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سرمقاله

جشنواره در کلیدواژهها
فریبا کیا

در جهان امروز ،تقریب ًا در همه نظامهای آموزش و پرورش ،متمرکز یا غیرمتمرکز ،فرایند یاددهی یادگیری
بر محور برنامه درسی که در کتابهای درسی و منابع آموزشی کمکی تبلور مییابد ،صورت میپذیرد.
در کشور ما ،به دالیل گوناگون فرهنگی و اجتماعی ،این بار سنگین ،سالهای متمادی بر دوش کتابهای درسی
قرار داشته است که به صورت متمرکز از سوی سازمان پژوهش منتشر میشده است .وجود کتابهای درسی
واحد ،شــرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه که طبقات گوناگون را به تحصیالت دانشگاهی تشویق میکرد ،و
نبود امکانات کافی برای پاسخگویی به سیل گستردة مشتاقان ،منجر به تشدید رقابتهای آموزشی و متعاقب
آن رواج انواع کتابها و آزمونهای کمکی به منظور گذر از مانع کنکور شد .کتابهایی که بیتوجه به حداقل
اصول یاددهی یادگیری و حتی چهارچوبهای ظاهری و فنی قابل قبول ،در شمارگان انبوه و صرف ًا با هدف فرونشاندن تقاضای بازار ،منتشر
میشدند و نه تنها با رویکردهای تعلیم و تربیت همسویی و همنوایی نداشتند که اغلب در تضاد با آنها بودند ،آموزش و پرورش را واداشت
تا پا در میدان بگذارد و بکوشد به وضعیت این کتابها سر و سامانی بخشد و جشنواره کتاب رشد این چنین شکل گرفت.
امروز که دســتبهکار برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره کتاب رشــدیم ،مروری بر بیاینههای دبیر جشنواره و گروههای داوری آن،
خصوص ًا در شــش دورة اخیر که دامنه داوریها ،همه دورههای آموزشی و حتی پیشدبســتانی و کودکان استثنایی را دربرمیگرفته
اســت ،خالی از فایده نیست .این بیانیهها بهواقع آیینهای هستند که انتظارات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش را به عنوان متولی
برنامهریزی رسمی این نهاد برمیتابند.
آشــکار است که تماشای تمام دغدغههای دســتاندرکاران و داوران ،در مجال این مقاله میسر نیست و ناگزیر باید به نکات عمده و
کلیدواژههای اصلی بسنده کرد.
سند تحول بنیادین

ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهمترین سند باالدستی
نظام تعلیم و تربیت کشور اســت که هفت سال از ابالغ آن سپری
شــده است .توجه به این ســند و اصول و رویکردهای آن ،از سوی
پدیدآورندگان کتابهای آموزشــی ،از محورهــای مورد تأکید در
دورههای مختلف جشــنوار ه بوده اســت« :با تصویب ســند تحول
بنیادین نظام آموزشی ،فصل تازهای در مسیر سرعتبخشی و تثبیت
و تعمیق یادگیری و تربیت دانشآموزان گشــوده شده است .به تبع
آن ســند برنامه درســی ملی نیز به عنوان راهنمای فرایند یاددهی
یادگیــری ،رویکردهــای نوینی را برای تولید محتوای آموزشــی و
تربیتی مناســب ترسیم کرده اســت .توجه به همه ابعاد وجودی و
ساحتهای تربیتی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای درون و برون
مدرســهای ،از جمله این جهتگیریهاست که سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی به عنوان متولی اصلی محتوای آموزشی ،خود
را مکلف به اجرای آن میداند( ».جشنواره دهم)
همسویی با رویکردهای برنامه درسی
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همسویی پدیدآورندگان و ناشران با اصول ،رویکردها و هدفهای
برنامه درســی از مهمترین و اصلیترین اهداف جشنواره کتاب رشد
بوده است .تدوین راهنماهای تولید کتابهای آموزشی ،از نخستین
جشــنوارهها آغاز شد .پس از تصویب سند تحول و به تبع آن برنامه
درسی ملی ،بازتولید راهنماهای پیشین و در موضوعات تازه ،تدوین
راهنماهای جدید در دســتور کار قرار گرفت؛ و البته پیش از تدوین
ایــن راهنماها یا همزمان با آنها ،برنامههای متعدد برای آشــنایی
ناشــران و پدیدآورندگان با رویکردهای جدید برنامه درسی ترتیب
یافت.
در هــر حــال ،داوران همواره انتظــار داشــتهاند ،پدیدآورندگان

کتابهای آموزشــی ،خصوصاً کتابهای کمکدرسی که مستقیماً
برای دانشآموزان تدوین میشــوند ،پیــش از تدوین کتاب ،برنامه
درســی مربوط را و اگر نمیتوانند دست کم این راهنماها را که در
وبگاه سامانکتاب در دسترس همگان قرار دارد ،از نظر بگذرانند.
در بیانیههای جشــنواره ،ناشران و نویســندگان به طور مکرر از
رویکرد حافظهمحوری پرهیز داده شــدهاند .مکرر از آنها خواسته
شده است ضمن پرهیز از طرح مباحث نامناسب با سطح ذهنی ،به
اصل تنوع قالبها و تنوع شــیوهها اهتمام ورزند و در این مسیر ،به
جای تولید کتاب کمکدرســی ،به تدوین بسته آموزشی بیندیشند
که متضمن قالبهای غیرمکتوب نیز هست« :خواهش ما این است
ناشران در تولید سایر اجزای بسته آموزشی همت بیشتری به خرج
دهند( ».جشنواره سیزدهم) «امروزه حوزههای تازه و جدیدی مانند
تفکر و پژوهش ،کار و فــنآوری و آموزشهای مربوط به مهارتها
و سبک زندگی بســترهای تازهای را در این زمینه گشودهاند ...این
حوزههای جدید قالبها و سبکهای جدیدی را میطلبند که باید با
دقت و هوشمندی مورد توجه ناشران قرار گیرد( ».جشنواره یازدهم)
تألیف و فرهنگ بومی

یکی از سیاستهایی که در جشــنوارههای کتاب رشد ،بهصورت
مســتمر دنبال شده است ،تشویق ناشران به سرمایهگذاری بر تولید
آثار تألیفی به جای آثار ترجمهای بوده است.
آثار ترجمهای آب و رنگ بهتر و در نتیجه در جلب توجه مخاطب
قدرت بیشــتری دارند و هزینه تمام شــده تولید آنها در مقایسه
با آثار تألیفی کمتر اســت؛ اما حقیقت آن اســت که مسائل مطرح
شــده در بیشتر آنها ،به این دلیل که در زمینه فرهنگی متفاوت و
برای مخاطبی دیگر نوشــته شدهاند ،آثاری را که باید و شاید ،برجا
نمیگذارنــد و ضمن آنکه به نیاز مخاطب ایرانی پاســخی درخور

نمیدهند ،ممکن اســت آثار تربیتی ســوء نیز در پی داشته باشند.
بنابرایــن کتاب تألیفی ،خصوصاً اگر مقدمات تدوین آن صحیح طی
شــده باشــد ،با حال و هوای دانشآموز ایرانی بهمراتب ســازگارتر
خواهد بود.
جشنواره در تشویق معلمان به تألیف ،تا بدانجا پیشرفت که در
دوره یازدهــم ،جایزه آنها را به دو برابر مقدار معمول افزایش داد و
دبیر جشــنواره با اشاره به این اتفاق مبارک گفت« :توجه ما بیشتر
معطوف به معلمانی بوده اســت که گچ در دســت دارند و به عنوان
معلم رســمی آموزش و پرورش ،با حضــور در کالس درس ،ارتباط
مستقیمی با دانشآموز ،مدرسه و کالس درس دارند».
البته این بدان معنی نیست که تمام آثار ترجمه شده نامناسباند.
هم در روند ارزیابی مســتمر کتابها و هم در داوریهای جشنواره
نسبت به کتابهای خوب ترجمه ،واکنش مثبت و درخور نشان داده
شده است .گرچه کوشیده شده ،در شرایط برابر ،کفه ترازوی داوری
به نفع آثار تألیفی سنگینی کند.
خالقیت و نوآوری

از دیگر توصیههای همیشــگی داوران ،به ناشــران و نویسندگان
پرهیز از تکرار مکررات اســت .تولید کتابهای مشابه پس از حوزه
کمکدرســی ،در حوزههای مهم دینی و مذهبی ،چشمگیر است و
آثار جالب توجه و بدیع در این حوزه اندکشمارند .داوران کتابهای
دینی و قرآن ،ضمن انتقاد از فقر مشهود در تولیدات دینی و قرآنی
خصوصاً در حوزه کودک و نوجوان ،همواره از این نکته گالیه کردهاند
که نویسندگان و ناشران این آثار از نوآوری و ورود به فضاهای جدید
و اســتفاده از قالبهای نو و خالقانه و حتی از بهکار گرفتن زبان و
ادبیات تازه نپرهیزند ...« :گویی برای انتقال مفاهیم قرآنی فقط باید
از زبان وعظ و خطابه اســتفاده کنیم .ادبیات به کار رفته در آثاری
که توسط داوران بررسی شدهاند نشــانگر آن است که این موضوع
نیاز به بازنگری جدی دارد و یکی از مهمترین دالیلی که کتابهای
این حوزه مورد اســتقبال الزم قرار نمیگیرند ،این است که ادبیات
بهکار رفته در آنها با مخاطب ارتباط برقرار نمیکند( ».بیانیه دبیر
جشنواره دوازدهم)
تولید براساس نیازسنجی

تکیه بر نیازســنجی و توجه به نیازهای مخاطب و عدم انتشار آثار
با مضامین تکراری بدون مخاطب مشخص ،یکی دیگر از توصیههای
داوران در طول این ســالها بوده است« :داوران پس از بررسی آثار
تأکید داشــتند که میان محتوا و ادبیات آثار بــا نیازهای مخاطب
ارتباط عمیقی وجود ندارد .در واقع ناشــران بر اســاس پژوهش و
نیازسنجی دست به تولید آثار نمیزنند( ».جشنواره دوازدهم)
کنکور

کنکور زدگی و توجه مفرط به فوت و فنهای تستزنی ،به قیمت
بیتوجهــی به یادگیری عمیــق ،مؤثر و پایدار یکــی از گالیههای
پیوســته داوران جشنواره بوده است که در بیانیه دبیر جشنواره نیز
نمود و بازتاب یافته است« :متأسفانه انتشار کتابهای حلالمسائل
 ...بهگونهای اســت که خود فریاد میزنند هدفشان سودجویی است
و معلوم است که دردی از فرهنگ و آموزش و پرورش دوا نخواهند
کرد( ».جشنواره یازدهم)
این کتابها ضمن آنکه روح گرسنه و تشنه دانشآموز را به معنای
واقعی ســیر و سیراب نمیکنند ،بهتدریج ذائقهها را تغییر و ذهنها
را بــه پختهخواری ،تنبلی و فعالیتهــای حافظهمدارانه بیارزش و

ت میدهند و مانع از شــکوفایی تواناییهای مخاطب
ســطحی ،عاد 
میشــوند و دریغا که در این مســیر ،خانوادهها نیز ندانسته با موج
تبلیغات همراه و به دست خود موجب نابودی استعدادهای فرزندان
میشــوند« :متأسفیم که در جامعه ،بازاری با عنوان بازار کتابهای
کمکدرسی وجود دارد که توسط تبلیغات گسترده حمایت میشود.
ذائقه دانشآموز به شــکل بیمارگونهای به این بازار معطوف میشود
و اولیا هم از این موضوع حمایت میکنند( ».جشنواره چهاردهم)
و اگر در ســالهای پایانی دوره متوسطه دوم ،این رویکرد به بهانه
ورود به آموزش عالی توجیه میشــود ،برای ترویج این شیوهها در
ســالهای پایینتر چه دلیلی میتوان تراشید؟ دبیر جشنواره کتاب
رشد ،در سال  1396در جشنواره پانزدهم با اشاره به گسترش دامنه
استفاده از کتابهای نامناسب کمکدرسی به پایههای پایینتر و از
جمله دورههای ابتدایی ،تذکر میدهد که تداوم این جریان با اهداف
وزارت آمــوزش و پرورش مغایرت قطعی دارد و قابل چشمپوشــی
نیست .و اتفاقاً دیری نمیپاید که آموزش و پرورش مجبور میشود
راهها را برای ورود کتابهای کمکدرســی به مدارس ابتدایی سد
سازد .پیش از آن نیز مشفقانه از ناشران خواسته شده بود با همراهی
و همکاری هم ،خود عرصه را بر ســودجویان تنگ کنند و دریغا این
اتفاق رخ نداد .در همین زمینه ،موضوع خودداری رسانهها از تبلیغ
کتابها و منابع آموزشــی و تربیتی نامناسب نیز قابل ذکر است که
به شکل مکرر طرح شده است.
توجه به ظرافتهای فنی و هنری

داوران ،افزون بر دغدغههایی که درباره محتوا و ســازماندهی آن
دارند ،در بسیاری از بیانیههای خود ناشران کتابهای آموزشی را به
استفاده از ظرفیتهای گرافیکی و استانداردهای فنی و زیباشناسانه
ت آثار فرنگی در
فراخواندهاند .تردید نیست که یکی از رازهای جذابی 
همین نکته است که آنها در تولید کتاب از انواع ظرفیتهای هنری
و فنی مانند طراحی جلد ،تصویرگری ،گرافیک ،صفحهآرایی و حتی
قطع و صحافی و بهره میگیرند .این موضوع در جشنوارههای متعدد
و از جمله در جشنواره یازدهم مورد تأکید قرار گرفته است.
کوشش برای خرید کتابهای مناسب

داوران جشــنواره در کنار انتظاراتی که از ناشــران و نویسندگان
برشــمردهاند ،مکرر بــر حمایت و پشــتیبانی از کتابهای خوب و
مناســب از طرق مختلف از جمله معرفی آنها در کتابهای درسی
و عرضه کتابهای مناسب در نمایشگاههای کتاب مدارس از سوی
متولیان پای فشــردهاند .این دغدغه هم در گفتههای داوران و هم
در بیانیه دبیر جشــنواره دیده میشــود .برای نمونه در جشــنواره
یازدهم از آغاز فعالیت "پخش مدرســه" به منظور تکمیل و توسعه
فعالیتهای حمایتی و در دســترس قرار دادن کتابهای مناســب
برای خرید ،در قالب نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتابهای مناسب
سخن به میان میآید.
چنان که گفته شد ،این کلیدواژههای تکرار شونده ،بازتاب بخشی
مهم از دغدغههای جشــنوارهای اســت که در هجده سال گذشته
دوام یافته است .با این آرزو که روزبهروز کیفیت کتابهای آموزشی
و تربیتــی در این ســرزمین تعالی یابد و رونــق کتابهای خوب و
خوانــدن آنها ،عرصه را بر کتابهای معیوب و نامرغوب و خصوصاً
گندمنمایان جوفروش تنگ ســازد ،در انتظار اتفاقهایی شیرین و
دلپذیر در هفدهمین جشنواره کتاب رشد میمانیم.
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والدین باید از مدرسه
عشق ،امید ،صلح و شادی بخواهند نه نمره

نشستی با دکتر حیدرتورانی ،سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
شــانزدهمین دوره جشنواره کتابهای آموزشی تربیتی رشــد در حالی برگزار میشود که سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی ،سیاستهای راهبردی و اجراییرا برای نیل سریعتر این سازمان به اهداف خود اعالم کرده است .بنا به گفته دکتر تورانی این
سیاستها واجد برنامه جدیدی نیستند و اهداف سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی را دنبال میکنند .در این گفتوگو کوشیدهایم
تأثیر سیاستهای اعالم شده را از دیدگاه معاون محترم وزیر آموزش و پرورش بر تولید کتابهای آموزشی بررسی کنیم.

یکی از راهبردها سیاســتهای شــشگانه سازمان ،که
جنابعالی مطرح کردهاید ،سیاست چندتألیفی است که البته
پیش از این هم اعالم شــده بود .به نظر میرسد پیگیری این
سیاست ،موجب میشود زمینه و فرصتی مهم برای مشارکت
ناشران فراهم آید تا به جای تولید کتابهای کمکدرسی در
تدوین و تألیف کتابهای درسی مشارکت کنند .لطف ًا سیاست
مشخص سازمان را در این موضوع تبیین بفرمایید.
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بحث چندتألیفی یک فرایند اســت و از سیاســتهای اجرایی
سازمان محسوب میشــود و البته باید توجه داشت که سیاست
چندتألیفــی باید همزمان با چند سیاســت دیگر به اجرا درآید.
ما برای اینکه به اهداف و منویات ســند تحول بنیادین آموزش
و پرورش برســیم ،الزم است در ســازمان چندین سیاست را در

دستور کار قرار دهیم .منظور از سیاست ،مجموعهای از قوانین و
مقررات و بایدها و نبایدهایی است که برنامهها را برای رسیدن به
هدف همســو میکند .سیاست مانند حفاظ یا پرچینهای تعبیه
شده در بزرگراه اســت که به خودروها برای حرکت در مسیری
واحد و جلوگیــری از انحراف به خارج از جــاده کمک میکند.
میتــوان گفت «اهداف» ارتباط عمــودی و «راهبرد» ارتباطات
افقی را برقرار میکند و نقش راهبردها برای همسو شدن برنامهها
و منابع بســیار مهم است .عملکرد جزیرهای بسیاری از بخشها،
در این مشکل ریشه دارد که فاقد سیاست و جهتگیری درست
و واحدند.
سیاســتهای راهبردی و اجرایــی که ما در ســازمان دنبال
میکنیــم ،یکدیگــر را کامل میکنند و سیاســت چندتألیفی و

تولیدات چند رسانهای یکی از ملموسترین آنهاست .نباید غافل
شد که موضوعی مانند چندتألیفی و چند رسانهای ،در اولین گام،
تابع سیاست ماندگاری کتابهای درسی است .در همین ارتباط،
قرار گذاشتیم بعد از اینکه کتابهای درسی پایه دوازدهم نگارش
شــد ،تا سال  ۱۴۰۰کتاب جدیدالتألیف نداشته باشیم تا بتوانیم
ابعاد سختافزاری و نرمافزاری و فرایندی و ساختاری سازمان را
تقویت کرده ،برای دوره جدید آماده شویم.
عمــده نکاتی کــه در این مدت باید به آن پرداخته شــود این
اســت که اهداف دورههای تحصیلی را که بر اساس ساحتهای
شــشگانه تصویب شده اســت ،تبیین کنیم؛ برنامه درسی ملی
را اشــاعه داده ،مورد پایش قرار دهیم؛ راهنمای برنامه درســی
حوزههــای یازدهگانه تربیتی-یادگیری را بهتصویب برســانیم؛
راهنمای تولید بســتههای آموزشــی را تدوین و منتشر کنیم و
برنامههــای نیمه تجویــزی و اختیاری و برنامــه ویژه مدارس و
آموزش مستمر معلمان و مدیران مدارس را پی بگیریم ،چون اگر
معلمان ما از توانمندی باالیی برخوردار نباشــند ،کاری از پیش
نخواهد رفت.
یکی از فعالیتهایی کــه در دوره ماندگاری کتاب انجام
میشــود ،حمایت از تولید و پخش رسانههای آموزشی است.
بفرمایید برای توسعه و گسترش رسانههای آموزشی منطبق با
سیاستهای سازمان و دسترسی بهآنها ،چه حمایتهایی در
نظر گرفته شده است؟

در دوره مانــدگاری کتاب و جلوگیری از تغییر مداوم کتابها،
ما فرصت خواهیم داشــت از «همسویی با سند تحول بنیادین»
به «انطباق با ســند تحول بنیادین» گذر کنیم .انطباق با برنامه
درســی ملی ،کاری سختتر ،دقیقتر و مؤثرتر از همسویی است.
برای این منظور ما باید نقشــه دقیــق و چارچوب مفهومی برای
کار خود داشته باشیم و شاخصها و استانداردهایی داشته باشیم
کــه چگونگی انطباق تولیدات را برای ما روشــن ســازد .وقتی
اســتانداردها و راهنمای برنامه درسی را در اختیار داشته باشیم،
میتوانیم به ســمت تولید چندتألیفی و چند رسانهای (در حوزه
تولیــدات الکترونیکی) برویم .این اهداف ســالها در برنامههای
ســازمان بوده ،ولی به آن پرداخته نشده است .بنده این اهداف و
برنامهها را احیاســازی کردم .ما معتقدیم سازمانها و مؤسساتی
(اعم از ناشــران ،انجمنها ،ســازمانهای مردم نهاد ،دانشگاهها،
آموزشگاهها و )...هستند که از توانمندی تولید کتابهای درسی
بر اســاس اســتانداردها برخوردارند .ما باید به این ظرفیتهای
بیرون از ســازمان اعتماد کنیم .مقام معظم رهبری در نشستی
که با دولت داشتند ،بر برونسپاری امور و فعال کردن بخشهای
خصوصــی و بردن تصدیگری دولتی به ســمت مدیریت کارها
تأکید داشــتند .خب تا کی میتوان تصدی همه امور را بر عهده
داشــت؟ بخشهای خصوصی ،دوســتان ما هســتند و رقیب و

دشــمن ما نیســتند و باید به این افراد عالقهمند و دلسوز تعلیم
و تربیت ،فرصت داده شــود که در این مســیر مشارکت کنند.
هنگامی که ما به عنوان مشــتری ،کاالی درخواســتی خود را با
دقت سفارش دهیم ،تولید کنندگان به سمت تولید آن خواهند
رفت .متأسفانه گاهی ما تعریف و تصویر درستی از نیازهای خود
یا اســتانداردهای مشــخصی نداریم و در ابهام حرکت میکنیم.
اگر سیاست چندتألیفی اجرا شود ،تنوع موضوعات و منابع اتفاق
میافتد و محیطی سرشار از نوآوری و رقابت سالم شکل میگیرد.
اگر ما ندانیم و نگوییم چه میخواهیم ،تولیداتی که مورد نیاز ما
نیست منتشر میشوند .اگر زمین شخم زده شود و بذری در آن
کاشته نشود ،علف هرز در آن رشد خواهد کرد .بذر ما شاخصها
و استانداردها هستند.
آموزشگاههایی در کشور هستند که کاال و محصوالت آموزشی
نامناســب تولید میکنند که آســیب زننده هستند و آموزش و
پرورش هم با آنها مخالفت میکند .این تولیدات بیشــتر رنگ و
بوی تجاری دارند و به یادگیری واقعی و پداگوژی (هنر یاددهی
یادگیــری) توجهی ندارند .آنها به جای مواد مغذی ،در شــب
امتحان بــه بچهها مواد نیروزا میخورانند؛ مثل ورزشکارانی که
با دوپینگ و تقلب رکورد میشــکنند .بــه آنها یاد میدهند به
جای آموختن ،با مهارتهای تســتزنی وارد دانشــگاهها شوند.
محصوالت غیراســتاندارد مانند فست فودها ،ظاهر و مزه خوشی
دارند و خیلی زود خانوادهها و دانشآموزان را جذب میکنند ،اما
نهایتاً سودمند نیستند و بلکه آسیبرساناند .با این آموزشگاهها
باید مقابله شود و راه آن هم اشاعه کارهای درست است ،نه فقط
برخورد با کارهای نادرســت .برخورد با کارهای نادرست ،راه حل
کاملی نیســت و بهترین راه حل هم نیســت .ما باید به مصرف
کنندگان آموزش دهیم کــه چه کاالهایی خوب و چه کاالهایی
مضر هستند و آنها باید چه کاالیی را مصرف کنند.

ما باید نیازهای
سازمانی خودمان را
 با استانداردهاییکه در نظر داریم-
به مؤسسات و
اشخاص توانمند
بخش خصوصی
سفارش بدهیم

به سیاست انطباق با سند تحول بنیادین به جای سیاست
همسویی با آن اشــاره فرمودید .لطف ًا در این خصوص بیشتر
توضیح دهید و در ضمن بفرماییــد که در موضوع حمایت از
مؤلفانی که کتابهای مناســب و همسو با برنامه درسی تولید
میکنند ،چه اقداماتی در دستور کار سازمان است؟

من تأکید دارم که دفاع همهجانبه از تولیدات استاندارد ضروری
و الزم است .اساســاً یکی از اهداف طرح ساماندهی ،حمایت از
تولیدکنندگان همسو با برنامه درسی است .گرچه در حال حاضر،
عم ً
ال ناشرانی هستند که همسو و همراستا با ما حرکت میکنند،
ً
اما حمایتی از آنها نمیشــود .مثال آنهــا کتابهایی را تولید
میکنند که پرســش و پاسخ صرف نیســتند و به پرسشها به
صورت مســتقیم پاســخ نمیدهند .ولی از این کتابها به دلیل
ناآگاهی مشتریان ،استقبال نمیشــود .ما باید از کتابهایی که
بر اســاس استاندارد تولید میشوند ،حمایت کنیم .ما خودمان را
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قرار بر این است
که تا سال ۱۴۰۰
کتاب جدیدالتألیف
نداشته باشیم
تا بتوانیم ابعاد
سختافزاری
و نرمافزاری و
فرایندی و ساختاری
سازمان را تقویت
کرده ،برای دوره
جدید آماده شویم

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

6

موظف به پشتیبانی از این کتابها و توسعه آنها میدانیم.
یکی از راهکارهای ما برای حمایت از ناشران ،معرفی کتابهای
منتخب جشــنواره کتاب رشد در کتابهای درسی است .در این
کار حتی به تأیید دفتر تألیف هم نیازی نیست .نکته دیگر حضور
در نمایشگاههاست .ما میتوانیم نمایشگاههایی را مث ً
ال با همکاری
پخش مدرسه در کل کشــور راهاندازی کنیم و سالی دو سه بار،
این کتابهــا را در معرض دید مردم قرار دهیم .در این زمینه با
معاونت پرورشــی هم صحبت کردهایم .اینها از جمله گامهایی
هستند که میتوانیم برداریم.
گرچــه به اعتقاد مــن ،اگر آموزش و پــرورش هیچیک از این
حمایتها را هم نداشــته باشــد ،همین که مانع و بازدارنده کار
ناشران نباشد ،ناشران خود خواهند توانست مسیرشان را بیابند.
چون مشکل این ناشران همیشه عدم حمایت آموزش و پرورش
نیســت ،بلکه گاهی مشکل ناشی از این اســت که در مسیرکار
آنها ســنگاندازی میشــود .پس از طرفی بایــد میدان برای
محصوالت استاندارد فراهم شود و از طرف دیگر باید به خانوادهها
و دانشآموزان و مــدارس آگاهی داد تا خانوادهها مطالبات خود
را به ســوی نیازهای واقعی تغییر دهنــد؛ زیرا تا زمانی که ذائقه

خانوادهها اصالح نشود ،در خصوص مقابله با آثار غیر استاندارد و
مضر برای دانشآموزان کار زیادی از ما برنخواهد آمد.
با کمال تاســف در حال حاضر همه مطالبات والدین از مدرسه
نمره اســت و از آن عشــق ،امید ،صلح و شادی طلب نمیکنند.
محیط هــم (مانند فضای مجازی) در این امر تأثیرگذار اســت.
نگرش دانشآموزان نسبت به رشتههای پولسازی مثل پزشکی
نیز به شکلگیری چنین فضایی دامن میزند .بنابراین اگر همه با
هم هماهنگ نشویم ،اتفاقات مطلوب و مؤثر رخ نمیدهد.
راهبرد دیگری که شــما مطرح کردهاید ،چابکســازی و
متناسبسازی برنامه درسی اســت که در حقیقت به کاستن
حجم کتابهای درســی و برخی از عناوین منجر خواهد شد.
چنین اقدامی میتواند به این معنا باشد که کتابهای درسی به
موضوعات کمتری بپردازند ،در نتیجه موضوعات بیشتری وجود
خواهد داشت که دستمایه کار ناشران آموزشی و تربیتی برای
تولید آثار مناسب قرار بگیرد .لطفا بفرمایید برای اینکه از این
تولیدات در مدارس بهرهبرداری شــود ،شما چه همکاریهای
بین بخشی را پیشبینی کردهاید تا محصولی که وارد مدرسه

میشود ،در نهایت مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد و نیازهای
آنان را برطرف کند؟

مواردی را که ذکر کردم ،بحث تحولی قضیه اســت و مســیر
آینده ما را نشان میدهد .اما در وضع موجود هم ما نیازمند منابع
آموزشی و تربیتی غیر رسمی هستیم .همین حاال هم بخشهایی
در خــارج از آمــوزش و پرورش ،با هدف کمک بــه یادگیری و
پرورش بچهها فعال هســتند .ما شاید در همه مدارس کتابخانه
داشته باشیم ،اما در کتابخانههای مدارس کتاب وجود ندارد؛ حال
آنکه وجود کتابهای علمی ،آموزشی ،داستانی و فرهنگنامهها
در مدارس الزم و مفید اســت و بچهها در کنار کتابهای درسی
باید کتابهای غیر درســی هم بخوانند .بنابراین باید به ناشرانی
که در این زمینه کار میکنند ،توجه و به کارشــان بها داده شود.
از طرفی ما باید کاری کنیم که تولیدات این ناشــران استاندارد
و همســو با آموزش و پرورش باشند؛ کاری که ما در ساماندهی
منابع آموزشی و تربیتی و جشنواره کتاب رشد دنبال میکنیم.
البته ما نه تنها باید با آزمونهای زاید و مهارتهای غیرمفیدی
مثل تســتزنی و ...مبارزه کنیم ،بلکه باید با آموزشگاههایی که
با تبلیغات ســمی و با اهداف صرفاً تجاری خود میکوشــند به
صورت غیر علمی وارد منازل و خانوادهها شوند ،نیز برخورد کنیم.
متأسفانه در جامعه ما با این موارد کمتر برخورد میشود و عالوه
بر آن در صدا و ســیما هم برای آنها تبلیغ میشــود .اینگونه
آموزشگاهها حتی ممکن است با مدارس سروکاری نداشته باشند،
و فقط بچهها و خانوادهها را هدف قرار دهند.
ضمناً همینجا از فرصت اســتفاده کنم و یادآوری کنم که ما با
ممنوعیت بهرهگیری از کتابهای کمکدرسی در دوره ابتدایی،
در حقیقت راه را بر مؤسســاتی هم که درســت کار میکردند،
بســتیم .این مؤسسات مهجور شدند ،اما متأسفانه مؤسسات غیر
حرفهای همچنان میکوشند به شــکلهای ناسالمی به فعالیت
و حیات خود ادامهدهند و متأســفانه شــاهدیم که خانوادهها و
بچهها فریب تبلیغات آنان را میخورند .ما برای حمایت از فعالیت
آموزشگاهها و ناشران سالم و حرفهای ،باید کمی متعادلتر حرکت
کنیم و فرصت مشارکت را از آنها نگیریم.
البته در آینده ما در بحث چند تألیفی و چندرسانهای ،بیشتر به
ســوی بخش خصوصی خواهیم آمد و از این بخش مدد خواهیم
گرفت .طبیعتاً کســانی میتوانند بیشــتر به مــا کمککنند که
ســابقه بهتری در تولید منابع مناسب و اســتاندارد دارند .ما در
برونســپاری و دادن نقش به بخش خصوصی و تولید کتابها و
رسانهها ،سراغ آموزشگاهها و بخشهای بزرگ و نامدار نخواهیم
رفت؛ بلکه به ســمت بخشهایی میرویم که استاندارد هستند و
سابقه درخشانی دارند.

اشــاره فرمودید کــه در حال حاضر به جای سیاســت
همسوسازی ،در پی سیاســت انطباق با برنامههای درسی و

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستید .همزمان رویکرد
ماندگاری کتابهای درســی نیز دنبال میشــود .به نظر شما
دنبال کردن همزمان ایــن دو با یکدیگر منافات ندارد؟ چون
با کمال تاسف در
تالش برای انطباق ،مستلزم تغییر خواهد بود.
حال حاضرهمه
باید توجه داشــت کــه انطباق یک مفهوم و رویکرد اســت و
مطالبات والدین از
یک فعالیت جدید محســوب نمیشود .در حال حاضر کتابهای
مدرسه نمره است
جدیدالتألیف همسوســازی شــدهاند ،ولی منطبق نشدهاند .ما و از آن عشق ،امید،
میخواهیم کتابهایی که در آینده تولید میشــوند ،برگرفته از صلح و شادی طلب
منویات اسناد تحولی باشــند .مدل آینده ما بر اساس متن سند نمیکنند

تحول  3-3-3-3خواهد بود ،نه  .3-3-6چون ما ســه سال اول
بتدایــی را دورهای و یکپارچه میبینیم و بعد از آن ســه ســال
دوم ابتدایی مطرح است .در این نگاه پایهها باید اهداف مشترک
داشــته ،به صورت یکپارچه باشند .در این صورت نظام را از نظر
ساختاری متفاوت از قبل میبینیم .البته مفاهیم و معانی هم باید
با هدفگذاری برنامه درســی ملی سازگار باشد .خاطرتان هست
که ما در دوره همســویی هنوز اهــداف مصوب و راهنمای حوزه
یادگیری نداشــتیم و برنامهها فقط بر اســاس تجربه و خبرگی
مؤلفان نوشته شدند .اما در دوره انطباق ،هم هدف ،هم راهنمای
حــوزه یادگیری و هم چارچوب عمل و اهداف دروس را خواهیم
داشت .یعنی خود را برای دوره انطباق کام ً
ال مجهز میکنیم و به
ترتیب ،کتابها به شیوهای جدید طراحی خواهند شد.

مدتی اســت که از کاهش یا حذف مشق شب و جایگزین
کردن آن با تکالیف و فعالیتهای مهارتمحور صحبت میشود.
این کار میتوانــد اختیارات بیشــتری را در حوزه مدارس
ایجاد کند ،ولی ممکن است مشــکالتی را هم به وجود آورد
و یکدستی و وحدت برنامهها در این زمینه حفظ نشود .شما
در سازمان چه تمهیداتی برای عملیاتی شدن این سیاست و
همینطور حرکت در مســیر صحیح بهخصوص در بستر طرح
ساماندهی منابع آموزشی اندیشیدهاید؟

میتوان گفت درباره مشق شب بچهها ،نظرات متناقض زیادی
مطرح میشــود .به نظر بنده ،باید در این خصوص سبکسازی و
متناسبسازی شــود و اساساً برای بچهها تکالیف زیادی در نظر
نگیریــم و اجازه دهیم که یادگیــری بچهها ،بهخصوص در دوره
ابتدایی ،در کالس درس تثبیت شــود ،نــه در منزل؛ که به این
روش «یادگیری معکوس» هم گفته میشــود .یادگیری سنتی
این اســت که معلم سر کالس آموزش میدهد و بچهها در منزل
مشق میکنند و به این ترتیب تثبیت یادگیری صورت میگیرد.
امــا دیدگاه غالب کنونی درپی آن اســت که معلــم بچهها را به
کنجکاوی ترغیب کند و بچهها در مورد موضوعی که کنجکاوی
و جســتوجو کردهاند بحث کننــد و یادگیری در کالس تثبیت
شــود .برنامه مشــق زندگی که معاونت آمــوزش ابتدایی آن را
طراحی کرده است ،ویژه سه ســال اول ابتدایی است .طبق این
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طــرح ،بچهها در کالسهایی با جمعیــت  ۱۶تا  ۲۵نفر ،تکالیف
و مشــق خود را در کالس مینویســند و وقتی به منزل میروند
فعالیتهایی را انجام میدهند کــه به افزایش مهارتهای آنها
منجر میشــود .مث ً
ال تکلیف دانشآموز این است که تعریف کند
وقتی به منزل رفت ،چه کمکی به مادر خود میکند؛ یا اگر برنامه
کودک تماشــا کرده ،چه نکاتی از آن فراگرفته است؛ یا به همراه
خانواده به خرید و مهمانی رفت ،چه چیزهایی آموخته اســت؛ یا
اتاقش را چگونه نظم داده اســت و یا چگونه به پدرش در مزرعه
کمک کرده اســت و ....یعنی به جای مشق ،به دانشآموز فعالیت
بدهیم .البته الزمه ایــن کار ،تمام وقت بودن معلم و مهیا بودن
امکانات اســت .این طرح آزمایشی اســت ،ولی بهطور کلی نباید
بچهها را با تکالیف زیاد خسته کرد.
برنامه بعدی ،برنامه ویژه مدرســه اســت که اختصــارا ً به آن
«بوم» میگوییم و مربوط به برنامههای نیمه تجویزی و اختیاری
مدارس است که در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی نیز
به آن توجه شده است .در این طرح به مدیران مدارس اجازه داده
میشود طبق تشخیص خود ،هفتهای دو ساعت از ساعات درسی
را کم کنند تــا بچهها بتوانند در آن دو ســاعت به فعالیتهای
متنوع (در ســاحتهای هنر ،خالقیت ،کارآفرینی و )...بپردازند،
البته بدون اینکه برای این دو ســاعت نمــره یا امتحانی در نظر
گرفته شود .مدارس باید خودشان برای این دو ساعت برنامهریزی
کنند و منتظر دیکته کردن برنامهای از بیرون نباشند .بخشنامه
مربــوط ،که در راســتای واگذاری برخی اختیــارات به مدیران
مدارس اجرا میشــود ،با تأیید وزیر محترم مستقیماً به مدارس
ارسال شده است و امسال به صورت آزمایشیاجرا میشود.
آخرین پرســش ما مربوط به منابع آموزشی غیرمکتوب
اســت .با عنایت به لزوم ایجاد تنوع در شیوهها و قالبهای
آموزش از سویی و کمبود یا گرانی کاغذ از سوی دیگر ،انتظار
میرود به موازات محدودتر شــدن قالبهــای مکتوب ،این
منابع گسترش بیشــتری پیدا کنند .با عنایت به این موضوع
سیاستهای ســازمان و وزارت آموزش و پرورش در استفاده
از این منابع به کدام ســمت خواهد رفت؟ خصوص ًا که بیشتر
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تولیدات سازمان مکتوب است و مدارس به طور سنتی اغلب از
منابع مکتوب به عنوان منابع آموزشی سود میبرند.

الکترونیکی و چند رسانهای شدن کتابها و منابع آموزشی ما،
منافاتی با تولید کتابهای مکتوب ندارند .ما باید در کنار تألیفات
مکتوب ،رسانههای غیر مکتوب هم داشته باشیم و همانطور که
ناشران و تولیدکنندگان بیرون از سازمان ،کتابهایی را برای ما
تألیف میکنند ،باید بتوانند مواد و وسایل آموزشی استاندارد هم
تولید کنند .البته کل ســازمان باید به این ســمت برود .خاطرم
هســت یک بار در زمان ریاست مرحوم مهندس عالقهمندان در
ســازمان پژوهش ،خدمت رهبر معظم انقالب رســیدیم .در آن
زمــان آقای محرابی (مدیر وقت دفتر تکنولوژی آموزشــی) یک
فیلم آموزشــی که در دفترشان ســاخته بودند ،به آقا دادند که
ببینند .ایشــان همان جا فرمودند مگر شما فیلم میسازید؟ این
کار را بایــد به بخشهای دیگر بدهید؛ بایــد با بخشهای دیگر
قرارداد ببندید .این به معنای برونســپاری کارهاســت که هنوز
ما در اجرای مناســب آن موفق نبودهایم .چــرا این کار را انجام
نمیدهیم و اصوالً چرا فکر میکنیم که دیگران دلسوز نظام تعلیم
و تربیت و کشــور و انقالب نیستند و فقط ما دلسوزیم و فقط ما
میتوانیم؟
ما در ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی و در وزارت
آموزش و پرورش اعتقاد راســخ داریم که باید با بیرون از سازمان
ارتباط مطلوبی برقرار کنیم و نیازهای ســازمانی خودمان را  -با
استانداردهایی که در نظر داریم -به مؤسسات و اشخاص توانمند
خارج از سازمان ســفارش بدهیم .بعد از انجام کار هم ،با اجرای
داوری مــورد قبول دو طرف ،اگر کار مورد تأیید باشــد ،هزینه
قرارداد پرداخت شود.
ما کارهای جاری ،اصالحی و تحولی در ســازمان داریم که باید
به هر سه پرداخته شــود و باید مشخص شود در این سه سطح
چه کارهایی انجام شــده یا در حال انجام اســت .اگر سازمان در
اجرای درســت امور پیشتاز باشد ،سایرین هم پیروی میکنند و
این یک اصل مهم است که در طرح ساماندهی کتابها و منابع
آموزشــی و تربیتی هم باید به دقت مورد نظر و مالک عمل قرار
گیرد .انشاءاهلل.

گف 
ت
وگو
محمد دشتی

هماهنگی و وحدت رویه مانع سودجویی میشود
پای صحبت محمد ناصری ،دبیر جشنواره
و مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
نخستین دورة «جشــنوارة کتابها و منابع آموزشی و تربیتی رشد» در سال  1379برگزار شد و اکنون پس از گذشت  18سال از این
آغاز هدفمند ،شانزدهمین دورة این جشنواره در آذرماه ســال  1397برگزار میشود .در همین ارتباط با محمد ناصری ،مدیر کل دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی و دبیر این جشنوارة دیرپا به گفتوگو نشستهایم .آنچه میخوانید گزارش این گفتوگوی صمیمی است.

