآفرين و توانمند به منظور توسعه و اعتالى كشور در تحقق برنامه هاى خود 
شد. همين امر باعث تغيير نظام آموزشى كشور شد تا در دوره ى متوسطه، با 

دگرگونى مورد نياز را به دست  مهارتى،  آموزش هاى فنى وحرفه اى و  تأكيد بر 
كل  درصد   7 از  متوسطه،،  فنى وحرفه اى  آموزش  در  را  محصالن  پذيرش  و  آورد 

محصالن به 40 درصد برساند.
عنوان  تحت  شاخه اى  فنى وحرفه اى،  آموزش هاى  اولويت  بر  عالوه  هدف گذارى،  اين  براساس 
بخش هاى  مشاركت  با  وزارت خانه  اين  تا  شد  برنامه ريزى  پرورش  و  آموزش  نظام  در  كاردانش 
در  ولى  درآورد.  اجرا  به  كشور  كل  در  را  اشتغال زايى  آموزش هاى  خدمات،  و  كشاورزى  صنعت، 
عمل، مشكالت زير مانع رسيدن به اهداف كمى و كيفى مورد نظر در آموزش هاى فنى وحرفه اى 

و كاردانش شدند:
آموزش هاى  به  راهنما،  مشاوران  و  مديران  حتى  و  آموزشى  و  برنامه ريزى  سؤاالت  گرايش   .1

شاخه ى نظير در مقايسه با آموزش هاى فنى وحرفه اى و كاردانش.
2. فراهم نبودن مواد آموزشى مناسب فنى وحرفه اى و كاردانش.

3. همكارى نكردن اغلب وزارت خانه ها و دستگاه ها با آموزش و پرورش به داليل گوناگون.
4. افزايش بى رويه ى جمعيت.

5. تداوم فرهنگ مدرك گرايى كه موجب گرايش بيشتر به آموزش نظرى شد.
6. كم رنگ شدن ارزش و قداست كار به دليل باالرفتن حجم واردات كشور و رشد مشاغل كاذب.

7. افزايش روزافزون نرخ بى كارى به دليل تعطيل شدن اغلب كارگاه ها و كارخانه هاى توليدى كشور.
با وجود مشكالت مطرح شده و ده ها مشكل ديگر، وزارت آموزش و پرورش در جهت رسيدن 
به اهداف خود با تالش روزافزون توفيقات قابل مالحظه اى در اجراى آموزش هاى فنى وحرفه اى 

حدود 
23 درصد جوانانى 

كه وارد دوره ى متوسطه 
مى شوند، در آموزش 

فنى وحرفه اى و كاردانش 
مشغول به حرفه آموزى 

هستند
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در  كه  طورى  به  آورد؛  دست  به  كاردانش  و 
ريزى  برنامه  آمار،  دفتر  نمودار  طبق  حاضر  حال 
درصد   23 حدود   ،1388 ماه  فروردين  بودجه  و 
در  مى شوند،  متوسطه  دوره ى  وارد  كه  جوانانى 
به  مشغول  كاردانش  و  فنى وحرفه اى  آموزش 

حرفه آموزى هستند.
و  كمى  وضعيت  حقيقت جو  نگاهى  با  حال 
كيفى آموزش هاى فنى وحرفه اى در كشورمان را 
تجزيه و تحليل كنيم تا شايد براى رفع نواقص در بخش هاى كشاورزى، صنعت و خدمات، از طريق 
سامان دهى بخشى كتاب هاى آموزشى و كمك آموزشى، خدمتى خداپسندانه در جهت جلوگيرى از 
كفران نعمت، هدررفتن وقت عزيز هم وطنان خود براى رشد و تعالى صورى و معنوى، خصوصًا در 

نشان دادن توان همت، هوش و استعداد جوانان اين مرز و بوم داشته باشيم.