بعد از گذشــت  18سال و پیش رو داشتن شانزدهمین
دورة جشــنوارة کتابها و منابع آموزشی و تربیتی رشد
خوب است که به این پرســش بنیادی پاسخ داده شود
کــه :مهمترین امتیاز این جشــنواره و وجه تمایز آن با
جشنوارههای مشابه چیست؟
در مورد مهمترین امتیاز و وجه تمایز جشــنوارة رشــد با سایر
کارهــای مشــابه باید عــرض کنم کــه این جشــنواره و تمام
جشــنوارههایی که ما در «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی»
به نمایندگی از ســازمان برگزار میکنیم ،به واقع در پاســخ به
یک نیــاز و مطالبة اجتماعی فراگیر شــکل گرفتهاند .یعنی به
غیر از جشــنوارة بینالمللی فیلمهای علمی ،آموزشی و تربیتی
رشد که جشــنوارهای دیرپا و قدیمی اســت و البته آن هم در
زمان پایهگذاری خود براســاس یک نیاز طراحی و برگزار شده
است جشــنوارههای دیگر ما ،اعم از جشنوارههای عکس رشد،
جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی و جشنوارة کتاب رشد ،همه

براســاس یک نیاز و ضرورت بنیانگذاری شدهاند .در حقیقت،
فلسفة وجودی مشــترک همة آنها پاسخ به یک نیاز است .اما
من با اعتقاد کامل میگویم که اگر قرار باشد فقط یک جشنواره
در ســازمان پژوهش و برنامهریزی باقی بماند و استمرار داشته
باشــد ،قطعاً جشنوارة کتاب رشد اســت که به دلیل نیازی که
هنوز هم وجود دارد ،نمیتواند تعطیل شود .به این دلیل که این
جشنواره پاسخ به نیازی بوده که در روزگار خود مهم بوده و در
حال حاضر به نحوی مهمتر و الزامآورتر هم شده است.
اطــاع دارید که این جشــنواره به منظــور معرفی بهترین
کتابها در حوزههای متفاوت یاددهی یادگیری طراحی و اساساً
در گذر زمان قرار شــد به همــة نیازها ،حتی نیازهای مطرح در
بخش فوق برنامه یا غنیسازی برنامة مطالعاتی بچهها در حوزة
کتاب ،پاسخ دهد .البته در یک برهة زمانی ،چون بازار کتابهای
آموزشــی و کمکدرســی رونق گرفته بود ،فلسفة وجودی این
جشــنواره این بود که بیشــتر به آنها بپــردازد و همین کار را
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جشنواره کتابها
و منابع آموزشی و
تربیتی رشد ناشی
از نیازی است که
از کالس درس و
زندگی دانشآموزان
و جامعه معلمان
منبعث شده است
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انجام داد .اما با گذشــت زمان و رونق یافتن کتابهای آموزشی
و کمکآموزشی و تهیة اســناد تحولی در فضای تعلیموتربیت،
این ضرورت شــکل و شــمایل جدیدی به خــود گرفت .عنایت
دارید که در اســناد تحولی «کالس درس» به مفهوم ســنتی و
قدیمــی خود و محدود به یک کالس بســته با یک معلم متکلم
وحده نیســت .پس نگاه ما به کتاب درسی و ارائة خواندنیهای
مناســب به دانشآموزان موضوع بســیار مهمی است که امکان
دارد« ،کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان» و یا حتی
جشــنوارهای خصوصی مانند «جشــنوارة انتخاب کتاب شهید
غنیپور» ،یا جشــنوارههای دیگر که موضوعشان کتاب است ،از
ایــن منظر به کتابها نگاه نکنند .این وجه تمایز و یا سیاســت
خاص ،خودش موجب تفاوتهای اساســی بین این جشنواره با
جشنوارههای مشابه میشود .پس ما موظف هستیم که این کار
را به صورتی مســتمر و پویا دنبال کنیم و انجام دهیم .به همین
دلیل ،دبیرخانة جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد در
ســاماندهی مواد و منابع آموزشی و تربیتی دبیرخانهای دائمی
و مســتمر است .این دفتر در حال حاضر به دلیل گستردگی کار
آن در حــال حاضر با بیش از  1000ناشــر بهطور دائم در حال
همکاری است.
در صحبتهایتان به اســناد تحولی آموزشوپرورش
اشــاره کردید و در گفتوگویی کــه در همین زمینه و
در هفتة گذشــته با آقای دکتر حیدر تورانی ،سرپرست
محترم سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی داشتیم،
ایشان هم بر انطباق این فعالیتها با سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش خیلــی تأکید داشــتند .لطف ًا در این
خصوص هم بیشتر توضیح دهید.
این موضوع نکتة مهم و ظریفی است که از سیاستهای محوری
و اساسی وزارت آموزشوپرورش محسوب میشود .درواقع ادامة
همان صحبت قبلی بنده هم این اســت کــه این موضوع یعنی
تشــکیل دبیرخانة دائمی جشــنوارة کتاب رشد برایند  16سال
فعالیت مســتمر و همینطور اســناد تحولی اســت که در چند
ســال اخیر بهعنوان راهنمــای راه تحــول در آموزشوپرورش
تهیه و ابالغ شــده است .ضمناً برگرفته از مصوبهای در «شورای
عالی آموزشوپرورش» اســت که بهعنــوان مصوبة  828تهیه و
ابالغ شــده و به مثابه قانون الزماالجراســت .پس امتیاز و وجه
تمایز جشــنوارة ما این است که با همان جدیتی که باید «عمل
تعلیموتربیــت» در تمام حیطههای خود مــورد توجه و اهتمام
باشد ،این بخش نیز باید با همان استواری و قوت پیگیری و انجام
شود .جالب این اســت که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،هنوز
هــم مهمترین بخش در حوزة منابع آموزشــی تربیتی «کتاب»
اســت .البته این نکته هم درست اســت که فیلمها ،رسانهها و
محتواهای الکترونیکی آموزشــی دیگر خیلی مؤثرند ،ولی آنچه
کــه در وضعیت فعلی جایگاه و رونق جــدی دارد ،بخش کتاب
اســت و به همین سبب ناشران مهم و فعالی در حال فعالیت در

این حیطه هستند.
درخصوص اشکاالتی که ناشی از نوعی نگاه سودجویانه
اســت و امکان دارد آسیبرسان باشــد ،نوع برخورد و
رویکرد شما چیست؟
ما تالش میکنیم که برخوردمان هدایتی و ســازنده باشد .اگر
ارائهکنندگان این آثار به دنبال تعامل و کار ســازنده باشــند ،به
کمک آنان میرویم .اما معموالً درخصوص مســائلی که حیثیت
مدرســه را بازیچه قــرار دهد و مث ً
ال معلم را مســخره کند و یا
بــا مفاخر فرهنگی ما شــوخیهای ســخیف و تحقیرآمیز کند،
به گونــهای دیگر عمل کرده و آنهــا را در ارزیابیهای صورت
گرفته رد میکنیم .مشــکل هم این است که گروهی از ناشران
که خاســتگاه آنها کتابهای کمکدرسی است گاه با ورود به
حوزههای دیگر ،باز هم بر ادامة تولیدات غیراستاندارد خود اصرار
دارند و برای رسیدن به منافع و سودهای نامشروع هنجارشکنی
میکننــد .برای مثال ،در یکی از این کتابها ،مؤلف با لودگی و
دســتاویز قرار دادن مفاخر ما و در ظاهر برای خنداندن و جذب
بچهها ،با این بزرگان شــوخی میکرد (شــوخیهای سخیف با
حافظ ،سعدی و  .)...خب طبیعی اســت که این کار برخالف
هدفهای آموزشی ماست .این مفاخر که قلههای زبان و ادبیات
فارســی هستند ،جایگاه واال و مهمی دارند و نباید اجازة تولید و
انتشار چنین آثاری به این افراد و یا مؤسسهها داده شود.
پس جمعبنــدی صحبت بنده در این بخش میتواند چنین
باشد که جشنوارة کتابها و منابع آموزشی و تربیتی رشد ناشی
از نیازی اســت که از کالس درس و زندگی این گروه ســنی و
جامعة معلمان منبعث شده است .ضمناً این جشنواره در فرایند
بررســی و داوری خود و با حضور داوران و ارزیابان متخصص و
آگاه ،بهترینهــا را به جامعه معرفــی میکند .در همین ارتباط
در اثر فعالیتهای مســتمر و هدفمندی که صورت گرفته است،
مثال در این دوره  5000کتاب به دســت ما رســیده که از این
تعداد کتاب حدود نیمی از آنها مناسب هستند .ضمناً در همین
زمینه ،کتابهای درجة یک ،دو و ســه نیز به رقابت میپردازند
که این جشــنواره بهصــورت نمادین آنهــا را معرفی میکند.
البتــه عالقهمندان و مخاطبان میتواننــد کتابهای دیگر را در
فهرستگان و یا ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی
مکتوب ،ببینند.
لطفــ ًا دربارة سیاســتهای اعالم شــده از ســوی
آموزشوپــرورش در مــورد ممنوعیــت اســتفاده از
کتابهای کمکآموزشــی بهخصوص در دورة ابتدایی و
در کنار آن ،توجه ویژه به داستانخوانی ،داستانگویی و
داستاننویسی ،صحبت بفرمایید.
باید اذعان کنیم که رویکرد منع ورود کتابهای کمکدرســی
به دبســتان یکی از شــجاعانهترین اقدامــات دو دهة اخیر در
آموزشوپرورش بوده است .صرفنظر از تمامی مزایای احتمالی

در مورد برخی از کتابهای اســتاندارد در دبســتان به ســبب
مضراتــی که این نفوذ تجارت در پی داشــت ،به نظر من کاری
شــجاعانه و مقتدرانه بود و دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
و ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی قطعــاً حامی این
سیاســت اســت .بعد از اعالم عمومی این رویکرد توســط وزیر
آموزشوپــرورش و معاونان محترم وزارتخانــه ،اولین کاری که
ما انجام دادیم ،اعالم رســمی نپذیرفتن کتابهای کمکدرسی
ابتدایی در سایت سازمان و فرایند بررسی اینگونه کتابها بود.
چرا اعالم چنین سیاســتی این همه مورد توجه قرار
گرفته و توانسته است ،دفتر و سازمان را با این قاطعیت
با خود همراه کند؟
زیرا ورود اینگونه کتابهای کمکدرســی به دبســتان ،باعث
تداخــل در امر تعلیموتربیت میشــود و با وجــود ظاهری که
در حمایــت از فعالیتهای معلم دارنــد ،عرصه را برای کارهای
اثرگذار معلمان تنگ میکنند .ما یک شــورای سیاســتگذاری
داریم و براســاس مصوبــة  828تقریباً تمام معاونــان وزیر در
این شــورا حضور دارند .باید عرض کنم در آخرین جلســة این
شورا ،ســرکار خانم حکیمزاده( ،معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزشوپرورش) که از این رویکرد و سیاســت دفاع میکردند،
تصریــح کردند که با وجود تأکید بــر ممنوعیت ورود این منابع
به مدرســههای ابتدایی ،از حضور مجلهای مانند رشــد نهتنها
حمایت میکنند ،بلکه اســتفاده و خواندن آن را توسط معلمان
و دانشآموزان تشــویق هم میکنند .دلیــل این موضوع را هم
اینگونه ذکر کردند که مجالت رشــد ،خواندنی ،مقوم و مشوق
هدفهای برنامة درسی هستند .ایشان تأکید کردند که :اما ،ما در
برابر کتاب کمکدرسی میایستیم ،چون کتابهای کمکدرسی
عم ً
ال فعالیتهای معلمان را در کالس درس کاهش داده بودند.
ً
این کتابها ظاهرا کار معلم را راحتتر کرده بودند ،اما در عمل
کار بچهها را پیچیدهتر کــرده و بهعنوان باری اضافه به اقتصاد
خانواده تحمیل شده بودند .ضمناً افراط بسیاری در پرداختن به
کتابهای کمکدرسی اتفاق افتاده بود و این موضوع بهخصوص
در دبستان امری خطرناک بود.
تأکید و توصیة سیاســتهای وزارت آموزشوپرورش ،اسناد
باالدســتی ،کتابهای درســی و برنامة درسی رسمی این است
که از ســاعات برنامة درســی ،به میزان مناســب برای درسها
در نظر گرفته شــود ،ولی کتابهای کمکدرســی اینگونهای،
بهخصوص در مدرســههای ابتدایی ،توازن موجود را بر هم زده
بودند .طبیعی اســت که اشــاعة این امر تعادل روحی و روانی
دانشآمــوزان را بر هم میزند و در نتیجه ،رقابتهای غیرموجه
و ناعادالنه شــکل میگیرد .به همین ســبب ما نیز از سیاست
کنار گذاشتن کتابهای کمکدرسی پیروی کردیم و در راستای
این امر کتابهای داستانی ،علمی ،آموزشی و تربیتی رونق پیدا
میکنند.

به نظر میرسد این رویکرد که رویکرد و سیاستی نسبت ًا
جدید و مؤثر اســت .به همراهی و تعامل همة بخشهای
داخلی آموزشوپرورش نیاز دارد .نگاه شما در این زمینه
چیست؟
همینطور اســت .طبیعی اســت که این کار در صورتی محقق
میشود که تمام بخشهای آموزشوپرورش با یکدیگر همکاری
داشــته باشند .هفتة گذشــته در جلســهای که به همراه آقای
دکتــر تورانی و تعدادی از معاونان محتــرم دفتر ،خدمت آقای
کاظمی رســیدیم ،من خدمت معاون محترم پرورشــی وزارت
آموزشوپرورش عرض کردم که الزم اســت دوستان و همکاران
ما در آن معاونت ،بهعنوان متصدی امر خرید ،به بخش گزینش،
فهرستگان و نقد و بررسی کتابها کام ً
ال وفادار بمانند .ایشان هم
استقبال بسیار خوبی کردند و تأکید کردند که این اتفاق بیفتد.
خب وظیفة ما انتخاب و معرفی کتابهای مناســب است و
معاونت پرورشــی نیز وظیفة خرید این کتابها را بر عهده دارد.
درواقع ایــن قطعه از این کار متعلق به مــا و قطعة اجرایی نیز
متعلق به معاونت پرورشی است .هنگامی که بخشهای متفاوت
با هم هماهنگی داشته باشند ،انسجام الزم رخ خواهد داد .جالب
اســت بدانید و توجه کنیم که متأسفانه از همین نبود انسجام و
در سایة نبودن وحدت روش و رویه است که زمینه سودجوییها
فراهم میشود .یعنی وقتی یک نظام یکپارچه که اجزای آن باید
یکدیگر را تقویت کنند ،وجود نداشــته باشــد ،بازار سودجویی
شکل میگیرد و گسترده میشود .بازار سودجویی در کتابهای
کمکدرســی از آنجا شروع شد که وارد حریم مدرسه شدند (از
مســیر مدیریت ،معلمان و آموزگاران مدرسهها) .معلم ابتدا فکر
میکرد که با این کتابها کارش راحتتر میشــود ،در حالیکه
استفادة افراطی از این کتابها باعث آسیب به روند آموزش شد.
پس ســازمان پژوهش همان سیاستی را که وزیر محترم اعالم و
تصریح کردهاند ،دنبال میکند.
در پایان اگر نکته و مطلبی هم درخصوص جشــنوارة
شانزدهم دارید ،بفرمایید.
چــون نکتههــا و گزارشها درخصوص موضوعهــای مربوط به
جشــنوارة شــانزدهم در قالبهای گوناگون و در حین برگزاری
جشــنواره بیان خواهند شد ،شاید خوب باشد که در پایان نکتة
مهمی را در ارتباط با جشنواره عرض کنم :در کمیتة داوری که
در چند جلسه تشکیل شد ،هیچ کتاب کمکدرسی از کتابهای
دیگر (کتابهای علمی ،آموزشی و یا هر کتاب دیگری در حوزة
30گانة کتابهای مورد نظر در جشــنواره) پیشی نگرفت .البته
کتابهایی بودند که در حد نامزد شــدن مطرح شدند ،ولی در
داوری نهایی کتابهای کمکدرسی نتوانستند بر دیگر کتابها
مقدم شــوند .به گمانم این موضوع نشاندهندة سیاست واحدی
اســت که وزارت آموزشوپرورش در ایــن خصوص اتخاذ کرده
اســت .این اتفاق میتواند نویدبخش آیندهای بهتر برای آموزش
و پرورش کشور باشد.

ما نیز از سیاست
کنارگذاشتن
کتابهای
کمکدرسی پیروی
کردیم و در راستای
این امرکتابهای
داستانی ،علمی،
آموزشی و تربیتی
رونق پیدا میکنند
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میزگرد

در میزگرد اعضای کمیته علمی جشنواره مطرح شد:

دبیرخانه جشنواره کتاب رشد

جشنواره از آثار برگزیده پشتیبانی کند
کمیته علمی جشــنواره کتاب رشد ،بر فرایند داوری و انتخاب کتاب توسط گروههای داوری نظارت میکند .این کمیته برگههای داوری
را از نظر میگذراند ،دالیل داوران را در توجیه انتخابشــان میشنود و در صورتی که دالیل را قانع کننده نیابد موضوع را با گروه در میان
میگذارد .ما برای بررسی آگاهی از دیدگاه اعضای محترم کمیته علمی ،سه پرسش درباره جایگاه جشنواره ،کم و کیف داوریها و گامهایی
که باید برداشته شــود ،مطرح کردیم .پاسخ اعضای محترم کمیته به این سه پرسش مشترک را میخوانید .گفتنی است برای آگاهی از
دیدگاههای آقای محمد ناصری دبیر محترم جشنواره و مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،گفتوگوی جداگانهای ترتیب داده
شده است که در صفحات پیش از نظرتان گذشت .در این میزگرد آقایان محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تألیف و برنامهریزی کتابهای
درسی ابتدایی و متوسطه نظری ،احمدرضا دوراندیش مدیرکل دفتر تألیف فنی و حرفهای و کاردانش ،سیاوش شایان سردبیر رشد آموزش
جغرافیا ،سید محسن گلدانســاز مدیرعامل شرکت سهامی افست و ناشر کتابهای درسی و خانمها شهناز هاشمی مدیرگروه پژوهش
مشارکتها و ارتباطات پژوهشگاه سازمان و فریبا کیا معاون ساماندهی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی شرکت داشتند.

1

بـه نظر شـما جشـنواره کتابهـای آموزشـی و تربیتی
رشـد چه نقـش و جایگاهـی دارد و امتیاز یـا امتیازهای
آن نسـبت به جشـنوارههای مشـابه یا تفـاوت آن با این
جشـنوارهها در چیست؟
امانـی طهرانی :دربـاره جایگاه جشـنواره رشـد باید گفـت اوالً
هر جشـنوارهای جایـگاه خود را بهتدریج و در اسـتمرار خود پیدا
میکنـد .جشـنوارهای کـه اسـتمرار مییابـد ،بهتدریـج جایـگاه
خـود را در بیـن گروههـا و الیههـای مختلـف مخاطبیـن خـود،
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تولیدکننـدگان ،سیاسـتگذاران و پشـتیبانان خـود بـه دسـت
مـیآورد .شـرط اول کار ایـن اسـت کـه جشـنواره بـا اسـتحکام،
کیفیـت و بهبـود روزبـهروز کاسـتیهایش ،دوام یابـد و تـن بـه
رکـود و کاهـش سـطح کیفیـت و فراموش شـدن اهـداف ندهد.
جشـنواره کتـاب رشـد بـه نظـر مـن از چنـد جهـت بـا سـایر
جشـنوارههای داخـل کشـور متمایـز میشـود :اول اینکـه
یـک گـروه مخاطـب هـدفدار سـهگانهای دارد کـه عبارتنـد از
دانشآمـوزان ،معلمـان و والدیـن ،کـه همه حول محـور آموزش
و برنامـه درسـی قـرار میگیرنـد .نکتـه مهـم دیگر این اسـت که
جشـنواره بـرای خـود یـک رسـالت ترویجـی نـوع خـاص قائـل

اسـت؛ یعنـی یـک جشـنواره بیهویـت نیسـت .بـر ایـن بـاور
اسـت کـه در امـر آموزش و پـرورش و محتـوای یادگیـری وضع
مطلوبهایـی وجـود دارد کـه باید بـه آن وضع مطلوبها رسـید.
جشـنواره رسـالت و مأموریـت خـود میدانـد کـه در رسـیدن به
اهـداف کالن نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور ایفای نقـش کند.
ویژگـی دیگر جشـنواره این اسـت که معموالً بدنـهای در این کار
ً
مثلا
درگیـر میشـود کـه از بدنـه حرفـهای کتـاب فاصلـه دارد.
در جشـنوارههایی کـه توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی،
کانـون پـرورش فکری و مجامع صنفی حوزه کتاب و نشـر برگزار
میشـود ،بیشـتر کسـانی درگیر کار هسـتند که در حـوزه کتاب
فعالانـد .در ایـن جشـنواره دسـتاندرکاران عمدتـاً از جنـس
معلمـان هسـتند .مخاطبـان ما هم از جنس مدرسـهای هسـتند
و ایـن ویژگیهـا جشـنواره کتـاب رشـد را از بقیـه جشـنوارهها
ممتـاز میکنـد .در یـک جملـه ،جشـنواره رشـد کام ً
ال هـدفدار
اسـت و هویـت و مأموریـت خـود را از هدفـش دریافـت میکند.
شـایان :مـن شـخصاً بـر این
بـاور هسـتم کـه جشـنواره
رشـد مقـام واالیـی در معرفی
کتابهـای ارزشـمند و
متناسـب با برنامههای درسـی
دارد و شـاید تنها جشـنوارهای
اسـت کـه اولیـا و مربیـان و
دانشآمـوزان بـا فـراغ بـال و
راحتـی خیـال ،برگزیدههـا و
تقدیریهـای ایـن جشـنواره را بـرای مطالعـه خـود انتخـاب یـا
بـه دیگـران معرفـی میکننـد و یـا در کالسهـای درس و بـه
هنـگام نیـاز بـه مطالعـات بیشـتر از آنها بهـره میگیرنـد .علت
ایـن اقبال ،سـابقۀ طوالنی و چندین سـالۀ جشـنواره و مشـاهدۀ
خروجیهـای معتبـر آن طـی سـالهای اخیـر و اعتمـاد بـه
داورانـی اسـت کـه کتابهـا را برمیگزیننـد و معرفـی میکنند.
وجـه دیگـر ارزشـمندی جشـنواره در این اسـت که نویسـندگان
کتابهـای آموزشـی و ناشـران ایـن گونـه کتابهـا ،الگوهـای
ارزشـیابی جشـنواره را بـه عنوان مبناهای قابل اتـکاء برای تألیف
و انتشـار کتـاب مـد نظـر قـرار میدهنـد و میتـوان گفـت کـه
این جشـنواره هـم برای تولیدکننـدگان کتاب (ناشـران ،مؤلفان،
مترجمـان و  )...و هـم بـرای مخاطبـان کتابهـای آموزشـی
(دانشآمـوزان ،معلمـان ،مربیـان ،والدیـن ،کتـابداران مـدارس
و )...منشـأ خیـر و برکـت اسـت.
تفـاوت ایـن جشـنواره بـا جشـنوارههای دیگـر ،نگـرش و
جهتگیـری خـاص آن نسـبت به کتابهـای آموزشـی و مرتبط
بـا برنامههـای درسـی ،و بـه منظـور گسـترش و تعمیـق مفاهیم
کتابهـای درسـی از طریـق انتخـاب کتابهـا و مـواد آموزشـی
معتبـر و مطابـق بـا اسـتانداردهای آموزشـی و تربیتـی اسـت.

دوراندیـش :اگر اجـازه دهید از زاویه رشـتههای فنی و حرفهای
و مهارتـی بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـم .همانطـور کـه میدانید
آمـوزش فنـی و حرفـهای در رویکـرد جدیـد بـا چرخشهـای
اساسـی همـراه بـوده اسـت« .تعدیـل دروس فنـی و حرفـهای و
تلفیـق دانش ،مهارت و نگرش در عناویـن و محتواهای دروس»؛
«کاهـش حجم کتابهـای درسـی و بهرهمندی از اجزای بسـته
آموزشـی در کنـار کتاب درسـی»؛ «آموزش و ارزشـیابی مبتنی
بـر شایسـتگی»؛ «آمـوزش کلنگـر و تلفیـق شایسـتگیهای
فنـی و غیرفنـی» و «عبـور از حافظـه محـوری» از جملـۀ ایـن
چرخشهاسـت که همگی در اسـناد باالدسـتی مـورد تأکید قرار
گرفته اسـت.
بنابرایـن بـا رویکـرد جدیـد ،در دورۀ فنـی و حرفـهای و مهارتـی
کتابهـای درسـی بـا تغییـرات وسـیعی همـراه شـد .کتابهای
درسـی نونگاشـت بهگونـهای به رشـته تحریـر درآمدهانـد که در
سراسـر محتـوای کتـاب فعالیتهـای یادگیـری طراحـی شـده
اسـت .در ایـن روش تألیف ،یادگیری محتوای کتابهای درسـی
نیازمنـد تعامـل بیـن هنرجـو و هنرآمـوز و متـن کتـاب درسـی
اسـت؛ و پاسـخ فعالیتهـا را در خـارج از کتـاب درسـی و در
محیـط واقعـی زندگـی و کار باید جسـتوجو کرد .علاوه بر این،
پیشـرفت فناوری در حوزة مشـاغل و حرف ،خود نیازمند کسـب
دانش اسـت که فرایند یادگیری آن از طریق سـایر اجزای بسـته
آموزشـی امکانپذیر اسـت.
یکـی از ویژگیهـای آمـوزش فنـی و حرفـهای ،تناسـب ایـن
آموزشهـا بـا نیازهـای دنیـای کار و موقعیتهـای محلـی
اسـت و محتواهـای آموزشـی بایـد بـه گونـهای تنظیم شـود که
پاسـخگوی آن باشـد .بـه عنـوان مثال در رشـتههای کشـاورزی،
در شایسـتگیهای مربـوط بـه کاشـت و برداشـت ،محصولها در
مناطـق مختلـف کشـور متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن نمیتـوان یک
محتـوای واحـد بـرای همـۀ هنرجویـان تنظیم کـرد .بـه عبارت
بهتـر ،کتابهـای آموزشـی و تربیتـی میتواننـد تکمیـل کننده
اجـزای بسـته آموزشـی در رشـتههای فنـی و حرفهای باشـند
و ایـن جشـنواره نقـش مهمـی در انتخـاب و معرفـی کتابهـای
مناسـب دارد.
البته در ماده  12سـند برنامه درسـی ملی که بر سیاسـتهای
تولیـد مـواد و رسـانههای یادگیـری میپـردازد بـر توسـعه
سیاسـت چند تألیفی و زمینهسـازی برای مشـارکت اسـتانها،
و بخشهـای غیردولتـی در تولیـد ،تکمیل و غنیسـازی مواد و
منابـع تأکیـد دارد .ایـن مهم در مدل رهبری اثربخش سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی تحـت عنـوان سیاسـت چند
تألیفـی و سیاسـت مرزگسـتری نیـز بـه دفاتـر تألیـف تکلیـف
شـده اسـت .بنابرایـن در آینـدۀ نزدیـک و بـا فراهـم شـدن
بسـترهای الزم ،شـاهد مشـارکت بیـش از پیـش ذینفعان این
آموزشهـا در تدویـن کتابهـای آموزشـی فنـی و حرفـهای
خواهیـم بود.

کیا :جشنواره
کتابهای رشد تنها
جشنوارهای است که
برمحورکتابهای
آموزشی و با عنایت
به بحث یاددهی
و یادگیری برگزار
میشود
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امانی طهرانی:
داورها باید بدانند
کتابی که در
جشنواره انتخاب
میشود ،قرارنیست
کتاب دانشگاهی و
متن درسی دانشگاه
یا یک کتاب
پژوهشی باشد
و حیث کاربردی
بودن کتاب ،برای ما
بسیارمهم است
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ب رشـد تنهـا جشـنوارهای اسـت کـه بـر
کیـا :جشـنواره کتـا 
محـور کتابهـای آموزشـی و بـا عنایـت بـه بحـث یاددهـی و
یادگیـری برگـزار میشـود .دیگـر جشـنوارههای کتـاب ،اغلـب
بـر محـور کتابهـای غیرآموزشـی شـکل میگیرند و اگـر در آن
جشـنوارهها بـه ایـن کتابها هـم پرداخته شـود ،به نقـش آنها
در فراینـد یادگیـری توجـه نمیشـود .بنابرایـن میتـوان گفـت
جشـنواره از ایـن نظـر منحصربهفـرد اسـت .البتـه اشـتراکاتی با
ً
مثلا در جشـنوارۀ رشـد ،کتـاب
جشـنوارههای دیگـر هـم دارد؛
داسـتانی هـم ممکـن اسـت مـورد داوری قـرار گیـرد ،امـا همان
اثر داسـتانی هـم صرفاً از دریچـۀ تکنیکهای داسـتانی یا قدرت
خیالانگیـزی یـا خالقیـت نویسـنده نگریسـته نمیشـود.
یکـی دیگـر از ویژگیهـای جشـنوارۀ رشـد دو مرحلـهای بـودن
انتخاب کتاب در آن اسـت که در این بخش هم با جشـنوارههای
ت دارد .معموالً در این جشـنوارهها ،کار
دو مرحلهای مشـابه تفاو 
در مرحلـۀ نخسـت آسـانتر اسـت و کتابها از طریـق غربالگری
بـاال میآینـد .یعنـی داوران کتابهـا را ورق میزننـد و با مروری
نسـبتاً سـریع کتابهـا را بـه داوران مرحلـۀ بعـد میسـپارند .در
جشـنوارۀ رشـد ،داوری مرحلۀ اول هم بسـیار دقیق و در مقایسه
بـا جشـنوارههای دیگـر بسـیار طوالنـی اسـت .کتابهایـی کـه
بـه جشـنواره میرسـد ،بـا حوصلـۀ تمـام و توسـط تقریبـاً 200
کارشـناس موضوعـی در طول سـال مـورد ارزیابی قـرار میگیرد
و کتابهایـی بـه مرحلـۀ بعـد میرسـد که مناسـب و اسـتاندارد
شـناخته شـده باشـد .در مرحلـۀ بعـد ،بهتریـن کتابهـا در هـر

موضـوع از بیـن کتابهـای مناسـب انتخاب میشـوند.
موضـوع قابـل توجه دیگر درباره جشـنوارۀ رشـد تنـوع موضوعی
کتابهای جشـنواره اسـت و بـه لحاظ حجـم کار و تنوع موضوع
شـاید تنها با جایزه کتاب سـال قابل مقایسـه باشـد .برای نمونه
در هـر جشـنواره ،حداقل  30گروه داوری داریـم و از حدود 100
داور کمـک میگیریـم و ممکـن اسـت بهطور متوسـط چهارصد
جلسـه بـرای داوری برگـزار کنیـم .البتـه اگـر بخواهیم بـرای هر
موضـوع یک گـروه کام ً
ال تخصصی داوری تشـکیل دهیـم ،تعداد
گروههـا ممکن اسـت از چهـل هم باالتـر برود.
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بـه نظـر شـما ،کـم و کیـف داوریهـا در ایـن دوره از
جشـنواره چگونـه بـوده اسـت؟
امانـی طهرانـی :به نظـر مـن داوری را میتـوان به سـه بخش
تقسـیم کـرد :یکـی سـازوکار داوری اسـت کـه من فکـر میکنم
سـازوکار داوری هـم بـه لحاظ مراحـل کار داوری و هـم فرمهای
داوری ،بـه نقطـه پختگـی خـودش رسـیده اسـت .دوم ،انتخـاب
داوران اسـت کـه در ایـن زمینـه هـم ،بـا شـناختی کـه نسـبت
بـه داوران داشـتیم ،در اغلـب گروههـا از داوران مناسـبی بهـره
گرفتـه شـده بـود؛ گرچه امسـال با توجه به شـرایطی کـه درباره
همـکاری بـا نیروهـای بازنشسـته و رسـمی سـازمان پیـش آمد،
محدودیتهایـی در انتخـاب داور وجـود داشـت .امـا در بخـش

سـوم و نـکات کیفـی داوری ،تصور میکنم باید اهتمام بیشـتری
در توجیه داوران نسـبت به اهداف جشـنواره و مخاطبان سـهگانه
جشـنواره (معلمـان ،دانشآمـوزان و خانوادههـا) صـورت بگیـرد.
داورهـا بایـد بداننـد کتابـی کـه در جشـنواره انتخـاب میشـود،
قـرار نیسـت کتـاب دانشـگاهی و متـن درسـی دانشـگاه یـا یک
کتـاب پژوهشـی باشـد و حیـث کاربـردی بـودن کتاب ،بـرای ما
بسـیار بسـیار مهـم اسـت .البتـه در مجمـوع ،خوشبختانـه در
داوریهـا شـاهد انحرافهـای جـدی نبودیم.
شـایان :از نظـر مـن ،داوران جشـنواره همـواره افـرادی بـا
صالحیـت و دارای تجربـۀ آمـوزش و تألیـف کتابهـای درسـی
و آموزشـی بودهانـد و بررسـی سـوابق علمـی و آموزشـی داوران
ایـن دوره از جشـنواره نیـز نشـان میدهد که آنها افرادی آشـنا
بـه اسـتانداردهای کتابهـای آموزشـی و ارزیابـی آنهـا بودهاند.
البتـه ایـن طـور نیسـت کـه همـه آثـار و مـواد آموزشـی باید بر
اسـاس چهارچوبهـای تعریـف شـده و مشـخص تولید شـوند و
راه بـرای ارائـۀ ایدههـای نـو و خالقیـت نویسـندگان کتابها نیز
باز اسـت.
بـه نظـر من نقطه ضعـف جشـنواره ،ورود و حضور انـدک آثار در
برخـی حوزههای آموزشـی اسـت که بـه واقع شـاید نقطه ضعف
جشـنواره هـم محسـوب نشـود و بیشـتر به عـدم تولید آثـار در
ایـن حوزههـا یا عـدم اقبال ناشـران آنها به حضور در جشـنواره
برمیگـردد؛ ولـی بـه هر حال بایـد با همت کارشناسـان ،معلمان
و مؤلفـان ایـن گروههـا و ایـن حوزههـا برطـرف گـردد و تعـداد
ورودیهـای ایـن گروههـا ماننـد شـیمی ،علـوم و ...افزایـش پیدا
کنـد تـا داوران آثـار برگزیـده را از میـان تعـداد قابـل توجهی از
آثـار انتخاب و معرفـی کنند.
هاشـمی :آنچه که مشـخص
اسـت سعی شـده اسـت افراد
برجسـتهای بـرای داوری
انتخـاب شـوند و سـعی شـده
افـراد حداقـل در مراحل اولیه
به طور مسـتقل و بـدون تأثیر
گرفتـن از داوران دیگـر نظـر
دهنـد کـه ایـن خیلـی خوب
اسـت .منتهـا ممکـن اسـت
اسـم نویسـندهها یا ناشـران سرشـناس مقداری تأثیرگذار باشـد؛
خصوصاً وقتی که نویسـنده یا ناشـر رقیب این کتاب ،سرشـناس
نباشـد .بـه نظر مـن ،اگر مـا بتوانیم حداقـل در مراحـل ابتدایی،
اسـم نویسـنده و ناشـر را پنهـان نگهداریـم و محتـوا بـدون تأثیر
گرفتـن از ایـن عوامـل داوری شـود ،شـاید بهتر باشـد .کاری که
مـا معمـوالً در ارزیابی مقاالت علمی میکنیم؛ اسـم نویسـنده را

میپوشـانیم تـا از تأثیـر اسـمها بـر داوری جلوگیـری کنیـم.
امـا اتّفـاق خوبی کـه در این جشـنواره حس کردم ،دو سـه مورد
رفـت و برگشـتی بود کـه بین کمیته علمـی و گروههـای داوری
رخ داد .ایـن کار ،موجـب شـد در برخـی مـوارد ،عنایـت داوران
محتـرم ،بیشـتر از قبـل بـه سـوی اهـداف اصلـی و رویکردهـای
جدیـد آمـوزش و پـرورش جلب شـود.
البتـه تعـداد کـم کتابهـای رسـیده نشـان میدهـد کـه مـا در
ً
مثلا در علـوم
برخـی زمینههـا ضعیـف هسـتیم و کتـاب کافـی
پایـه بـرای داوری و انتخـاب کتـاب برگزیـده ارسـال نمیشـود.
شـاید بهتـر باشـد در این زمینـه امتیـازات و اهرمهای تشـویقی
ً
مثلا
بیشـتری را بـرای ناشـران و نویسـندگان در نظـر بگیریـم.
مـن خیلـی تعجـب کـردم کـه چرا کتـاب شـیمی خیلـی کم به
جشـنواره رسـیده اسـت و گروه شـیمی کتابی را انتخـاب نکرده
اسـت ،در حالـی کـه شـیمی از رشـتههایی اسـت کـه کشـور ما
بیشـترین مقـاالت علمـی و پژوهشـی را در آن دارد .پس نیامدن
کتـاب بـه ایـن معنـی نیسـت کـه نویسـندهای در ایـن حـوزه
نداریـم .بـه نظر میرسـد به ایـن دلیل اسـت که ما نتوانسـتهایم
ایـن مقالههـا را کاربـردی کنیـم و سیاسـتی در پیـش بگیریـم
کـه کتابهـا بـرای پشـتیبانی از برنامـه درسـی تولیـد شـود.
شـما میدانیـد علـوم پایه چـه اهمیتـی دارد و تمام پیشـرفت و
توسـعه کشـور در گروه توسـعه علوم پایه اسـت .به نظر میرسـد
جشـنواره بتوانـد نیازهـای آموزش و پـرورش را به ناشـران اعالم
کنـد تـا آنهـا بـر اسـاس ایـن نیازهـا بـه تولیـد کتاب مبـادرت
کنند .

بهرهمندی از داوران
با تجربه و متخصص
موضوعی که با
داوری کتابهای
آموزشی و تربیتی
هم آشنا هستند ،از
ویژگیهای فرایند
داوری در این
جشنواره است

دوراندیـش :فراینـد داوری
جشـنوارۀکتاب رشـد ،توسط
دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی
آموزشـی بهخوبـی تعریـف
شـده اسـت .بهرهمنـدی از
داوران بـا تجربـه و متخصص
موضوعـی کـه بـا داوری
کتابهـای آموزشـی و
تربیتـی هم آشـنا هسـتند ،از
ویژگیهـای فراینـد داوری در این جشـنواره اسـت .خوشبختانه
شـاخصها و مالکهای داوری که توسـط این دفتر تدوین شـده
و حاصل سـالها تجربـه و پژوهشهای علمی اسـت ،خود فرایند
داوری کتـاب را آسـانتر و بـا روایـی بیشـتر همـراه میسـازد .با
ایـن وجود یـک کمیته علمـی در جریان داوریهـای کتابها در
ایـن جشـنواره وجـود دارد که بـر فراینـد داوری نظـارت و از آن
مراقبـت مینمایـد.
کیـا :از آنجا که من در فرایند اجرایی جشـنواره هم نقش دارم،
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گلدانساز :تبیین
دقیق نیازها و
خواستههای
شوپرورش
آموز 
برای ناشران ،تبیین
دقیق معیارهای
سنجش و ارزیابی
برای ارزیابان،
ترویج آثارمنتخب
و معرفی آنها
به شکل گسترده،
ازجمله راههایی
برای بهبود کیفیت
برگزاری جشنواره
است

از فاصلـهای بسـیار نزدیـک در جریان داوریها هسـتم .هیچکس
نمیتوانـد بگویـد کار مـا بیعیـب اسـت؛ مـا هـم ایـن ادعـا را
نداریـم .امـا تمـام کوشـشمان را کردهایـم کـه کیفیـت داوری
روزبـهروز افزایـش پیدا کنـد ،و فراینـد داوری همواره با روشـنی
و وضـوح کامـل دنبـال شـود .مـا از داورانـی بهـره میگیریـم که
در وهلـه اول حتیاالمـکان بیطرفانـد و خودشـان در گروهـی
کـه داوری میکننـد ،ذینفـع نیسـتند .در وهلۀ دوم ایـن داوران
نسـبت بـه برنامههـای درسـی آگاهی دارنـد و در صـورت امکان
از تجربـۀ حضـور در کالس درس نیـز برخوردارنـد .داوری کـه
نسـبت بـه اصـول و رویکردهـای سـند تحـول و برنامه درسـی و
حتـی کتـاب درسـی شـناخت نـدارد ،نمیتوانـد کتاب مناسـبی
بـرای دانشآمـوز انتخاب کند .منظورم این اسـت کـه در انتخاب
داوران بـه جـز سـابقه علمـی و تجربـی و داشـتن وقـت بـرای
همـکاری ،توجـه به عناصـر دیگری هم الزم اسـت .امسـال البته
محدودیتهایی نیز در اسـتفاده از همکاران بازنشسـت ه سازمان و
حتی کارشناسـان رسـمی شـاغل در سـازمان ایجاد شـد که کار
انتخـاب داوران را سـختتر کـرد.
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بـه نظـر شـما جشـنواره کتـاب رشـد بـرای اثرگـذاری
بیشـتر چـه گامهایـی بایـد بـردارد؟
گلدانسـاز :خوشبختانـه
جشـنواره رشـد طی سالهای
اخیر جایـگاه با اهمیتـی برای
ناشـران یافتـه و تـا حـدودی
در جهتدهـی بـه تولیـد آثـار
مناسـب آموزشـی مؤثـر بـوده
و بـه همگرایـی ناشـران بـا
برنامههـای آمـوزش و پرورش
از جملـه برنامۀ درسـی کمک
کرده اسـت .اما این سـخن بدان معنی نیسـت که بهبود پیوسـتۀ
جشـنواره مـد نظـر دسـتاندرکاران قـرار نداشـته باشـد .بـه نظر
مـن بـرای ایـن امـر ،چنـد نکته بایـد مـورد توجه باشـد:
ابتـدا تبییـن دقیقتـر نیازهـا و خواسـتههای آمـوزش و پـرورش
بـرای ناشـران و مؤلفـان؛ ایـن کار باید در گام اول بـا تدوین دقیق
نیازهـا و سـپس بـا برپایـی جلسـات توجیهـی و با مدد رسـانهها
فراگیرتر شـود؛
در مرحلـۀ بعـد بایـد شـیوۀ دریافـت آثار بازبینی شـود بـه نحوی
کـه همـۀ ناشـرانی کـه منابـع آموزشـی تولیـد میکننـد ،مکلف
باشـند نسـخهای از آن را بـرای آمـوزش و پـرورش بفرسـتند تـا
رقابـت بیـن تمـام آثار شـکل بگیرد؛ چرا کـه در غیاب آثـار قوی،
ناگزیـر آثـار ضعیفتـر انتخـاب میشـوند و ایـن کار به جشـنواره

لطمـه میزند.
گام بعـدی ،تبییـن دقیقتـر معیارهـای سـنجش و ارزیابـی برای
ارزیابـان اسـت تـا علاوه بـر آنکـه مقایسـۀ آثـار بـا مؤلفههـای
دقیقـی صـورت میگیرد ،کتابهای مناسـب و اسـتاندارد معرفی
شـده بیشـترین ارتباط را با برنامههـای آموزش و پرورش داشـته
باشند.
ترویج آثار منتخب و معرفی آن به جامعه به شـکل گسـترده ،گام
بعـدی اسـت .ایـن انتظار بهجایی اسـت کـه هر ناشـر و مؤلفی در
پـی انتخـاب اثر خود ،از آموزش و پرورش دارد .سـازمان گسـترده
آمـوزش و پـرورش هـم توان بـرآوردن چنین انتظـاری را دارد .در
ایـن خصـوص ،بـه رغـم تالشهـای صـورت گرفتـه توسـط دفتر
انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی ،نیازمند کار بیشـتری هستیم.
در گام آخـر بایـد دربارۀ نـوع و میزان جوایز جشـنواره نیز تجدید
نظـر شـود و در ایـن خصوص هم شـأن آمـوزش و پـرورش و هم
ناشـر و پدیدآورنـده لحاظ شـود .در حال حاضر ایـن جوایز خیلی
برازنـدۀ آموزش و پرورش و جشـنوارۀ کتاب رشـد نیسـت.
امانـی طهرانـی :مـن
تصـورم بـر این اسـت کـه اوالً
مهمتریـن عامـل اثرگـذاری
همـان اسـتمرار اسـت کـه در
پاسـخ پرسـش قبـل اشـاره
کردم .یعنـی همه بتوانند روی
ایـن موضوع حسـاب کنند که
جشـنواره به طور منظـم و هر
سـال جدیتـر از سـال قبـل
برگـزار میشـود .نکتـه دوم این اسـت بتوانیم از تمـام امکانهای
موجـود در جامعـه که روزبهروز هم بیشـتر میشـود (مثل فضای
مجـازی) اسـتفاده کنیـم تـا کتابهایـی کـه در جشـنواره ،بـه
سـطوح مختلـف برگزیـده شـدن میرسـند ،بـه مخاطبیـن خود
معرفـی شـوند .مث ً
ال از فضای مجازی اسـتفاده کنیـم و کتابهای
برگزیـده را بـه مخاطبـان آثـار معرفی کنیـم .یعنـی کاری کنیم
کـه برگـزاری جشـنواره بـه اقتصـاد کتابهای خـوب کمک کند.
همـه بـه ایـن امید به جشـنواره وارد شـوند کـه اگر کتابشـان در
جشـنواره موفقیتـی حاصـل کرد،یک چـاپ ،دو چاپ ،سـه چاپ
بیشـتر منتشـر میشـوند .ایـن مهمتریـن عاملـی اسـت کـه در
جشـنواره بایـد دنبال شـود .باید مذاکـرهای با نهادهای پشـتیبان
انجـام شـود که از کتابهـای برگزیـده و منتخب حمایـت کنند.
ً
مثلا در انتخاب کتاب سـال توسـط وزارت ارشـاد رخ
ایـن اتفـاق
میدهـد .ایـن خیلـی مهمتـر از جوایـز نقـدی اندکـی اسـت کـه
مـا بـه نویسـنده میدهیـم .ناشـر اوالً کتـاب را برای پول منتشـر
نمیکند؛ منتشـر میکند تا کتاب به دسـت مخاطبان آن برسـد؛
پس هرچه شـمارگان کتاب بیشـتر شـود ناشـر خرسـندتر است.

ثانیـاً در بحـث مالـی ،فـروش کتاب برای ناشـر اهمیت بیشـتری
نسـبت بـه آن جایـزه مختصـری دارد کـه جشـنواره میدهـد.
ضمنـاً بایـد از تیم برگزاری جشـنواره تشـکر کرد .این نـوع کارها
در بخشهـای دولتـی معمـوالً بهتدریـج کماثـر میشـود ،امـا در
ایـن جشـنواره سـال به سـال بر کیفیـت کار افزوده شـده اسـت.
من خیلی مایلم مجریان این جشـنواره گزارشـی از حجم کارهای
انجـام شـده ارائـه بدهنـد .ایـن جشـنواره ،جـزء جشـنوارههایی
اسـت کـه بـا صرفهجویـی بسـیار زیـاد و بـا اندکتریـن بودجـه
برگزار میشـود .نشـریاتی هم که در حاشـیه این جشـنواره نشـر
میشـود ،معمـوالً حـاوی پیامهـا و اطالعـات ارزنـده و آموزندهای
بـرای ناشـران و نویسـندگان آثار آموزشـی و تربیتی اسـت.
دوراندیش :متأسـفانه امسـال هم کتابهای فنـی و حرفهای و
مهارتـی در جشـنواره نقش پررنگی ندارند؛ حال آنکه در کشـور،
موضوعـات بسـیار متنوعـی در آموزش حرفهـای و در دنیای کار
وجـود دارد کـه ناشـران میتواننـد بـه آن ورود کنند .شـاید الزم
باشـد جشـنواره در نحوۀ دریافت کتاب از ناشـران فنی و حرفهای
گامهـای متفاوتتـر یا بیشـتری بـردارد .البتـه چنانچه ناشـران
کتابهـای فنـی و مهارتی ،اطمینان نسـبی از حمایتهای بعدی
در فروش کتابهایشـان داشـته باشـند ،امکان مشـارکت بیشـتر
آنهـا در بخـش فنـی دور از انتظـار نیسـت؛ گرچـه ایـن موضوع
نیـاز به آموزش و اطالعرسـانی هـم دارد.
شـایان :بـه نظـر میرسـد اطالعرسـانی بیشـتر بـه ناشـران و
پدیدآورنـدگان کتابهـا و مـواد آموزشـی و مخاطبـان آنهـا
(معلمـان ،دانشآمـوزان و )...میتوانـد بـه اثرگـذاری جشـنواره
کتـاب رشـد در سـطح ملـی کمـک بیشـتری کنـد .همچنیـن
قـرار دادن معیارهـا و اسـتانداردهای ارزیابـی در دسـترس تولیـد
کننـدگان کتابهـا و مواد آموزشـی ،میتواند آنهـا را در تولید و
انتشـار کتابهای ارزشـمند آموزشـی یـاری دهد .افزایـش جوایز
جشـنواره و چشـمگیر کـردن آنهـا نیـز بـه هـر حـال میتوانـد
مشـوقی بـرای گسـترش فعالیتهـای حـوزۀ تولیـد باشـد و
سـرانجام معرفـی آثـار منتخب از رسـانههای جمعـی و گروهی و
بـا کمـک ابزارهـای جدید و سـنتی (بهویـژه از طریق رسـانههای
آموزشـی مثـل شـبکه آمـوزش تلویزیون) یـا هر وسـیلۀ دیگری،
بـر اثرگـذاری جشـنواره میافزایـد.
هاشـمی :برای اثرگذاری بیشـتر ،باید تولید محتـوا افزایش پیدا
کنـد و افزایـش تولیـد محتـوا منـوط بـه وجـود تقاضـا از سـوی
مخاطـب اسـت .بحث مطالعـه کتاب ،بحـث عمیقی اسـت که به
فرهنـگ مطالعـه در کشـور بازمیگـردد و واقعـاً نظـام آمـوزش و
پـرورش مـا نیـاز زیـادی بـه گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی در
بیـن دانشآمـوزان دارد و حتـی میتـوان سـاعتهای خاصـی را

بـرای مطالعـه در نظر گرفـت .ظاهرا ً در سـند برنامه درسـی ملی
هـم بـه ایـن موضـوع توجه شـده اسـت کـه سـاعتهایی را برای
مطالعـه آزاد دانشآمـوزان در نظـر بگیرند .اگـر آن فضای مطلوب
شـکل بگیـرد ،فکـر میکنـم کتابهـای آموزشـی و پشـتیبان
برنامـه درسـی ،جایـگاه مناسـب خـود را بیابنـد .اگـر آن فضـای
مطلـوب ایجاد شـود ،ایـن کتابهـا میتواننـد به عنـوان خوراک
سـاعتهای مطالعـه بچههـا بهخوبـی نقشآفرینـی کننـد.
نکتـه دیگـری کـه آقـای دکتر امانـی هـم فرمودند این اسـت که
شـما نبایـد فکر کنیـد بـا برگـزاری مراسـم اختتامیه جشـنواره،
کارتـان تمام میشـود .پایـان هر دور از جشـنواره در واقع شـروع
کار شماسـت .میتـوان کتابهـای منتخـب را در شـبکههای
اجتماعـی یـا سـایتها منتشـر کـرد و میدانیـد در شـبکههای
اجتماعـی پیامهـای کوتـاه و جـذاب بهراحتـی دسـت بـه دسـت
میشـوند.
کیـا :از نظـر مـن مهمتریـن
گام ،ایجـاد انسـجام کافـی
بیـن بخشهـای گوناگـون
آمـوزش و پـرورش و همراهی
آنهـا بـا سـازمان پژوهـش
در ایـن حـوزه اسـت .وقتـی
همـکاران مـن با زحمـت تمام
کتابهـای مناسـب را انتخاب
و فهرسـت کتابهای مناسـب
را منتشـر میکننـد ،بایـد از این فهرسـت با قـدرت حمایت کرد.
حمایـت از ایـن فهرسـت ،حمایـت از ناشـران و پدیدآورنـدگان
کتابهای مناسـب و اسـتاندارد اسـت؛ حمایت از پدیدآورندگانی
اسـت کـه سـرمایهها و مسـاعی خـود را در مسـیر همسـویی بـا
نظـام آمـوزش و پـرورش بـهکار بسـتهاند .کتابی که در جشـنواره
انتخـاب میشـود ،بایـد بـه سـادگی بـه کتابهـای درسـی و بـه
کتابخانههـای مـدارس راه یابـد.
اگـر هـم اشـکالی در کار مـا وجـود دارد ،یا حوزههایی از پوشـش
الزم برخـوردار نشـده اسـت ،بایـد بـا گفتوگـو بـه اصلاح و
گسـترش کارهـا پرداخـت .اینکـه هر کـس کار خود را بکنـد ،راه
حـل مناسـبی نیسـت .اگر مـا بتوانیم ایـن همدلـی و همراهی را
بیـن معاونتهـا و بخشهـای گوناگـون آمـوزش و پـرورش ایجاد
کنیـم ،گام بزرگـی برداشـتهایم .خوشبختانـه سرپرسـت محترم
سـازمان در همیـن مـدت کوتاهـی کـه مسـئولیت سـازمان را
بـر عهـده گرفتهانـد ،تالشهـای خوبـی را در ایـن زمینـه انجـام
دادهانـد کـه امیدواریـم دوام یابد و فعالیتهای مـوازی جای خود
را بـه همافزایـی نیروها و تسـریع حرکت و کامیابی بیشـتر بدهد.
پـس از آن میمانـد همـراه کـردن نهادهای فرهنگـی دیگر مانند
صـدا و سـیما بـا قانون.

کیا :کتابی که در
جشنواره انتخاب
میشود ،باید
به سادگی به
کتابهای درسی و
به کتابخانههای
مدارس راه یابد
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میزگرد
ناشران
هیئت تحریریه فصلنامه رشد جوانه

فرصت انتخاب بیشتر ،یعنی
خواندن کتابهای بیشتر
میزگردی با حضور ناشران کتابهای مناسب

شنیدن مواضع ،سخنان و ایدههای ناشران،از دغدغههای همیشگی ما در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی است .همانند سالهای
گذشته ،برگزاری جشنواره کتاب رشد را برای این کار بهان ه میکنیم و تا جای ممکن میکوشیم دوستانی را به میزگرد دعوت کنیم که
در میزگردهای پیشین کمتر حضور داشتهاند .در عین حال مراقبیم ناشران محترم ،در حوزههای مختلف نشر فعال باشند .البته ناشران
دیگری نیز به این نشست دعوت شده بودند که از حضورشان محروم ماندیم .محمدرضا توکل صدیقی ،مدیر مسئول انتشارات صابرین،
علی خاکبازان ،معاون انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،داریوش هفتبرادران ،مدیر مسئول انتشارات فرای علم،
فاطمه جمالی مدیر انتشارات پیک ادبیات و امیرصادق فراشبندیان ،مدیر تهران انتشارات خط سفید در این میزگرد حضور یافتهاند.
در لحظاتی از این نشست فریبا کیا ،معاون ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی نیز حاضر شده است.
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جوانه :چقدر با این موضوع موافق هستید که عدهای
کارشــناس در یک مرکز بنشــینند و کتابهایی را
انتخاب و به دانشآموزان معرفی کنند و این کار احیان ًا
چه محاسن و آسیبهایی دارد؟
توکل :حدود ســالهای
 ،73 ،72در برابــر ورود
کتابهــای غیر درســی به
مــدارس مقاومت میشــد.
بعدها آهسته آهسته این در
باز شد و خوشبختانه اکنون
این وضعیت بهتر و فضا بازتر
شده اســت .اما در پاسخ به
پرســش شما باید دید انتخاب با چه هدفی صورت میگیرد.
اگر ما به انتخاب مخاطب توجه کنیم ،طبعاً خیلی راه بهتری

است تا اینکه برای مخاطب کتاب انتخاب کنیم .هر انتخابی
نوعی اعمال سلیقه است و اینکه ما بخواهیم با سلیقه خودمان
بچهها را قالب بزنیم و حق آنها را در انتخاب نادیده بگیریم،
در واقع آن نظام هدایت درونی را که خداوند در انسانها قرار
داده که با آن دست به انتخاب میزنند و همان موجب رشد
انسانها میشود ،به نوعی مختل میکنیم .خب البته برخی
کتابها مشــخص است که با سن مخاطب متناسب نیستند
و موازین اخالقی و اجتماعــی را رعایت نکردهاند .اما بهطور
کلی باید اجازه داد دانشآموزان خودشــان کتابهایشان را
انتخاب کنند.
جوانه :آیا پیش آمده است که کتابی برای انتشار به
شما عرضه شده باشد و شما آن را به این دلیل که برای
مخاطب مناسب نمیدانید ،منتشر نکنید؟ یعنی پیش

از آنکه خواننده درباره کتاب اظهار نظر کند ،شما درباره
خوب یا بد بودن کتاب نظر بدهید و نظرتان را اعمال کنید؟
توکل :بله این اتفاق افتاده است؛ ولی من ناشر خصوصی هستم.
جایگاه من با شــما تفاوت دارد .ما در خانه خودمان میتوانیم هر
طور که دلمان میخواهد بچرخیــم .ولی وقتی بیرون از خانه پا
میگذاریم ،موازینی را باید رعایت کنیم .جایگاه دولت با یک ناشر
خصوصی فرق دارد .دولت باید بسترساز و فرصتساز باشد .گاهی
دولت این نقش را فراموش میکند و خودش وارد بازی میشود.
اینجاســت که یک رقابت نابرابر شکل میگیرد .من در نقش و
جایگاه خودم ،سیاســتها و تشخیص و سلیقه خودم را دارم؛ از
جایی هم برای این کار بودجه نمیگیرم .اما یک ناشر دولتی چون
از بودجه عمومی استفاده میکند ،مسئول است و حق ندارد طبق
ســلیقه خودش فعالیت کند .من اگر کتاب خوبی منتشر نکنم،
جامعه مرا اصالح میکند .مث ً
ال کتاب مرا نمیخرد و نقد میکند.
اتفاقاً یکی از نقشهایی که نهادهای دولتی میتوانند ایفا کنند
ایجاد فرصت نقد برای جامعه اســت .دولت باید فضای مناسب را
برای تعامل ناشر و مخاطب ایجاد کند و نباید نگران این موضوع
هم باشــد که مث ً
ال چهار تا کتاب هم منطبق بر سلیقۀ او نباشد.
حتمــاً چهارچوبهــا و خط قرمزهایی هم باید داشــت؛ اما این
چهارچوبها نباید آنقدر تنگ باشــد کــه کتابها فقط مطابق
با یک ســلیقۀ خاص منتشر و خوانده شوند؛ این در جامعه رشد
ایجاد نمیکند .البته معنیاش این هم نیســت که جامعه حتماً
کتابهــای خوب را میخرد .من باید به عنوان بازیگر این صحنه
سعی کنم سلیقۀ جامعه را هم رشد بدهم و راههایی را پیدا کنم
که جامعه کتاب خوب مرا بپسندد و انتخاب کند.
خاکبازان :من با جناب آقای
توکل موافقم که این ســازمان،
به عنــوان یک بخش دولتی باید
بســتر مناســب را برای ناشران
خصوصی فراهــم کند ،اما به هر
حال ما ناگزیر از انتخاب هستیم.
حتی اگر بخواهیم جشــنوارهای
برگــزار کنیــم کــه هدفــش
بسترسازی باشد ،باید از بین کتابهایی که در حوزههای مختلف
و موضوعات گوناگون منتشر میشود ،تعدادی را انتخاب و معرفی
کنیم .نفس انتخاب مشــکلی ایجاد نمیکند .چگونگی انتخاب و
راهکارها هســتند که باید حسابشده و دقیق باشند تا به هدفی
که یکی از آنها بسترسازی است برسیم.
کانون پرورش فکری ،خودش برگزار کنندۀ جشــنواره اســت
و ســازوکارها و اســتانداردهای خودش را دارد .گرچه نمیشود
گفت این سازوکارها بیاشکال است ،و خود من هم معتقدم یک
جاهایی بهتر میتوانســت عمل کند ،اما همواره تالش کرده این
ســازوکارها را روزبهروز بهتر کند که باید دیگران بگویند چقدر
موفق بوده اســت .اما بهطور کلی اصل انتخاب کتاب را نمیشود
کنار گذاشــت .وقتی قرار است جشــنوارهای عدهای را به عنوان
نویســنده ،مترجم یا تصویرگر یا کتاب شاخص به جامعه معرفی

کند ،طبعاً باید دست به داوری و انتخاب بزند.
هفتبرادران :من هم با اصل و ذات انتخاب موافقم .به نظرم
ما باید به جامعه کمک کنیم .در جامعهای که کتابخوان نیست،
باید ورود و کمک کنیم کــه کتابهای بهتر در اختیار مخاطب
قرار بگیرد .اگر حرفی هست ،بر سر چگونگی انجام کار است .من
در این زمینه حرفهایی دارم که در ادامه میگویم .البته میدانم
در انجام یک کار ،نمیشود همۀ سلیقهها را در نظر گرفت و همۀ
ناشران را راضی نگهداشت.
کیا :هــدف ما همین اســت
کــه فرمودید :ایجاد یک بســتر
مناســب بــرای تولیــد منابع
مناسب توسط ناشران .الحمدهلل
ایــن صحبتهایی که تا بدینجا
از ناشــران محتــرم شــنیدیم
نشــان میدهد که ناشــران هم
با ســازمان پژوهش همراستا و
همنظرند .همۀ ما قبول داریم که برای پرورش کودکان اصول و
چهارچوبهای خاصــی وجود دارد و از طرفی تعداد کتابهایی
که منتشر میشود خیلی زیاد اســت و احتماالً خود دانشآموز
نمیتوانــد همۀ کتابها را ببینند و از بین آنها کتابهای بهتر
را انتخــاب کند؛ یا معلمان و والدین او نمیتوانند همه را ببینند
و کتابهایــی را که حداقل این چهارچوبها را رعایت کردهاند،
به او معرفی کنند .البته ما منابع بســیار متنوعی را به مخاطب
معرفــی میکنیم و در نهایت او خودش از بین آنها دســت به
انتخاب میزنــد و منابع دلخواهش را برمیگزیند .اگر آموزش و
پرورش به اصل لزوم تنوع منابع باور نداشت ،میتوانست انتشار
کتابها را در انحصــار بگیرد و فقط کتابهایی را به دانشآموز
معرفی کند که توسط ناشران آموزش و پرورش منتشر میشوند؛
ولی امروز بیش از  1000ناشر ،هر سال  5000عنوان کتاب برای
ما میفرستند که نیمی از آن تأیید و معرفی میشود؛ این یعنی
پذیرش ســلیقههای متفاوت و احترام به تفــاوت ذائقهها .اتفاقاً
گاهی پیش میآید که ما کتابهای تولید شــده توسط ناشران
آموزش و پرورش را به دلیل بروز برخی اشــکاالت یا کوتاهیها
تأییــد نمیکنیم .ما هم بــه اصل تنوع منابع و تنــوع ذائقهها
معتقدیم و اگر در مســیر دستیابی به این هدف اشکال داریم،
شــاید یکی از بهترین راهها برای تصحیح اشکال ،گفتوگوهایی
مانند این با ناشــران محترم باشد .باز هم از حضور شما ممنون
و سپاسگزارم.
جمالی :من میخواهم ســؤال شما را با ســؤال جواب بدهم.
در ایران نهادهای غیر دولتی با ســابقهای ،مانند شــورای کتاب
کودک ،دســت به انتخاب و معرفی کتاب میزنند .چرا آموزش و
پــرورش از نتایج و خروجیهای این نهادها بهره نمیگیرد و چه
نیازی میبیند که خودش دست به انتخاب کتاب بزند .در حالی
که میتوانســت به آنها کمک کند این کار به صورت گستردهتر
انجام شود و آموزش و پرورش به همان نتایج اعتماد کند و دچار
موازیکاری نشود.

خاکبازان :نفس
انتخاب مشکلی
ایجاد نمیکند.
چگونگی انتخاب
و راهکارها هستند
که باید حسابشده
و دقیق باشند تا
به هدفی که یکی
ازآنها بسترسازی
است برسیم
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توکل :یک فرهنگ
پویا با جشنوارههای
مستقل و مردمی
شکل میگیرد.
نقش دولت باید
نقش بسترسازی
باشد
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جوانه :به نظر میرسد تقریب ًا هیچ یک از نهادهای فعال
در انتخاب کتاب ،توجهی به انتخاب کتابهای آموزشی و
خصوص ًا کمکدرسی نداشتند و دغدغۀ اغلب آنها معرفی
آثار غیرآموزشی و داســتانی بود که بعدها اغلب همان
گروهها هم کارشان را تعطیل کردند .طرح سامانبخشی
در زمینهای شــکل گرفت که جامعه با انتشــار گستردۀ
کتابهای کمکدرســی روبهرو بود و از نظر کارشناسان،
بســیاری از این کتابها ،فاقد کمترین کیفیت الزم و گاه
صرف ًا کپی از منابع دیگر و گردآوری ســؤالهای امتحانی
مدارس یا خالص ه کردن مباحث کتاب بودند.
هفتبرادران :کانون پرورش
فکــری بــرای کتابخانههــا و
فروشــگاههایش کتــاب خرید
میکند ،امــا کارش به جامعیت
و گستردگی ســازمان پژوهش
نیست .ســازمان هم به ارزیابی
و انتخــاب کتابهای آموزشــی
میپــردازد ،هم بــه کتابهای
تربیتی و داستانی در حوزه کودک و نوجوان.
جمالی :اســتنباط من این است که چهارچوبهای خاصی مد
نظر آموزش و پرورش است که میخواهد آنها اعمال شود.
خاکبازان :اینکه خانم جمالی فرمودند نهادهای موازی ،به نظر
من این موازیکاری نیســت .درست مثل این است که ما بگوییم
مث ً
ال چون بیســت تا ناشــر کتاب کودک منتشر میکنند ،پس
اینها دارند موازیکاری میکنند .گاه اتفاق افتاده که یک کتاب
را دو یا ســه تا ناشــر همزمان ترجمه کنند ،اما نمیشود گفت
چون ناشری مانند کانون کتاب کودک منتشر میکند ،پس هیچ
ناشــر دیگری نباید وارد این حوزه شود .رویکرد و کارکرد آنها
با هم متفاوت است .بنابراین جشــنوارههای متعدد که هر کدام
انتخابهای خودشان را هم دارند ،هرچه بیشتر شوند ،میتوانند
نظرهای مختلفی را نمایندگی کنند .این انتخابهای متنوع نافی
هم نیســتند و در یک فضای سالم ،به یک رقابت سالم و افزایش
کیفیت کار منجر میشود.
جمالی :کاری که آموزش و پرورش انجام میدهد ،با انتشــار
کتاب توســط بخش خصوصــی ،تفاوت ماهــوی دارد .آموزش
و پرورش نقش سیاســتگذار دارد و با شــورای کتاب کودک یا
الکپشت پرنده فرق میکند .حاال من یک سؤال دیگر میپرسم
و آن اینکه وقتی شــما فهرســت کتابهای مناســب را منتشر
میکنید ،فکر میکنید حوزه تأثیرگذاری شــما چقدر اســت و
کجاهاست؟
جوانه :شــما چون با فاصله و از بیرون تماشا میکنید،
شاید بهتر بتوانید پاسخ این سؤال را بفرمایید .نظر خود
شما چیست؟
فراشبندیان :اســاتید عزیز همۀ حرفهــا را زدند .من هم

موافقم که مرجعی باشد که کتابها را ببیند و محصوالت بهتر را
به مخاطب معرفی کند .بچهها نیاز دارند که محصول باکیفیتی را
دریافت کنند .متأسفانه واقعیتی است که بخشی از ناشران هدف
صرفاً تجاری دارند .ممکن اســت سازمانهای انتشاراتی هر کدام
در داخل خودشان بررســیهایی انجام دهند ،اما اینکه سازمانی
کتابهای رقبای مختلف را مســتقل از تبلیغات هر ناشر بررسی
کند ،ضرورت دارد.
جوانه :سؤال بعدی این است که چه کنیم که همسویی
بین ما و ناشــران یا تولید کنندگان منابع آموزشــی و
مخاطبان یا مصرفکنندگان این منابع استاندارد و مناسب
یعنی دانشآموزان و معلمان بیشتر شود؟
توکل :من ابتدا یک توضیحی دربــاره صحبت قبلیام بدهم.
مــا یک انتخاب نفئی داریم یک انتخــاب اثباتی .انتخابی که در
جشنوارهها انجام میشود از نوع اثباتی است؛ یعنی ما بقیه را نفی
نمیکنیم .میگوییم این کتابهایی که انتخاب کردهایم ،حداقل
از نظر ما بهتر از بقیهاند .اما انتخاب نوع اول در صدد نفی اســت.
یعنی میگوید این کتابها به درد نمیخورند و فکر میکنیم که
مناسب نیستند و شــما نباید سراغشان بروید .البته جایگاه شما
بین این دوتاست .اساســاً به نظر من کار دولت جشنواره برگزار
کردن نیست .حاال بر عکس شده است؛ اتفاقاً اکثر جشنوارههای
ما دولتی اســت! ولی یک فرهنگ پویا با جشنوارههای مستقل و
مردمی شــکل میگیرد .نقش دولت باید همان نقش بسترسازی
باشــد که گفتیم .دولت باید به این جشنوارهها کمک کند و شما
از خروجی این جشنوارهها استفاده کنید.
امــا عملکردی که بوده ،خوشبختانه با توجه به شــرایط ،تا به
حال خوب بوده اســت .این کارها در آموزش و پرورشــی انجام
میشــود که یک زمانی ،کتابهای غیر درسی را به مدارس راه
نمــیداد .حاال اینقدر فضا باز اســت کــه  50درصد کتابهای
منتشر شــده امکان ورود به مدارس را دارند .حرفهای ما نباید
باعث شــود که این روند را نبینیم و تقویت نشود .همین تالشی
که شده ،جای قدردانی دارد .من خودم هم که کتابها را میبینم
احساس میکنم واقعاً بیش از پنجاه درصدش به لحاظ محتوا یا
چاپ مناسب نیست.
من فکر میکنم این نگاهی که به جامعه اجازه انتخاب بیشــتر
میدهد به کتابخوانی بیشتر کمک میکند .چون اصوالً انسان از
داشتن فرصت انتخاب بیشتر ،استقبال میکند .احساس میکند
برای تشــخیص او احترام قائلاند .وقتی شــما برای خرید مایع
ظرفشــویی به مغازۀ ســر کوچه میروید ،برندهای محدودی
در آنجا هست که ممکن اســت برند دلخواه شما در بین آنها
نباشد؛ اما اگر به یک فروشگاه بزرگ بروید ،دهها برند مختلف را
میبینید .االن اســتقبال مردم از فروشگاههای بزرگ کتاب مثل
باغ کتاب در تهران خیلی زیاد است .خب در این فضا چون مردم
قدرت انتخاب بیشتری دارند ،کتابهای بیشتری هم میخرند و
بیشــتر هم میخوانند .این است که هر چه فیلترهای ما طوری
تعریف شــوند که مث ً
ال چند کتاب متوســط هم از آن رد شوند،

خیلی بهتر است.
در بحــث انتخاب از نوع اثباتی ،نهادهــای انتخاب کننده مثل
شورای کتاب کودک ،جشنواره کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران
کودک ،الکپشت پرنده ،شهید حبیب غنیپور و ...هر چه بیشتر
بشــوند ،به نظر من بهتر اســت .این موازیکاری نیست .این به
معنای تضارب افکار و سلیقهها و ایجاد فضای گفتوگوست.
جمالی :من که به موازیکاری
اشــاره کردم ،منظــورم انتخاب
یک نهاد دولتــی در مقابل نهاد
خصوصــی بــود؛ و اال در بخش
خصوصــی هرچــه نهادهــای
متفاوت بیشــتری حضور داشته
باشند ،بهتر است.
هفتبــرادران :بــه نظر من
حضور نهادهای دولتی در بخش نظارتی مشکلی ایجاد نمیکند؛
اساساً وظیفۀ دولت نظارت است؛ ما بیشتر با انتشار کتاب توسط
آموزش و پرورش مشکل داریم .ناشران دولتی از سرمای ۀ عمومی
بهــره میبرند و معمــوالً دغدغۀ بازار یا توجه به نگاه و ســلیقۀ
مخاطب ندارند .اغلب هم ســرمایه را هزینــه میکنند و از بین
میبرند و سال بعد دوباره سرمایۀ جدید جذب میکنند.
البته از نظر من ،اینکه شما بیش از  50درصد کتابها را تأیید
میکنید ،خوب نیســت و فایدۀ زیادی نــدارد .وقتی  50درصد
کتابهای موجود در بازار تأیید میشود ،از نظر من ،وجود نهادی
مانند شما ضرورت ندارد .شما وقتی به عنوان یک نهاد واسط بین
تولید کننده و مخاطب قرار میگیریــد ،باید به تمام معنا نقش
خودتان را ایفا کنید .قرار این اســت که کتابها همســو با سند
تحول و برنامه درســی باشــند .من یک بنگاه اقتصادی فرهنگی
هســتم ،اما نگاه شما تربیتی اســت .شما باید از هجمۀ اطالعات
و مفاهیم و کتابهای آموزشــی نامناسب به مخاطب جلوگیری
کنید.
زمانی "راهنمای تولید کتابهای آموزشــی" منتشر میکردید
کــه خیلی خوب بود .در آن زمان ،اوایــل توجه روی کتابهای
آموزشــی بود .بعدها کتابهای غیرآموزشــی هم به منابع مورد
ارزیابی اضافه شد.
اتفاقاً شما فقط باید به  30درصد کتابها مجوز ورود به مدرسه
بدهید تا ناشــران به تولید کتابهای خوب ترغیب شوند .از این
طرف ساختار کتاب خوب را مجددا ً تعریف کنید و البته خودتان
را با چهارچوبها و نیازهای امروز بازار منطبق کنید.
ن بینالمللی پرلز یک معیار اســت .ما در آزمونهای پرلز
آزمو 
همواره در ردیفهای آخر جهان هستیم؛ اما سال  2016م .برای
ما فاجعه بود .ما در این ســال ،در آزمون ســواد خواندن ،که به
معنای خواندن ،درک و استفاده از اطالعات است 41 ،نمره نسبت
به میانگین خودمان در  2011افت داشــتیم .این نشان میدهد
وضعیت خواندن در کشــور ما اسف بار است و یکی از مشکالت
نبود کتاب خوب است.
یکی دیگر از نقدهای من مربوط به ناهماهنگیهای موجود بین

بخشهای آموزش و پرورش اســت .شما کتاب را تأیید میکنید،
اما از آن طرف بازرسی و ارزیابی عملکرد ،معاونت آموزش ابتدایی
و دیگران میگویند کتاب کمکدرســی وارد مدرســه نشــود.
میگوییم این کتاب "داســتان" است؛ میگویند به ما گفتهاند با
هیچکس قرارداد امضا نکنیم .اگر قرار اســت کتابی وارد مدرسه
نشود ،پس فلسفه مصوبه  828و فلسفۀ حضور شما چیست؟
من ســالی بیســت تا کتاب بیشتــر تولیــد نمیکنم ،چون
نمیخواهم کیفیت کتابهایم آسیب ببیند .شما همه کتابهای
مــرا تأییــد کردهاید؛ چــون میدانم که بر اســاس چه اصول و
ســاختاری کتاب تولید کنم .کانون پرورش فکری هم کتابهای
مرا تأیید میکند ...خب شما چه حمایتی از من ناشر میکنید؟ از
"پخش مدرســه" به من زنگ زدهاند که بیا و به ما کتاب بفروش.
میپرسم کدام کتابها را میخواهید؟ میگویند این پنجتا کتابی
که اخیرا ً تأیید شــدهاند.میپرسم چطوری میخرید؟ میگویند
دوماهه میگیریم امانی .خب بودجۀ شــما از ما و از ملت اســت.
میگویند کتابت را بفروش و شــش ماهه پولش را میدهیم .در
این بازاری که من باید کاغذ را نقد بخرم ،باید شش ماهه بفروشم.
جمالی :ما ده ماهه هم میفروشیم.
متولی :معموالً پخشهای خیلی بــزرگ هم در همین حدود
کار میکنند.
هفت برادران :آنها مربوط به بخش خصوصیاند؛ این پخش
مربوط به دولت اســت و باید از من ناشــر که کتاب خوب تولید
میکنم ،حمایت کند .باید بگوید من دو ماهه تسویه میکنم و تو
برو در راستای برنامه درسی کتاب خوب تولید کن؛ من میشوم
مرکز فروش شما.
فراشبندیان :برگشت کتاب
هم باز اســت .یعنی هر قدر که
فــروش نــرود برمیگردانند که
این شــیوه شاید برای کتابهای
غیرآموزشــی و عمومی اشکالی
نداشــته باشــد ،اما کتابهای
کمکدرســی بازه زمانی خاصی
برای اســتفاده دارد و اگر فروش
نروند باید به تبع کتاب درســی تغییر کنند .کتابهای آموزش
و پرورش هم که در این چندسال تغییرات زیادی داشته است.
هفت برادران :این انتظار زیادی نیســت که آموزش و پرورش
به عنوان متولی آموزش و جریانســاز تربیتی در کشور ،بکوشد
انسجام درونسازمانی و بین بخشهایش را حفظ کند .وقتی شما
کتاب ما را تأیید میکنید ،مؤسسه محترم منادی تربیت باید بین
کتابهای تأیید شده و کتابهایی که تأییدیه شما را نگرفتهاند،
فرق بگذارد .به کتابهای تأیید شــده مث ً
ال پنج ســتاره بدهد و
امکان بدهد به کارشــناس استان که  70درصد کتابهایش را از
کتابهای تأیید شده و خوب بخرد.
خاکبازان :با این موضوع که باید از ناشــران خصوصی حمایت
کرد ،خیلی مخالف نیســتم .ولی ناشــران خصوصی بیدقتیها و
سهلانگاریهای زیادی هم در کار دارند .من یک بار برای بازدید

هفت برادران:
این انتظارزیادی
نیست که آموزش
و پرورش به عنوان
متولی آموزش
و جریانساز
تربیتی درکشور،
بکوشد انسجام
درونسازمانی و
بین بخشهایش را
حفظ کند
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جمالی :کتاب خوب
زیاد است؛ اما به
دست مخاطب
و دانشآموزان
نمیرسد
این کتابهای
خوب را به
دانشآموزان
معرفی کنید
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از کتابخانههای اســتانهای کانون رفته بــودم .کتابدار یکی از
کتابخانهها کتابی را از یک ناشــر موفق به من نشان داد و گفت:
آخر چرا چنین کتابی تأیید شــده؟ من نگاه کردم در صفحه اول
این داســتان پنج تا قتل اتفاق افتاده بود! یکی از بهترین ناشران،
کتابی درآورده که ترجمه اســت .نوشته دوشنبه اولین روز هفته
اســت! اینها فقط چند نمونه اســت .برخی از ناشرانی که پانزده
بیست سال هم ســابقۀ کار دارند ،اشتباههایی دارند که نمیشود
گفت .ما نمیتوانیم عنان اختیار را به بخش خصوصی بدهیم که
هر چه خواســت تولید کند و ما فقط نظارت کنیم .خب ممیزی
االن هم وجود دارد و چنین کتابهایی منتشر میشود .به نظر من
باید اجازه داده چند ناشر دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی
باقی بمانند تا سره از ناسره جدا شود .درست است که ناشر دولتی
بودجۀ دولتی میگیرد و مسئله فروش برایش مهم نیست و ممکن
است برخی ناشــران دولتی ،کتابهای فروش نرفته را انبارکنند
و در همــان زمان کتابهای جدیدی را منتشــر کنند؛ این عیب
هســت ،اما اینکه ناشــر دولتی نگاه صرف به بازار ندارد ،خودش
میتواند یکی از محسنات آن باشد .مشکل از نبود سازوکار صحیح
برای نظارت بر کیفیت است ،نه دولتی بودن ناشر.
هفت برادران :من میگویم همه ظرفیتها را متمرکز کنید در
جهت تولید کتاب خوب .این بخشی را که در اختیار شماست ،در
جهت حمایت از کتاب خوب به کار بگیرید تا ناشر به تولید کتاب
خوب تشویق شود .ما میخواهیم کتاب خوب تولید شود؛ ناشرها
کتابــی تولید نکنند که در صفحه اولش پنج تا قتل اتفاق بیفتد؛
کتابــی تولید نکنند که در آن ،بچه پدرش را به غول بدهد که با
سیبزمینی و سس بخورد!
جمالی :اینکه به نهادهای خصوصی انتقاد وارد اســت ،تردید
نیســت .ما نباید کار را برایشان را ســختتر کنیم .کمک کنیم
اصالح شــوند و کارشــان را بهتر انجام دهند .نبود کتاب خوب
هم مشــکل نیســت .به نظر من کتاب خوب زیاد اســت؛ اما به
دســت مخاطب و دانشآموزان نمیرسد .به نظر من این حرکت
مثبتی است که ساماندهی کتابهای بیشتری را تأیید میکند.
هرچه این دایره گستردهتر باشد ،به قول آقای توکل حق انتخاب
بیشتری به مخاطب داده میشــود .انتظاری که داریم این است
که ایــن کتابهای خوب را به دانشآمــوزان معرفی کنید .قب ً
ال
در انتهای کتابهای درســی کتابهایی را معرفی میکردید که
فهرست کوتاهی بود ،اما مورد توجه توده مردم بود و افراد زیادی
بــرای خرید آن کتابها مراجعه میکردند .مث ً
ال ما یک مجموعه
شــش جلدی داریم که در کتاب درسی معرفی شده است و بعد
از ده ســال ،هنوز که هنوز اســت افرادی برای خرید آن مراجعه
میکنند .شما زحمت زیادی میکشید ،فهرستگان تولید میکنید
و به مدارس میفرستید ،اما آیا دیده میشود؟ تعامل بیشتری با
مدارس داشته باشید و بپرسید که این فهرستگان کجاست و آیا
در اختیار معلمان گذاشــتند و آیا از آن استفاده میکنند؟ کاری
کنید که دانشآموز وقتی میخواهد با مادرش برود خرید کتاب،
از فهرست شما خرید کند.
هفت برادران :میشود یک اپلیکیشن ساخت.

جوانه :اتفاق ًا ساخت اپلیکیشن هم در برنامۀ دفتر هست
و سفارشش داده شده اســت .بخش مجالت رشد آماده
شده و االن در اپاســتورها قابل نصب است و انشاءاهلل
بخش کتاب هم به زودی ارائه میشود.
فراشبندیان :به نظر من هم مهمترین موضوع ایجاد هماهنگی
و همراستایی بین بخشهاست .ما جایی مراجعه کردیم و گفتیم
کتاب ما در کتابنامه رشد آمده است .به ما گفتند رئیس منطقه
به ما گفته فالن کتابها را استفاده نکنید .یعنی یک اعمال سلیقه
یا دستور شخصی ،مصوبه آموزش و پرورش را تحت تأثیر میدهد.
هفت برادران :من در پاســخ به ســؤالی کــه کردید ،چند تا
خواسته و پیشنهاد دارم:
ـ لطفاً فهرستی کامل از کتابهای مناسبمان را به ما بدهید؛
ـ در جشنواره فقط ناشران خوب را انتخاب نکنید؛ بررسی کنید
ناشــرانی را هم که در مسیر خوب شدن هستند ،تشویق کنید تا
دنبال کتابهای بهتر بروند؛ این تقســیم جوایز به ناشران انگیزه
میدهد؛
ـ در بحث داوریها ،مراقب کتابهای ترجمهای باشید .در کشور
ما سند  2030کنار گذاشته شده ،اما در کشورهای دیگر کتابها
را بر این اساس مینویسند و باید خیلی مراقب این کتابها بود.
شما میتوانید به آثار بومی امتیاز و ستارههای بیشتری را بدهید
تا مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند؛
ـ یک کتابچه راهنمای تولیــد کتابهای ادبیات کودک ،مثل
راهنمای تولید کتابهای آموزشی ،تدوین کنید؛
ـ معیارهای داوری را بهروز کنید و سعی کنید نگاههای داوران
به نیازها و خواستههای مخاطب نزدیکتر شود؛ این نزدیکی هم
باید شامل محتوا باشد ،هم تصویر؛
ـ و آخرین خواســتهام اینکه بستۀ آموزشــی را جدی بگیرید.
بستههای آموزشی میتوانند به دانشآموزان بسیار کمک کنند.
جوانه :فقط برای اطالع دوستان عرض کنیم که در پایان
هر سال فهرست کتابهای مناسب سال به همه ناشرانی که
کتاب مناسب داشتهاند ،تقدیم میشود .در حوزه داستان
جلسهای را با حضور ناشران برگزار کردیم که گزارشش در
جوانه آمده است؛ و موضوع بستههای آموزشی هم به طور
جدی در جلسات کارشناسان سازمان دنبال میشود.
خاکبازان :موضوع تفاوت سلیقۀ داوران ،که اشاره شد ،در همۀ
جشنوارهها اجتنابناپذیر است و هر کسی که کتابی منتشر کرده
است ،فکر میکند خوب است.
توکلی :من چند ســالی دبیر جشــنواره کتاب برتر بودم .در
جشــنواره داوران یک بحثاند ،شــیوۀ داوری یــک بحث دیگر.
ضوابط داوری و فرایند داوری خیلی مهم اســت و تا جای ممکن
باید کیفیت به کمیت تبدیل شود تا از حالت سلیقۀ صرف خارج
شــود .ضمن اینکه فرایند داوری هر چند ســال یــک بار باید
بازنگری شود.
جوانه :از حضور همۀ شما در این نشست سپاسگزاریم.