تعداد آموزش گيرنده هاى فنى وحرفه اى و كاردانش در كشور
فراگيرندگان  تعداد  پرورش  و  آموزش  در  سال 1387-88،  در  شده  اعالم  آمارهاى  طبق  الف) 
آموزش هاى فنى وحرفه اى دوره ى متوسطه و در شهر و روستا، برابر با 314,214 نفر در آموزش هاى 
كاردانش برابر با 482,338 نفر و در درس حرفه وفن برابر 3,477,644 نفر است. دقت كنيد! طبق 
واجب التعليم  افراد  از  نفر  حدود 13,545,824  سال 1387-88  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  آمار 
جذب كالس هاى رسمى شده اند كه حدود 4,274,196 نفر آن ها، يعنى نزديك به يك سوم مشغول 

آموزش دروس فنى وحرفه اى و كسب توانمندى ها و مهارت هاى شغلى هستند.
اسامى  ذكر  كه  است  دسته  پرورش 315  و  آموزش  در  كاردانش  آموزش  دسته هاى  تعداد  ب) 
همه ى آن ها در حوصله ى اين مقاله نمى گنجد و عالقه مندان مى توانند اطالعات الزم را از دفترچه 
آمار آموزش و پرورش و يا سايت هاى مربوطه به دست آورند. تعداد رشته هايى نيز كه به عنوان 
آموزش مبنا در دروس حرفه وفن آموزش و پرورش آورده شده اند، شامل هشت رشته ى اصلى است: 

الكتروتكنيك، كشاورزى، صنايع چوب، ساختمان، صنايع فلزى و مكانيك خودرو.
توسط   1LO استانداردهاى  چارچوب  در  كوتاه مدت  صورت  به  فنى وحرفه اى  آموزش هاى  ج) 
«وزارت كار و امور اجتماعى» (سازمان آموزش فنى وحرفه اى) در 500 مركز آموزش فنى وحرفه اى 

 سهم دانش آموزان هر يك از دوره هاى تحصيلى و 
آموزش هاى خاص در سال تحصيلى88-1387
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و حدود 10 هزار آموزشگاه آزاد و خصوصى در حال اجراست كه ساالنه ده ها هزار فراگيرنده را 
آموزش مى دهد. عالوه بر ارائه ى آموزش هاى فوق به صورت پراكنده، آموزش هاى فنى وحرفه اى 
در سازمان هاى ديگرى مانند «سازمان بهزيستى كشور» (براى انواع معلوليت ها و گروه هاى ويژه)، 

وزارت ارشاد اسالمى، سازمان جهاد سازندگى و ... نيز اجرا مى شود.
يادآورى  مربوطه  مسئولين  و  كشورمان  عزيز  مؤلفان  و  ناشران  به  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
مردم  استعدادهاى  درآوردن  فعل  به  قوه  از  و  توانمندكردن  كردن،  عالقه مند  ضرورت  مى كنيم، 
عزيزمان، در پرداختن به كار و توليد بيشتر و بهتر، ايجاب مى كند كه از طريق فراهم كردن مواد 

آموزشى براى آموزش هاى فنى وحرفه اى، خصوصًا تأليف و نشر كتاب هاى كمك آموزشى 
حرفه وفن،  درسى  برنامه هاى  راستاى  در  كه  رسانه  هايى  ديگر  و  كمك درسى  و 

كاردانش و آموزش هاى فنى در بخش هاى صنعت، خدمات و كشاورزى هستند، 
چنين  نظام  هدف هاى  از  يكى  پرورش  و  آموزش  ماده ى 2  در  نمايند.  توجه 
معين شده است: ايجاد زمينه هاى الزم براى حفظ و تداوم استقالل فرهنگى، 
اقتصادى و سياسى از طريق آشناكردن دانش آموزان با علوم، فنون و صنايع 
مورد نياز جامعه براساس اولويت هاى موجود كشور ضرورت تحقق اين هدف 
يارى به  و  شبانه روزى  تالش  با  آموزش  دست اندركاران  كه  مى كند  ايجاب 
خداوند منان، 14 ميليون جمعيت دانش آموزى را به سر منزل مقصود برسانند.