یادداشت
داوران
مصطفی خرامان داور گروه داستان نوجوان

چند نکته درباره داستانهای نوجوانان

از خودرو حمایت میشود ،از فرهنگ نه
نوجوانــان امروز به دلیل فضای مجازی و اطالعاتی که کســب
میکننــد بــا نوجوانان گذشــته تفــاوت دارند .مــن در کارگاه
داستاننویســی که با آنها دارم ،سعی میکنم کتابهای خوب
مربوط به سنشــان را در اختیارشان بگذارم ،ولی میگویند به ما
کتاب بز رگسال دهید .در واقع عالقهمندند که جلوتر از خودشان
باشــند .از نظر روحیه هم اغلــب نوجوانــان همینطورند .مث ً
ال
شعرهای شاعری را که برای نوجوانان شعر میگوید نمیخوانند؛
در عوض ســراغ شعرای دیگری مثل فروغ میروند .دوست دارند
بگویند ما بزرگ شدهایم .از سوی دیگر نویسندگان ما هم طوری
داســتان مینویسند که انگار اص ً
ال با حال و هوای نوجوان آشنایی
ندارند .یک داستان بچگانه مینویسند و به عنوان داستان نوجوان
ارائه میکنند .معلوم است که چنین داستانی مورد استقبال قرار
نمیگیرد .گاهی برخی نویســندگان فکر میکنند اگر قرار است
با نوجوان ارتباط برقرار کنیم ،باید داســتان عشــقی بنویســیم.
درحالیکه اینطور نیست .باید جمعی از عناصر ،از جمله هیجان،
در داســتان نوجوان کنار هم قرار بگیرند تا یک داســتان خوب
نوجوان شکل بگیرد .رمان نوجوان هم باید پیچیدگیهای خاص
خود را داشته باشد؛ اما چون ما نمیتوانیم در داستان کشش ایجاد
کنیم ،سعی میکنیم با نصیحت کردن حجم کار را باال ببریم که
به اثر لطمه میخورد.
تعداد کتابهای تألیفی در این دوره از جشنواره کم نبودند؛ اما
معموالً تعداد آثار ترجمه بیشتر است و اشکالش هم در این است
که این کتابها ،غالباً آثار منتخب نیســتند .ما وقتی به ناشــران
مشــورت میدهیم میگوییم اگر قرار اســت کتاب تألیفی خوب
باشد ،کتاب ترجمه باید عالی باشــد .اما مترجمان ما نمیتوانند
به کشورهای انگلیســی زبان بروند و کتابها را مطالعه و از بین
آنها برای ترجمه انتخاب کنند .بنابراین از فهرستهایی استفاده
میکنند که انجمنها یا کتابخانهها یا مراکز فعال در حوزۀ کتاب
پیشــنهاد میدهند .مترجمان از میان کتابهای معرفی شــده،

تعدادی را انتخاب و ترجمه میکنند .بنابراین اینطور نیست که
مترجمان در میان کتابها بگردند و کتاب خوب را انتخاب کنند.
زمانی آقای ابراهیمی الوند  200کتاب میخرید و از بین آنها 20
کتاب ترجمه میشد؛ خیلی گزیده کار میکردند .اگر قرار است ما
کتابی را ترجمه کنیم ،باید هم گزیده باشد؛ اما االن ناشران دنبال
چاپ مجموعهها هســتند که فروش بهتری دارد .این طور کتاب
منتشر کردن برای ناشر سود دارد ،برای مترجم هم صرفه دارد؛ اما
برای بچهها معلوم نیست مفید باشد.
ذهنیتی در جامعه ما وجــود دارد که جنس خارجی را بهتر از
جنس ایرانی میداند؛ حتی کاالی فرهنگیاش را .حال سؤال این
است که چرا برای حمایت از تولید داخلی بر خودروهای خارجی
تعرفــه میگذارند ،اما برای کار فرهنگی این کار را نمیکنند .چرا
آنقدر که از خودروســازان داخلی حمایت میشود ،از نویسندگان
داخلــی حمایت صورت نمیگیرد؟ آخرین جایی که به آن بودجه
میدهند ،مراکز فرهنگی ،آن هم مراکز وابســته به دولت اســت.
نوشــتن کار سختی است و گاه نویسنده طی یک سال یک رمان
مینویسد؛ بنابراین باید از نویسنده حمایت کرد؛ اما حتی مسئوالن
فرهنگی هم امتیازی برای تألیف قائل نیستند .االن بخش فرهنگی
ما روی حرکت اتوماتیک است؛ خودش حرکت میکند و کسی با
آن کاری ندارد.
این ذهنیت بر ناشــران ما هم اثرگذاشــته اســت .آنها بیشتر
مجموعههای خارجی را تهیه و ترجمه میکنند و کمتر کتابهای
تألیفــی را میپذیرنــد ،چون معتقدند کتابهــای تألیفی خوب
نیســتند .ناشر به طور طبیعی دنبال کسبوکار و سود است ،ولی
بعضی بی انصافی میکنند و فقط کســبوکار میکنند .باالخره
ناشر وارد حوزۀ کار فرهنگی شده ،و برای کار فرهنگی معیارهایی
وجود دارد .مثل حمایت از نویسندگان داخلی و تشویق نوجوانان
به خواندن داســتان ایرانی .البته این نکته غیرقابل انکار است که
داستان ایرانی اگر جذاب باشد نوجوانان استقبال میکنند.
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فریبرز بیات ،عضو گروه داوری علوم و مطالعات اجتماعی

کمی
رشد کیفی ،تنزل ّ
شانزدهمین «جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد» در
حالی برگزار میشــود که تگناها و رکــود اقتصادی و اجتماعی
تأثیر خود را بر حوزة فرهنگ و نشــر نیز بر جای گذاشته است.
در چنین شرایطی که تأمین نیازهای اولیه اولویت پیدا میکند،
اولین کاالیی که از ســبد خانوار حذف میشود ،اقالم و کاالهای
آموزشی و فرهنگی چون کتاب هستند .از همین رو شاهد رکود
فعالیت نشــر و محدود شدن عنوانها و شــمارگان کتابها در
حوزههای متفاوت ،از جمله حوزة علوم اجتماعی ،در این دوره از
جشنواره هستیم.
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کمــی عنوانها و شــمارگان ،معدود
امــا با وجود ایــن نزول ّ
کتابهایی که در این حوزه به جشنواره رسیدهاند ،از نظر کیفی
از ویژگیها و برجستگیهای چشــمگیری برخوردار بودهاند که
برخی از مهمترین آنها را چنین میتوان برشمرد:
فرهنگها و دایرةالمعارفهای عمومی و موضوعی و تخصصی
کودک و نوجوان در حوزة علوم اجتماعی ،در این دوره از رشــد
قابل توجه و کیفیت قابل قبولی برخودار بودهاند.
آشنایی با مفاهیم حقوقی ،بهویژه ،حقوق شهروندی ،موضوع
برخی از کتابهای این دوره از جشــنوار در حوزۀ علوم اجتماعی
بود .با توجه به اهمیت موضوع حقوق و مسئولیتهای شهروندی
و نیز پیچیدگیها و مســائل و مشــکالت زندگی اجتماعی ،این
دســته از کتابها بــرای معلمان و دانشآموزان بســیار مفید و

کاربردی خواهد بود.
طرح مهارتهای اساســی زندگی اجتماعــی در قالبهای
غیرمستقیم و داستانی برای کودکان ،یکی از گرایشهای مثبت و
قابل تقدیر حوزة نشر علوم اجتماعی در این دوره است.
تولید کتاب به شکل چندرسانهای همراه با « ،»DVDفیلم
و معرفی ســایتها و اپلیکیشنهای مناسب و مرتبط ،یکی دیگر
از گرایشهای جدید در حوزة نشــر کتابهای آموزشــی علوم
اجتماعی است که در این دوره از جشنواره ،با وجود شمار اندک،
روند آن آغاز شده است.
تالشهای اولیهای از بعضی ناشــران و نویســندگان برای
شرح مفاهیم ،نظریهها و مکاتب جامعهشناسی ،متناسب با فضای
فرهنگی جامعه آغاز شــده است که ضمن تقدیر ،جای تقویت و
تالش بیشتری دارد.
تالش برای تجسم تصویری و گرافیکی مفاهیم و موضوعهای
اجتماعی و نوعی «اطالعنگاری» همراه با بهرهمندی مناســب از
تصویرســازی و رنــگ در مجموعهای از کتابهــای حوزة علوم
اجتماعی این دوره از جشنواره دیده میشود.
چشــمانداز زیبا و خوشآب و رنگ شــدن کتابها از یکسو و
طرح مباحث در قالب طرح و اطالعنگاری از سوی دیگر ،افزایش
عالقه و رغبت مخاطبان کودک و نوجوانان را به مطالعه ،و توسعة
فرهنــگ خواندن را بیش از پیش دامــن میزند و جای تقویت،
توسعه و تقدیر دارد.

کتابهای مهارتهای
زندگی

مدتی است مسابقهای بیامان در میان ناشران ایران برای انتشار
کتابهایی پیرامون مهارتهای زندگی درگرفته اســت .بازنشــر
چنین کتابهایی شــبیه از تنور درآوردن نان ســنگک ماشینی
شده است؛ نه از آرد مناسب و حرارت پخت بهاندازه بهرهای دارد
و نه لذت کندن ســنگهای چســبیده به نان با آن همراه است.
اینگونه کتابها هم همینطورند .ممکن اســت مزهای داشــته
باشند ،اما بسیاری از آنها خالی از محتوای مؤثرند.
ناشــران از رویکرد جدید وزارت آموزشوپرورش مطلع شدهاند
و حاال ســیل کتابهای خارجی در این زمینه است که به سمت
واحدهای تولید ناشــران سرازیر شده و ســیل دانشجویان زبان
و متخصصان اســتفاده از مترجم «گوگل» به ســمت ناشــران
و در نتیجــه کتابهایی بیرون میآیند که نــه بافرهنگ بومی
ما ســازگارند و نه مطلب مفیدی در این زمینــه در آنها یافته
میشــود .ناشران محترمی هم هســتند که حسابشدهتر با این
مقولــه برخورد میکننــد و رعایت اصول حرفهای در آثارشــان
هویداســت .اما در این مسابقه آنها برندهترند که هیچ اصلی جز
تجارت کتاب در اندیشه ندارند.
در شش ماه گذشته بیش از  200کتاب در موضوع مهارتهای
زندگی خوانده و بررســی کردهام .با قاطعیــت میتوانم بگویم،
نزدیک به صددرصد آنها ترجمــۀ آثار خارجیاند .آنها هم که
حکم تألیف دارند ،برگرفته از آثار خارجیاند.
باال رفتــن از نردبــان رویکردهــای وزارت آموزشوپرورش و
سودجوییهای تعدادی از ناشران فضای کار را چنان آلوده کرده
است که دیگر صدای متخصصان این رشته به هیچ جا نمیرسد.
ظاهرا ً نگاه بــه موضوع مهارتهای زندگــی هنوز تخصصی و
جدی نشده است .تنها کسانی که این موضوع را جدی گرفتهاند،
سودجویان هستند و بهنظر میرسد ،تنها کسانی که مهارتهای
زندگی! را خوب بلدند ،همین ناشران سودجو هستند.
سوی دیگر ماجرا مربوط به فهم عمومی ما از مقولۀ مهارتهای
زندگی اســت .متأســفانه هر چندگاه واژههایی باب میشــوند و
خالیق با این واژهها زندگی میگذرانند .واژهها مد میشوند و این
مدگرایی افراطی سرنوشت مبهم کودکان معصوم ما را هم هدف

قرار داده است.
در گذشــته والدین عالقه داشــتند بگویند بچهشان «باهوش»
اســت .امروزه عالقه دارند بگویند فرزندشان «خالق» است .چون
واژة خالق و خالقیت امروزیتر و ُمدتر اســت .مدتی هم «هوش
هیجانی» ( )EQمد شــده بود و امــروزه هوشهای چندگانه مد
روز است .هوشهای چندگانه بدون بستر مطالعاتی مناسب ،ورد
زبان معلمان ،والدین و مربیان شده است .واضع نظریة هوشهای
چندگانه ،هوارد گاردنر اســت .خودش عقیده دارد که هنوز این
نظریه کامل نیست ،ولی در ایران آن را کامل میدانند و بر اساس
آن برنامههای گستردهای اجرا میشود.
هنــوز هیچ کتاب عالمانه و دانشــگاهی در این زمینه در هیچ
دانشگاهی تدریس نشده اســت ،اما به برکت رقابت مدرسههای
غیردولتــی با هم ،همه متخصص این رشــته از دانش شــدهاند
که هنوز بهصورت شــبهعلم است .هنوز هم وقتی از مهارتهای
زندگی صحبت میشود ،موارد دهگانۀ «سازمان بهداشت جهانی»
یادآوری میشــود .در حالیکه امروزه ایــن ده مورد برای توجه
به آموزش مهارتهای زندگی کافی نیســت .امروزه مدل «»4H
در حال گســترش اســت که تمامی موارد مهارتهای زندگی،
مهارتهــای شــهروندی ،مهارتهای مدیریتــی و مهارتهای
سازمانی را در برمیگیرد.
شــعار « 4Hآموزش از طریق عمل کردن» است .منظور از این
شعار این عبارت است« :یادگرفتن چگونه انجام دادن از طریق به
انجام رســاندن ».اگر به این عبارت توجه کنیم ،میبینیم بیشتر
کتابهایی که منتشرشــدهاند ،حتی در کشورهای دیگر ،به این
موضوع توجه ندارند .بیشــتر آنها درواقع بچهها را با دانش کلی
مهارتهای زندگی آشنا میکنند و آنها را در زندگی کردن ماهر
نمیسازند .این موضوع نگرانکننده است.
پیشنهاد من این است که ستاد یا کمیتهای در «سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی» ایجاد شود و با دعوت از همۀ کسانی که
در ایــن زمینه کار علمی کردهاند و حتی دعوت از کارشناســان
بینالمللی ،یک برنامة جامع آموزش مهارتهای زندگی منطبق
با زیســتبوم و سبک زندگی ایرانیـ اســامی طراحی و تدوین
کنند و از ناشران خواسته شود که در این چارچوب عمل کنند.

علیرضا متولی ،عضو گروه داوری مهارتهای زندگی ،تفکر و سبک زندگی

سنگک ماشینی و
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کاوه تیموری ،عضو گروه داوری فرهنگ و هنر

آزاد کردن انرژی پنهان
و متراکم معلمان با

تربیت معلمان مؤلف

شانزدهمین جشنواره کتابهای رشد در بخش فرهنگ و هنر
دســتاوردهای قابل اعتنایی دارد .هدف جشــنواره ،ساماندهی
به منابع تربیتی و آموزشــی اســت که دانشآمــوزان و معلمان
بهعنوان ســرمایهای ارزنده از کتابهــای بخش خصوصی بهرة
الزم را در شــکوفایی هر چه بهتر فرایند آمــوزش بهکار بندند.
اگر بخواهیم یکراست و بدون کلمهتراشی به سراغ اصل مطلب
برویم ،مأموریت جشنواره تحقق یک «مدل آرمانی» است که در
کتابهای حوزه فرهنگ و هنر ،ابتکار ،خالقیت و نوآوری متبلور
میشــود .این مدل آرمانی هر چند که دیرپای اســت اما دور از
دســترس نیست .همواره و همیشــه در کتابها شاهد رگههای
ارزنــدهای از مؤلفههای پیشگفته بودهایم .در عین حال مســیر
مطلوبی که باید طی شود باز پیشروی رهروان است.
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ارزیابی کارشناسانه و نگاه تحلیلی به تولیدات کتابهای حوزة
فرهنگ و هنر با رویکرد آموزشــی این اســت که در این نوع از
کتابها وجود نویسندة حرفهای بسیاربسیار محدود دیده میشود.
هــر مؤلف یا فرهنگور یا هنرمند عزیزی بعد از دلدادگی به یک
هنر یا پس از چند ســال تدریس ،به این فکر میافتد که یافتهها
و دریافتهای خود را در قالب کتابی قلمبند کند تا به همینسان
دیگران نیز از تجربیات وی نیز بهره گرفته ،در آن ســهیم شوند.
این نیت خوب و ارزنده گرچه گوشهای از نیازهای کمکآموزشی
هنر را در عرصه تعلی موتربیت هنری پوشــش میدهد اما بخش
عمده آن را بیپاســخ میگذارد .همین نکته موجب میشود که
در بررسی آثار و تولیدات و کتابهای هنری ،هر ارزیاب منصفی
نتواند به رضایت مورد نظر برسد و دلیل این امر نیز این است که
کاستیهای کتابهای تألیفی کم نیست.
برای رفع این کاستی مهم چه باید کرد؟ سالها پیش در سازمان
پژوهش دورههای تربیت مؤلف برگزار میشد .مخاطبان این دورهها
عمومــاً از همــکاران فرهنگی باذوق و اهل قلم بودند .مدرســان
تربیتمعلم و حتی فضالی حوزه در آن شرکت میکردند .در آن
دورهها که ظرف دو تا سه هفته برگزار میشد؛ اصول کتابنویسی
با در نظر داشــتن هدفهای آموزشــی و ویژگیهای مخاطب به
بحث گذاشــته میشد .به نظر میرســد احیای این دورهها برای

همکاران اهل قلم مفید خواهد بود ،زیرا تجلی آنها را میتوانیم در
کتابهای تولید شده به توسط بخش خصوصی دریابیم .اگر هدف
نهایی ابتکار و نــوآوری و منحصر بودن کتاب به لحاظ محتوایی
اســت ،گریزی از این موضوع نخواهد بود .بر این نکته باید افزود
هر کتابی که به قلم مؤلفان غیر معلم تنظیم میشــود در نهایت
شماری از مؤلفهها را نخواهد داشت .بنابراین استفاده از بدنه عظیم
آموزشوپرورش همانند حفر چاههایی اســت که در کمعمقی به
آب سرشار میرسند .یا حداقل کار این خواهد بود که ناشران فعال
در بخش فرهنگ و هنر نویسندگان خود را برای طی دورة تربیت
مؤلف معرفی کنند که با اطمینان باید گفت نتیجة دوره به نگرش
مثبت و نگاه کیفی آنها خواهد انجامید.
نکتــة دیگری که براســاس تجربیات داوری قابل ذکر اســت
موضوع ترجمه کتابهای هنری است .زیرساختهای فرهنگی و
اجتماعی هر جامعه در شکلگیری آثار هنری و تولیدات آموزشی
آنها نقش مستقیم دارد .بهعنوان مثال کتابهای هنری فرهنگ
غرب از این ویژگی برخوردارند .بهطور نمونه تجربه کشــور ما با
تجربــه غرب از اختراع پدیده چاپ یــا ورود به دنیای مجازی و
الکترونیک الزاماً خطی و بر هم منطبق نیست .بهعبارتی ترجمه
مســتقیم و بیافزود و کاســت کتابهای هنری غربی نمیتواند
بــا نیازها و مقتضیات مخاطب ایرانــی پیوند طبیعی بخورد .این
پیوند ،پیوندی عاریتی و شــکننده است .به همین دلیل ضروری
است انتخاب متون ترجمهها با داشتن ویژگی مهم «سازگاری با
محیط هنری کشــور» مورد توجه قرار گیرد .هر ترجمهای الزاماً
مفید و مؤثر نیســت و حتی مؤلفان میتواننــد با گرفتن ایده و
براســاس نیازهای جامعه نســبت به تدوین و تهیة متون هنری
اقدام کنند .این کار حداقل از معایب ترجمة مستقیم و غیرمفید
خواهد کاست.
ســخن پایانی این است که در این عرصه نیازمند تکاپو و تالش
دبیران و مدرسان هنرکشــور هستیم .به دست دادن تولیدات و
کتابهای هنری که به اصول و معیارهای جشنواره نزدیک باشند
امری دشوار نیســت؛ زیرا این انرژی فوقالعاده برای بروز در این
عرصه کام ً
ال موجود اســت و فقط بــه همراهی همکاران و ایجاد
بستر به توسط مسئوالن وابسته است.

بهایی شبیه روغن،
کتا 
گزارشگونهای از وضعیت
کتابهای کمکدرسی ریاضی
در نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران هســتم .مانند هر سال
رفتهام سری بزنم و ببینم چه کتابهایی به تازگی چاپ شدهاند.
همچنین سراغی بگیرم از ناشران قدیمی که سالهاست در حوزة
آموزشبنام و مطرح هســتند ،ولی همچنان در نمایشــگاههای
کتاب ،در غرفههای ناشــران عادی حضور دارند .این دو سه ناشر
غرفههایشــان کموبیش پُرمراجعه اســت و همیشه حرفی برای
گفتن داشتهاند.
کمی از ســالن ناشران عادی دور میشــوم و میروم به سمت
ســالنهای ناشــران آموزشــی .کمکم ازدحام جمعیت بیشتر و
بیشتر میشود .گویی وارد دنیایی دیگر شدهام! صفهای طوالنی
ســفارش کتاب ،صفهای خرید و پرداخــت صندوق ،همهمه و
هیاهو ،پوسترهای عجیب و غریب ،واژههای متفاوت برای تبلیغ
غرفــه یا یک کتاب یا مجموعة کتابی خــاص ،و  ...ظاهرا ً دنیای
«کمکدرسی» با دنیای نشر و کتاب بسیار تفاوت دارد.
شــاید بگوییدُ :خب باید هم متفاوت باشد! کتابی که قرار است
ِ
آموزش کودکان و نوجوانان و جوانان
کمک
بهصورت تخصصی به
ِ
بیاید ،با یک کتــاب عمومی برای مطالعه قطعــاً تفاوت دارد ،و
ناشــرش هم با یک ناشــر عادی .ولی مگر ناشری که بهصورت
تخصصی برای احیای فرهنگ ایران و ایرانی ،به چاپ کتابهای
نفیس دست میزند ،یا ناشری که بهصورت تخصصی کتابهای
تألیفی یا ترجمهای فلســفه را منتشر میکند ،یا ناشری که فقط
در حوزة کودک کار میکند ،کار تخصصی نمیکنند؟ خب اینها
هم دارند کار تخصصی میکنند و بههرحال با ناشــران عادی که
تخصصــی کار نمیکنند ،تفاوتهایی دارند .ولی این همه تفاوت
در حوزة کمکدرســی ،چرا؟ آنقدر کــه حتی واژههایی که برای
تبلیغ و معرفی به کار میرونــد ،این قدر عجیب و دور از دنیای
کتاب باشــند؟ و شاید بیشتر نزدیک به دنیای کاالهای مصرفی،
مانند روغن ،شامپو و برنج؟!
آری! کتاب کمکدرســی با کتاب معمولی تفاوت دارد و اتفاقاً
نوشتن آن خیلیخیلی دشوارتر از نوشتن یک کتاب عادی است.

به تکتک کلمات آن باید فکر کرد ،به محتوای آشــکار و پنهانی
که مطالعة آن به دانشآموز میدهد ،باید توجه داشت ،به فرهنگ
آموزشــی زیرپوستی آن باید حواســمان باشد؛ و خالصه نوشتن
چنین کتابی ،از تدریس هم سختتر است .مخاطب تدریس یک
معلم ،سی چهل نفر هستند؛ اما مخاطب هریک از این کتابهای
کمکدرسی ،به صدها هزار نفر میرسند.
هنوز میان همهمة آدمها در غرفههای کمکدرســی هســتم.
کتابهای مربوط به ریاضی دورة اول متوسطة بعضی از ناشران
را برمــیدارم و فقــط روی جلدهایشــان را میخوانــم« :لقمه
تیزهوشــان  100نکتة ریاضی هشتم هندســه»؛ «پرش معدل
ریاضــی »9؛ «کتاب کار ریاضی پایة 7ـ اُم یک قدم تا »20؛ «با
استفاده از نرمافزار واقعیت افزوده جواب تو مشتته دفتر ریاضی
هشــتم»؛ «آپ ریاضی »7؛ «کتابهای روبیک کتاب آموزش و
تمرین ریاضی پایة نهم درسنامة کامل و جامع نمونة ســؤاالت
بدونپاســخ حل مثالهــای مفهومی»؛ «ریاضــی نهم آس»؛
«40قدم همراه با اپلیکیشــن رایگان  124درسنامة آموزشــی
 988پرســش چهارگزینــهای  1200دقیقه فیلم آموزشــی»؛
«مجموعــة کتابهای آیکیــو ویژة دانشآمــوزان برتر آموزش
کامل +تســتهای مدارس برتر و ســری »IQ؛ «تابستانه اولین
کتــاب با قابلیت دریافت کارنامه ویژه کار در تابســتان هفتم به
هشــتم»؛ «کتاب کار و تمرین ریاضــی  8درسنامه تمرینهای
فراوان و گوناگون پرسشهای اســتاندارد چندگزینهای و بیش
از اینها برای چیرگی بر مفاهیم درسی»؛ «بانک سؤال هوش و
استعداد تحلیلی نهم»؛ و ...
بگذارید هیچچیز دربارة محتــوای کتابهایی که واژگان روی
جلدهای آنهــا اینها هســتند ،نگویم .حتی دربــارة فرهنگ
یـیادگیری و عادتهایی که در آموزش این مملکت ایجاد
یادده 
کردهانــد و میکنند نیز هیچ نمیگویــم .تو خود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل!
به راستی به کجا داریم میرویم؟

سپیده چمنآرا ،عضو گروه داوری ریاضی

شامپو و برنج...
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هوشنگ شرقی ،عضو گروه داوری بازی و سرگرمی

بازی یک ضرورت است ،نه وسیلهای برای
اوقات فراغت

به گمان من بازی و ســرگرمی برای هر انســانی ،از آغاز سن
تشــخیص تا پایان عمر ،یک ضرورت اســت و نهتنها وسیلهای
بــرای پر کــردن اوقات فراغــت .درواقع انســان اوقات فراغت
ندارد! و بازی و ســرگرمی خود هدف است .از بازیهای سنتی
و معمــوالً گروهی دوران کودکی (لیلــی و گرگمبههوا و  )...تا
بازیهای رایانهای ،همه و همه باید هدفمند و سنجیده انتخاب
و اجرا شــوند .البته در این میان کتابهایی هم با هدف سرگرم
کردن خواننده اغلب کودک و نوجوان تألیف و ترجمه شــدهاند
و بســیاری از نشــریات و بهخصوص نشــریات ویژة این سنین
هــم صفحهای ویژه این منظــور دارند .به نظر مــن این قبیل
سرگرمیها و بازیهای مکتوب نخست باید به قدر کافی جذاب
باشــند تا کودک و نوجوان را جــذب و ارضا کنند و دیگر آنکه
کودک یا نوجوان و والدین احســاس کنند که پس از چالش با
این ســرگرمیها چیزی آموختهاند و یا مهارتی در آنها تقویت
شــده است .برای رســیدن به این هدف ،توصیهام این است که
مــوارد زیر در نگارش یــا انتخاب اینگونه آثــار برای ترجمه،
مدنظر قرار گیرد:
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 .1اگر در کتاب معمایی مطرح میکنید یا از خواننده میخواهید
کاری را انجام بدهد ،تصویری رسم کند ،مسیری را مشخص کند
و  ...برای او وضعیت موجود و شــرایط حل معما و محدودیتها
را بدون کمترین ابهام و به روشــنی بیان کنید تا بهراحتی بتواند

مســئله (معما) را حل کند .به بهانه پرهیز از اطناب کالم ،هیچ
نکتهای را ناگفته باقی نگذارید!
 .2تصویرگری کتابهای بازی و سرگرمی کاری بس تخصصی
و حرفهای اســت .برای این کار نباید عجله به خرج داد .تصاویر
باید جذاب و زیبا باشــند .عالوه بر آن نباید بیدقت رسم شده و
باعث اشــتباه مخاطب شوند .الزم است در تصاویر،حتماً اندازهها
و فواصل و تقاطع خطوط و نیز فرم اشــیا به دقت رســم شوند
تا کمترین ابهامی ایجاد نشــود .حساســیت این کار به مراتب از
حساسیت و دقت الزم در ترسیم اشکال کتابهای هندسه بیشتر
است!
 .3از ایدههای تکراری و کهنه شــده حتیاالمکان پرهیز کنید.
معماهایی همچون یافتن نقاط اختالف دو شــکل مشابه ،خطای
دید ،رســم یک شکل بدون برداشتن قلم از کاغذ و  ...در مجالت
دهه سی و چهل شمسی هم دیده میشدند!
 .4با طرح معماها و سرگرمیهای وقتگیر و خستهکننده ،تنها
جذابیت کتابتان را کم میکنید! شــمردن مثلثهای یک شکل
پیچیده و تودرتو احساس خوبی به کودک یا نوجوان نمیدهد!
 .5در برگردان لغات و اصطالحات از زبانهای بیگانه به فارسی
بسیار دقت کنید .گاهی یک لغت در زمینههای گوناگون کاربردی
خود ،معانی مختلفی دارد .باید با اصطالحات تخصصی این بخش
و معادلهای فارســی آنها به خوبی آشــنا بود و بعد دســت به
ترجمه زد!

سیدمحمد مهاجرانی ،عضو گروه داوری قرآن

پنجرههایی به گلستان آسمانی
نگاهی به کتابهای قرآنی کودکان

کتابهایی که تاکنون برای آشناســازی کودکان با قرآن کریم
نوشته شدهاند ،به چند دسته تقسیم میشوند که مهمترین آنها
عبارتاند از :دانشنامهها ،داســتانهای قــرآن ،ضربالمثلهای
قــرآن و آثاری که به موضوع خاصی از قرآن کریم اشــاره دارند؛
مانند گیاهان قرآنی.
شکی نیســت که پژوهشها و نگارشهای قرآنی تعطیلبردار
نیســتند و در هر برههای ،نویســندگانی پیدا خواهند شد که با
نگاهی نو ،پنجرهای نو به ســوی این گلســتان آسمانی خواهند
گشود .قرآن کریم کتابی است ابدی (برای همة نسلها و عصرها)
و جامع (دربردارنــدة همة بنیانهای اعتقادی و اخالقی) .همین
دو رکن مهم ،زمینهســاز آفرینش آثار متنوع و متعددی شدهاند
و خواهند شد.
بین آثار قرآنی ،داســتانهای قرآنی بیشترین سهم را به خود
اختصاص دادهاند .کودکان نیز به این بخش عالقة بیشتری نشان
میدهند .داســتانهای قرآنی به خاطر داشــتن شخصیتهای
متنــوع و گاه متضــاد (پیامبران و حاکمان ظالم؛ خداپرســتان
و بتپرســتان؛ و )...فضاهای متنوع (کوه ،دریا ،غار ،چاه ،شــکم
نهنگ و )...پدیدههای متنوع (ســیل ،توفان ،زلزله ،آتشسوزی
و )...ماجراهای شــگفتانگیز و خارقالعاده (شکافته شدن دریا،

نبــرد پرندگان و فیلها ،تبدیل عصا به مار و  )...حضور اثربخش
حیوانات در داســتان (هدهــد ،پرندههای کوچک ،شــتر و )...
همیشــه برای کودکان جذاب بودهاند .داستانهای قرآن نقش
برجســتهای در رشد اعتقادی ،اخالقی ،تربیتی و ذهنی کودکان
دارند.
این روزها که بحث «فلســفه برای کودکان» مورد اقبال عموم
است ،داســتانهای قرآن از این نظر نیز جالباند و خیلی خوب
میتواننــد به این حوزه کمک کنند .کودکان در این داســتانها
با شــخصیتهایی آشنا میشــوند که با تکیه بر ایمان به خدای
مهربان و با تالش و پشــتکار همراه با صبر ،بحرانهای متعدد را
پشت سر میگذارند و به پیروزی میرسند.
داســتانهای قرآنی را میتوان به شــکل کامل یــا با انتخاب
برخی از بخشهای آن داستان بیان کرد .مث ً
ال از داستان حضرت
ابراهیم(ع) ،فقط ماجرای برخورد ایشان با بتپرستان و شکستن
بتها را بگوییم و به شــکل غیرمســتقیم به ارزش توحید اشاره
کنیم.
در داســتانهای قرآنی الزم است از منابع معتبر بهره بگیریم و
از خیالپردازیهای بیش از اندازه که ما را از هدف اصلی داستان
دور میکند ،بپرهیزیم.
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نصراهلل کیاالشکی ،عضو گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
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اهمیت زبان و ادبیات
در جذابیت منابع

آموزشی
ادبیات فارسی ســند افتخار ملّت بزرگ ما و چکیدة تمام آمال
و اندیشــههای جامعة ایرانی در طول تاریخ پرفراز و فرود خویش
اســت .آثار گرانسنگ ادبی شاهکلید دســتیابی به گنجینههای
ارزشمند هویت ایرانی و اسالمی تلقّی میشود و عامل پیوند میان
مردم فارسی زبان در همه کشورها به شمار میآید.
شــعر و نثر فارســی را نباید صرفاً از منظر هنر کالمی و بیانی
نگریســت ،زیرا ادبیات محصول تجربههای زیستة بشری در تمام
ابعاد زندگی است که رنگ هنری به خویش گرفته است تا پایدار
و زیبا بماند .افسانه و تاریخ ،علم و دین ،سیاست و اجتماع ،ناسوت
و ملکوت ،رویا و واقعیت و بهطور عام ،تمام آموزهها و احساســات
آدمی در ادبیات تجلّی آشکاری دارند.
از دیــدگاه هرمنوتیک ،شــاید اساســیترین ویژگی اجتماعی
ادبیات ،پیامرســانی و آمــوزش جنبههای گوناگــون زندگی به
شیوهای غیرمستقیم باشد .امروزه کارکردهای گوناگون ادبیات را
میتوان در پاسخگویی به نیازهای متفاوت جامعه به روشنی دید؛ از
جمله در ادبیات کودک ،ادبیات نوجوان ،ادبیات عامهپسند ،ادبیات
قصه ،داستان ،فیلمنامه،
رســانهای و در فرمهای متفاوتی از قبیل ّ
وبالگ و حتی ترانه و ســرود؛ با این تفــاوت که در دوران جدید
مفاهیم و اهداف گوناگون بیشــتر به صورت پوشــیده و از طریق
داللت ضمنی به مخاطبان القا میگردد.
همیــن ویژگی ادبیات اســت کــه اهمیت توجه بــه آن را در
اجتماع امروزی بسیار ضروری ساخته است .هجوم فراگیر افکار و
اندیشههای متفاوت و متعارض و تأثیر شدید رسانههای مختلف،
در بســیاری از موارد فرزندان و خانوادههــا را درگیر بحرانها و
تنشهای عمیق و احتماالً زیانبار نموده است .اگر نخواهیم از واژة
«اســتحالة فرهنگی و اجتماعی» استفاده کنیم ،الاقل میتوانیم
انواع تعارضات فرهنگی و اجتماعی را به روشنی در سطوح متفاوت
اجتماعی و به اشکال مختلف ببینیم.
بیتردید اگر بخواهیم عوامل اتّحاد و انسجام فرهنگی و اجتماعی
در مباحث آموزشی و تربیتی را ریشهیابی کنیم ،یکی از مهمترین
زمینههای آن ادبیات ملّی ماست .ادبیاتی که از الالییهای مادرانه
قصه و داســتان و حماسه و افسانه و اسطوره
شــروع میشود و با ّ
تا نمایــش و فیلمنامه ادامه مییابد .خالصه آنکه ادبیات در تمام
دوران زندگــی و در تمامی اجــزای زندگی اجتماعی به نحوی از
انحاء حضوری پررنگ دارد.

برآیند مجموع تالشها و اقدامات وزارت آموزشوپرورش و به تبع
آن ،تمامی واحدهای این نهاد عظیم ،برآوردن نیازهای آموزشی و
تربیتی فرزندان این مرز و بوم و گسترش سواد ّاطالعاتی و بهروز
در میان آیندهسازان ایران زمین است .پیچیدگیهای فناوریهای
نوین و گسترش دسترسی به رسانههای دیداری و شنیداری ،لزوم
اتّخاذ روشهای تازهای در امر آموزشوپرورش را دو چندان کرده
است .در سالهای اخیر شاهد تالش گستردة دستاندرکاران امر
آموزش در بهکارگیری شــیوههای نوین و ایجاد تح ّول اساســی
در روشهای آموزشــی و تربیتی هستیم و گواه این امر تغییرات
بنیادینی اســت که در ســاختار مقاطع تحصیلی و تدوین منابع
آموزشی و پرورشی پدید آمده است.
ناگفته پیداست که صرف تغییر مقاطع تحصیلی و منابع آموزشی
و حرکت نظام آموزشــی براســاس این تغییرات و ســرفصلها
نمیتواند تمام اهداف و آرمانهای سیاســتگذاران آموزشــی را
برآورده ســازد .در کنار آموزش رســمی و کالسی ،منابع دیگری
تدوین یا تأیید میشوند که برای قشر عظیم دانشآموزان و اولیای
آنها و تمامی کسانی که به نوعی دستاندرکار امر تعلیم و تربیت
هستند ،آگاهیبخش و تأثیرگذار باشند .شاخصترین مصداق این
ا ّدعا برگزاری جشــنواره رشد کتابهای درسی است که قریب دو
جدی مسئولین ذیربط در
دهه ســابقه دارد و نشــاندهنده عزم ّ
معرفی آثار و تولیداتی است که با توجه به نیازهای روز
شناسایی و ّ
مخاطبان و همسو با اهداف نظام آموزشی پدید میآیند.
این تولیدات عموماً به شــیوهای ضمنی و غیرمستقیم به عرصة
تعلیموتربیت پیوند میخورند .بیتردید یکی از سنجههای تأیید
اعتبار این آثار تطابق آنها با ویژگیهای زبانی ،ادبی ،نگارشــی و
ویرایشی زبان فارسی است؛ تا عالوه بر همسویی با جهتگیریهای
اتّخاذ شده از طرف نظام آموزشی ،شیوه بیانی متناسب با شرایط
مخاطب خود داشــته و هنــر و خالقیت و ابتــکار در روشهای
ارائه محتوا را به کار گرفته باشــند .طبعاً چنین آثاری جذابتر،
سودمندتر و قابل پذیرشتر خواهند بود.
نتیجه آنکه در تولید چنین آثــاری ضرورتاً ادبیات ،زبان و هنر
بیان تأثیــری غیرقابل انکار در جلب مخاطــب و نیل به اهداف
واالی آموزشــی و تربیتی خواهد داشــت .بنابراین بایسته است
تولیدکنندگان و ناشران محترم ،همسو با وزارت آموزشوپرورش،
ایــن موازین ادبی ،هنری و بیانی را در آثار و محصوالت فرهنگی
خویش بهکار گیرند.

جعفر توزندهجانی ،عضو گروه داوری داستان کودک

بازار نشر در سیطره ترجمههای ضعیف
داوری کتابهای رشــد برای هر داور فرصت مناسبی است تا
شــمایی کلی از کتابهایی که برای کــودکان و نوجوانان چاپ
میشوند ،به دست بیاورد.
در داوری امســال آنچــه برای من ناراحتکننــده بود ،کمبود
کتابهای تألیفی در مقابل کتابهای ترجمهای بود .من مخالف
ترجمه نیســتم که حتــی آن را برای ادبیات کــودک و نوجوان
ایران ضروری میدانم؛ چرا که کتابهای خوب بخشی از میراث
فرهنگی تمام ملتها هستند .اما اگر در جامعهای دیدید که تعداد
کتابهای ترجمهای بر کتابهای تألیفی میچربد ،نشــان از این
دارد که آن ســرزمین قادر به تولید فراوردههای فرهنگی نیست
و این خود ضعف بزرگی اســت .به اعتقاد من ،روح هر سرزمینی
با روح ســرزمین دیگر فرق دارد و طبعاً هر ســرزمینی خوراک
فرهنگی خاص خودش را نیاز دارد .وقتی جامعهای نتواند خوراک
مناسب روح ســرزمین خودش را تأمین کند ،نشان از ضعف آن
جامعه خصوصاً در بخش فرهنگی دارد.
متأســفانه این روزها بازار نشــر پرشــده اســت از کتابهای
ترجمهای .بهخصوص آنچه بهعنوان مجموعه یا سریال وارد بازار
نشــر میشود ،گاهی چنان ضعیف اســت که حتی نمیشود نام
ادبیات بر آن گذاشــت .اینها نهتنها چیــزی به ذهن کودک و

نوجوانان ما اضافه نمیکنند ،بلکه باعث میشوند آنچه هم دارند،
از آنها گرفته شــود .البته نمیتوان منکــر چاپ آثار ترجمهای
خوب هم شــد ،اما به نظرم سیطره در دســت آثار بیکیفیت و
ضعیف است.
مشــکل وقتی حادتر میشــود که میبینیم ،بعضی از دوستان
نویســنده با توجه به پسند ناشر و بازار رو بهسوی نوشتن چنین
آثــاری آوردهاند که گاهی حتــی از آثار خارجی هم ضعیفترند.
بههرحال اگر فکری به حال تألیف شــود و بــازار از آثار خوب و
ماندنی پر بشــود ،چنین آثار ضعیفــی نمیتوانند اینگونه ذهن
مخاطب و حتی نویســنده را درگیر خودشان کنند .به نظرم باید
یک آسیبشناســی جــدی در این زمینه انجام شــود تا ببینیم
اشکال کار کجاست.
هرچند هدف اصلی امسال جشنواره رشد حمایت از آثار تألیفی
بود ،اما این کافی نیســت .باید کارهای اساسیتری در این زمینه
کــرد .الزمة این کار هم آن اســت که بــا نظرخواهی از مؤلفان،
منتقدان و کســانی کــه متصدی تولید کتاب کودک هســتند،
چارهای اساسی اندیشید؛ آنهم با یک برنامة درست و درازمدت.
امید که این اتفاق بیفتد و خوراک روح جامعة ما توســط مؤلفان
داخلی تهیه شود.
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منیره عزیزی ،عضو گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنایی

کتابها را ساده ،کاربردی و کمحجم بنویسیم
ضمن تشــکر از تمامی اهل قلم ،ناشران و کسانی که در حوزة
آموزش به کودکان و دانشآموزان اســتثنایی فعالیت دارند مانند
متخصصان ،معلمان ،مربیان ،دانشجویان و والدین ،از نکات قابل
توجه درکتابهای معرفی شــده از سوی ناشران برای داوری در
حوزة استثنایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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بیشترین عنوانهای کتابها در خصوص معرفی ،روشهای
مداخلهای ،ارتباط و  ...در مورد افراد دارای اختالل طیف اتیســم
و مشــکالت ویژة یادگیری ،و کمترین توجه به کتابها در حوزة
کمتوان ذهنی و چندمعلولیتی جسمیـ حرکتی بود.
کمترین توجه به دورة نوجوانی و آموزشهای این دوره برای
تمامی گروههای کودکان و دانشآموزان استثنایی شده بود.
کتابهای کاری که برای دانشآموزان استثنایی تألیف شده
بودند ،متأسفانه از هرگونه نگاه تخصصی و ویژه خالی بودند.
نکاتی که توجه به آنها باعث رشــد هرچه بهتر کتابهای این
حوزه میشود ،به شرح زیرند:
از ترجمه و تألیف کتابهای تکراری بپرهیزند.
شوپرورش دانشآموزان
مباحث کتابها با نیازهــای آموز 

استثنایی همسویی بیشتری داشته باشند.
کتاب را ســاده و روان بنویسند و از ارائة حجم زیاد مطالب
خودداری کنند.
ساختار کتابهای تألیفی بر اساس پایههای نظری نیست و
درواقع برش یا بخشی از موضوع است .بر همین اساس کتابهای
مزبور برای خواننده مفید نیستند.
به یکسانسازی واژهها در کتابهای تألیفی توجه بیشتری
شود.
بــا توجه به تغییرات گســترده در طبقهبنــدی و نوع ارائة
خدمات به دانشآموزان اســتثنایی ،کتابهای جدیدی ترجمه
شوند و از چاپ کتابهای ترجمهای قدیمی جلوگیری شود.
کتابهایی در خصوص آگاهیسازی جامعه در مورد شناخت
هرچه بیشتر دانشآموزان استثنایی به زبان ساده تألیف شوند.
در کتابهای تألیفی و ترجمهای ،بخش منابع بهطور کامل
مورد توجه قرار گیرد.
قبل از تألیف و ترجمة کتابها از دستاندرکاران ،والدین و
جامعة دانشگاهی نیازسنجی بهعمل آید.
به کتابهای کاربردی توجه بیشتری شود.