در اين رابطه به ناشران مملكت عزيزمان توصيه مى كنم، الزم است نه تنها براى 14 
ميليون نفرى كه با برنامه ريزى هاى آموزش و پرورش مشغول تحصيل هستند، بلكه براى آحاد مردم 
كشور كه 70 ميليون اند و يا براى حداقل 27,800,000 نفر نيروى كار فعال كشورمان، كتاب هاى 
كمك آموزشى فنى وحرفه اى تهيه كنند و هدف خود را در اين راه، تنوع بخشيدن به كتاب ها براى 
انواع مشاغل و مهارت هاى زندگى قرار دهند. هم چنين، به كمك كتاب ها و رسانه هاى آموزشى 
روى آموزش سرمايه گذارى كنند تا از قافله ى فناورى روز عقب نمانيم و بتوانيم با تمام كشورها، 
دادوستد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى داشته باشيم. مطمئن باشيد سرمايه گذارى شما هم مورد 
رضاى خداوند است و هم براى شما و آحاد مردم كشورمان بهره ى اقتصادى خواهد داشت. در اين 
رابطه، اتكا به آموزش و پرورش كشور كافى نخواهد بود چون طبق آمارى كه در حوزه ى آموزش 
و پرورش اصفهان جمع آورى شده، از سال 1315 تاكنون 400 نمونه كتاب درسى داشته ايم، و اين 

شايد يك هزارم كتاب هاى الزم براى كيفيت بخشى به فعاليت نيروى انسانى ما باشد.

طبق آمارى كه در 
حوزه ى آموزش و پرورش 
اصفهان جمع آورى شده 

از سال 1315 تاكنون 400 
نمونه كتاب درسى داشته ايم
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اكنون كه دولت وزارت خانه هاى متفاوتى را بسيج كرده و شوراى عالى استقالل به رياست رئيس 
جمهور مى رود تا برنامه ريزى وسيعى در سطح جامعه براى خوداشتغالى و حتى اشتغال خانگى طراحى 
كند و در اين راه، وزارت تعاون مسئوليت سامان دهى بى كاران و ارائه ى برنامه هاى اشتغال زايى 
را پذيرا شده است، توصيه ى اكيد مى شود كه به امر آموزش فنى وحرفه اى قبل از 
اشتغال هر فرد، توجه زيادى مبذول دارند و در اين راه، الزم است قسمتى از 
بودجه ى 1000 ميليارد تومانى مربوطه را صرف تأليف و نشر رسانه هاى 
آموزش و كتاب هاى خودآموز انواع توليدات خانگى و خود اشتغالى كنند. 
زيرا مانند گذشته، چنان چه بدون آموزش الزم پول در اختيار جامعه 
قرار گيرد، جز ايجاد تورم و افزايش مشاغل كاذب، عملى انجام 

نخواهد شد.
بالقوه ى  امكانات  از  مى توان  هدف،  اين  به  رسيدن  براى 
انسانى  نيروى  و  تجهيزات  فضا،  امكانات  همچنين  و  ناشر   9000
5894 مركز آموزش هاى فنى وحرفه اى و كاردانش در سراسر كشور 
از  و  گرفت  كمك  آموزشى  رسانه هاى  و  كتاب ها  توليد  و  تأليف  براى 
پژوهش  «سازمان  در  آموزشى  كتاب هاى  سامان بخشى  كارشناسان  تجارب 
و برنامه ريزى آموزشى» وزارت آموزش و پرورش (دفتر انتشارات كمك آموزشى) استفاده كرد تا 
كتاب ها و رسانه هاى آموزشى براى انواع اشتغال و توليد خرد و كالن به صورت پودمانى و گام 
به گام تأليف و نشر و در اختيار جامعه قرار داده شود. اين كتاب ها مى توانند با توجه به تحصيالت 
بسته هاى  دهند.  پوشش  را  دكترا  مدرك  تا  بى سواد  رده هاى  از  كشور،  شاغالن  متفاوت  سطوح 
آموزشى متناسب با هر سن و سواد هم چنين، براى رشته هاى شغلى مربوط به بخش هاى صنعت، 
خدمات و كشاورزى، مى توان بسته هاى آموزشى مناسبى حاوى كتاب آموزشى طراحى، محاسبات 
فنى، شناسايى و كاربرد ابزار، همراه كتب ابزار، موادشناسى، دستورالعمل و راهنمايى انجام كار و 
ساخت پروژه ابزارهاى اندازه گيرى و كنترل كيفيت، مجموعه سؤاالت آزمون، راهبردهاى انجام 
پژوهش هاى فردى و گروهى، كتاب هاى مرجع تخصصى ـ معرفى وسائل آموزشى و آزمايشگاهى 
همراه پوسترها، جدول ها و نمودارها، راهنماى استفاده از مجموعه هاى ديدارى و شنيدارى همراه 
با سى دى آموزشى، فيلم و ... توليد و تكثير كرد و در دست رس تمام خانواده ها، كارگاه هاى خانگى 

و صنعتى و كارخانه هاى كشور قرار داد تا ان شاءاهللا شاهد پيروزى باشيم.