گفتوگو با
نویسندگان
ام لیال صمدی

کودکان بدون مرز ،س ّیال و آزاد به دنیا میآیند
گفتوگو با دکتر عبدالعظیم کریمی
نویسنده کتاب «بازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت»

موتربیت اســت.
دکتــر عبدالعظیم کریمی ،مدیــر مطالعات بینالمللی تیمز و پرلز در ایران و عضو هیئت علمی پژوهشــگاه تعلی 
کتابهای «در ســتایش هیچآموزی»« ،تربیت چه چیز نیســت»« ،تربیت به مثابه بودن»« ،آموزههــای غیرمنطقی»« ،مدیریت چه
موتربیت نامرئی»« ،کودک و مدرســه»« ،فضیلت نایادگیری»« ،آسیبشناســی آمــوزش خالقیت»« ،تربیت
چیز نیســت»« ،تعلی 
در آینــة تأویــل خویش»« ،نابــاب و نایاب»« ،راهبردها و روشهای ســلبی در آمــوزش» و «روان درمانی ســلبی» از جمله آثار
ارزشــمند اوست .دلمشــغولی وی کارهای تربیتی و روانشناختی در فضاهای غیررسمی اســت .وی کتاب «بازی و فراغت به مثابه
خالقیــت و معنویت» را بهترین ترجمان افکار خود میداند و معتقد اســت باید در فضایی گشــوده و عاری از هرگونه رســمیت و
قید و بندهای بازدارنده ،به مسئلة تربیت پرداخت که بهترین بستر آن بازی است.

شــما برای ما چهره شــناخته شدهای هســتید .اما
عالقهمندیم معرفیتان را از زبان خودتان بشنویم.
«مرد آن است که در سینه ب ُ َود نه در کیسه ب ُ َود» .من در روستایی
به دنیا آمدم که در حد فاصل استان مرکزی و اصفهان و در ناکجاآباد
است .در نقشه اسمی از آن نیست و دچار نوعی خودکمبینی مکانی
هستم .در واقع بچة پشت کوه هستم و از پشت کوه آمدهام .از کودکی
تا پنجم ابتدایی در روســتای خودمان بودم .چون آنجا کالس ششم
نداشت ،باید به شــهر رفت و آمد میکردم .اما چون فقر بر خانوادة
ما حاکم بود ،این امکان نبود و پدرم مجبورشــد مرا به تهران بیاورد
تا روزها کار کنم و شبها درس بخوانم .بعد از پایة پنجم ،دورههای
بعدی تحصیلم در مدرســة شبانه گذشــت .در دورة فوقدیپلم در
رشــتة «ایمنی صنعتی» در دانشــگاه پذیرفته شدم و در ادامه بعد
از وقفة چند ســاله (دنبال کردن رســالتهای اجتماعی و انقالبی)،
به ادامة تحصیل در رشتة علوم تربیتی (کارشناسی) و روانشناسی
تربیتی (کارشناسی ارشد و دکترا) پرداختم .روانشناسی کمک کرد
ذهنــم را با صورتبندیهای علمی و قالبهای دانشــگاهی تنظیم

کنم ،اما دغدغههای شــخصیام مسائل تربیتی ،ادبی و عرفانی بود.
در مجموع ،این حیطههای دانشی و بینشی فضایی ایجاد کردند که
به سیاهمشــقهای تألیفی که با یک ذوق نااهلی و وحشیانه همراه
است ،تن دادم.
کتاب «بازی و فراغت» چگونه خلق شد؟
من حقیقتاً از هر کار رســمی و جدی به معنای اینکه انسان را از
سیال بودن ،خالق بودن و فضای گشوده باز میدارد ،بیزارم .هر چه
رسمی شود ،از ریشه خشــک میشود .با تجربة زیسته و مطالعات
پراکنده به این نتیجه رسیدهام که نقطة عطف تحول افراد در کشف
و پدیدآیی خالقانة یک تفکر ،در بزنگاه «بازی» بوده اســت .بازی
فعالیتی خودجوش است که هدفی جز آنچه در ذاتش هست ،ندارد.
اما بزرگســاالن به نام تعلیموتربیت ،حتی به بازیهای نونهالی نیز
رنگ رسمیت آموزشی دادهاند .مث ً
ال میگویند :چطور هنگام بازی به
موتربیت
کودک جدول ضرب بیاموزیم .کتاب من معکوس این تعلی 
است .بازی به معنی یک فعالیت بی سر و ته ،بیجهت و آزاد است.
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تقوا یعنی
پارسایی ذهن و
دل و این زمانی
حادث میشود
که از دغدغههای
شخصی ،کار،
اجبارها و مادیات و
آنچه که به ما هویت
کاذب داده است،
آزاد شویم

بازی به معنای لحظة رهایی انسان از انجماد و انسداد ذهنی است.
به معنای  playاســت و  gameنیست .بازی باعث توسعة ظرفیت
ذهنی کودک میشــود ،اما آموزش موجب مسدود و محدود شدن
میشود .ابتدا باید ذهن را بسط دهیم و راه بسط ذهنی ،بازی است.
«ال َّذِی خَ لَقَ َف َســ َّوى» ،ابتدا که خدا خلق میکند ،توســعه ،تعدیل
ــد َر َف َهدى» .به این
و تنظیــم میکند .بعــد از آن فرمود« :ال َّذِی َق َّ
معنا که بعد از استعدادگســتری و اســتعدادورزی ،استعدادسنجی
میکنیم و جهت میدهیم .بعد از هدایت نیز شکوفایی رخ میدهد:
« َو ال َّــذِی أَخْ َر َج ال ْ َم ْرعى» .ما فارغ از همة تعالیم دینی و آموزههای
قرآنی ،میخواهیم زودتر از موعد فطری ،در کودکی دســت به کار
رسمی برای تربیت جهتدار شده بزنیم که خطری بزرگ است .در
این شــرایط بود که احساس اضطرار و اضطراب کردم و تصمیم به
نوشــتن این کتاب گرفتم.هیچکدام از کتابهایم را از روی تفنن
ننوشتهام.
بازی به معنای  playچه تفاوتی با بازی به معنای game
دارد؟
 playفعالیتی آزاد ،خودانگیخته ،خودجوش و لذتبخش اســت
که هدف آن در خود آن است .هیچ مخترع ،نویسنده و عنصر خالق
و کاشفی در لحظة کشــف و اختراع به فکر کشف و اختراع نیست.
یعنی در یک عالم خلســه و فراغت ناب به یکباره تجلی و ایدهای به
ذهنش میرســد که ما به آن لحظه ،بازی میگوییم .این برداشت و
خوانش از بازی ،به یکباره در ذهنم جرقهای زد که با نگاهی متفاوت
بــازی را بهعنوان جدیتریــن فعالیت بازیگونه یا پرمشــغلهترین
فعالیت بیمشغله مطرح کنم .در واقع با این انگیزه شروع به تدوین
یک مجموعه گفتارهای «پارادوکســیکال» ،ناباب ،نایاب ،نامأنوس و
نامألوف با آنچــه که در گفتمانهای رایج از بازی گفته میشــود،
پرداختم که نتیجة آن این کتاب بود.
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در کتــاب گفتهاید« :زمانیکه کــودک را به بازی وادار
میکنیم ،یا از بــازیبه نفع آمــوزش و تربیت آنها بهره
میگیریم ،مرگ بازی آغاز میشــود» ،این به چه معناست و
آیا در تناقض با روشهای تدریس مرسوم نیست؟
کودکآزاری فقط به معنای آزار جســمی ،سوءاستفادة جنسی و
استثمار نیســت .خطرناکتر از همة اینها ،سوءاستفاده از نیازهای
روانزادی و فطــری کــودک در جهت خواســتههای خودمدارانه،
آرزوهای فروخورده و تجربههای نازیستَة خود (والدین و بزرگساالن)
اســت .زمانی که کودک در بازی و نقاشــی بیجهــت و بدون الگو
کنشورزی میکند ،در اینجا فاعلیــت دارد .ولی زمانی که ما به او
ی کند یا چطور بازی کند،
قالب میدهیم و میگوییم که از چی نقاش 
کودک منفعل میشود .یعنی فاعل ،الگوی بیرونی میشود و کودک
فقط طبق قواعد بیرونی ذهن خود را جهت میدهد.
باده از ما مست شد نی ما از او
قالب از ما هست شد نی ما از او
تربیت عمل نیســت ،عکسالعمل است .یعنی بزرگسال باید تابع
عمل کودک باشــد .عمل از جانب کودک باشــد و ما عکسالعمل

نشان دهیم و منفعل باشیم .زمانیکه کودک در حال خود نقاشی و
بازی میکند ،عمل است ،اما وقتی ما او را جهت و سامان میدهیم،
او عکسالعمل میشــود و آنچه ما میخواهیم را منعکس میکند.
زمانیکه مداخلة ما شروع میشود ،مداخلة کودک تعطیل میشود.
این کار بزرگترین خیانت و انحراف و نوعی فاجعة دلسوزانه و البته
مهربانانه ،ولی در ذاتش ســنگدالنه است که ما نسبت به فرزند یا
کودک انجام میدهیم .موقعی که کار ما با کودک آغاز میشود ،کار
کودک با خود تعطیل میشــود .موقعی که هدایت ،کنترل و نظارت
ما شروع میشــود ،خودکنترلی ،خودنظارتی و خودگستری کودک
تعطیل میشود.
در مدل تربیتی مد نظر شــما ،معلم یا مربی چه نقش و
جایگاهی دارد؟
معلم کنشیار اســت .کــودک را یاری میدهد تــا کنشگذاری
کنــد .امــا در تعلی موتربیــت مــا اتفاقــی وارونــه رخ میدهد و
معلــم کنشگــذار و کــودک کنشپذیــر میشــود .معلــم باید
لحظه به لحظهو هوشــمندانه مراقب باشــد که کاری انجام ندهد.
به محــض اینکه کودک به بازی خود هوشــیار میشــود ،از بازی
خارج میشــود .الزم است معلم بهعنوان یک مراقب بازدارنده ،مانع
مداخلههایی باشــد که روند طبیعــی و ارتجالی کار خالق را به هم
میزنند .سختترین کار هم همین است که آب را گل نکنیم.
چــرا در عنوان و همینطور درونمایــة کتابتان ،بازی و
فراغت را به مثابه خالقیت و عبادت مطرح کردهاید؟
پیشــانی این کتاب آیة « َفــإِذا َف َر ْغ َت َفان َْص ْب» اســت .یعنی آن
موقع که فارغ میشوی و از خود منفصل میشوی ،میتوانی متصل
شــوی .الزمة اتصال ،انفصال از رســمیتها ،تکلفهــا ،دغدغهها و
دلمشغولیهای فروکاهندة روزمره است .نام کتاب «بازی و فراغت
به مثابه خالقیت و معنویت» اســت .یعنی اگر کسی واقعاً بتواند به
مقام بازی برسد ،از خود بیخود شده است .کودک هنگام بازی ،غرق
در آن عمل اســت و خود را فرامــوش میکند .ما موقعی میتوانیم
عبادت کنیم که از خود رها شــویم .تقوا یعنی پارسایی ذهن و دل
و این زمانی حادث میشود که از دغدغههای شخصی ،کار ،اجبارها
و مادیــات و آنچه که به ما هویت کاذب داده اســت ،آزاد شــویم.
کتاب یک الیة عرفانی ،یک الیة عبادی و یک الیة علمی ،به معنای
کشــفیات علمی دارد .یک الیه برای بچههــا و یک الیه هم دربارة
بچههاســت .هر کسی از منظری میتواند برداشــت خود را از این
کتاب داشته باشد.
مخاطب بازی و فراغت در کتابتان شامل چه گروه سنی است؟
بــازی به معنایی که در کتابم تعریف شــده ،یــک کنش دایمی
درونزای انســانی است و تقویم ســنی ندارد .مخاطب آن افراد عام
اُمی هستند؛ عامهایی که هنوز آلوده نشدند.
به نظر میرسد کتاب شما هم یک بازی است .درست است؟
درود بر شــما .ایــن کتاب هم نوعی بازی اســت .یک قطره روی

کاغذ پهن میشــود و به مرور تمام کاغذ را فرا میگیرد .یک جملة
اتمواژه را میگیرم و آن خود به خود پخش میشــود .جوهر وقتی
پخش میشود ،بیمرز و بیهدف است .من برای جوهر ،قالب تعیین
نمیکنم .اراده نمیکنم و قصد و غرضی ندارم.
چون غرض آمد ،هنر پوشیده شد
صد حجاب از دل به سوی دیده شد
بازی یعنی فعالیت بدون غرض و به همین خاطر یک هنر اســت.
تا زمانیکه آموزش از رســمی به غیررسمی و برنامهریزی درسی از
آشکار به پنهان تبدیل نشود ،هیچگاه به هدفهای تربیتی معنیدار
فطری به معنای اصیل آن وارد نمیشویم و همواره در رسمیتهای
تکلیفمدار ،ســرمایهگذاریها را به هدر میدهیم .کودک بدون مرز
به دنیا میآید ،اما ما او را مرزبندی میکنیم .کودک ســیال به دنیا
میآید ،اما ما او را مســدود میکنیم .کودک آزاد به دنیا میآید ،اما
ما او را اسیر میکنیم .به قول مولوی:
خویشتن نشناخت مسکین آدمی
از فزونی آمد و شد در کمی
کودک با فزونی میآید و ما او را میکاهیم .صداقت کودک ،دروغ
شــد .کنجکاوی کودک ،نمره و رتبه شد و پرسشمداری کودک به
پاسخمداری درسی تبدیل شد.
چرا در عنوان بســیاری از آثار شما عبارتهای سلبی
بهکار رفتهاند؟ از جمله« :چگونه جدی نباشــیم؟»« ،تربیت
چه چیز نیست»« ،در ستایش هیچآموزی».
حقیقتاً مــن در مورد تربیت ،از الهیات ســلبی کمک گرفتم که
چه کار نکنیم .فطرت ما پاک اســت و بُن ما الهی اســت« .نَفَخْ ُت
فِیــ ِه مِن ُّروحِ ی ».همة پاکیهــا و خالقیتها در وجود ما به ودیعه
نهاده شــدهاند .ما با مداخالت محدود و مســدود خود ،این کودک
را از راه فطــرت به در نبریم .هزار تیم مراقبتی میخواهد تا مواظب
باشــیم در این جوی آب ،کســی چیزی نریزد و آن را آلوده نکند.
شــما در تربیت میتوانید بخوابید ،امــا در تربیت نکردن خواب هم
ندارید .دائماً باید بیدار باشــید .لذا تربیت نکردن و مداخله نکردن
به معنای بیعاری ،الابالیگری و بیکاری نیســت ،بلکه صدها برابر
مراقبت ،انرژی و فعالیت بیشتر میخواهد.
آیــا افرادی بودهاند که در نوشــتن از آنان تأثیر و ایده
گرفته باشید؟
قطعاً بودهاند ،اما ناهشیار است .یعنی ای بسا من مطلبی را خوانده
باشــم و در ذهنم اثر گذاشته باشــد و بعدها بهصورت ناخودآگاه از
آن اثر به ایدهای رســیده باشــم ،اما ندانم که متأثر از آن اثر است.
اگر بخواهم هشــیارانه نام ببرم ،ممکن است در حوزة روانشناسی
از پیاژه ،و در حوزة فلســفه از گادامر (که بازی را رها شدن از خود
میدانــد) و در عرفان از عارفــان بزرگی چون مولوی و خیام که در
کتابم هم از آنان نقل قول داشتهام ،اثر پذیرفته باشم.
با افرادی که عالقهمندنــد کتابتان را مطالعه کنند ،چه
صحبتی دارید؟

به هیچ وجه ســراغ این کتاب نروند و این کتاب را نخوانند؛زیرا با
آنچه که هستند ،بیگانه میشوند .این بیگانگی به یگانگیشان منجر
میشود و این یگانگی ،کار دستشان میدهد.
چه اندازه از کتاب بازی و فراغت استقبال شده است؟
من دو نوع کتاب دارم :ابتدا کتابهایی مینوشتم که علمی و قابل
لمس بودند و اســتقبال زیادی از آنها میشــد .سپس کتابهایی
که در چند ســال اخیر مینویســم و دلخواه من هســتند .میدانم
مخاطبشــان کم خواهد بود ،اما همان مقــدار نیز کیفیاند .اگر این
کتابم (بازی و فراغت) به ســرعت به چاپ دوم برسد ،من در کتابم
شکســت خوردهام .چون معلوم است که مخاطب ،کتاب را نفهمیده
اســت .لذا بعید میدانم از این کتابم استقبال شود .به این خاطر که
کتاب با زبانی بیگانه با زبان رایج اســت و آن کسی که با این کتاب
اهلیت یافت ،یگانه میشــود .و در دوران عادتزده و هنجار شدة ما،
سخت است که بخواهیم با این زبان ناهنجار انس و الفت بگیریم .لذا
باید ببینیم در طی مسیر چه رخ میدهد.

بازی یعنی فعالیت
بدون غرض و
به همین خاطر
یک هنر است .تا
زمانیکه آموزش از
رسمی به غیررسمی
و برنامهریزی
درسی از آشکار
به پنهان تبدیل
نشود ،هیچگاه به
هدفهای تربیتی
معنیدارفطری به
معنای اصیل آن
وارد نمیشویم

با کاربست کتاب شما در عرصة تربیت چه اتفاقی میافتد؟
ســؤال خوب و خطرناکی است .هنگام اجرای آن ،ابتدا با مقاومت
هنجارهای حاکم ،افکار عمومی و نزدیکانتان روبهرو میشــوید که
چرا این بچه بلد نیست خوب نقاشی بکشد یا شعر آموزنده بخواند.
غافل از اینکه این بچه فع ً
ال در حال توســعة ظرف اســت .در این
حوض آب نیســت ،اما ما در حال کاویدن حوض هســتیم تا آن را
عمیقتر و وسیعتر کنیم .تربیت بچه در چنین فضایی ،ابتدا پسرفت
اســت ،اما پیشرفتی مضاعف را در پی دارد .یک گام پس و دو گام
به پیش.
میخواهم خودتان کتابتان را نقد کنید.
نقد من بر کتابم ،میتواند هم حســن و هم عیب باشد .این کتاب
به زبان کاربردی نوشــته نشده اســت .منطق ساختاری و ساختار
منطقی ندارد .این کتاب به جای مبنای علمی و پژوهشــی ،بیشتر
ذوقی ،ادبی و عرفانی اســت و برای مربیــان و والدین توصیهها و
پندهای شــفاف و مســتقیم ندارد .اگر اینطور بود ،با ســبک من
همخــوان نبود .صحبتهای من فلهای ،وحشــی و فارغ از آداب و
ترتیب منطق جاری است .حرفهایم تدوینی و پایش شده نیست؛
تکوینی و زاینده اســت .حتی نقدی که بر کارگاههایم میشود ،این
است که قانع کننده نیست .به عمد قانع نمیکنم .اگر در کارگاهم
همــه را قانع کنم ،یک قتل فکری انجام دادهام .چرا که اقناع یعنی
ایســتایی تفکر که مانع پویایی و تحرک فکر است .وظیفة معلم بر
هم زدن اقناعشدههاست.
و سخن آخر؟
ســخن آخرم این اســت که آخری در کار نیست .تازه آغاز است.
شــهامت زیادی میخواهد که انسان جدی نباشد و همچون کودک
رها باشــد و این قهرمانانهترین کنش یک انسان است که از جدیت
فرو بشکند و از تکلف به در آید.
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گفتوگو با
نویسندگان
حمیدرضاداداشی

میگویند زیاد سخت میگیری!
گفتوگو با سوسن طاقدیس ،نویسندة قصههای «گیلیگیلی»

سوســن طاقدیس ،نویسندة کتابهای کودک و نوجوان ،سال  ۱۳۳۸در شیراز به دنیا آمد .فعالیت داستاننویسی حرفهای خود را با
نوشــتن داستان «بابای من دزد بود» در مجلة کیهان بچهها آغاز کرد .او آثار متعددی در حوزة ادبیات کودک و نوجوان نوشته که برای
بســیاری از آنها جایزههای معتبری هم گرفته است« .قدم یازدهم»« ،زرافة من آبی است»« ،پشت آن دیوار آبی»« ،تو هم آن سرخی
را میبینی»« ،دخترک و فرشــتهاش»« ،بزغالههای سبز»« ،یکی بود»« ،دستها از خاک روییدند» و «جوراب سوراخ» تعدادی از آثار
او هستند.
خانم طاقدیس از جملة نویســندگانی است که بر کار کودک و نوجوان تمرکز کرده و عالوه بر داستان ،شعر هم برای کودکان سروده
اســت .جایزة کتاب جمهوری اسالمی ایران در سال  ۱۳۸۶برای کتاب «قدم یازدهم» بر رأس تابلوی افتخارات او نشسته است .عالوه
بر آن ،جایزههایی چون لوح تقدیر دانشــگاه الزهرا(س) برای مجموعه فعالیت هنری ،لوح سپاس از «مرکز امور مشارکت زنان ریاست
جمهوری» سال  ،۱۳۷۹جایزة پروین اعتصامی برای کتاب «شــما یک دماغ زرد ندیدید؟» در سال  ۱۳۸۴دریافت کرده است .به تمام
این بهانهها و به بهانة مجموعة کتابهای «گیلیگیلی» گفتوگوی مختصری با این بانوی نویسنده داشتهایم که دعوت میکنیم حاصل
آن را بخوانید.
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به نظر میرسد داستانهای مجموعهای که بهصورت
دنبالهدار و مجموعهکتاب منتشــر میشوند ،از جمله
همین مجموعةکتاب «گیلیگیلی» ،تأثیرگذاری بیشتر
و بهتری بر مخاطب دارند و پیامهایشان ماندگارترند.
بله ،کام ً
ال درست است .کارهای مجموعهای قطعاً موفقترند.
به دلیل تکرار ،شــخصیت در ذهن کودک ماندگارتر اســت و
کودک بیشتر با شخصیت انس میگیرد.

بازخوردهایی هم از طرف مخاطب گرفتهاید؟ اینکه
چقدر با این نوع قصهها ارتباط برقرار میکنند؟
به نظر من این نوع شــخصیتها باید بیشتر در قصهها نمود
داشــته باشــند و آن هم نه در یک کتاب و چند قصه .از این
نوع شــخصیتها به آســانی میتوان صدها قصه ساخت و از
آنها بهعنوان یک همراه ماندگار اسم برد .درحالیکه قصههای
پراکنده این تأثیر را ندارند.

نکتة دیگری که در قصههای گیلیگیلی برایم جالب
بود ،این است که پیامهای این قصهها بسیار غیرمستقیم
و هنرمندانه بیان شدهاند ،تا جایی که نویسنده حداقل
ردپایی هم از خود در داســتان بهجا نگذاشته است و
در داســتانها و القای پیامهای آنهــا دخالت ندارد.
این موضوع اگرچه بســیار بدیهی است و اص ً
ال قص ه و
داستان قرار است پیام غیرمستقیم و هنرمندانه داشته
باشــند ،اما آنچه اهمیت و زیبایی کار شما را مضاعف
میکند ،این اســت که روش شما بسیار علمی است .از
روشی برای بیان پیام داستانهای این مجموعه استفاده
کردهاید که روانشناسان کودک استفاده میکنند .کمی
به این موضوع بپردازیم و بفرمایید چگونه به این روش
رسیدهاید.
قصههای من از همان اوایل کارم دارای این خصوصیت بودند
و بر این روش اصرار داشــتهام .بدونکارکردهای روانشناسی
و درک درستی از آن ،نمیتوان قصهای با تأثیرگذاری واقعی و
مؤثر نوشت .نوشتن برای کودک تنها با تمرکز بر ادبیات ،بدون
روانشناسی ،و روانشناسی بدون پیشینة فرهنگی ،تاریخی و
جامعهشناسی نمیتواند اثرگذار باشد و من تالش کردهام ،در
همة این زمینهها مطالعه داشته باشم .مطالعه در این زمینهها،
تطبیــق یافتهها بــا زمان حال ،و اینکه کــودک امروز در چه
خانوادهای بزرگ میشود و مشکالتش چیست ،طالب چیست
و در معرض چیست ،از روشهای همیشگی من بوده است .این
روش را الزمة کار خــود و ماندگاری آن میدانم .با این روش
کودک که خودش توانایــی انتخاب ندارد .از طرف
کوشــیدهام ،از یک نوشــتة بیهدف ،به قصهای هدفمند و در دیگر ،بســیاری از پدر و مادرها هم بلد نیستند برای
بهترین شــکل آن برسم و آن را با شیرینیهای خاص نوشتن بچهها کتاب انتخاب کنند و بــه صرف اینکه کتابی از
برای کودک توأم کنم.
طرف نهادهای مسئول مجوز نشر گرفته و به بازار آمده
اســت ،آن را میخرند .واقع ًا راهکاری برای اصالح این
نویســندگی ،آن هم نویســندگی برای کودکان و معضل هست؟
خردساالن ،کاری علمی است که هم تجربه میخواهد تا وقتی جامعة مــا به آن حد و حدودی که الزمة این درک
و هم دانش و آگاهــی .درحالیکه این روزها میبینیم اســت نرسد ،متأسفانه به جای درســتی نمیرسیم .فقط هم
متأسفانه کسانی برای کودکان دست بهقلم میبرند که پدر و مادرها نیســتند که کتاب را انتخاب میکنند .نهادهای
کمترین دانشی در این زمینه ندارند .نویسنده قصهاش مسئول و حتی کســانی که به شکلی اساسیتر در این زمینه
را تعریف میکند و بعد ،انگار که به خودش شک داشته نقش دارند هم درک درستی از قضیه ندارند.

باشــد که آیا مخاطب پیام داســتانش را گرفته یا نه،
مستقیم وارد داســتان میشود و با یک جملة اخالقی
قصهاش را میبندد که مث ً
ال این است عاقبت طمع کردن
و یا گوش نکردن به حرف بزرگترها و ...جدا از درست
یا غلط بــودن این روش و عیار پایین این نوع کتابها،
دوست دارم نظرتان را در این باره بدانم و اینکه این نوع
آثار را چگونه ارزیابی میکنید؟
در اینکه نویســندگان بســیاری در ادبیات امروز ما حضور
دارند و حتی خیلی مطرح هم هســتند و مورد قبول ،شــکی
نیســت و این موضوع به بیاطالعی ناشــران ،حتی ناشــران
مطرح و کارشناســان و کل جامعه برمیگردد .بیاغراق ،شما
جزو چند نفر کمتر از تعداد انگشتان یک دست هستید که به
این موضوع اشــاره کردهاید .من هم رک و راست میگویم که
جامعة ادبی ما این موضوع را نمیفهمد .وقتی به یک نویسنده
میگویی باید در زمینههای متفاوت ،اطالعات عمیقی داشته
باشــی ،مث ً
ال روانشناسی و یا تاریخ بدانی ،ناباورانه به تو نگاه
میکند و بعضی رک و راســت میگویند :شما زیادی سخت
میگیری!
در مورد اینگونه آثاری هم که اشــاره کردید ،متأسفانه این
آثار به دلیــل بیاطالعی جامعه ،گاهی حتی بیشــتر از قصة
غیرمســتقیم و چندالیه ،با پیام پنهــان در متن ،مورد توجه
قرار میگیرند.

وقتی به یک نویسنده
کودکمیگویی
باید درزمینههای
متفاوت ،اطالعات
عمیقی داشته باشی،
مث ً
ال روانشناسی یا
تاریخ بدانی ،ناباورانه
به تو نگاه میکند و
بعضی رک و راست
میگویند :شما زیادی
ت میگیری!
سخ 
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گفتوگو با
نویسندگان
اکرم کشایی

با بچهها همبازی میشوم

پای صحبت مصطفی رحماندوست درباره مجموعة ترانههای نیایش
دعا کردن برگرفته از فطرت انسانهاســت و به دورة ســنی یا فرهنگ ویژهای اختصاص ندارد .گفتوگو با پروردگار گاهی به شکل
بیان یک آرزوســت و گاهی جنبة تشکر و شــکرگزاری پیدا میکند .در این میان ،قابلیت تفکر شهودی در کودکان و توجه آنها به
خداوند تأملبرانگیز است .تاکنون نیز کتابهایی که در برگیرندة نامههای بچههای کشورهای جهان به خداست ،چاپ شدهاند .بچهها
در نامههایی که برای خدا مینویسند ،دعاها ،آرزوها ،اندیشهها و پرسشهایشان را با او مطرح میکنند .مجموعه پنج جلدی ترانههای
نیایش مصطفی رحماندوست روایتی شاعرانه از این راز و نیازهای کودکانه است .به بهانه حضور این مجموعه در شانزدهمین جشنواره
کتاب رشد پای صحبت او نشستهایم.
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شما ســالها پیش در مصاحبهای گفتهاید« :بیش از 30
سال اســت که میدوم تا خودم را به بچهها برسانم و تالش
ِ
معصومیت ازدســترفتهام را بازیابم».
میکنم که کودکی و
شاعران کودک همنسل من بگویید که به این منظور چه
برای
ِ
افق دیدمان را به
تالشهایی میتوان کرد و چطور میتوانیم ِ
افق دید بچهها نزدیکتر کنیم؟
ِ
شــاید سختترین کار هنرمند و نویســندهای که برای کودکان
مینویسد ،همین باشــد که بتواند افق دید خودش را به افق دید
آنها نزدیکتر کند .من مطمئن نیستم که توانسته باشم؛ هر چند
بعضی وقتها استقبال بچهها از شعرهایم به من میگوید تا حدی
موفق شــدهام .امیدوارم همینطور باشد .اما در پاسخ به این سؤال
و اینکــه چهکارهایی به این منظور انجام میدهم باید بگویم ،من
ســعی میکنم از بچهها زیاد فاصله نگیرم و با آنها مأنوس باشم.
مأنوس بودن به این معنا نیســت که مث ً
ال فقط بروم به مدرسهای
و برایشــان شــعر بخوانم .من با بچهها همبازی میشوم تا آنها
خودشان را بروز بدهند .سعی میکنم در بازیهایشان شرکت کنم؛
بنشینم با آنها بحث کنم؛ بخندانمشان؛ به شوخی بترسانمشان و

خالصه از هیجاناتشان و از طریق انس گرفتن با آنها ،متوجه شوم
در درونشان و در فکرشان چه میگذرد.
مجموعة حال حاضر شــما ،نیایشهایی برای کودکان
سالهای ابتدای دبستان است .بهطورکلی مضامین نیایشی
برای شعر کودکان را از کجا پیدا میکنید؟ آیا برای سرودن
این شعرها به کودکی خودتان و تجربههایی از نگرش مذهبی
در آن دوران بازمیگردیــد؟ آیا در ایــن خصوص از خو ِد
مخاطبان هم کمک میگیرید؟
من عالوه بر همنشینی با بچهها ،برای نوشتن ترانههای نیایش به
سراغ نیایشهای موجود خودمان هم رفتهام .ریشة نیایشهای من در
آیات قرآن ،صحیفة سجادیه ،دعای سمات و دعاهای دلنشین دیگر
اســت .البته در هیچ یک از این دعاها صحبت از موش و خرگوش و
جوجه و تعطیالت نیست و من در ترجمة مفهوم این دعاها به زبان
خردساالن ،موش و خرگوش و جوجه ...را هم وارد کردهام.
توجــه دادن مخاطب کودک به رحمــت الهی و صفت

رحمانیت پروردگار چه نقشی در ایجاد حس آرامش درونی گاهی هم شعری میگویم و میبینم عیناً قابل ترجمه است .مث ً
ال شعر
«انار» و شعر «زردآلو» از جمله شعرهایی هستند که هر جا آنها را
و رشد عاطفی او دارد؟
بچههای ما به آرامش نیاز دارند؛ آرامشی که حتی گاهی احساس خواندهام و ترجمه شدهاند ،مورد استقبال قرار گرفتهاند .بسیاری از
میکنــم آن را چندان که الزم اســت ،از طرف خانواده هم دریافت شعرهای نیایشی نیز اینگونهاند؛ چون با درون مخاطب ارتباط برقرار بچهها میتوانند
نمیکنند .بچههای ما در عصر جدید به شدت تنها هستند .من اخیرا ً میکنند .بهطورکلی معتقدم ،ما شاعران کودک و نوجوان بهتر است با تکیه برمهربانی
خدا ،بخشی از
داستانها و شعرهای زیادی نوشــتهام و در آنها به تنهایی بچهها طوری بنویسیم که بیشتر ترجمهپذیر باشد.
تنهایی خودشان را
اشــاره کردهام .این بچههای تنها باید در تنهایی خودشان پشتوانة
آیا به نظر شما شعر کودک و نوجوان ایران شاخصههای نادیده بگیرند و یا
عاطفی داشته باشند .اعتماد به رحمت و مهربانی پروردگار میتواند
جایی برای لبخند
جهانی شدن را دارد؟
پشتوانة خوبی برای آنها باشد .بچهها میتوانند با تکیه
نه تنها شعر ،بلکه بهطورکلی ادبیات کودک درونی داشته باشند
بر مهربانی خدا ،بخشــی از تنهایی خودشان را نادیده
خدا جونم چی میشه
و نوجوان ایران ،شــاخصههای جهانی شدن را
بگیرند و یا جایی برای لبخند درونی داشته باشند.
شنبهها جمعه باشه
دارد .البته مثل همة جای دنیا ،قصه و داستان
جمعه که تعطیلیه
بیشتر از شــعر از این ویژگی برخوردار است.
در ســرودن شــعر برای کودکان بهویژه شنبه رو ِزتالشه
چون شعر لحظهها و ریزهکاریهایی دارد که
شــعرهایی با درونمایة نیایشــی و مذهبی تا
مبتنی بر فرهنگ بومی کشور است و همچنین
چه اندازه به حوزة شــناختی کودکان و مسائل جمعه که رفت تموم شد
روانشناسی آنها مراجعه میکنید؟ با توجه به جمعه بشه دوباره
صنایع ادبی که آن هم تا حدی بومی است ،و
هفته
اینکه هنوز تفکر انتزاعی در کودکانی که مخاطب دو جمعه توی
این کا ِر ترجمه را سخت میکند .اما بهطورکلی
این مجموعه هســتند ،شکل نگرفته و آنها از وای که چه کیفی داره!
شــعر و داســتان کودک ایران شاخصههای
جهانی شدن را دارد .یکی از دالیل ناشناخته
طریق هوش شهودیشان با خدا ارتباط برقرار
میکنند ،شــیوة پرداختن شما به موضوع خدا بابا بمونه خونه
ماندن ادبیات کودک ما در جهان ،محدودیت
منم تو خونه ،بهبه
جغرافیایی زبان فارسی است .ما حتماً باید یک
برای این مقطع سنی خاص چگونه است؟
مامان بمونه خونه
اص ً
زبان واســطه مثل زبان انگلیسی یا عربی پیدا
ال نمیشــود اثری برای بچههــا خلق کرد فرقی
خنده ،سهتایی ،بهبه
کنیم تا آثارمان را از طریق آن زبان واســط به
نمیکند مضمونش نیایشی باشد یا غیر از آن و به مسائل
زبانهای دیگر ترجمه کنیم.
حوزة شناختی و روانشناسی مخاطب توجه نکرد .اگر خدایی که خنده رو
چنین توجهی نداشته باشیم ،مسلماً بازخورد خوبی از تو قلبمون گذاشتی
شما عالوه بر اینکه شاع ِر صاحب نام
طرف مخاطب دریافت نمیکنیم و اثرمان موردتوجه او کاش سه چهارتا جمعه
و موفق کودکان هستید ،تجربة مدیریت
قرار نمیگیرد .اما شکل نگرفتن تفکر انتزاعی در بچهها تو هفته میگذاشتی
فرهنگی و سوابق اجرایی زیادی در این
باعث نمیشود ،نتوانیم دربارة خدا با آنها حرف بزنیم.
خدا بــرای کودک خدایی انتزاعی و دور از دســترس مصطفی رحماندوست
زمینه و در حوزة کودکان داشتهاید .لذا
قطعهای ازترانههای نیایش
افتوخیزهای آن را به خوبی میشناسید
نیست .اتفاقاً خدا خیلی به او نزدیک است .خدا برای او
و در این زمینه صاحبنظرید .بهطورکلی،
کسی مثل خودش ،مثل مادرش ،پدرش ،خواهرش و
چه نظر و پیشنهادی در جهت برنامهریزی
برادرش است .کودکان از خدا درک انتزاعی ندارند ،اما
به جایش در آنها کشف و شهود بیشتری وجود دارد تا بزرگساالن .فرهنگی برای رشــد عاطفی ،اجتماعی و معنوی کودکان
برای همین عرفا سعی میکنند به دوران کودکی خود برگردند تا به دارید؟
برنامهریزی فرهنگی باید جنبة ملی داشته باشد و تمام دستگاهها
کشف و شهود برسند .از طرف دیگر ،ما در شعر نیایشی برای بچهها
به دنبال اثبات وجود خدا نیستیم .آنها به صورت فطری خداشناس ،موظف به اجرایش باشــند .من فکر میکنم هنوز هم این شاعران
خدادوست و خداپرست هستند .ما فقط این حس را تقویت میکنیم .و نویســندگان کودک و نوجوان هستند که دارند ادبیات کودک را
پیش میبرند .هنوز مسئلة کودکان در میان انبوه مسائل مختلف
آیا هنگامی که شــعر میگویید به موضوع ترجمهپذیر گم اســت و کودکان هنوز به رسمیت شناخته نشدهاند .گاهی در
این خصوص گفتوگوها و نشستهایی برپا میشوند و کتابهایی
بودن آن هم فکر میکنید؟
زمانی که شعر میگویم ،به ترجمهپذیر بودن آن فکر نمیکنم .اما در این زمینه نوشته شــدهاند ،اما کافی نبوده است .ما برای رشد
های
معتقدم هر چه شعر من ترجمهپذیرتر باشد ،به دنیایِ عام کودکان فرهنگی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی کودکان به برنامهریزی
رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
کودک جهانی نزدیکتر است .شعرهایی بودهاند که کالن کوتاهمدت و بلندمدت و همهجانبه نیاز داریم .برنامههایی که
ِ
در جهان یا همان
پایـیـــز 1397
در کشورهای دیگر آنها را خواندهام ،ترجمه شدهاند و موردتوجه قرار با تعامل سازمانهای دولتی و بقیة مؤسسههایی پیش برود که در
نگرفتهاند .در آن زمان متوجه شدهام آن شعر ترجمهپذیر نبوده است .حوزة کودکان فعالیت میکنند.
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گفتوگو با
نویسندگان
بهروز رضایی

کتابهای خوب به دست بچهها نمیرسند

گپوگفتیباکلرژوبرت،نویسندهوتصویرگرمجموعة«یکداستانتخیلیبامفهومقرآنی»
کلر ژوبرت ،نخستین فرزند و البته تنها دختر یک خانوادة شش نفرة فرانسوی ،در سال  1961م 1340( .ش ).در پاریس چشم به جهان
گشود .در  19ســالگی پس از جستوجو و تحقیق به اسالم رسید و اندکی پس از آن با جوانی ایرانی ،پیوند زناشویی بست و از ایران
ســردرآورد .حاال دیگر  35سال میشود که از هوای تهران تنفس میکند .میتوان گفت نسبت ًا دیر به سراغ نوشتن و تصویرگری برای
کودکان آمده است ،ولی عشق دوران کودکیاش به کتابخواندن ،همراه با تحصیل در حوزة «علوم تربیتی» و «ادبیات کودک» در دورة
کارشناسی و کارشناسی ارشد ،به او امکان داده است با سرعتی خوب و به هر دو زبان فارسی و فرانسه بنویسد و پیش برود .او دو پسر
دارد که با دو ســال تفاوت سنی ،در اواخر سومین دهة زندگی خود هستند .خانم ژوبرت در یازدهمین جشنوارة رشد ،جایزه برگزیدة
گروه داســتان را برای «خداحافظ راکون پیر» به خود اختصاص داد و در این دوره با مجموعة هشــت جلدی «یک داستان تخیلی با
مفهوم قرآنی» حضور دارد .مجموعهای که بنا بر اعالم ناشر آن (بهنشر) ،ظرف کمتر از یک سال به چاپ دوم رسیده و به دو زبان ترکی
استانبولی و آلمانی ترجمه شده است .حضور این مجموعه در جشنواره ،بهانة این گفتوگوست.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397
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شما قب ً
ال هم کتابهایی با موضوعات دینی و قرآنی نوشته
بودید؛ این مجموعه هشت جلدی جدید با چه انگیزه یا
انگیزههایی شکلگرفت؟ گرچه میشود گفت تقریب ًا در تمام
آثارتان ،بدون انقطاع ،تم معنوی و اخالقی دیده میشود.
به نام خدای مهربان و با سالم به شما و خوانندگان عزیز .جرقهای که
باعث شد به نوشتن داستانهایی با مفهوم قرآنی بپردازم ،درخواست
آقای سادات ،مدیر مسئول نشریه نبات بود .ایشان از من خواستند
آیاتی را که از نظر مفهومی ،مناسب و قابل درک برای کودکان باشند،
انتخاب کنم و بر اساس هر کدام از این مفاهیم ،یک داستان کام ً
ال
تخیلی بنویسم تا به صورت ماهانه در نشریه چاپ شود.
راستش در ابتدا با نگرانی و واهمه پذیرفتم .احساس کردم مسئولیت
سنگینی است .به خدا توکل کردم و دست به کار شدم .اما پیشنهاد پر
برکتی بود و از آن پس ،این روند را با تعدادی حدیث هم ادامه دادم و
هنوز هم تالش میکنم در این دو زمینه یعنی مفاهیم قرآنی و روایی،
داستان بنویسم.
اولین داستانی که سالهای پیش از من چاپ شد ،بر اساس یک حدیث
بود؛ اما خود حدیث را در داستان آورده بودم و این نکته باعث شده بود
که داستان جلوه شعاری پیدا کند .در این مجموعه هشت جلدی ،آیه

قرآن بعد از داستان و در انتهای کتاب آورده شده تا این اتفاق نیفتد.
تمام تالشم را کردم که از مستقیمگویی در این داستانها پرهیز کنم.
وقتی میخواهید یک قصه دینی و قرآنی بنویسید ،به
عنوان یک نویسنده ،چه نکاتی را در نظر میگیرید؟ یا اجازه
بدهید اینطور بپرسم که در نوشتن یک اثر دینی مهمترین
اولویتهایتانچیست؟
در نوشتن داستان با محتوای دینی ،به طور کلی ،دو اولویت از همان
ابتدای شکلگیری داستان دارم :یکی انتخاب درست مفهوم و ارائه آن
به بهترین وجه و دیگر پرهیز از مستقیمگویی و شعارزدگی.
زمانی که تصمیم میگیرم بر اساس یک موضوع دینی کار کنم ،اول
سعی میکنم وجوه مختلف موضوع را استخراج و تفکیک کنم تا در
یک داستان ،تنها به یکی از آنها بپردازم .این نکته کمک میکند تا
داستان هم عمق بیشتری پیدا کند ،هم انسجام بیشتری داشته باشد.
البته رعایت این نکته برای موضوعات غیر دینی هم الزم است ،اما به
نظرم برای نوشتن داستان دینی بسیار ضروری است.
برای بررسی جنبههای مختلف یک موضوع و جستوجوی نکاتی که در
نوشتن داستان میتواند راهگشا باشد (مانند سؤاالت بچهها و پاسخهای

پیشنهادی به آنها) ،سعی میکنم مطالعات متنوعی داشته باشم و از
منابع مختلف استفاده کنم .در خصوص موضوعات اخالقی ،از منابع
روانشناسی مرتبط برای پیدا کردن گره و گرهگشایی مناسب کمک
میگیرم .آنوقت تالش میکنم تا با توجه به موضوع ،مناسبترین
موقعیت داستانی و مناسبترین شخصیت اصلی را انتخاب کنم و...
خیلی دلم میخواست مهارتی در طنزنویسی داشتم و میتوانستم
داستانهای دینیام را با رگههایی از طنز برای بچهها شیرینتر و
جذابتر کنم .در این زمینه هم دارم تالش میکنم تا شاید روزی به
یاری خدا به آن برسم...
با این وصفی که فرمودید ،در بین این هشت عنوان ،خود شما
از کدام عنوان راضیتر هستید و فکر میکنید از حیث ساختار
و محتوا ،شمایل خوبی یافته است؟
اول این نکته را بگویم که تعداد داستانهای نوشته شده ،برای ارائه به
ناشر بیشتر از هشت تا بود؛ من آنهایی را به ناشر دادم که احساس
کردم قویترند .ناشر هم چند داستان را رد کرد تا رسید به هشت تا .اما
در میان این هشت تا ،مسابقه کوفتهپزی را بیشتر دوست دارم .یکی
از دالیلش این است که احساس میکنم پایان قویتری نسبت به دیگر
داستانهای مجموعه دارد.
اما از کتاب راز پاپاپا بازتابهای بیشتری گرفتم .هم پویانمایی کوتاهی
از آن ساخته شد ،هم در دو کتابخانه توسط بچهها نقد و بررسی شد،
هم چند بازتاب از دوستان درباره ارتباط کودکشان با کتاب دریافت
کردم .در نتیجه متوجه شدم که تعدادی از بچهها شخصیت پاپاپا را
دوست دارند.
چقدر پیش آمده است ،داستانی دینی بنویسید و احساس
کنید خوب از کار درنیامده است و بهتر است کنارش بگذارید؟
این اتفاق زیاد میافتد .چون نوشتن داستان برای کودکان دشواریهای
خاص خودش را دارد و نوشتن داستان دینی دشواریهای خاصتری.
حتی پیش آمده که خودم احساس کنم داستان به کیفیتی رسیده که
قابل چاپ شده ،اما بازتابی خالف آن را از دوستان نویسنده دریافت
کردهام .در چنین مواردی ،داستان را الاقل به صورت موقت کنار
میگذارم ،چه برسد به داستانی که خودم رضایت کامل از آن نداشته
باشم .اما این اتفاق هم افتاده که برای داستانهای کنار گذاشته شده،
راهکاری یافتهام و بعد از مدتی آنها را بهتر و کاملتر کردهام.
از دیدگاه شما نویسندگان مذهبینویس ایرانی یا شاید
ناشران آثار آنها به کدام اولویتها بهایی کمتر از حد الزم
دادهاند و به طور خیلی خالصه بیشترین و مهمترین اشکال
آثار دینی چیست؟
به گمانم داستانهای دینی برای کودکان به سه نوع قابل تقسیماند:
اول داستانهای تاریخی و مستند درباره پیامبران و معصومین و بزرگان
دین؛ دوم داستانهای تخیلی بر اساس مفاهیم دینی ،اخالقی و احیاناً
عرفانی؛ سوم داستانهای ترکیبی ،یعنی داستانهای تاریخی در قالب
یک روایت خیالی (مث ً
ال از زبان یا زاویه دید یک شخصیت داستانی و
غیر تاریخی).
در ادبیات کودک ایران و تا جایی که میدانم خیلی از کشورهای
مسلمان و مسیحی ،به نوع اول فراوان پرداخته شده است .در میان

این کتابها ،آثار خیلی خوبی دیده میشوند؛ اما شاید بزرگترین ایراد
اکثرشان کلیگویی و پرداختن به برهه زمانی طوالنی باشد .در نتیجه،
مطالبی کلی و غیر ملموس بیان میشوند که با زندگی روزمره کودکان
انطباق ندارد .یکی از راه حلهای این مشکل به نظرم رو آوردن به نوع
سوم داستانهای دینی است .یعنی برههای کوتاه از زندگی آن پیامبر
یا آن معصوم ،با توجه به نیازهای کودکان امروز ،با دقت انتخاب شود و
با روایتی خالقانه ،در عین تکیه به منابع موثق به تصویر کشیده شود.
در مورد داستانهای نوع دوم و سوم هم به گمانم بزرگترین اشکال
کم بودن تعدادشان است که این کمبود میباید به همت نویسندگان و
حمایت ناشران جبران شود.

درنوشتن داستان
دینی ،دو اولویت
از همان ابتدای
شکلگیری داستان
دارم :یکی انتخاب
درست مفهوم و
ارائه آن به بهترین
در گفتوگو با یک خبرگزاری گفته بودید یکی از دالیل وجه و دیگر پرهیز از
بیعالقگی کودکان ایرانی به کتابخوانی ،کم بودن کتابهای مستقیمگویی

خوب است .از نظر شما یک کتاب خوب ،بهخصوص کتابهای
دینی خوبچه ویژگیهایی دارد؟
به اعتقاد من بیعالقگی کودکان به کتابخوانی دو عامل اصلی دارد:
اول همراهی نکردن بزرگترها با بچهها در کتاب خواندن است تا جایی
که بچهها به حدی برسند که این کار برایشان لذتبخش شود؛ دوم هم
دسترسی نداشتن بچهها به کتابهای خوب است.
خیلی بعید میدانم جایی گفته باشم کتابهای خوب کماند ،چون
اص ً
ال چنین اعتقادی ندارم .بارها پیش آمده و حرفهایی از قول من در
مصاحبهها بیان شده که هنگام بازنویسی تغییر کرده و دیگر حرف من
نبوده است .اعتقاد من این است که کتابهای خوب کم نیستند ،اما
اص ً
ال خوب توزیع نمیشوند و به دست خیلی از بچهها نمیرسند .پخش
محدود در کتابفروشیها و گرانی کتاب ،عملکرد ضعیف کتابخانهها
و رواج نداشتن امانتدهی کتاب در میان خانواده و دوستان از جمله
علتهای این معضل است .اما فعالیتهای ترویج کتابخوانی که در
چند سال اخیر از طرف نهادهای مختلف صورت گرفته ،بسیار امیدوار
کننده است.
خانم ژوبرت شما از هنرمندان دو وجهی هستید .هم
مینویسید ،هم تصویرسازی میکنید .در عین حال تجربۀ
نوشتن بدون تصویرگری را هم دارید .فکر کنم جالب باشد که
بدانیم خانم ژوبرت در هر یک از دو وضعیت چه حس و حالی
دارد و با توجه به اینکه نویسندگی تصویرگری توأم را ادامه
دادهاید ،چه مزیتهایی در این روش دیدهاید؟
راستش خودم را تصویرگر حرفهای نمیدانم ،از جمله به این خاطر
که فعالیتم در این زمنیه محدود است .حرفه اصلیام داستاننویسی
است و فقط داستانهای خودم را تصویرگری میکنم .بنابراین تجربه
خلق تصویر برای آثار نویسندگان دیگر را ندارم (به استثنای یک مورد
که نویسنده دختر بچهای هفت ساله بود) .با این حال ،وقتی تصویرگر
دیگری داستانم را تصویرگری میکند ،هر قدر هم کیفیت کار عالی
باشد ،عدم انطباق تصاویرش با تصاویر ذهنی من از داستان باعث
میشود که با آن کتاب انس کمتری داشته باشم.
بزرگترین مزیت نویسنده تصویرگر بودن این است که دو نوع ابزار
برای روایت داستان در اختیار داریم که مکمل همدیگرند .از طرف
دیگر ،غافلگیری و کشف روایت تصویری داستانم از روزنۀ چشم یک
تصویرگر دیگر میتواند تجربۀ خیلی جالبی باشد.
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گفتوگو با
نویسندگان
ائلدار محمدزاده صدیق

غول ترافیک را با دانشافزایی مهار کنیم!
گفتوگو با محمود برآبادی مؤلف مجموعهکتابهای مرجع ترافیک

محمود برآبادی در ســال  1331در شهر سبزوار به دنیا آمد .در سالهای دبیرستان خبرنگاری را در مجله اطالعات پسران و دختران
تجربه کرد .در ســال  1350وارد دانشگاه تربیتمعلم شــد و در رشته جغرافیای انســانی تحصیل کرد .ادامة تحصیل وی در مقطع
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهیدبهشتی و در رشته برنامهریزی شهری و منطقهای بوده است .او در ادامه در سازمان ترافیک تهران
مشغول به کار شد و در این سازمان به کارهای آموزشی پرداخت .اولین کتاب برآبادی به نام «حماسة کوجی» در سال  1354منتشر شد
که مورد اســتقبال قرار گرفت و او از آن پس نوشتن را ادامه داد .برآبادی تاکنون نزدیک به صد عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان
نوشــته است که تعدادی از آنها ،به دلیل تخصص و تحصیلش در موضوع آموزش مباحث ترافیک و یا مهارتهای زندگی ،در موضوع
ترافیک است .آخرین کتابهای او در این حوزه مجموعهای است با نام «کتاب مرجع ترافیک» که در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد
حضور دارد .او هدف از تألیف این مجموعه کتاب را آشناســازی کودکان با مهارتها و فرهنگ ترافیک عنوان میکند .برآبادی معتقد
است ما باید بتوانیم غول ترافیک را با دانش افزونتر ،کسب مهارت بیشتر و استفاده بهتر از وسایل نقلیه مهار کنیم.
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در تألیف مجموعه کتابهای «کتاب مرجع ترافیک» به
دنبال چه بودید؟
مجموعه «کتاب مرجع ترافیک» با هدف آشنا کردن نوجوانان با
ترافیک ،که یکی از مسائل جامعه امروزی است ،نوشته شده است.
همــه ما به نوعی در ترافیک حضور داریم .یا رانندگی میکنیم ،یا
سرنشین وسیله نقلیه هستیم و یا عابر پیادهایم .کودکان و نوجوانان
رانندگی نمیکنند ،اما گاه سرنشــین وســایل نقلیهاند .گاه عابر
پیادهاند و گاه از دوچرخه بهعنوان وسیله نقلیه استفاده میکنند.
آشــنایی با نقش و وظیفهای که در ترافیک داریم باعث میشــود
که کودکان و نوجوانان بهتر بتوانند از وســایلنقلیه استفاده کنند
و حضور پررنگتری در ترافیک داشته باشند و ایمنتر تردد کنند.
ترافیــک روزبهروز جایگاه مهمتــری در زندگی ما پیدا میکند،
پس بهتر اســت که کودکان و نوجوانان ،زندگی سالمتر ،آرامتر و
ایمنتری در ترافیک داشته باشند و این هدف با آگاهی بیشتر در
استفاده بهتر از وسایلنقلیه اتفاق میافتد.

لونقل»،
این مجموعه در سه مجلد «فرهنگ مصور حم 
«راهنمای اتوبوس تندرو» و «راهنمای راهآهن شهری» منتشر
شده است ،لطف ًا درباره ویژگیهای هر مجلد توضیح دهید.
لونقل» اســت .در
جلــد اول این مجموعه «فرهنگ مصور حم 
لونقل با زبانی ساده و قابل
این کتاب ســعی شــده واژههای حم 
فهم توضیح داده شــود و برای هر واژه تصویری مناسب انتخاب
شــود که فهم مطلب را آســان کند .در زیر تعریف برخی واژهها
مطالب تکمیلی آمده تا چنانچه خواننده مایل بود ،بتواند اطالعات
بیشتری به دست آورد .این جلد در واقع مدخلی برای کتابهای
بعدی است .جلد دوم راهآهن شهری (مترو) است .مترو وسیلهای
اســت که در آینده بسیاری از شــهرهای بزرگ ما از آن استفاده
خواهند کرد .همین حاال هم در کالنشهرها مترو در دست ساخت
است .اما استفاده از مترو آداب و مقرراتی دارد که همة مسافرانـ
بهویژه مســافران کودک و نوجوانـ باید برای ایمنی و اســتفاده

بهتر ،با این مقررات آشــنا باشند .در این کتاب سعی شده ،ضمن
آشــنا نمودن خواننده با مترو ،ســابقه ،فواید و چگونگی استفاده
از آن بــا تصاویر رنگی توضیح داده شــود و خطرهایی که ممکن
اســت در مترو پیش بیاید گوشزد شود .جلد سوم درباره اتوبوس
تندرو یا همان بیآرتی است .به دلیل شلوغی و ترافیک در تهران
و شــهرهای بزرگ ،سیســتم اتوبوسهای تندرو در این شهرها
راهاندازی شــده است .این اتوبوسها چنانکه از نامشان پیداست
در مســیری ویژه با سرعت ،حرکت میکنند و مسافران زیادی را
جابهجا میکنند .آشنایی یا چگونگی استفاده از اتوبوسهای تندرو
کمک میکند که هم بهتر و هم ایمنتر از آن استفاده کنیم .این
سیستم در شهرهای دیگر جهان هم راهاندازی شده و هدف از آن
لونقل عمومی در برابر وســایل نقلیه شخصی
دادن تقدم به حم 
اســت که روزبهروز بر تعداد آنها افزوده میشــود ،به نحوی که
هم رفت و آمد را در شــهر دشوار کرده و هم آلودگی هوا را سبب
شده است.
این مجموعه جلد چهارمی هم دارد که زیر چاپ است« .همه چیز
دربارة دوچرخه» .دوچرخه وسیله نقلیهای غیرموتوری است که تا
قبل از زیاد شدن وسایل نقلیه موتوری ،خیلی از آن استفاده میشد؛
بهویژه در شهرهایی که از لحاظ جغرافیایی در مکانی مسطح بودند.
دوچرخهسواری هم ورزش است ،هم تفریح و هم یک وسیلۀنقلیه
برای جابهجایی ،مخصوصاً در مسیرهای کوتاه و هموار.
اســتفاده از دوچرخه در آینده که آلودگی هوای شــهرها به مرز
خطرناکی خواهد رســید ،یقیناً بیشــتر خواهد شد .در این کتاب
ضمن آشنایی خواننده با تاریخچه ،مراحل رشد و تکامل و مقررات
مسیرهای مخصوص و اطالعات تکمیلی دیگر و نکات ایمنی همراه
با تصاویری گویا درباره دوچرخهسواری توضیح داده شده است.
به نظر جنابعالی آشنایی کودکان با مفاهیم و موضوعات
لونقل و ترافیک چه تأثیری در رفتار اجتماعی آنها
حم 
خواهد داشت؟
کودکان بهعنوان شــهروندانی کــه در جامعه زندگی میکنند،
نسبت به بزرگساالن آســیبپذیرترند .آنها به دلیل دانش کم،
تجربه اندک ،جثه کوچک و بسیاری ویژگیهای دیگر ،نمیتوانند
همانند بزرگســاالن از خود مراقبت کنند .اما کودکان همچنان
که بزرگ میشــوند ،حضور بیشتری در شهر پیدا میکنند .آنها
توآمد کنند .در
ناچارند برای برآوردن نیازهای خود در شــهر رف 
ابتدا که کوچک هســتند ،همراه والدین خود و بعدها به تنهایی؛
توآمد در شــهر را بیاموزند .ما
بنابرایــن ناگزیرند چگونگــی رف 
بهعنوان بزرگتر ،نمیتوانیم همیشــه همراه فرزندان خود باشیم
و نمیتوانیم آنها را به حال خود رها کنیم .پس الزم است ،آنها
را برای زندگی در شــهر آماده کنیم و مهارتهای زندگی در شهر
را به آنها آموزش دهیم.
به نظر شــما آموزش مهارتهای اجتماعی به کودک
بهصورت «آموزش مســتقیم» مؤثرتر است یا «آموزش
غیرمستقیم»؟

مســلم اســت که آموزش غیرمســتقیم از آموزش مســتقیم
تأثیرگذارتر اســت .هنگامی که مفاهیم آموزشــی و مهارتهای
زندگی در قالب بازی ،داستان ،نمایش و غیره باشد ،کودک بهتر با
آن ارتباط برقرار میکند .اما در آموزش غیرمستقیم ،ما نمیتوانیم
اطالعــات زیادی در اختیار خواننده بگذاریــم .مث ً
ال اگر قرار بود،
نکات آموزشــی و مهارتی که در همین کتاب مترو آمده در قالب
داستان ارائه شــود ،الزم بود ،چندین کتاب نوشته میشد .چون
در داستان نمیشود بیش از چند نکته را تأکید کرد .هم آموزش
مستقیم الزم اســت ،هم آموزش غیرمستقیم .هر کدام ویژگی و
کارکرد خودشــان را دارند .من البته داستانهای آموزشی زیادی
با همین موضوع ترافیک دارم .اما در این مجموعه به دلیل حجم
اطالعاتی که به خواننده داده میشــود ،از روش داستانی استفاده
نشده اســت .البته باید توضیح دهم ،هر روشی که برای آموزش
استفاده شود ،باید درســت ،دقیق و ثمربخش باشد .به نظرم در
زمینه آمــوزش مهارتهای زندگــی و در موضوع بحث ترافیک،
آنقدر کمبود داریم که از هر روشــی که خوب استفاده کنیم راه
دوری نرفتهایم.

آموزش غیرمستقیم
ازآموزش مستقیم
تأثیرگذارتراست.
هنگامی که
مفاهیم آموزشی و
مهارتهای زندگی
در قالب بازی،
داستان ،نمایش و
غیره باشد ،کودک
بهتر با آن ارتباط
برقرارمیکند

انتخاب مدخلها در کتاب براســاس چه اصولی بوده
است؟ مدخلهای انتخابی تا چه میزان در ارتباط مستقیم
یا غیرمستقیم با فرهنگ ترافیک است .مث ً
ال واژههایی نظیر
اسکوتر ،کاال ،اسکیت بر چه اساسی انتخاب شده است؟
من در طول  25ســالی که در معاونت آموزش سازمان ترافیک
کار میکردم ،برنامههای آموزشی زیادی برای کودکان و نوجوانان
در پارکهای آموزش ترافیک ،جشنوارهها و جنگها برگزار کردم.
این کتابها با توجه به تجربیات من در کار نوشــته شده است و
امیدواریم برای خوانندگان کودک و نوجوان مفید باشد .در مورد
سه واژهای که نام بردید باید بگویم که اسکوتر و اسکیت ،وسیلهای
اســت که بچهها زیاد استفاده میکنند و گاه شما میبینید که به
سطح سوارهرو هم با اسکیت و اسکوتر میآیند و البته در ترافیکی
که ما در شــهرهایمان شاهدش هســتیم و با این طرز رانندگی،
خطرناک هم هست.
لونقلی اســت .ترافیک به معنی جابهجایی
کاال هم واژهای حم 
انسان و کاال از مبدأ به مقصد است.
با تشکر ،اگر مطلبی ناگفته مانده است ،بفرمایید
شــهرها روزبهروز بزرگتر میشــوند .نیازهای شــهروندان هم
روزبهروز بیشــتر میشــود .برای برآوردن نیازهایمان ناچاریم در
توآمد در شهرها و بین شهرها
شــهر تردد کنیم .وسایل نقلیه رف 
و بهطور کلی بین نقاط مختلف را آسان میکنند .اما وسایل نقلیه
گرچه راحتی و آسایش را در اختیار ما گذاشتهاند ،مشکالتی را هم
برای ما فراهم کردهاند .تصادفات و خســارات جانی و مالی فراوان
و همین طور آلودگی هوا که به معضلی غیرقابل حل تبدیل شده
است .چارهای نداریم ،جز اینکه غول ترافیک را مهار کنیم با دانش
افزونتر ،کسب مهارت بیشتر و استفاده بهتر از آن.
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گفتوگو با
نویسندگان
اصغر ندیری

پول بچهها یا پول خدا؟
گپ و گفتی با غالمرضا حیدری ابهری ،نویسنده
کتاب «پول ،خدا ،بچهها»

فرصتی دســت داد تا با یکی از نویسندگان خوشفکر کودک و نوجوان گفتوگویی انجام دهیم .غالمرضا حیدری ابهری ،روحانیای
است که با تکیه بر معارف اسالمی و برای آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با حوزههای گوناگون مذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...دستی
در تألیف دارد .کتابهای وی به زبانهای عربی ،انگلیســی ،روسی ،اردو ،فرانسه و حتی مادایی (زبان مردم ماداگاسکار) ترجمه شده
اســت .او در تألیف کتابهای درسی مانند هدیههای آسمان پایه ششم ابتدایی هم با آموزشوپرورش همکاری داشته است .میگوید:
«بهترین یاران ما در آموزشوپرورش هســتند ».کتاب «پول ،خدا ،بچهها»ی این نویسنده در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد حضور
دارد .از آن روی که این کتابدر حوزه سبک زندگی مطالب قابل توجهی دارد ،با ایشان گپوگفتی داشتیم.
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مختصری از زندگی ،تحصیالت و کار خود بگویید.
من متولد ســال  1348هستم .از ســال  1366وارد حوزه
علمیه قم شــدهام .بیشــترین اشــتغال من نویسندگی برای
کودک و نوجوان اســت .اولین کتابم به نام «بوی بهشــت»
حدود ســال  1373منتشر شــد .پس از آن کار را ادامه دادم
و در حوزة کتاب و بیان علوم و معارف اســامی برای بچهها
مشغولم .از جوانی عالقه به نوشتن داشتم و چون آثارم مورد
اســتقبال بچهها قرار گرفت ،تشویق شــدم تا در این زمینه

جدیتر باشم.
یکی از کتابهای خوب شما «پول ،خدا ،بچهها» در
آموزش سبک زندگی اسالمی و براساس معارف اسالمی
به کودک و نوجوان اســت .دربــاره کتاب توضیحاتی
بفرمایید.
این کتاب ،موضوع مســائل مالی را در سطوح زندگی بیان
کرده اســت؛ چون دین ما آیینی همهجانبه اســت و در تمام
ابعاد زندگی ما را راهنمایی میکند.

مســائل مالی بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل میدهد .سبک زندگی پرداختهام اما این عبارت شامل عرصههای دیگر
بســیاری از مناســبات ما در مسائل مالی شــکل میگیرد و زندگی میشود.
بیبرنامگــی در امور مالی به جنبههــای عبادی ما ضربههای
شما در چه موضوعات دیگری کتاب نوشتهاید؟
سهمگینی وارد میسازد .به همین دلیل اسالم در این زمینه
رهنمودهــای جدی دارد .در ســخنان امامــان (ع) و پیامبر کتابهای من موضوعــات گوناگونی دارند .من عالقهمندی
اکرم (ص) احادیث و اشــارههای بسیاری در زمینههای مالی خاصــی به امثالوحکم دارم 6 .جلد کتاب در این زمینه دارم
و اقتصــادی داریم که حتی برخی خیلی ریز به این مســائل که میتوانم از «نانونمک» نام ببرم« .شــرح ضربالمثل»ها
پرداختــه و مخاطــب را در زندگی مالــی راهنمایی میکند .کتاب دیگری است که آن هم برای کودکان است .محور دیگر
به این ترتیب در ســایه آن ،زندگی عبادی ما ســر و سامان عالئق من کار در زمینه خداشناسی برای کودکان است« .خدا
میگیــرد .یکی از موضوعاتی که در احادیث اهل بیت ،فراوان و قصههایش» از این دست آثار است .بخش دیگر ،آثار قرآنی
بیان شــده موضوع مالی است و من تالش کردم با این کتاب ،است مانند «فرهنگنامه سورههای قرآن» یا «زمزمه آیهها».
ایــن بحث را در زندگی نوجوانــان وارد و بیان کنم .بنابراین معرفی اهل بیت(ع) هم از محورهای کاری من اســت« .من
زوایــای زندگی نوجوانان را رصد کــردم .به هر صورت تالش اهلبیت را دوســت دارم» نمونهای از این گروه کتابهای من
کردم نشــان دهم بچهها چطور میتوانند آنگونه که خداوند است.
میخواهد پولشان را خرج کنند.
بنابراین شما را میتوان نویسنده کودک و نوجوان
در همین کتاب پرسش خوبی طرح شده است« :آیا معرفی کرد؟
میشــود به جای کارکردن فقط دعــا کنیم؟» در این بله .بیشــتر برای مخاطب کودک و نوجوان مینویسم و در
آن موفقتر بودم .برای بزرگســال هم نوشتهام اما باید عرض
زمینه هم توضیح بدهید.
درباره مفاهیم دینی برداشــتهای غلطــی وجود دارد که کنم کودک مخاطب ویژه و سختپسندی است و یافتن سوژه
ناخواســته تنبلی و بیتحرکی را تبلیــغ میکند .یکی از این مناسب برای آن راحت نیست.
اندیشــههای باطل که در افراد شــکل میگیرد این است که
به خاطر کتابهایتان جوایزی هم گرفتهاید؟
آن کــس که دعا میکند نیازی به تالش ندارد و مینشــیند
دعــا میکند تا خدا به او کمک کند .این طرز فکر ویژه زمان جایزههای بســیاری گرفتهام .در جشــنواره رشد به خاطر
ما نیســت بلکه در زمان پیامبر (ص) هم وجود داشته است .کتابهــای «فرهنگنامه ســورهها»« ،فرهنگنامه ســبک
ائمه معصومینی نیــز با این طرز فکر مخالف بودند .امامان ما زندگی» و «دایرهالمعارف قرآن» و «پرســش و پاسخ با نسل
کار میکردند ،کشــاورزی میکردند و با اینکه اهل دعا بودند ،نو» جوایزی به دســت آوردهام .در انتخاب کتاب سال 1395
اهل فعالیت هم بودند .دعا جای کار را نباید بگیرد ،بلکه باید اثر تقدیری داشتم .در برخی جشنوارهها مانند انتخاب کتاب
انگیزه کار را در ما باال ببرد .مادامی که کســی دعا میکند از ســال رضوی و کتاب سال حوزه هم آثار من انتخاب یا تقدیر
خدا نیرو میگیرد و فعالیت بیشــتری انجام میدهد .بنابراین شدهاند.
الزم بود یکی از سؤاالت و مباحث کتاب در این زمینه بیاید.
کتاب در سبد خانوار و نگاه خانواده شما چه جایی
آیا سبک زندگی از نظر شــما بیشتر به اقتصاد و دارد؟
به نظــرم خانوادهها به کتاب توجه و اهتمــام دارند .کتاب
معیشت نظر دارد؟
منظــور از ســبک زندگی ،شــیوه و چگونگــی زندگی در باید در دسترس باشد .اســتقبال کم از کتاب به دلیل عرضه
بخشهای مختلف اســت .وقتی ایــن واژه را میگوییم یعنی نامناسب آن است.
مســلمان ،زندگی اقتصادی و علمی یا ســفر و معاشــرت او من فرزندانم را به مطالعه تشویق میکنم اما گاهی تکالیف و
چگونه باشــد .در خانواده با همســر و فرزنــد و در اجتماع با برنامه درسی آنقدر زیاد است که بچهها مجالی برای مطالعه
همســایه چگونه رفتار کند .در این کتاب به بخش اقتصادی دلخواه خود ندارند.

بسیاری از
مناسبات ما در
مسائل مالی
شکل میگیرد
و بیبرنامگی
در امور مالی به
جنبههای عبادی
ما ضربههای
سهمگینی وارد
میسازد
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گفتوگو با
نویسندگان
صدیقه رضانژاد

اسالم در پرداختن به اقتصاد جلوتر از دیگر ادیان
گفتوگو با خانم زهرا سادات حسینی مؤلف کتاب کسب و کار طالیی
زهرا سادات حسینی دارای مدرک کارشناسی ارشــد رشته الهیات و معارف اسالمی با گرایش علوم قرآن و حدیث است و در حال
حاضر در رشته روانشناسی تحصیل میکند .وی در این دوره از جشنواره کتاب رشد ،با کتاب کسب و کار طالیی از نشر جمال شرکت
داشته است .مخاطب کتاب هنرجویان و دانشآموزان هستند و موضوع کلی آن موفقیت در کار و بهدست آوردن روزی حالل با توجه به
توگویی کوتاه با مؤلف را رقم زده است.
احکام اسالمی است .شرکت کتاب در شانزدهمین دوره جشنواره کتاب رشد ،بهانه گف 
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لطفــ ًا قدری درباره خودتــان ،تحصیالت ،حوزه یا
حوزههای فعالیت و خصوص ًا درباره فعالیتها و سوابق
قلمیتان بفرمایید.
زهرا سادات حسینی هستم .دارای مدرک کارشناسی ارشد
رشتة الهیات و معارف اسالمی ،با گرایش علوم قرآن و حدیث،
و در حال حاضر در رشتة روانشناسی تحصیل میکنم .مدتی
در امور فرهنگی دانشگاه محل تحصیل خودم فعالیت میکردم
و مدیر اجرایی و از اعضای هیئت تحریریه گاهنامة دانشجویی
آنجا بودم .پس از آن بهعنوان نویسنده و پژوهشگر در «سایت
بانوان پورتال بزرگ اهــل بیت» و «ماهنامة گنجینه مجمع»
زیر نظر «مجمع جهانی اهلبیت» همکاری کردم و مدتی نیز
در انجام امور پژوهشیـ قرآنی در «دارالقرآن کوثر قم» فعالیت
داشــتم .چند صباحی هم بهعنوان پژوهشگر در «پژوهشکدة
نظریهپردازی و مطالعات قرآنی دانشــگاه علوم و معارف قرآن

کریم» و همچنین در «مرکز پژوهشهای اســامی معصومیه
خواهران» حضور داشتم.
چه چیزی باعث شد به فکر نوشتن کتابی با موضوع
کسب و کار از نگاه قرآن و حدیث بیفتید؟
یکــی از نیازهای اصلی انســان برای داشــتن یک زندگی
خوب و ایدهآل ،داشــتن درآمد مکفی است« .کار» مهمترین
و اصلیترین راه برای برآوردن این نیاز محســوب میشــود.
بسیاری از انسانها علیرغم تالش ،در کسب و کارشان موفق
نیســتند .اسالم از دیرباز به این مســئله توجه داشته است و
آموزههای آن ،موارد متعــددی را بهعنوان عوامل موفقیت در
کســب و کار معرفی کرده اســت .من در کتابم به این موارد
پرداختهام.

چه مسیری را طی کردید تا کتاب به این صورتی که
هست ،درآمد و منتشر شد؟
موضوع پایاننامه کارشناســی ارشــدم «عوامل موفقیت در
کســب و کار از نــگاه قرآن و حدیث» بود .برای نوشــتن این
پایاننامه حدود یک ســال به جستوجو و بررسی آیات قرآن
کریــم و احادیث معتبــر چهارده معصوم کــه مربوط به این
موضوع بود پرداختم.
پــس از اتمام تدویــن پایاننامه و دفــاع از آن ،با توجه به
بهروز بودن موضوعش ،اســتاد راهنمای من پیشنهاد کرد یک
کتاب کاربردی کوچک از آن اســتخراج کنم تا پایاننامهام به
سرنوشت پایاننامههای اغلب دانشجویان مبتال نشود و گوشة
قفسه کتابخانه خاک نخورد.

اقشار جامعه در سنین مختلف و با میزان تحصیالت گوناگون از
آن بهره ببرند .برای خواندنیتر شدن آن نیز ،داستان موفقیت
افراد مشــهور را به هر بخش اضافه کردم .هدفم این بود که به
بضاعت خویش ،بخشــی از چهره کامل و چند بعدی اسالم را
نمایان کنم .دین ما در پرداختن به مسئله اقتصاد از همه مکاتب
پیشگامتر است .اســام ،ثروتمند بودن جامعه را از نعمتهای
خوب خدا میداند و از ما میخواهد ثروت را از مســیر درست
بهدست آوریم و در مسیر درست نیز بهکار گیریم.
پیامبر گرامی ما و جانشینان ایشان ،کار را عبادت محسوب
میکردند و خود نیز پیشگام تالشهای تولیدی بودند .ایشان
فقر و تنپروری را عامل فســاد و تهدیدی جدی برای جامعه
میدانستند.

آیا بایــد منتظر اثر جدیدی از شــما ،در آیندهای
آیا خودتان هم مشغول کسب و کاری هستید؟
کار اصلی مــن مطالعــه ،تحقیق و شــرکت در پروژههای نزدیک باشیم؟
پژوهشــی است .تألیف این کتاب نیز بخشی از کسبوکار من در حال حاضر مشــغول مطالعه و بررسی مسائلی از جامعه
هستم که دین برای آنها راهحلی اندیشیده است .انشاءاهلل اثر
محسوب میشود.
بعدیام در حیطة روانشناســی اسالمی و روانشناسی اخالق
به نظر خودتان ،کتاب چه امتیاز یا چه حرف تازهای خواهد بود.
نســبت به کتابهای موجود در بازار در حوزه کسب و
آیا شما در سالهای گذشته هم در جشنواره کتاب
کار دارد؟
شــاید تاکنون کتابها و سمینارهای متعددی درباره کسب رشد شرکت داشــتهاید؟ و اساس ًاچه نگاهی نسبت به
و کار دیده باشــید .واقعیت این است که برای ثروتمند شدن این جشــنواره دارید و برگزاری این جشنواره را چقدر
راههای زیادی وجود دارد .اما آیا تمام این راهها صحیح است؟ مؤثر میدانید؟
گاهی دستورالعملهای اندیشــمندان و نویسندگان غربی ،من اولین بار اســت که در این جشنواره شرکت میکنم .این
علیرغــم کارامد بودن با دین و فرهنگ مــا همخوانی کامل جشنواره با توجه به اهدافش ،جایگاه ارزشمندی در میاناهل
ندارد .به همین دلیل من به این فکر افتادم از نگاه دین اسالم قلم یافته که امیدوارم با حمایت و پشتیبانی سایر مراکز علمی
و آموزشــی کشــور همچنان خدمات خود را تعمیق و تداوم
به این مسئله بپردازم.
از نــگاه دین مــا «موفقیت واقعی» در شــغل ،زمانی اتفاق بخشد.
میافتد که مخالف احکام خداوند نباشــد ،بــا کمال و تعالی با توجه به اینکه دانشجویان و پژوهشگران ،سازندگان جامعه
روح انسانیمان متضاد نبوده و به قیمت زیرپا گذاشتن حقوق و پدیدآورندگان جریانهای فکری و فرهنگی هستند و نتایج
تحقیقات آنهاســت که دگرگونی و پیشــرفت در عرصههای
دیگران تمام نشود.
در آموزههای دینی عوامل مختلفی موجب زیاد شدن روزی گوناگون علم و فرهنگ را میســر میسازد ،شناسایی و معرفی
و افزایش برکت در دارایی میشــود ،مانند علم ،برنامهریزی ،ایــن نخبگان میتوانــد کمک زیادی در راه بالندگی کشــور
مدیریت زمان ،مدیریت بــازار ،مدیریت منابع مالی ،مدیریت باشــد .توجه به اســتعدادهای علمی و باور به توان و خالقیت
منابع انســانی ،اصــاح اخالق فــردی ،تصحیــح رفتارهای دانشجویان در نهادهای علمی کشــور بهویژه در حوزه کتاب
اجتماعی ،باورهــا و تالشهای عبادی .اگــر همه این عوامل و کتابخوانی موجب توســعه فرهنــگ و دانش در مهمترین
همچون تکههای یــک پازل در کنار هم قرار بگیرند شــاهد پایگاههای علمی کشور است .جشنواره کتاب رشد نشان داده
که این مهم را درک کرده و لذا اقدام به شناسایی فعاالن حوزه
موفقیت در کسب و کارمان خواهیم بود.
نشــر و مؤلفان و مترجمان خوشفکر ،طــراح و خالق نموده
مخاطب کتاب شما چه کســی است؟ یعنی انتظار است.
دارید چه کسانی کتاب شما را بخوانند و پس از خواندن تداوم و رونق این جشــنواره باعث شده است که این فعالیت
در سالهای اخیر در زمره چشمگیرترین فعالیتهای کشورمان
کتاب شما چه رفتاری نشان دهند؟
ســعی کردم کتاب را به زبان عامیانه و ساده بنویسم تا تمام قرار گیرد.

از نگاه دین ما
«موفقیت واقعی»
در شغل ،زمانی
اتفاق میافتد که
مخالف احکام
خداوند نباشد ،با
کمال و تعالی روح
انسانی متضاد
نبوده و به قیمت
زیرپا گذاشتن
حقوق دیگران تمام
نشود
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گفتوگو با
نویسندگان
علیرضا باقری جبلی

منعطف چون طناب ،بیشمار همچو سنگ و بخشنده مانند چوب
گپ و گفتی با معصومه پورطاهریان مؤلف مجموعه بازی با ابزارهای ساده
در گذشته ابزارهای کمی برای بازی وجود داشت؛ اما کودکان با سادهترین مواد و وسایل همچون سنگ ،چوب و خاک به خلق بازیهای
جذاب میپرداختند؛ بازیهایی که هنوز هم اگر به آنها پرداخته شــود ،میتوانــد مخاطبان خود را جذب کند .معصومه پورطاهریان
کوشــیده است بخشی از این بازیهای ساده را مجموعه سه جلدی بازی با ابزارهای ساده که شاملبازی با چوب ،بازی با طناب و بازی
با سنگ است گرد آورد .به بهانه شرکت این مجموعه در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد به گفتوگویی صمیمی با مؤلف نشستهایم.

بازی چیست؟
بی تردید بازی انتزاعی از زندگی واقعی اســت؛ اما واقعاً نمیتوان
تعریف واحدی از بازی ارائه کرد .بازی از یک سو فعالیتی سرگرمکننده،
لذت بخش ،دلبخواهی ،و آزادانه تعریف میشــود ،و از سویی دیگر
شکلدهنده نگاه هستیشناسانه ماست ،و آن سوتر منشأ فهم و لذتی
که در جایی دیگر به دست نمیآید .اما همه این تعاریف نقضکردنیاند.
گاه بازی مرز میان خیال و واقعیت را در هم میشکند ،گاه فعالیتی
عبث نیست ،و گاه الزاماً لذتبخش هم نیست .حتی امروز دوگانگی
میان «بازی کودکانه» و «کار بزرگساالنه» هم در هم شکسته است.
با اینکه خارج از کشور زندگی میکنید ،چه چیزی باعث
شد به فکر تألیف کتابی درباره بازیهای ایرانی بیفتید؟
تألیف این اثر را در ایران آغاز کردم و خارج از ایران به پایان رسید.من
سالها در گروه هنر ،بازی و سرگرمی شورای کتاب کودک به عنوان
منتقد کتاب و پژوهشگر فعالیت میکردم و در نهایت با تشویق یک
دوست وارد حوزه تألیف کتاب شدم.
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آیا قب ً
ال هم در موضوع بازی و سرگرمی تألیفی داشتهاید؟
مجموعهی بازی با ابزارهای ساده زودتر به چاپ رسید .همزمان با آن
کتاب «راهنمای انتخاب اسباببازی» را تألیف کرده بودم که امیدوارم
در آیندهای نزدیک وارد بازار کتاب شود.
به عنوان یک پژوهشگ ر جایگاه بازی با وسایل ساده را در
ایرانچگونهمیبینید؟

نمــی توانم اعتراف نکنم که این بازیها رو به خاموشــیاند؛ چون
زندگی مدرن از بســتر چنین بازیهایی فاصله گرفته است .تا روزی
که رابطه و پیوندمان را با طبیعت جدی نگیریم ،چنین بازیهایی هم
به زندگی ما بازنخواهند گشت .خوشبختانه دنیا به سمت دوستی با
طبیعت بازمیگردد ،هر چند غفلت از طبیعت و بیمهری به آن گاه
مأیوسکنندهاست.
بازی یا بازیهای موردعالق ه خودتان در کودکی چه بود؟
بیش از هر چیزی بازیهای خیالی را دوســت داشتم .شاید انباری
خانهی پدری بهترین مکان برای بازیهای من بود؛ چون انباشــته
بود از اشیای «هرچیز که خوار آید» که در عالم بازیهای من اعتبار
یل ِی را دوست داشتم.
مییافتند .بعد از آن هیجان هفتسنگ و ل ِ 
آیا مشکل خاصی در تألیف و انتشار این مجموعه داشتید؟
خوشبختانه برای نشــر هیچ مشکلی نداشتم .بزرگترین مشکل
من برای تألیف کتابها ،پیدا کردن ساختار و فرم مناسب برای ارائه
مطالب بود .محتوا به تنهایی کافی نبود و من وقت بسیاری را صرف
این کردم که فرم در خدمت محتوا باشد.
تعامل ناشر در چاپ این مجموعه با شما چگونه بود؟
بیتردید نشر یکی از پایههای اساسی تولید یک اثر است .بدون یک
ناشر همسو و حرفهای نمیتوان اثری شایسته را راهی بازار کتاب کرد.
فقط دوست میداشتم با تصویرگران باذوق مجموعه حداقلی از تعامل
را میداشــتم .جا دارد که در همین جا از ناشر محترم قدردانی کنم.