مى توان از 
امكانات بالقوه ى 9000 

ناشر براى تأليف و توليد كتاب ها 
و رسانه هاى آموزشى كمك گرفت 

و از تجارب كارشناسان سامان بخشى 
كتاب هاى آموزشى استفاده كرد تا كتاب ها 
و رسانه هاى آموزشى براى انواع اشتغال و 

توليد خرد و كالن به صورت پودمانى و 
گام به گام تأليف و نشر و در اختيار 

جامعه قرار داده شود
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جلسه ى  پنجمين  و  نود  و  هفتصد  مصوبه ى  طبق  آموزشى»،  برنامه ريزى  و  پژوهش  «سازمان 
«شوراى عالى آموزش و پرورش»، طرح سامان دهى منابع آموزشى را تدوين كرد. اين طرح داراى 
پنج ماده است كه شامل مبانى و اصول، اهداف، شاخص ها و استانداردها و نيز راهكارهاى اجرايى 
مى شود. در ماده ى پنجم نيز اجراى اين مصوبه و تنظيم شيوه نامه و ضوابط اجرايى آن به عهده ى 

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گذاشته شده است.
از جمله اصول و مبانى حاكم بر اين مصوبه مى توان به موارد زير اشاره كرد:

 تجهيز مدارس به مواد رسانه هاى آموزشى و تربيتى استاندارد با تأكيد بر توليد و به كارگيرى 
منابع آموزشى و تربيتى داخلى و بومى

 توجه به ويژگى ها، نيازها و عالقه هاى مخاطبان مبتنى بر روان شناسى رشد
 توجه به اثربخشى، كارايى و صرفه ى اقتصادى منابع آموزشى و تربيتى و گسترش و توسعه ى 

عدالت آموزشى
هم چنين، مهم ترين هدف اين طرح، تسهيل فرايند ياددهى ـ يادگيرى، كاهش اثرات نامطلوب 
از  بهينه  استفاده ى  و  فرايند  اين  بر  غيراستاندارد  تربيتى  و  آموزشى  رسانه هاى  و  مواد  از  استفاده 
استاندارد  تربيتى  و  آموزشى  رسانه هاى  و  مواد  توزيع  و  توليد  در  غيردولتى  بخش  ظرفيت هاى 

است.
در اين مصوبه، به منظور حمايت از مواد و رسانه هاى آموزشى و تربيتى استاندارد، راهكارهاى 

گوناگونى مدنظر قرار گرفته اند كه از آن جمله مى توان موارد زير را ذكر كرد:
 استانداردهاى توليد و ارزش يابى مواد رسانه هاى آموزشى و تربيتى مدون شود و اشاعه يابد.

 از مواد و رسانه هاى آموزشى استاندارد به انحاى گوناگون پشتيبانى شود.
 توصيه و معرفى هرگونه منبع آموزشى و تربيتى، به منظور تهيه و بهره بردارى در واحدهاى 

آموزشى، صرفًا با معرفى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى مجاز خواهد بود.
برنامه ريزى  و  پژوهش  سازمان  توسط  مصوبه  اين  استانداردهاى  و  شاخص ها  است،  گفتنى 
ذى ربط،  رسانه هاى  و  معاونت  همكارى هاى  با  مصوب،  درسى  برنامه هاى  بر  مبتنى  و  آموزشى 

تدوين و ابالغ خواهد شد.

طرح سامان دهى
 منابع آموزشى تصويب شد

طبق مصوبه ى جلسه ى شوراى عالى آموزش و پرورش:
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“Javaneh” is an educational, 
analytical and research magazine 
which is published quarterly. It aims 
is giving information, disseminating 
research findings and interchanging 
ideas between scholars and 
publishers regarding supplimentary 
textbooks and educational aids 
development process.
Considering objectives of the ministry 
of education, publishers try to improve 
their knowledge and job’s experience 
continually. Through this magazine, 
they also try to promote by using their 
existing potentials.

Burea of Educational Aids
Publishing, the Organization of

Research and Educational
Planning

(Ministry of Education)
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