بیتردید بدون دقت و وسواس ناشر در ارائ ه اثری باکیفیت ،من امروز
مخاطب شما در این مصاحبه نبودم.
آیا در طی تولید ایــن مجموعه اتفاق جالبتوجهی هم
افتاد؟
اتفاقهایی که افتاد بیشتر به درگیریهای شخصی من با اثر مربوط
میشد .هرقدر جلوتر میرفتم همه چیز سختتر میشد .جلد طناب
به ســرعتی باورنکردنی نوشته شد .جلد سنگ در شش ماه ،و جلد
چوب زندگی را بر من مختل کرد .بازیهای طناب را منعطف همچون
طناب یافته بودم .بازیهای سنگ را بیشمار مانند سنگ؛ و بازیهای
چوب رازش را به من نشــان نمیداد .تا روزی که بازیهای چوب را
بخشنده و رویان ،مانند درخت یافتم و توانستم نوشتن را شروع کنم.
با توجه به پرهزینه و پرزحمت بودن تولید آثار تألیفی،
برگزاریجشنوارههایینظیرجشنوارهکتابرشدرادرترغیب
مؤلفان و ناشران به تولید اینگونه آثار چگونه میبینید؟
ب رشد نظر بدهم
به طور اختصاصی نمیتوانم درباره جشنواره کتا 
چون متأسفانه تاکنون بخت آن را نداشتهام که در این جشنواره شرکت
کنم؛ اما بیتردید هیچ اثری بدون ترویج مناسب ،هوشمندانه و هدفمند
جایگاه واقعی خود را در میان مخاطبان نخواهد یافت .متأسفانه گاهی
آثاری با ارزش هنری و ادبی و با پشتوانه سالها پژوهش ،آنطور که
مخاطب آموزش ندیده قرار نمیگیرند .برعکس گاهی
باید مورد توجه
ِ
کتابی بدون داشتن چنین ویژگیهایی و حتی بدون تصحیح غلطهای
چاپی ،به چاپهای متعدد میرسد .چنین مقایسههایی نویسنده و
ناشــر را مأیوس میکند .اگر پدیدآورندگان بــازار کتاب موظفاند
مخاطــب خود را جدی بگیرند و با صرف وقت و هزینه اثری درخور
روانه بازار کتاب کنند ،سیاستگذاران و مجریان صاحب اختیار نیز
موظفاند که در ترویج و اعتبار بخشیدن به آثار ارزشمند بکوشند .یک
اثر از طریق رسانهها و جشنوارهها از خلوت یک نویسنده راه خود را به
سمت زندگی اجتماعی خود باز میکند .یک جشنواره آگاه میتواند
در بازبینی و بازتعریف ارزشها و معیارهای حاکم بر دنیای فرهنگ و
هنر ،و ارتقای ذائقه مخاطب تعیینکننده باشد .کاری که بدون چنین
پشتوانهای ،خارج از توانایی پدیدآورندگان و ناشران یا حداقل بسیار
دشــوار است .هرقدر یک جشنواره مستقلتر از تبعیض و سوگیری
باشد ،آثار وزینتر شانس بیشتری برای دیده شدن خواهند داشت.
آیــا خاطرهای از انجام دادن بازی با ابزارهای ســاده در
کودکی در ذهن دارید؟
یادم میآید آینهای که در خانه داشــتیم برای من یک اسباب بازی
ســاده و در دســترس بود .یکی از بازیهایم با آینه این بود که آن را
روی ساعدهایم میگذاشتم و به شکم خود میچسباندم .به جای زمین
زیرپایم ،تصویری از آســمان یا ســقف خانه را در آینه میدیدم و راه
میرفتم .تجربه هیجانانگیزی بود راه رفتن در آسمان یا روی سقف اتاق!
فکر میکنید کودکان و نوجوانان امروزی که گزینههای
فراوان دیگری برای بازی دارند ،تا چه حد بتوانند با این بازیها
ارتباط برقرار کنند؟

وقتی این بازیها در برابر گذر زمان و تغییرات فرهنگ تاب آوردهاند
و گاه هزارهها را پشت سر گذاشتهاند ،بیتردید سرشت اندیشیدهای
دارند و با طبیعت زندگی ســازگارند .اما اینکه آیا کودکان در میان
گزینههای مختلف این بازیها را انتخاب میکنند یا خیر ،میتوانم
بگویم اصوالً چرا از کودکی که هیچ رابطهای با طبیعت ندارد و رازهای
آن را کشــف نکرده است ،انتظار داریم بازیهای طبیعت انتخاب او
باشند؟ اگر انتخابهای امروزین کودکان ناامیدکننده است به ساختار
بیمار زندگی امروز مربوط است نه انتخاب کودکان.
این یک مسئله جهانی است که بســیاری از کودکان امروز که در
معرض بازیهای پرشــتاب الکترونیکی قرار دارنــد و دنیا را کند و
کســالتبار مییابند ،قادر به لذت بردن از بازیهای ســاده طبیعت
نیســتند .بازی با طبیعت وقتی اتفاق میافتد که بســتر زندگی با
شــناخت و ادراک طبیعت و رازهای نهفته در آن همراه باشــد .اگر
کودکان بتوانند هیجان و شتابی را تجربه کنند که به درون خود آنها
مربوط میشــود نه هیجان تصنعی و بیرونی بازیهای الکترونیکی،
بیتردید شاهد انتخابهای متفاوتی خواهیم بود .تأکید میکنم که
من به هیچ وجه مخالف بازیهای الکترونیکی نیســتم .اما به نظرم
هیچکدام جایگزین آن دیگری نیستند.

بازی از یک
سو فعالیتی
سرگرمکننده ،لذت
بخش ،و آزادانه
تعریف میشود،
و از سویی دیگر
شکلدهنده نگاه
هستیشناسانه
ماست ،و آن سوتر
منشأ فهم و لذتی
که در جایی دیگر به
دست نمیآید

چه توصیه ای برای مربیان و اولیــای دانشآموزان در
خصوص بازی و سرگرمی دارید؟
یک بزرگسال آگاه قادر اســت تجربههای متفاوت و ماندگار برای
کودکان ایجــاد کند .گاهی کــودکان فقط به این دلیــل به بازی
میپیوندند که با معلم یا والدین خود همبازی شوند و این بزرگترین
فرصت برای کشــف لذتهایی است که در دنیای امروز مورد غفلت
واقع شدهاند .زندگی مدرن باعث غفلت از طبیعت شده است .در عین
حال همین دنیای مدرن به اخالقیاتی دست یافته است که پیشینهای
در تاریخ نداشتهاند .بیتردید ترویج دوستی با طبیعت و حیوانات ،به
حآمیزتر و مهربانتر ختم میشود و بازیها هم به سرشت
دنیایی صل 
طبیعی و انسانی نزدیکتر میشوند  .
نظر شــما درباره آینده بازی و اسباببازی چیست؟ آیا
کودکان و نوجوانان ایرانی با این بازیهای ساده آشتی خواهند
کرد؟
ما ناگزیر به خوشبینی هستیم .انسان اشتباه میکند ،اما اشتباهات
خود را تصحیح میکند .شــتاب و رقابت زندگی امروز ،زندگی را از
بستر طبیعی خود خارج کرده است .من عمیقاً معتقدم انسان چارهای
ندارد جز این که با درخت و آب و زمین و کوه و حیوانات دوســتی
کند .دوستی آغازگر شناخت و ادراک طبیعت است و طبیعت بازیگر
است .ما رفتار و منش خود را تصحیح خواهیم کرد .ما چارهای نداریم
جز آنکه به رابطه و بازیهای ناسالم خود با طبیعت پایان بدهیم ،مگر
آنکه از این کره خاکی کوچ کنیم.
سخن آخر؟
امیدوارم این مجموعه مــورد اقبال کودکان و مربیان قرار بگیرد و
تلنگری باشد بر داشتههای از دست رفتهمان .از مجله رشد جوانه نیز
به خاطر فرصت این گفتوگو قدردانی میکنم.
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گفتوگو با
نویسندگان
محمود اردوخانی

مدرسههای آینده چند منظورهاند

گفتوگو با دکتر اسماعیل ضرغامی مؤلف کتاب «معماری مدارس آینده»
"معماری مدارس آینده" یکی از کتابهایی اســت که به گروه داوری معماری شانزدهمین جشنواره کتاب رشد راه یافته است .به این
بهانه ،با دکتر اسماعیل ضرغامی دانشآموخته دکترای مهندسی معماری و شهرسازی و استاد تمام دانشگاه شهید رجایی به گفتوگو
نشستهایم تادرباره این کتاب و موضوع آن صحبت کنیم.
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جناب دکتر ضرغامی لطف ًا با بیان خالصهای از فعالیتهای
علمی و اجرایی خودتان بفرمایید در حال حاضر بیشتر در کدام
عرصه فعال هستید؟
ابتدا تشکر میکنم که برای گفتوگو درباره معماری مدارس آینده
و کنونی این فرصت را برای من به وجود آوردید .من فعالیتهای خود
را با تدریس در رشتههای معماری و مکانیک ،در هنرستانهای کشور
از سال  60آغاز کردم و با گذراندن کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید
بهشتی وارد مرکز آموزش عالی انقالب اسالمی (دانشگاه شهید رجایی
فعلی) شدم و در سمت مربی و هیئت علمی به تدریس پرداختم تا
اینکه دکترای رشته مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت را کسب
نمودم .اکنون هم به تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در
دانشگاه شهید رجایی مشــغولام .من همواره به موازات تدریس در
ساخت مراکز آموزشــی و تحقیقاتی اهتمام داشتهام .بهگونهای که
ت طرحهای عمرانی دفتر مرکزی جهاد
از سال  69تا  80مســئولی 
دانشگاهی به عهدة بنده بود .در حال حاضر نیز با سمت استا د تمامی
انجام وظیفه میکنم.
از چه زمانی انگیــزة پرداختن به موضوع معماری مدارس
آینده در شما شکل گرفت؟
وقتی انســان در عرصهای فعالیتمیکند برونداد آن رشــته در
فعالیتهــای اجرایــی خود را نشــان میدهد .در مورد رشــتة ما،
ملموسترین شکل آن میتواند کمک به عمران و آبادانی کشور باشد.
باید عنایت داشت که با توجه به انفجار اطالعات و دهکده شدن جهان
و ...امروزه برنامههای آموزشــی تفاوت اساسی با برنامههای گذشته

دارند .اگر زمانی علم بهصورت انتقال مطلب بود ،امروز دیگر رویکردها
و شیوهها تغییر کرده است.
 éمنظورتان فضاسازیها و معماری جدید برای آموزش است؟
بله ،هم در فضاسازی آموزشی و هم در محتوا .اگر معماری را یک
کالبد برای محتوایی که میخواهد اجرا بشــود بدانیم ،معماری باید
بتواند در جهت خدمتدهی به برنامههــا و جریانهای جاری خود
را هماهنــگ کند .هر محتوایی در هر عرصهای برای اجرا باید بتواند
خودش را با معماری سازگار کند .در زمین ه آموزش هم اگرچه تحول
تاکنون بهصورت اساسی نبوده ،ولی احساس تحول اساسی همهگیر
شده است.
به موازات تغییرات مدارس و شیوههای آموزشی این احساس در ما
وجود داشت که دیگر مدرسه نمیتواند همان مدرسه پنجاه سال پیش
باشد .با توجه به عزم ملی و جهانی در تغییر شیوههای آموزشی ،حتماً
باید معماری مدارس هم تغییر پیدا کند .آموزش جدید کالبد جدید
میخواهد .نمیشــود آموزشهای جدید را در کالبد کهنه قرار داد.
تغییر حتی در وظایف و جایابیها ،تشکیالت و سیستمهای رسانهای
باید به کمک آموزش بیاید .سیســتمهای رسانهای باید در دل خود
مدارس نهادینه شوند .همة اینها ما را به اینجا رساند که باید فکری
نو پدید آورد و در این زمینه بیشتر تالش کرد .ما هم در این راستا که
به معماری آینده کمکی بکنیم احساس وظیفه کردیم و گام کوچکی
برداشتیم.
با تألیف کتاب «معماری مدارس آینده» قطع ًا اهدافی را در
سر داشتید؛ آیا با چاپ و نشرکتاب ،به آن اهداف رسیدید؟

هدف -هدف بسیار بزرگی است .در این زمینه واقعاً تحول بزرگی
الزم است؛ برای اینکه جامعة ما و نظام نوین ما اگر ادعایی دارد باید در
آموزش حرفهای خودش را بزند و مطمئناً هدفهای بلندی برای آن
وجود دارد .لذا خیلی دور از واقعیت خواهد بود اگر بخواهیم بگوییم با
یک کتاب به اهداف رسیدهایم .این کتاب بیشتر در حد طرح مسئله
و در حد ذکر کردن کار است .لذا گامهای بلندتر و سریعتر و زیادتری
باید برداریم تا بتوانیم به اهداف و نیاتی که داریم ،دسترسی پیدا کنیم.
در کتاب بیشتر از منابع و نمادهایی استفاده کردید که وجود
دارند .نسبت این مدارس و نمادهای موجود را به معماری مدارس
آینده چگونه تعریف میکنید؟
همیشه میگویند تحول تدریجی اســت .اگر بخواهیم به جهش
و خلقالســاعه بودن تحول اعتقاد داشته باشــیم ،یک مقدار به دور
از واقعیتها حرکت کردهایم ،بهخصوص در رشــتهها و عرصههای
خدماتی که آموزش هم یک عرصة خدماتی است و در هر حال بخشی
از جمعیت هر جامعهای را به خود مشغول میکند.
وقتی در جامعهای چهارده میلیون نفر درگیر جریان آموزش هستند،
نمیتوان این جریان را بهصورت یکباره قطع کرد و منتظر گذاشت تا
سیســتم جدیدی به جای آن بیاید .باید ضمن شناخت دقیق آن و
اولویتهای آن ،در محلهایی که میشود ،بهصورت تدریجی تحول
به وجود آورد.
چگونه میتوانیم از تجربیات گذشته برای آینده استفاده
کنیم؟
بســیاری از تجربههای گذشــته خوب و بهدردبخور هستند و در
طی زمانی طوالنیبهدست آمدهاند .بنابراین با مطالعه فضا و کیفیت
آموزشی مدارسی مانند نظامیه یا مدارس دوران صفویه ،میتوان به
نکات با ارزش و کارآییدســت یافت .درســت است که آموزش در
آنها محدود بود وبه گســتردگی مدارس و دانشگاههای امروز نبود،
ولی اسوهها و نخبهها در همین مدارس تربیت میشدند .در آن زمان،
جریان علمی از شرق و از ایران به غرب میرفت .مدرسههای زیادی
نداشتیم ،ولی مدارسی داشتیم که زکریاهای رازی و جابربن حیانها،
ابن ســیناها و خواجهنصیرها در آنها آموزش دیده بودند .همیشه
درباره معماری سنتی میگوییمکه بهترین برداشت از تاریخ ،برداشت
از محتواهای آن است .برداشت از روشها است تا شکلها .تکنیکها
تغییر کردهاند ،اما اصول میتواند امروز هم قابل استفاده باشد .البته
معماری باید تابع زمان خود باشــد و معماری ایرانی و اســامی هم
میتواند حالت مدرن خود را داشته باشد.
ی سنتی با معماری مدرن و امروزی ،تک
شاید بارزترین تمایز معمار 
عملکردی بودن باشد .در معماری سنتی ،حاال چه غربی و چه ایرانی
آن ،معموالً فضاها چند عملکردی بودند؛ از منزل گرفته تا فضاهای
اجتماعی و عمومی .مث ً
ال در مسجد ،ساعتی جلسه موعظه برقرار بود و
یکساعت بعد خیرات توزیع میشد .روز بعد محل رأیگیری بود .چند
منظوره بودن بناها با توجه به ازدیاد جمعیت و تنوع نیازهای بشری،
میتواند یکی از چارههای دردهای ما باشد .در خصوص مدارس هم با
توجه به تغییر و تحولی که در محتوای آموزش بهوجود میآید ،کالس
درس نبایدفقط فضایی باشد که عدهای دور هم جمع شوند و معلم
مطالبی را بگوید و آنها هم بشنوند .تک عملکردی بودن مدارس در
آینده بزرگترین اشتباه خواهد شد.
ایران سرزمینی پهناور با جغرافیای متنوع است .در کتاب
معماری مدارس آینده آیا به این واقعیت توجه شده است؟

یکی از محققان بســیار خــوب غربی به نام «آمــوس راپاپورت»
عقیدهای جالب توجهدارد که مخالف بسیاری از صاحبنظران است
که میگویند معماری تحتتأثیر اقلیمو آب و هوا و صنعت اســت.
راپاپورت میگوید معماری قبل از هر چیز تحتتأثیر فرهنگ است،
و این فرهنگ جوامع است که معماری را میسازد .در نتیجه اگر یک
فرهنگ ستودة جهانی و ایرانی را که عشق به آموزش و انسانیت دارند،
کنــار هم قرار بدهیم و پایهها و برنامهریزی را درســت پیش ببریم،
خودش را با هر اقلیمی تطبیق میدهد.
رابطه معماری با نقش خانواده ،گروههای ســنی ،جنسیت،
اقوام ،فرهنگها و خردهفرهنگها را که در اقلیم ایران بسیار
متنوع هم هستند چگونه تعریف میکنید؟ موضوعی که در کتاب
هم به آن نپرداختهاید.
البته خــارج از کتاب به این موضــوع پرداختهایم .در حال حاضر
تحقیقاتی در این زمینه درحال انجام اســت .خروجیهای مقدماتی
هــم دارد که یکی از آنها بحث مدارس اجتماعی اســت که در آن
میتوانیم برای مدارس تنوع عملکرد پیشبینی کنیم .مدارس باید
از صورت فعلــی در آیند .در برنامهریزی مدارس آینده باید از صرف
مدرسه طراحی کردن و ساختن بیرون بیاییم .این هدر دادن سرمایه
عمومی کشور است که دقیقاً به مدارس آینده مربوط میشود.
ایــن همه تکیه و تأکید بر مدارس یک نوبته ،هدر دادن ســرمایه
عمومی کشور است .سرمایه زیادی از بودجه عمومی و بیتالمال یا
جیب خیرین مدرسهساز صرف میکنیم که مدارس را یک نوبته کنیم
تا یک ساختمان فقط از ساعت  8تا 13فعال باشد .و اینهمه تجهیزات
و امکانات و فضا را  18 ،17ساعت تعطیل و معطل نگهداریم تا خاک
بخورد .مث ً
ال آیا این مدرسه و محل نمیتواند بعد از ظهرها در اختیار
والدین و محله باشد؟
در هر حال تحقیقاتی صورت گرفته است و پژوهشهایی در حال
اجراست که مطمئناً نتایج آن به سازمانهای مسئول و به دانشجویانی
که مدرســه طراحی میکنند ،ارائه خواهد شد تا بتوانند معماریها
را متحول کنند.به صورت خالصه عرض کنم کهمدرســه میتواند
نقشــی بیش از نقش کنونی خود بازی کند .ما نمونههای زیادی از
مدارس اجتماعی در فرهنگ خودمان داریم؛ مثل مدرسه و مسجد
معیرالممالک که بهترین نمونه در تهران است.
میدانید که سبک زندگی و تجهیزات خیلی باشتاب در حال
رشدوتغییرهستند.یاددهیویادگیریرا،بااینتغییراتپرشتاب،
در نسبت با معماری مدارس آینده چگونه تعریف میکنید؟
اگــر بخواهیم مدارس را بهگونهای کنیم که بتوانند هم در خدمت
آموزش و هم در خدمت فرهنگ باشند ،اول باید دیوارهای مدارس و
قفلهای مدارس را برداریم .واقعیت است که حتی در حال حاضر هم،
در خیلی از کشورها دانشگاهها دیوار ندارند .حصارکشی دور دانشگاهها
و مدارس بزرگترین اشتباه است .باید قفل و دیوار مدارس را برداشت
و مدارس را در اختیار جامع ه گذاشت .باید فاصله را با شکستن قفل
و برداشــتن دیوارها کم کنیم .ما حاضریم در چند مدرسه این کار را
ی عمومی
بهصورت آزمایشی انجام دهیم تا بدانیم میتوان از سرمایهها 
بهرهگیری بیشتری داشت .چرا مدارس ما از  24ساعت 5 ،تا  6ساعت
فعال هستند؟ در حالیکه میتوان با فضاهای مکمل در مدارس یا کنار
آنها ،مجموعه را فعالتر کرد .معماری مدارس آینده باید به نیازهای
جامعه آینده جواب بدهد و بهرهوری مدارس رابهصورت کمی و کیفی
باال ببرد .هدف مدرسه آینده نباید تنها جامعه دانشآموزی باشد .باید
اجتماع محور ،محلهمحور ،دانشمحور و اقتصادمحور باشد.

اگربخواهیم
مدارس را بهگونهای
کنیم که بتوانند هم
در خدمت آموزش
و هم در خدمت
فرهنگ باشند،
اول باید دیوارهای
مدارس و قفلهای
مدارس را برداریم
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نقد
کتاب
زهراسلیمیزاده

کتابی با زبان برنامهنویسی تصویری برای کودکان
نقدی بر کتاب طراحی بازیهای دیجیتال

 éنام کتاب :طراحی بازیهای دیجیتال
 éمؤلف :درک برین
 éمترجم :نیلوفر رحیمزاده
 éناشر :آوند دانش
 éچاپ اول سال1396 :
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در دنیای امروز کمتر کودکی است که عالقهای به انجام بازیهای
رایانهای نداشته و یا حتی انجام آنها را تجربه نکرده باشد .از آنجا
که یکی از راههای رشد زمینة سازندگی ،پرورش خالقیت ،ابتکار و
ن است که کودکان خودشان ابزارهای بازی را بسازند ،در
نوآوری ای 
زمینة بازیهای دیجیتال ابزار الزم توسط نرمافزارهای بازیسازی
انجام میشود .در اینگونه برنامهها ،کودکان میتوانند بر پایة یک
داستان واقعی و یا حتی تخیلی به طراحی بازی بپردازند.
کتاب «طراحی بازیهای دیجیتال» از مجموعه کتابهای دامیز
اســت که توســط درک برین تألیف و به قلم نیلوفر رحیمزاده به
فارسی برگردانده شده است.
کتابهای دامیز از حدود سه دهة پیش با هدف آشنا کردن عامة
مردم با مباحث متفاوت و مخصوصاً علوم رایانهای منتشر میشود.
تقاضای بسیار باالی این کتابها در کشورهای مختلف و ترجمه
به بیش از  30زبان زندة دنیا ،نشــان از اقبــال مخاطبان به این
کتابها دارد .بیان مطالب بهصورت مختصر و مفید از ویژگیهای
بارز کتابهای دامیز است.
توسط وبســایتها ،شرکتها و مؤسســات مختلف ،ابزارهای
متعددی برای ســاخت بازی ارائه شــدهاند؛ اما این کتاب بر روی
اســکرچ ،که یک زبان برنامهنویسی تصویری برای کودکان است،
تمرکز میکند و یقیناً میتواند همراه خوبی برای افراد عالقهمند به
طراحی بازی باشد .بنابر ادعای مطرح شده توسط نویسنده ،برای

شــروع استفاده از اسکرچ فقط یک راه درست وجود ندارد و با هر
پروژهای میتوان شروع کرد .کاربر مبتدی ،بهتر است ابتدا سری
به انجمنی که توسط شرکت سازنده اسکرچ ،یعنی  MITطراحی
شده است بزند تا پروژههای متنوع طراحی شده در محیط اسکرچ
را ببیند .آدرس این انجمن  scratch.mit.eduاست.
ن اسکرچ به زبان
از آنجا که وبســایت شــرکت  MITو انجم 
انگلیسی هســتند ،کودکان انگیسیزبانی که سواد خواندن دارند
بدون محدودیت ســنی میتوانند به راحتی و حتی بدون آموزش
معنیدار و مستقل ،به چرخة بازیسازی وارد شوند و از معلومات
و تجربیات سایر افرادی که بازیهایشان را به اشتراک گذاشتهاند
اســتفاده نمایند؛ اما برای ســایر کودکان دنیا با زبانهای مادری
غیرانگلیسی ،از جمله کودکان فارسیزبان ،نیاز به آموزشی حتی
مختصر ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکه انتشارات آوند
دانش نماینده انحصاری نشــر وایلی در ایران اســت ،میتواند به
سازوکار طراحی انجمنی مشابه اسکرچ در سایت  MITبیندیشد تا
کودکان فارسیزبان نیز بتوانند تجربیات خود را به زبان مادریشان
در یک وبسایت کام ً
ال فارسی به اشتراک بگذارند.
نکتة دیگری که بیان آن خالی از لطف نیســت این اســت که
انگلیسیزبان بودن نســخة اصلی کتاب باعث شده نویسنده ،در
برخی آموزشها به تیتر و عنوان منوها و یا دستورات برنامه اشاره
کند بدون اینکه نیاز به درج تصویر باشــد؛ بنابراین ممکن است
کاربر فارســیزبان ناآشنا به زبان انگلیســی دچار دردسر شود و
نتواند بهراحتی دســتورات را اجرا نماید؛ پس ترجمة بدون تغییر
این دســت کتب ،میتواند نارضایتی مخاطبان را در پی داشــته
باشد .مترجم میتواند بخشهایی را با ظاهر متمایز به کتاب اضافه
کند تا کاربران مبتدی با خرسندی بیشتری بتوانند آموزشها را
دنبال نمایند.

جواد رضاییان طرقبه

سهیمشدن مخاطب در کشف پیام پنهان
نقدی بر سه نمایشنامه

نگاهی به متن نمایش

متن نمایش« ،داستان» نیســت؛ البته داستان ،قصه ،حکایت،
متل و ضربالمثل به شــکل گرفتن متــن نمایش (نمایشنامه)
کمک بســیاری مینمایند؛ امــا هیچ کــدام ویژگیهای«متن
نمایــش» را ندارند .نمایشنامه در زمان حرکتو داســتان خود
را روایت میکند .شــاید به این دلیل باشــد که یک نمایشنامه
میتواند اجراهای متفاوتی داشــته باشد که هر یک بیننده را به
تجربهای متفاوت مهمان نماید.
«هدف» و «پیام»ی که در یک نمایشنامه وجود دارد ،نویسنده
را وا میدارد تا برای «بیان» آن ،بهترین «شــیوه» و «شکل» را
انتخاب نماید .گاه ممکن است مخاطبان یک نمایشنامه ،کودک،
نوجوان یا جوان باشــند؛ در چنین زمانی شــیوهای که نویسنده
برای متــن خود انتخــاب میکند؛ ویژگیهای ســنی و روحی
مخاطب ،زمان و مکان ،شرایط فرهنگی و باورهای مذهبی ،قومی
و ملی و بومی او را نیز در بر میگیرند.
نمایشنامه از سویی با نمایش و نمایشگری و اجرا مواجه استـ
آنگونه که خصلت نمایش اســت و از سوی دیگر با انتقال دانش
و آگاهی ،معرفت و شــور و تجربههای زیباییشــناختی و هنری
کــه ادبیات داعیة آن دارد نمایــش و نمایشگری که در نهاد هر
انســانی وجود دارد ،را ،چه تقلیدگری و گرایش انســان به تقلید
بدانیم آنگـــونه که افالطون و ارسطو میگویند یا رفع کاستیها
و تقویت خصایص روحی آنگونه که روانشناســان و روانکاوان
میگوینــد درکنار آموزش دانــش و فرهنگ ،آداب و رســوم و
داستانسرایی ،خاســــتگاههای هنر نمایش را تشکیل میدهند.
بنابرایــن با چنین تعریفیـ که همه چیز در آن کنشمند اســت
و از توصیف و تشــبیه صرف فراتر میرودـ متن نمایش داســتان

نیســت و انتظارات ما از آن ،چیزی به مراتب بیشــتر است .همة
توگو و
عناصر ساختاری نمایشنامه نظیر :رویداد و شخصیت ،گف 
شخصیتپردازی ،صحنهپردازی و سرانجام موضوع و سخن نهایی،
همه و همه در خدمت تفکر و هدفی قرار میگیرند که نویســنده
میکوشــد تا آن را با زبان نمایش بــاز گوید .چنین رویکردی در
همة گونههای ادبیــات وجود دارد ،اما متن نمایشــیـ یا همان
نمایشنامهـ به دالیلی که برشمردیم ،مؤثرتر است.
متون نمایشــی با توجه به سخنی که نویسنده برای روایت آن
انتخاب مینماید ،میتواند به شکلها و بیانهای متفاوتی عرضه
گردد .در تحلیل مختصری که بر ســه متن نمایشــی سه نقالی،
بهشــت فروشــی و نمایندة مرموز صورت گرفته است ،میبینیم
که نویســنده در کنار بهکارگیری عناصر ســاختاری متنی ،در
نمایشنامه ســه نقالی از شــیوة نمایشــی نقالی و پردهخوانی،
درنمایشنامة بهشــت فروشی از شیوة نمایشهای آموزشی و در
نمایشنامة نمایندة مرموز از بهکارگیری طنز نمایشی در صحنه
و لباس و کالم و رفتار شــخصیتها بهره برده است .بدیهی است
که مراد از این گفته ،استفاده از قواعد و ضروریات هر کدام از این
شیوهها و عناصر نمایشی است.
آنچه مهم اســت این اســت که بدانیم محروم کردن مخاطب
از لذت درگیر شــدن در رویدادهای داســتان ،همذاتپنداری با
شــخصیتها ،خیالپردازی مکانها و صحنههــا ،درک و حس
تجربهای نمایشــی و ناب در کنار معرفتبخشــی و کسب دانش
و آگاهی بهگونهای غیر مستقیم ،عناصر جدا نشدنی از نمایش و
بهگونهای کلی ،هنرهای نمایشی است .آنگاه که مخاطبان متن و
اجرا ،گروههای سنی کودک و نوجوان است ،این مهم به یکباره،
چندین برابر اهمیت مییابد.
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سه نقالی

 éنام کتاب :سه نقالی
(ویژه دانشآموزان متوسطة دوره اول و دوم)
 éمؤلف :محسن رحمانی
 éتصویرگر :فرزاد جلیلیان
 éناشر :طالیی
 éچاپ اول سال1396 :

بهشت فروشی
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 éنام کتاب :بهشت فروشی (از مجموعه
نمایشنامههای مدرسه ،ویژه نوجوانان)
 éنویسنده :مسلم قاسمی
 éناشر :مؤسسه فرهنگی برهان
 éچاپ اول ،سال1396 :

نویسنده سه داستان اساطیری آرش کمانگیر ،زال و سیمرغ و هفتخوان رستم را
با استفاده از شکل نمایشی نقالی برای دانشآموزان سالهای چهارم و پنجم و ششم
دبســتان باز میگوید .نقالی ،نوعی از نمایش است که در آن روایتگری داستانهای
حماسی ،پهلوانی و اســاطیری صورت میپذیرد که عالوه بر بازخوانش داستانهای
کهن ،امید ،شــجاعت و هویت را به مخاطبان خود ارزانی میدارد .کتاب ســه نقالی
میکوشــد تا این آیین کهن نمایشی را با نگاهی نو درآمیزد و تجربة نمایشی بدیعی
را برای مخاطبان کودک خود فراهم سازد.
تکگوییهــای نقال ،که گاه طوالنی هســتند و گاه بیش از حــد به زبان محاوره
نزدیک میشــوند و با مخاطب کنشــی ارتباطی برقرار مینمایند،ـ بازآفرینی نقش
شخصیتهای داستان توسط نقالـ که میتواند نگاه تازهتری به بازیگری نقال باشدـ
تصویرسازی ساده و زیبا برای پسزمینههای صحنه و استفاده از اشعار اصلی شاهنامة
فردوسی و منظومة آرش کمانگیر سیاوش کســـرایی از نکات قابل توجه این کتاب
است .درمقابل ،تالش بیش از اندازة نویسنده برای بیان مستقیم و گاه ماللآور نصایح
و پندهای اخالقی ،از نکاتی است که ارزشمندی کتاب را هدف قرار داده است .به نظر
میرســد تالش نویسنده برای آموزش مستقیم مخاطب معضلی است که بسیاری از
کتابهایـ حداقل نمایشیـ این سنین را گرفتار کرده است.

کتاب پانزده متن نمایشــی دارد .نویســنده کوشـــــیده اســت تا با استفاده از
منابعی چون داســتان راســتان اثر شــهید مطهری ،هزار و یــک حکایت اخالقی
نوشتة محمدحســین محمدی و کتابهای فارسی دورة ابتدایی ،به هدف آموزش
آموزههای دینی و اخالقی ،تجربهای نمایشــی را در قالــب روایتهایی از زندگی
معصومین و شــخصیتهای تاریخی و حتی انسانهای معمولی فراهم آورد .بهشت
فروشی عنوان یکی از این داستانهای نمایشی به نام سگ عیان و مرغ پنهان است
که خواننده را به تالش برای کســب معرفت و در پس آن ،رســتگاری که در اینجا
در قالب بهشت تجسم مییابد فرا میخواند .موهبتی که خریدنی نیست و با همت
و تالش به دست میآید.
متون نمایشی که به هدف آموزشوپرورش مخاطب تهیه میشوند بر دو گونهاند؛
آنهایی که پیام خود را به شکل«مستقیم» به مخاطب ارائه میدهند و نوشتههایی
که مخاطب را در تجربهای نمایشــی شــریک کرده و او را به فهم و درک پیام خود
رهنمون میگردانند .پژوهشها نشــان میدهند کــه متون گروه دوم ،که مخاطب
را به چالش ســهیم شدن در رویدادهای داستان و کشــف پیام نهان شده درمتن
میکشانند ،موفقتر بوده و جذابیت بیشتری دارند .این فرآیند در متن نمایشی«سگ
عیــان و مرغ پنهان»؛ که عنوان کتاب هم از این متن گرفته شــده اســت ،وجود
داشــته و مخاطب در پس عمل نمایشــی قهرمان داستان به درک حقیقیت پنهان
دست مییابد .مسلم قاسمی تجربیات بیشماری در بهکارگیری عنصر نمایش برای
آموزش و تعلیموتربیت داشته و به طبع بهتر از هرکسی به این فرآیند ،آگاهی دارد.
این دانش و آگاهی ،اما ،در بیشتر متون نمایشی این کتاب دیده نمیشود.

نمایندۀ مرموز

 éنام کتاب :نماینده مرموز
 éمؤلف :مجید درخشانی
 éناشر :عابد
 éچاپ اول سال1396 :

طنز و خلق موقعیتهای کمیک ،داستان تکراری و بیهیجان
نمایندة مرموز را به نمایشی جذاب و تأثیرگذار تبدیل نموده است.
پادشاهی که به واسطه دستور خود مبنی بر تعطیلی مکتبخانه
و مدرسه ،حاکم ســرزمینی فاقد انسانهای دانشمند و باهوش
شده ،در مواجهه با رقابتی که با نماینده کشور دیگر درمیگیرد،
مجبور اســت کشاورزی سادهدل را بهکاری بزرگ مسابقة هوش
که در آن شرکتکنندگان باید تنها از ایما و اشاره و رسم شکل
(نقاشی) برای بیان منظور خود استفاده نمایندـ بگمارد .کشاورز
در برابر نماینده باهوش کشــور همســایه برنده شده و در برابر،
ایجاد مکتبخانه و مدرســه برای تربیت و پرورش انســانهای
دانشمند و باهوش را بر دریافت هدایای گرانبها بهعنوان پاداش
کار خود ،ترجیح میدهد .شــخصیتهای این نمایش پادشــاه،
وزیر ،نگهبان ،کشــاورز ،پادشاه و وزیر و نمایندة کشور همسایهـ
همگی به صورت نمونة کلی (تیپ) معرفی میشوند تا نویسنده
را برای بیان نمادین داســتان خود یــاری نمایند .ویژگی بزرگ
اینگونه شــخصیتپردازی این است که دســت نویسنده را در
حــذف پردازشهای دقیق و پر از جزئیــات نقشـ که گاه مانع
بزرگــی در تخیل و خیالپردازی مخاطــب در خلق فضا ،زمان
و مکان و رفتار شــخصیتها میشــودـ باز میگــذارد و تنها با

ذکر خصوصیات کلی شــخصیت ،امکان جوالن و تکاپوی ذهن
مخاطب برای ساختن تصویر مناسب از آدمهای داستان نمایش
را فراهم میآورد .عالوهبر شــخصیتهای تیپیکال (نمونه کلی)،
وجود عنصر شــوخیهای کالمی ،بازی با کاله بزرگ و عجیبی
که وزیر بر ســر میگذارد ،داستان عجیب یافتن کشاورز ،کنش
و واکنش کشــاورز در جریان مسابقة نمادین دو کشور همسایه،
خواستة کشاورز در انتهای داستان مبنی بر اینکه در برابر کاری
کــه انجام داده ،تنها دو خواهش دارد ،یکی آن که مکتبخانه و
مدرسه در کشور ساخته شود و دوم آنکه او را رها کنند تا به شهر
خود باز گردد و فرزندش را ببیند و استراحت کند! و  ...به یاری
نویســنده میآیند تا او پیام داستان خود را مبنی بر تالش برای
کسب دانش و آگاهی ،صداقت و راستی در بیان و رفتار ،شجاعت
در بیان بیپروای حق و حقیت ،پرهیز از جنگ و جدلهایی که
بر خواســتههای خودخواهانه استوار شده و سرانجام برگشت به
اصل خویشتن ،را بهگونهای غیرمستقیم و بر بستری از شوخی و
طنز به مخاطب برساند.
نکتــه مهمی که نباید ناگفته بماند ،اشــتباهی اســت که در
ویراستاری کتاب روی داده و رویهای که در نگارش متن در نظر
گرفته شده در اواسط کتاب فراموش میشود.
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محسن حالجی

تمرینات اصالحی برای ده ناهنجاری قامتی
نقدی بر کتاب «کودک رعنا ،قامت زیبا»
 éنام کتاب :کودک رعنا ،قامت زیبا
 éمؤلفان :معصومه والیتی ،مینا حقیقی ،احمد ربانی
 éتصویرساز :فرشته هادیپور
 éناشر :مهر زهرا (س)
 éچاپ اول سال1396 :
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نقد بهعنوان یک مهارت شــناختی گویای تالش ناقد در تمییز
امتیازات و کاســتیهای یک اندیشه ،روش یا اثر است .نقد کتاب
عبــارت از توصیف ،تحلیل انتقادی ،ارزیابــی کیفیت ،اهمیت و
تأثیرگذاری یک کتاب در زمینهای خاص است.
کتاب ،بهعنوان قدیمیترین رســان ه مکتوب ،همواره از اهمیت
زیادی برخوردار بوده اســت .با پیدایش رســانههای دیجیتالی،
جایگاه کتابهای عمومی نســبت به گذشته تنزل یافته است اما
کتابهــای علمی هرگز از جایگاه مرجعیت خود خلع نشــدهاند
و همیشــه عامل انتقال پیامها و یافتههــای پژوهشهای علمی
بودهاند .رسالت تولید کتابهای باکیفیت نهتنها بر دوش مؤلفین
و ناشران بلکه بر دوش ناقدان صاحب اندیشه نیز هست تا با نقد
خود هم کاســتیها و هم امتیازات کتابهای علمیـ آموزشی را
نشــان دهند و راه را برای بهبود اینگونه کتابها هموار سازند.
بــدون تردید نقد و نشــر آثار منتقدانه یا انتقــادی ضمن ایجاد
تحرک و نشــاط علمی در بین مخاطبین به بازنگری آثار تألیفی
بهدست نویسندگان و یا تولید آثار جدید و کم نقصتر میانجامد.

درس تربیتبدنی یا ورزش مدرسه با سابقة نزدیک به یک قرن،
با هدف توســعه و تکامل جسمانی ،حرکتی ،شناختی و عاطفیـ
اجتماعی امروزه میرود تا نقش خود را در ســامت و تســلط بر
مهارتهای پایه رشــتههای ورزشی کودکان و نوجوانان در ابعاد
مختلــف بیش از پیش ایفا کند .در کنــار این انتظارات توجه به
حفظ ســاختار قامتی در حدمطلوب آنچنــان که متخصصین از
آن یــاد میکننــد از پیشفرضهای علمی آمــوزش ورزش در
مدارس تلقی میشــود .بدین معنی که با شــرکت دانشآموزان
در فعالیتهــای درس تربیتبدنی که در چارچوب برنامه مصوب
و تدوین شــدة دفتر تألیف کتابهای درسی سازمان پژوهش و
برنامهریزی درسی میباشد ،دانشآموزان نهتنها از انجام حرکات
غلط و آســیبزا در امان میمانند ،بلکه معلمان با اتکا به دانش
خــود و توصیههای کتابهای راهنمای معلم اطالعات الزم را در
اختیــار دانشآموزان دارای ناهنجاریهای ســاختار قامتی قرار
میدهند .با این وجود متخصصین رشتة دانشگاهی آسیبشناسی
و حرکات اصالحی از پا ننشســته و با تهیة کتابهای آموزشــی
سعی بر انتقال دانش و توصیههای الزم برای پیشگیری و احتماالً
رفع نواقص موجود در ساختار قامتی ناهنجار برخی دانشآموزان
توسط معلمان تربیتبدنی میکنند .البته موضوع برنامهریزی برای
کنترل و پیشــگیری از ناهنجاری ساختار قامتی دارای سابقهای
شوپرورش
به طول دو دهه در حوزة ســامت و تربیتبدنی آموز 
کشــور اســت ،اما برآوردی از نتایج این فعالیتهای هزینهبر به

شکلی دقیق و علمی در دسترس نیست .بنابراین همواره به این
امید که تولید کتابها ،بروشورها و پوسترهای آموزشی میتواند
منجر به آگاهی بیشــتر معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها بشود،
اقدام به تولید آنها شده است.
توصیف محتوایی کتاب
محتوای کتاب شــامل معرفی  10ناهنجاری مرتبط با ساختار
قامتی انسان به همراه علل ایجاد آنها و تمرینات اصالحی است.
مزایای کتاب
مزایای کتاب را میتوان در دو بعد شــکلی و محتوایی تشریح
کرد .در بعد شــکلی کتــاب دارای تصاویر رنگــی ،کاغذ روغنی
(گالســه) ،خطوط درشــت و صفحات کم اســت که به سرعت
مطالعه و جذابیــت کتاب کمک میکند .در بعد محتوایی مزیت
کتاب معرفی ناهنجاریهای ســاختار قامتی به منظور کمک به
پیشگیری و اصالح آنها است.
کاستیهای کتاب
کاســتیهای کتاب را نیز میتوان در دو بعد شکلی و محتوایی
تشــریح کرد .در بعد شــکلی کتاب دارای کاستیهایی به شرح
ذیل است:
تصویــر روی جلد و پشــت جلد کتاب بــه تنهایی گویای
محتوای درون آن نیســت .هر دو تصویر حرکات ورزشی را نشان
میدهد که میتواند هم بهتنهایی نشاندهنده انجام یک حرکت
کششــی برای افزایش انعطافپذیری باشــد و هم حرکتی برای
اصالح ناهنجاری اسکولیوز(کجی ســتون فقرات) که البته جزء

ناهنجاریهای معرفی شده در کتاب نیست.
تیترها در اکثر موارد همراه با دو نقطه هســتند ،بدون اینکه
مطالــب از همانجا آغاز شــود .میدانیم زمانیکــه از دو نقطه
استفاده میشود باید بالفاصله مطلب مورد نظر شروع شود.
تیتر اصلی و تصاویر هر عنوان ناهنجاری در صفحه مقابل آن
آمده است و این یک ایراد صفحهآرایی بهشمار میرود.
تصاویر کتاب دارای کاراکترهای مختلف زن و مرد میانسال،
کودک و نوجوان اســت ،در حالیکه الزم است با توجه به هدف
کتاب یعنی کمک به پیشــگیری از ناهنجاریهای ساختارقامتی
در کودکان و نوجوانان از کاراکتر همین سن استفاده شود.
تصاویر کتاب یکدست نیستند و یا اینکه در جاهای مناسب
استفاده نشدهاند.
محتوای موجود در کادرها یکسان نیستند.
عیوب و کاستیهای محتوای کتاب عبارتاند از:
تمرینات کتاب نیازمند تصویر هستند.
چارچوب ارائه هر ناهنجاری یکدســت نیســت .برای مثال
اگرچه در خصوص عوارض پشــت گردن مطلب وجود دارد اما به
آن پرداخته نشده است.
در ابتدای کتاب آمده اســت« :سخنی با دبیر ورزش» .یعنی
مخاطب کتاب معلم تربیتبدنی اســت ،امــا در انتهای مقدمه،
مخاطب هم دانشآموز است ،هم معلم و هم والدین!
در کتابهــای راهنمــای معلــم تربیتبدنــی پیرامــون
ناهنجاریهای وضعیتی و قامتی مطالبی آورده شــده است .بهتر
است کتابهای کمکآموزشی در راستای رفع کمبودهای آنها
گام بردارد ،در حالیکه نویســندگان در هیچجایی به کتابهای
راهنمای معلم تربیتبدنی اشاره نکردهاند.
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محسنکیا

کلیشه را از پریز بکشیم
نقدی بر کتاب علوم رایانه بدون رایانه

 éنام کتاب :علوم رایانه بدون رایانه
 éمؤلفان :تیم بل ،یان اج .وتین ،مایک فلوز
 éتصویرگر :مت پاول
 éمترجمان :حامد محبی ،عرفانه محبی جهرمی
 éناشر :مؤسسه فرهنگی فاطمی
 éچاپ اول سال1396 :
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جامعة جهانی امروز شاهد رقابت در تمامی عرصههاست .راهحل
ســربلندی در این میدانها را میتــوان در ارتقای کمی و کیفی
آموزش خالصه کرد .مســئلة تعلیم و تعلــم نهتنها از مهمترین
دغدغههــای اصلیترین نهــاد جامعه ،یعنی «خانواده» اســت،
بلکه کیفیتبخشــی به آن از ضرورتهای نهاد آموزشوپرورش
و دولتهاست .اینجاســت که نام کوچک «مدرسه» ،پاسخی به
بزرگترین پرسشهاست.
از اینرو هرگاه از تحصیل و درس و مدرســه صحبت میشود،
نسیم سخن پس از چند واژه ،به کلماتی چون کتابهای درسی،
منابع کمکدرســی و کمکآموزشی میرسد .کتابهای درسی،
پس از اجرا شــدن «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» رو به
تغییر نهادهاند و با اجرای سال تحصیلی دوازدهم ،آخرین برگ از
رنسانس خود را میگذرانند .منابع و کتابهای کمکدرسی هم
نرمنرمک با نگاه به کتابهای درســی نونگاشت ،از روند گذشته

فاصله گرفته و در تالشاند به ســطوح باالتری از هرم یادگیری
بلوم برسند .در این میان هستند منابعی که با نگاه ژرف و تخصص
رایانه ،به تکمیل فرآیند برنامة درســی پرداختهاند و متعهدانه در
جهت هدفهای واالی آموزشوپرورش گام برمیدارند.
از جملــه کتابهایی که میتوان آنها را تالشــی شایســته و
بایسته برای پرورش نسلی خالق و کارآفرین دانست ،کتابهای
درسی «کار و فناوری» (نسل نوین کتابهای حرفهوفن) هستند.
در همین راستا ،کتابهای درسی مرتبط با آنها تالش کردهاند،
پودمانهای متفاوت آن را مدنظر قرار دهند.
ازجمله مباحثی که در عموم مدرســهها ،معلــم و دانشآموز
تمایل به اجرای آن دارند ،پودمانهای مرتبط با رایانه و شهروند
الکترونیک اســت .این پودمانها اگرچه جذاب و کاربردیاند ،اما
غالباً کتابهای کمکدرســی مناســبی را در راستای هدفهای
خود نمیبینند.
کتــاب «علوم رایانه بدون رایانه» ،آنگونــه که خود را معرفی
میکند ،دربرگیرندة  21فعالیت آموزشی در زمینة مفاهیم علوم
رایانه و تفکر رایانشی اســت .پیشگفتار ساده ،روان و تأثیرگذار
آن ،در کنــار لحن صمیمی و گیرای کتاب ،گواه وجود مترجمان
تیزطبــع و ریزبین در کنــار مؤلفان متخصص اســت .برای هر
بخش نیز مقدمهای مناســب در راســتای الگوی آموزشی پیش
ســازماندهنده به چشم میخورد .وجود بخشی با عنوان «پیوند

با برنامة درسی» در ایجاد حس تعامل با معلم و اطمینانبخشی
به وی مؤثر است .البته این کتاب شاید ورای تصور مترجمان در
دورة دوم متوسطه ،آنجا که در رشتههای نظری ریاضی و فیزیک
مباحث جبر دودویی و مبانی رایانه مطرح میشود و در رشتههای
فنی و مهارتی ،بهخصوص در رشــتههای کامپیوتر و الکترونیک،
آنجا که در کتاب درســی مبانی دیجیتال و الکترونیک کاربردی
را بیان میکند و ســخن از الگوریتمهای رایانهای میشود ،بسیار
گرهگشــا و اثربخش خواهد بود .مثالها ،گامبهگام و از ســاده به
پیچیده ترتیب دادهشــدهاند .ایــن مفاهیم غالبــاً در دورههای
دبیرستان و دانشگاه مطرح بودهاند و بالطبع با چنین مثالهایی
همراه نمیشدهاند.
گروه ســنی مخاطبان کتاب در ابتدای هر فعالیت آمده اســت
و این موضوع پایســته بودن کتــاب در ذهن معلم خوشذوق را
دوچندان مینمایــد .آنجا که او میداند ،بــرای اغلب گروههای
ســنی کودکان و نوجوانان ،میتواند فعالیتی از کتاب را تصرف یا
تلخیص و مطرح کند .این نکته همان خالقیتمحوری اســت که
کتاب بســیار صحیح و غیرمستقیم ،نهتنها دانشآموز بلکه معلم
را نیز به آن برمیانگیزد .تشــویق به فعالیتهای اضافی و جستن
و یافتن در مفاهیمی پیرامون و در زندگی روزمره (همانند یافتن
الگوریتمی برای شابک کتاب یا ارسال پیامی با الفبای مورس و)...
از دیگر نکات شایان توجه این کتاب است.
جالب اینجاســت که کتاب در عین کلنگــری به موارد جزئی
نیز پرداخته اســت .ســبک و روند پرداختن به فعالیتهای آن
نشــان میدهد که تجربههای چندین ســالة مؤلفان در مدرسه،
به گردآوری چنین فعالیتهایی انجامیده است .وقتی فعالیتی در
کتاب آغاز میشــود ،لوازم موردنیاز آن و حتی لوازم فعالیتهای
تکمیلی با جزئیات آورده شدهاند و در برخی موارد ،برگههای کار
و کارتهای بازی فعالیت نیز در کتاب قرار دادهشــدهاند .نکتهای
که شاید بتوان از آن بهعنوان «پاشنة آشیل» این کتاب یادکرد،
وابستگی شدید کیفیت اجرا به نوع معلم تدریسکنندة آن است.
این مهم در بررســی همة جوانب و نقاط قوت کتاب به چشــم
میخورد.
کتاب با پرهیز از حل مســئله و پاســخدهی مستقیم ،مملو از
پاســخهای کوتاه ،منظم و باهدفهای مشخص است .بر مبنای
روش ســقراطی جلو میرود و غیرمستقیم معلم را نیز به همین
روش تشــویق میکند .طنزهای بجا و بالــغ کتاب نیز در ایجاد
ارتباط بهتر کتاب و مخاطب ،یا به تعبیری یاد دهنده و یادگیرنده
مؤثر اســت .وجود پاسخها در انتهای هر بخش نیز همانند نقشة
راه ،معلم را در مســیر درســت آموزش نگه میدارد و مانعهای

کوچــک و احتمالی تدریس را که ممکن اســت هدف درس را
تحتالشــعاع قرار دهند ،به موقع هموار میسازد .مجددا ً تأکید
میشود که این کتاب برای شــکوفایی و بلوغ محتوایی ،نیازمند
معلمی عاشق ،زبده و جامع است که بتواند با هنر معلمی ،دانش
و دلســوزی خود ،روشمندی کتاب را جلوهگر باشد .بدیهی است
که خلل و ضعف در هر یک از جنبههای کار معلم در مقایســه با
کار معلم آرمانی ،برنامة درســی اجرا شده را دچار خلل و ضعف
میکند.
نکتهای که در طراحی جلد و صفحات کتاب در جایجای آن به
چشــم میخورد ،استفاده از نماد دوشاخهای سرگردان و به بیان
بهتر ،از پریز بیرون کشیده است که با اشارهای طنازکارانه به نام
کتاب ،ذهن را در مسیر محتوای کتاب پابرجا نگاه میدارد.
اما در نگاهی کلی میتوان کتاب را همانند پلةبرقی دانســت.
مخاطب در انتهای کتاب شــاید خود نداند کــه به چه مفاهیم
مهمی دربارة علوم رایانه دستیافته است .چراکه همواره در حال
نوعی سرگرمی و لذت یادگیری بوده است؛ لذت و یادگیریای که
جز در سایة معلمی مختص و متخصص این کتاب پدید نخواهد
آمد .این توانایی و تخصص تا بدانجا متعالی و «آوانگارد» اســت
که در برخی فعالیتها ،لــزوم برگزاری دورة تأمین مدرس برای
این کتاب اجتنابناپذیر مینماید .بدیهی اســت این خصیصه به
میزان زیادی از استقبال متعلمان و شاید معلمان که در نگاه اول
با کتاب مواجه میشوند ،بکاهد.
در نــگاه اول ،وجود متون انگلیســی طوالنی به نظر ســنگین
میآید ،اما با نگرش جامع بــه هدفهای کتاب میتوان دریافت
که رایانه و متون زباناصلی جداییناپذیرند .این مطلب در کتاب
جــاری بوده و یادگیــری چندوجهی در کتاب قابلمشــاهده و
درک اســت .کتاب تا آنجا بلندپرواز اســت که در کاربرد برخی
اصطالحات و فنون تدریس میتوان آن را آغازگر ســبک نوینی
از یاددهی و یادگیری و حتی ادبیات حاکم بر این حوزه دانست.
کاربرد عبارتهایی همچون «تفکر رایانشــی» مثال خوبی برای
این مدعاســت .در پایان باید گفت که کتــاب علوم رایانه بدون
رایانه ،در مقام یک تســهیلگر آموزش ،بهخوبی راهبری آموزشی
کالس درس را انجــام میدهــد و میتواند همیاری برای معلم و
همراهی برای متعلمان باشد.
جامعة امروز و دفتر ساماندهی منابعآموزشی و تربیتی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی ،بهعنوان ناظر بر خوراک علمی
ورودی به مدرسهها ،از آثاری از ایندست با رویکردهای پرورش
تفکر ،دستورزی و حل مســئله بسیار حمایت میکند و ایشان
را ارج مینهد.
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علیرضاغالمی

"اعتماد بهنفس" با شیوهای خالقانه و سرگرمکننده
نقدی بر کتاب اعتمادبهنفس
 éنام کتاب :اعتماد به نفس
 éمؤلفان :کیت برتون ،برنیلی پلیتز
 éمترجمان :عزیزاهلل سمیعی ،سعید گرامی
 éناشر :آوند دانش
 éچاپ اول سال1396 :
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اعتمادبهنفس ( )self confidenceاز جمله موضوعاتی است که
توجه زیادی به آن شده است .کافی است این عبارت را در گوگل
جســتوجو کنید تا بیش از  22میلیون یافته دربارة آن بیابید.
محققــی توانا به نام کیت برتون ،اســتاد بینالمللی برنامهریزی
عصبیـ کالمــی که حوزه فعالیتاش در زمینه آموزش ســبک
زندگی شاد و باثبات است ،در کتاب خود «اعتمادبهنفس» که با
همکاری برینلی پلیتز نوشــته است ،از صفر تا صد این موضوع را
به شــیوهای خالقانه و سرگرم کننده برای خوانندگان خود شرح
داده است.
کتاب اعتمادبهنفس از کتابهای مشهور دامیز با ترجمه خوب
سمیعی و گرامی شامل پنج بخش کلی و عبارت است از :مبانی،
عوامل ،ایجاد اعتمادبهنفــس در خود ،دخالت دیگران و
توصیههای نهایی .از نــکات قابل توجه کتــاب صفحهبندی
مناسب و استفادة بهجا از عالئم و نمادهای راهنما است .همچنین
سفیدخوانی کتاب به نحوی است که خواننده به خواندن تشویق
میشود و کمتر احساس خستگی میکند.
س عبارت است از« :داشتن توان
طبق تعریف کتاب ،اعتمادبهنف 

انجام یک اقدام مناســب و مؤثر در هــر وضعیت ،بدون در نظر
گرفتن اینکه آن اقدام تا چه حد میتواند برای شــما یا دیگران
چالشبرانگیز به نظر برسد».
بر مبنای همین تعریف نویســندگان در اولین گام توان فرد را
مــورد ارزیابی قرار داده و با انجام آزمــون اعتمادبهنفس جایگاه
کنونــی مخاطب را تعیین میکنند .شناســایی عواملی که مانع
پیشــرفت در این زمینه میشــود موضوع بعدی است که مورد
ریشهیابی قرار گرفته است .نگارنده با استفاده از نثر روان و بیان
مثالهای متعدد و همچنین به یاری توصیهها و رهنمودهایی از
خستگی و یکنواختی موضوع کاسته است.
برنامهریزی برای پرورش اعتمادبهنفس قسمت پایانی فصل اول
اســت که به اختصار توصیههایی در این زمینه آورده شده است،
هرچند میتوانست این فصل کمی مفصلتر بیان شود.
در بخــش دوم به عوامل مؤثر بر اعتمادبهنفس پرداخته شــده
است .عواملی مانند :انگیزه ،ارزشهای شخصی ،هویت ،هیجانها
و نیروی عشق.
در شــروع این بخش نیز از خواننده آزمونی در جهت شناخت
انگیزههای درونی شغلی گرفته میشــود که با تحلیل نتایج آن
میتوان تأثیر انگیزهها در محیط کاری را مشاهده کرد .این روال
به خوانندگان کمک میکند تا بیشــتر درگیر وضعیت شخصی
خود شوند و حس مشارکت در امر پرورش و بهبود اعتمادبهنفس
خودشــان را باال ببرند .به عبارت دیگر ،کتاب وضعیت کارگاهی
به خود میگیرد.

در ادامة بررســی عوامل مؤثر بر اعتمادبه نفس به پرسشهایی
بر میخوریم کهاز ارزشهای شــخصی خواننده کتاب پرســیده
ت و او میبایســت به آنها پاسخ دهد تا به درک واقعی
شده اس 
ارزشهای نهایی خود برســد ،ارزشهایی کــه مارا قادر خواهند
ســاخت تا به فردی با اعتمادبهنفس تبدیل شــویم .همین روند
در زمینه هویت فرد بهکار گرفته شــده است .مطالب این قسمت
خالصهتر و کوتاهتر است که از نقاط ضعف کتاب میباشد.
با توجه به اینکه هیجانها نیروی زیادی بر رفتار وارد میکنند
که نشاندهندة احساسات فرد هســتند و تأثیر شگرفی بر روی
جســم و سالمت روان دارند ،بنابراین شــناخت این هیجانها و
تسلط بر آنها گام مهمی در کنترل رفتار و افزایش اعتمادبهنفس
محســوب میشود .بر این اساس در فصل ششم کتاب به بررسی
هوش هیجانی و کنترل هیجانهای منفی پرداخته شده است.
زمانی که یک هیجان منفی قدرتمند را بهطور صحیح و درست
هدایت میکنیم ،بر روی اعتمادبهنفسمان تأثیر مثبت و شگرفی
خواهد داشــت« .با تبدیل خشــم به انرژی مثبت با استفاده از
راههای مؤثر و کاربردی دیگر ،شانس بیشتری برای گرفتن نتایج
دلخواه و رســیدن به اعتمادبهنفس بیشتر برای مهار احساسات
داریم ».و اما آخرین عامل بررسی شده در این بخش نیروی عشق
است که تأثیر آن بر روی فرایند زندگی و رسیدن به آرزوهایمان
مورد توجه قرار گرفته اســت .از نکات مثبت این بخش از کتاب
قرار دادن نظرات کمپیل است که در  5ماده بیان شده است.
در بخش سوم کتاب که از حجم بیشتری نسبت به بخشهای
دیگــر برخوردار اســت ،چگونگی ایجــاد اعتمادبهنفس در خود
مورد بررســی قرار گرفته اســت .در شــش فصلی که در ادامه
کتاب میخوانیم شــرحی از روشهــا و توصیهها ،در قالب :طرد
کمالگرایی صرف ،پرورش ذهن ،باال بردن سطح سالمتی ،بهکار
بردن فن ســخنوری با اعتمادبهنفس ،مبارزه با ترسهای درونی،
روشهای برنامهریزی موفق و برجستهســازی نقاط مثبت خود،
آورده شده است.
فصل نخست این بخش ،حذف کمالگرایی صرف در زندگی را
مطرح میکند .باید پذیرفت که نه میخواهیم و نه میتوانیم کامل
باشیم .نویسنده پس از توضیحات اولیه به روشهای مقابله با آن
پرداخته است :چه روشهایی را برای دوری از این امر میباید در
ت؟ ،انعطافپذیری و
نظر بگیرم؟ بهکارگیری اصل 80/20چیســ 
ایجاد استانداردهای واقعبینانة رفتاری .اینها همه از نکات خوب
این فصل از کتاب اعتمادبهنفس است که اطالعات مفیدی را در
اختیار خواننده قرار میدهد.

نویسندگان کتاب در پنج فصل بعدی به دنیای درون فرد توجه
بیشتری داشتهاند .اضطراب و ترس (دو مقولهای که در دو فصل
در میان بحثهای دیگر مورد توجه قرار گرفته که میتوانست در
یک فصل و متمرکز بیان شود) ،از مهمترین موانع اعتمادبهنفس
بهشــمار میآیند که در فصــول  10 ،9و  12از زوایای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته و برای کنترل آن راهکارهای مناسبی در
اختیار خواننده قرار داده شده است.
سالمتی جسمانی نیز در این بین جایگاه ویژه خود را در افزایش
اعتمادبهنفس دارد که در فصــل دهم به تفصیل به آن پرداخته
شــده اســت .این بخش با یادآوری تأثیر صدای ما در خودمان و
اطرافیانمان دنبال میشــود که بهطور مسلم صدای محکم و رسا
حاکی از حس اعتمادبهنفس تلقی میشود و انعکاس آن در خود
ما نیز تأثیر مضاعف خواهد داشت.
ســرانجام مشــهورترین راهکار افزایــش اعتمادبهنفس یعنی
برجستهسازی نقاط مثبت خود در فصل سیزدهم مطرح شده که
جا داشــت این بخش با همین موضوع پایان مییافت نه با بحث
مدیریت ترسهای خود که قب ً
ال به آن پرداخته شده بود.
بخش چهارم کتاب به کاربرد قدرت افزایش یافته شــخصی در
زندگــی روزمره افراد پرداخته اســت 5 .فصل بعدی توصیههای
کاربــردی و دقیقی بــرای حفظ اعتمادبهنفــس در محیطهای
مختلف همچــون کار (فصل چهاردهم) ،روابط عاشــقانه (فصل
 ،)15رفتــار با افــرادی که با ما زندگی میکننــد (فصل  )17و
موضوع بســیار مهم تربیت فرزندانی با اعتمادبهنفس باال (فصل
 )18برای مخاطب خود دارد.
خوانــدن این بخش حاوی نکات ارزشــمند و کاربردی اســت
که میتواند برای تمام اقشــار جامعه مناســب باشد .این بخش
میتوانست بخش پایانی نیز باشد ،اما نویسندگان سه فصل دیگر
به انتهای کتاب افزودهاند که شامل ده پرسش (پرسشهایی نظیر
آیا به اســم خود افتخار میکنید؟ با چه کسی مشورت میکنید؟
تنشهای زندگی شما در کجا قرار دارند؟) ده عادت مثبت (نظیر
عینک خوشبینی به چشم بزنید .خلقوخو و هیجانهای خود را
بررســی کنید  )...و ده کلید مؤثر بر اعتمادبهنفس است (دنیا را
به همان شکلی که میخواهید باشد تعریف کنید .همیشه جملة
مثبت خود را با زمان حال بیان کنید نه آینده )...
ســخن آخر ،کتاب اعتمادبهنفس بهعنوان یک اثر آموزشی و
علمی از جمله آثار معدودی اســت که مخاطب عام را نیز خسته
نکرده و مطالب آن قابل اســتفاده در زندگی روزمره همه اقشار
جامعه میباشد.
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کیوان قدامی

پیکارجویان بینام و نشان!
نقدی کوتاه بر کتاب «مسئلههای پیکارجوی شیمی»

 éنام کتاب :مسئلههای پیکارجوی شیمی
 éمؤلفان :سید حیدر مروج ،پیام افتخار جهرمی
 éناشر :مؤسسه فرهنگی فاطمی
 éچاپ اول سال1396 :
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با توجه به نیاز مبرم کشــورهای جهان به نیروی انسانی زبده و
ماهر در عصر کنونی ،و همچنین محک زدن و به چالش کشیدن
تواناییهای افراد دورههای متفاوت آموزشی ،اعم از دانشآموزان
و دانشــجویان ،باید راهی برای رقابت آنها اندیشیده میشد که
آزمونهای آزمایشی و المپیادها از بهترین گزینهها بودند و هنوز
نیز هســتند .شرکت در آن و برخورداری از جایزهها و امتیازهای
متعاقبش ،ظرفیت عظیمی بین داوطلبان پدید آورده است.
در کشــور ما نیز این نوع آزمونها با استقبال بسیار فراوانی از
ســوی دانشآموزان و دانشجویان مواجه شــدهاند و شمار باالی
متقاضیان شــرکت در این نوع آزمونها ،دستاندرکاران را بر آن
داشــته است که با استفاده از ابزارهای الزم ،کتابهای مورد نیاز
را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند .این روش مناســب ،بر
نتایج آزمونها نیز اثرات مثبت متعددی دارد و باعث ارتقای کلی
سطح داوطلبان نیز میشود.
«کتاب مســئلههای پیکارجو» یکی از این نوع منابع است که
به تازگی منتشــر شده و به المپیادیهای شیمی کمک میکند،
احتمال موفقیت خود را باال ببرند.
در ایــن کتاب با وجود تأکید مؤلف بر مفید بودن آن ،نشــانی
از منبع ســؤاالت دیده نمیشــود .بهعالوه ،تعداد سؤالها زیاد

است ،ســـؤالها پیچیده و دشوارند ،و سطح آنها در حد مرحلة
نهایی جهانی است .در چنین کتابهایی ،منبع سؤال و یا تألیفی
بودن آن« ،حتماً» باید قید شــود تا اوالً اعتبار ناشــر خدشهدار
نشــود و ثانیاً خیال دانشآموزان و ســایر متقاضیان از نظر عیار
علمی و مفید بودن ســؤال ،کام ً
ال آسوده شود .از طرف دیگر ،از
آنجا که بافت کتاب از نوع تســتی با پاسخ تشریحی است ،شمار
باالی تستها و کیفیت پاسخدهی ماهرانه به آنها ،نشان از گذر
سؤالهای تســتی این مجموعه از بوتههای متفاوت روانشناسی
و علمی دارد که باز هم نویسنده در مورد آن سکوت کرده است.
در انتهای کتاب خبری از پیوســتها و منابع نیست و عالوهبر
این ،دستهبندی خاصی برای ســؤالها انجام نشده است .نبودن
ترتیب برای ســؤالها ،اشارة مؤلف به تألیفی بودن سؤالها ،عدم
معرفی منابع بیشتر برای مطالعه از سوی نویسندگان ،نبود سؤال
از قسمت آزمایشگاه (که حدود 40درصد نمره را شامل میشود)
از دیگر اشکاالت قابل توجهاست .سؤالهای کتاب بهطورکلی به
دو بخش تقسیم شدهاند :المپیادهای شیمی ایران به اضافة منبع
یا منابع نامشخص؛ که تألیفی بودن سؤالها را نشانه گرفته است.
در انتها باید به این نکته اشــاره کرد که با وجود این ایرادها و
برخی اشکالهای دیگر ،با توجه به کیفیت و نوع سؤالها ،حاصل
کار مؤلفان برای استفادة داوطلبان المپیاد و شرکتکنندگان در
این نوع آزمونها که سطح علمی باالیی را میطلبند ،الزم و بلکه
کام ً
ال ضروری اســت تا بتوانند بنیة علمی خود را محک بزنند و
ضمن تقویت بیشــتر خود ،نقاط ضعفشان را بیابند و در پی رفع
آنها بکوشند تا نتیجة بهتری بگیرند.

گزارش
نشست
داوران
س .رمضانی پور

آغاز شانزدهمین جشنواره کتاب رشد

بیش از هزار کتاب زیر ذرهبین  90داور
معلمان و دانشآموزان ،هر ساله در جشنوارهای تخصصی با عنوان «کتابهای آموزشی و تربیتی رشد» ،برترینهای کتابهای کمکآموزشی
و داستانی حوزة کودکان و نوجوانان را میشناسند و امسال شانزدهمین دوره این جشنواره است .معرفی آثار برتر منوط به تأیید و رأی نهایی
داورانی اســت که بسیاری از آنان خود ،مؤلفان صاحبنامی در حوزه تعلیموتربیت محسوب میشوند .امسال نیز ،همزمان با اولین نشست
داوران ،تعداد  ۱۱۴۳عنوان کتاب در تمامی دورههای تحصیلی و در همه موضوعات به منظور ارزیابی روی میز آنان قرار گرفت.
تأثیرگذاری در جامعه نشر و مدارس

محمـد ناصـری ،مدیـرکل دفتر
انتشـارات و تکنولـوژی آموزشـی
در ایـن نشسـت در سـخنانی بـا
تشـریح اهمیـت کار داوری گفت:
جریـان بیسـت سـالهای کـه بـا
هدف معرفـی کتابهای مناسـب
در دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی
آموزشـی شـکل گرفـت ،از جملة مهمتریـن اقداماتی اسـت که
توسـط وزارت آموزشوپـرورش برنامهریزی شـد .امـروز بیش از
هـزار ناشـر بـه محـض چـاپ اثرشـان آن را بـه دفتر انتشـارات
و تکنولـوژی آموزشـی ارسـال میکننـد تـا مـورد ارزیابی شـما
داوران براسـاس ضوابـط و معیارهـای داوری قـرار گیـرد.
وی افـزود :بالـغ بـر  400کارشـناس در دفتـر انتشـارات و
تکنولـوژی آموزشـی کتابهـا را ارزیابـی میکننـد ،امـا اینکـه
ایـن کتابهـا به انـدازة کافی مـورد توجـه اولیای مـدارس قرار

دارد یـا خیـر ،آیـا اساسـاً اولیای مـدارس به این فهرسـت واقف
هسـتند و یـا ایـن فهرسـت چقـدر در کتابخانـه مـدارس جـای
دارد یـا اینکـه سـازمان مسـئولی کـه بایـد آنهـا را خریـداری
کنـد بـه ایـن فهرسـت توجه کافـی دارد یا نـدارد؛ باید بررسـی
شو د .
ناصـری تأکیـد کـرد :کار شـما داوران تأثیر زیـادی در جامعه
نشـر و مـدارس داشـته اسـت کمـا اینکـه بهعنـوان مثـال در
موضـوع ادبیـات داسـتانی طـی  5ـ  4سـال اخیـر بیـش از
 70درصـد کتابهایـی کـه بـه دسـت مـا میرسـد ،مناسـب
تشـخیص داده میشـود و ایـن نشـان دهنـده حرکـت آرام و
منطقـی ارزیابـی کتابهاسـت .از سـوی دیگـر توجـه معلمان و
دانشآمـوزان بـه جریـان کتابهای مناسـب در مدارس بیشـتر
شـده و مدیـران مـدارس هـم مطالبهگـری بیشـتری نسـبت به
کتابهـای معرفـی شـده از سـوی دفتـر انتشـارات و تکنولوژی
آموزشـی دارند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

63

راه طوالنی کتابهای کمکدرسی

ناصری :ملزم کردن
دانشآموزان دوره
ابتدایی به استفاده
ازکتابهای
کمکدرسی و
امتحان گرفتن از
آنها به فضای
کودکی و لذت بردن
ازخواندن لطمه
میزند و خوشبختانه
شوپرورش با
آموز 
ممنوعیت استفاده
ازکتابهای
کمکدرسی در
مدارس ابتدایی،
گام بلندی در حفظ
فضای کودکی
برداشته است

ناصـری در ادامـه بـا اشـاره بـه راه طوالنـی کتابهـای
کمکدرسـی در راسـتای رعایـت اسـتانداردها گفت :متأسـفانه
همچنـان در این حوزه کتابهای نامناسـب زیـادی وجود دارد.
تنهـا حـدود  27درصـد کتابهـای کمکدرسـی کـه بهدسـت
مـا میرسـد ،مناسـب تشـخیص داده میشـوند ،امـا اینکـه چرا
علیرغـم حجـم انبـوه تبلیغـات و تهییـج بـرای خریـد ایـن
کتابهـا ،همچنـان درصـد زیـادی از آنهـا نامناسـب هسـتند،
بایـد مـورد بررسـی قـرار گیرد.
مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با تجلیل از اقدام
آموزشوپـرورش در ممنوعیـت ورود کتابهـای کمکدرسـی
بـه مـدارس ابتدایـی گفـت :ملـزم کـردن دانشآمـوزان دورة
ابتدایـی بـه اسـتفاده از کتابهـای کمکدرسـی و امتحـان
گرفتـن از آنهـا بـه فضـای کودکـی و لـذت بـردن از خوانـدن
لطمـه میزنـد و خوشـبختانه آموزشوپـرورش بـا ممنوعیـت
اسـتفاده از کتابهـای کمکدرسـی در مـدارس ابتدایـی ،گام
بلنـدی در حفـظ فضـای کودکی برداشـته اسـت.
عدالت در داوری

وی خطـاب بـه داوران گفت :وقتی کسـانی از بیرون فهرسـت
داوریهـای شـما را نـگاه میکنند باید عدالـت را ببینند .در این
صـورت یعنـی جریـان سـاماندهی منابع آموزشـی به آهسـتگی
رسـالت خـود را انجـام میدهـد .رعایـت اصـل داوری عادالنـه
توسـط داوران و داوری منصفانـهای کـه شـما طـی سـالها
داشـتهاید ،یکـی از مهمتریـن موضوعـات جشـنواره اسـت.
ناصـری بـا اشـاره بـه آمـار کتابهـای رسـیده بـه جشـنواره
گفـت :حـدود  5هـزار کتـاب از هزار ناشـر به دسـت ما رسـیده
کـه نیمـی از ایـن تعداد ،کـه آثار  400ناشـر را در بـر میگیرد،
مناسـب تشـخیص داده شـده و بـه جشـنواره راه پیـدا کـرده و
قابلیـت داوری یافتهانـد.
وی افـزود :از بیـن کتابهـای مناسـب ،کتابهایی کـه دارای
امتیاز باالی  80درصد باشـند و درجه یک محسـوب میشـوند
در کنـار کتابهـای درجـه دو که امتیـاز بین  70تـا  80درصد
را کسـب کردهاند ،توسـط داوران مـورد ارزیابی قـرار میگیرند.
کتابهـای درجـه  3کـه بین  60تـا  70درصد امتیاز را کسـب
کردهانـد ریزش کـرده و داوری نمیشـوند.
ناصـری تعـداد کتابهـای درجـه یـک و دو را کـه روی میـز
داوران قـرار میگیرنـد  114۳عنـوان اعلام کـرد و گفـت90 :
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داور در  30گـروه داوری کـه هر گروه متشـکل از  3داور اسـت،
کتابهـا را در یـازده حـوزه یادگیـری ،کـه منطبـق بـا اسـناد
باالدسـتی آموزشوپـرورش تنظیـم شـدهاسـت ،مـورد ارزیابی
قـرار میدهنـد .سـپس داوران در یـک بیانیه پایانـی نقاط قوت
و خألهـای گروههـای مربـوط را اعلام میکننـد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـاختار داوریهـا حـرف اول و آخـر
را داوران میزننـد ،گفـت :کمیتـه علمـی هـم در کنـار داوران
فراینـد داوریهـا را پـس از اعالم نتیجه توسـط داوران بررسـی
میکننـد تـا از درسـتی فراینـد طـی شـده اطمینـان حاصـل
کنند .
دمیدن هوایی تازه

فریبـا کیا ،معاون دفتر انتشـارات
و تکنولـوژی آموزشـی و قائم مقام
دبیـر جشـنواره در ادامـه بـا بیـان
اینکـه براسـاس مصوبـه 828
شـورای عالـی آموزشوپـرورش،
ایـن جشـنواره ،فرصـت و راهکاری
برای سـاماندهی منابع آموزشـی و
حمایـت از پدیدآورنـدگان کتابهای مناسـب و معرفی الگوهای
خـوب و متناسـب بـا نیازهـای مخاطب اسـت ،گفـت 30 :گروه
داوری در 30موضـوع ،داوری آثـار جشـنواره را بـه عهـده دارند.
سیاسـت مـا این اسـت که بـا اسـتفاده از نـگاه متفـاوت داوران
در شـانزدهمین دوره جشـنواره کتـاب رشـد ،هـوای تـازهای به
جشـنواره دمیده شـود .داوری آثار راه یافته به جشـنواره کمک
میکنـد تا ضمـن بازخوانی نیـاز مخاطب در صـورت وجود خأل
در موضوعـات مختلـف بـا ناشـران و نویسـندگان نشسـتهایی
داشـته باشـیم و ایـن خألهـا را اعلام کنیـم .انتظـار مـیرود
کتابهـای معرفـی شـده بـه عنـوان یـک الگـو دارای کمتریـن
نقص باشـند.
بـه گفتـه وی ،حـدود  6سـال اسـت کـه جشـنواره همـه
موضوعـات را در تمامـی دورههـای تحصیلـی تحـت پوشـش
قـرار میدهـد و شـامل کتابهـای داسـتانی ،مذهبـی ،تعدادی
کتابهـای کمکآموزشـی و شـمار بسـیار محـدودی کتـاب
کمکدرسـی اسـت.
تشریح فرایند داوری

معاون دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی در توضیح فرایند

داوری گفـت :بـا توجـه بـه دسـتورالعمل موجود ،شـاخصهای
ارزیابـی بـه نحـوی انتخاب شـدهاند کـه در حداکثـر موضوعات
کتابهـای خـوب و الگـو داشـته باشـیم و حتـی موضوعاتی که
اخیـرا ً هـم وارد مباحـث آموزشـی مـدارس شـده ،مد نظـر قرار
گرفتهانـد .یکـی از مهمتریـن رویکردهای جشـنواره ،تشـویق و
ترغیـب کتابهـای تألیفـی اسـت .داوران نیـز در نظـر داشـته
باشـند کـه تا حـد ممکن برگزیـدگان از میـان مؤلفـان انتخاب
شـوند .بـه همیـن منظـور ،امتیـاز ویـژه  ،10بـرای کتابهـای
تألیفـی در فرمهـا در نظـر گرفته شـده اسـت.
کیـا ،داوران را بـه رعایـت تمامـی شـاخصها و معیارهـای
داوری دعـوت کـرد و گفـت :خاسـتگاه ایـن شـاخصها ،مصوبه
 828شـورای عالـی آموزشوپـرورش اسـت کـه بـر مـواردی
ماننـد انطبـاق آثـار با ارزشهای اسلامی ،برخـورداری از اعتبار
علمـی و ارتبـاط بـا برنامـه درسـی و دیگـر مـوارد تأکیـد دارد.
ایـن شـاخصها قابـل جـرح و تعدیل اسـت .ولی بـه دلیل دقت
در تهیـه ایـن دسـتورالعمل ،هرگـز ایـن تجربـه را نداشـتیم که
گروههـای داوری در ایـن شـاخصها تصرفـی داشـته باشـند.
کتابهای برگزیده و تقدیری

وی بـا توضیـح چگونگـی اختصاص رتبـه برگزیـده و تقدیری
بـه کتابهـا افـزود 200:امتیـاز حداکثـر امتیـازی اسـت کـه
کتابهـای برگزیـده میتواننـد بـه دسـت آورنـد و کتـاب
برگزیـده بایـد حداقـل  160امتیاز(80درصـد) را کسـب کنـد.
ایـن موضـوع بایـد مـد نظر باشـد ،چون اگـر کتـاب برگزیدهای
امتیـازی کمتـر از ایـن کسـب کنـد ،کمیتـه علمـی آن را بـر
میگردانـد .اگـر کتابـی حداقـل  140امتیـاز بـه دسـت آورد،
نشـان درجة  2جشـنواره و عنـوان کتاب تقدیـری را از آن خود
میکنـد.
کیـا ،بـا تأکیـد بـر اینکـه اکثـر داوران اهـل قلـم و شـاخص
هسـتند ،گفـت :میانگین امتیازی که توسـط سـه داور هر گروه
داوری داده میشـود ،امتیـاز نهایـی کتـاب را شـکل میدهـد.
مـن توصیـه میکنـم کـه داوران بـه شـکل انفـرادی در طـول
داوری کتابهـا را ارزیابـی کننـد تـا تحتتأثیر نظـرات یکدیگر
قـرار نگیرنـد و در یـک جلسـه مشـورتی نهایی ،بهتریـن کتاب
حـوزة خـود را معرفـی کنند .ضمـن آنکـه در فرم نهایـی حتماً
ذکـر شـود کـه چـرا کتابـی بهعنـوان کتـاب برگزیـده معرفـی
شـده اسـت .داوران در جلسـه نهایـی باید حداکثـر  10کتاب را
انتخـاب و نهایـی کنند و با برشـمردن ویژگیها و شـاخصهای

هـر کتـاب یکـی از آنها را بهعنـوان کتاب برگزیده یـا اگر هیچ
یـک از کتابهـا شـرایط کتـاب برگزیـده را نداشـت ،بهعنـوان
کتـاب تقدیـری معرفـی کننـد .اگـر در گروهـی هیـچ کتابـی کیا :خاستگاه
برگزیـده یـا شایسـته تقدیـر نبـود ،حتمـاً در بیانیه بـه دقت به شاخصها و
معیارهای داوری
اینکـه چـرا چنیـن تصمیمـی گرفته شـده ،پرداخته شـود.
نکات بیانیههای داوران

بیانیـه داوران ،موضـوع دیگـری بـود کـه کیـا بـا اشـاره به آن
گفـت :در سـالهای قبـل متأسـفانه در ایـن بخـش ضعفهایی
بـود .بیانیـه بهعنـوان سـند علمـی جشـنواره دارای اهمیـت
زیـادی اسـت کـه نقـاط ضعـف و قـوت ،کمیـت و کیفیـت و
چگونگـی پرداخـت موضوعـات باید حتمـاً در آنها آورده شـود.
ضمـن آنکـه بایـد حـاوی راهکارهـا و پیشـنهادهای داوران بـه
دبیرخانـه جشـنواره ،ناشـران و نویسـندگان هـم باشـد.
معـاون دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی آموزشـی ادامـه داد :در
هـر گروهـی بـه ازای هـر برگزیـده ،سـه تـا چهـار کتـاب هـم
بهعنـوان «نامـزد» معرفـی میشـود و معرفـی نامزدهـا نشـان
دهنـده کتابهایـی اسـت کـه شـانس بیشـتری داشـتهاند تـا
عنـوان برگزیـده را از آن خـود کننـد .معرفـی نامزدهـا باعـث
میشـود تـا مؤلفـان ایـن کتابهـا تشـویق شـده و خـود را بـه
رتبههـای برتـر نزدیـک کننـد.
قابـل ذکـر اسـت کـه بـه همـه پدیدآورنـدگان ایـن کتابهـا
لـوح تقدیـر داده میشـود .در کنـار معرفـی آثـار برگزیـده
و شایسـته تقدیـر ،در حاشـیه جشـنواره ،نمایشـگاهی از آثـار
تمامـی پدیدآورندگانـی کـه نامـزد معرفـی بهترین آثـار بودند،
برگـزار میشـود تـا کتابهـای شایسـته بیـش از پیـش مـورد
حمایـت قـرار گیرنـد.
وی در پایـان تأکیـد کـرد :اگر یکـی از داوران خـودش کتابی
در آن گـروه تألیـف کـرده باشـد و بخواهـد کتابـش داوریهای
جشـنواره را طـی کنـد ،بایـد از داوری انصـراف دهـد .البتـه ما
سـعی کردیـم در لیسـت کتابهـا ،مؤلفـان و دایـره داوریها را
شناسـایی کنیـم تـا ایـن مشـکل پیـش نیایـد ،امـا اگـر داوران
بـا ایـن موضـوع مواجـه شـدند مـا را مطلـع کنند .ضمـن آنکه
ممکـن اسـت کتابـی در جشـنوارة پیـش یـا دورههـای قبلـی،
رتبـهای آورده و امسـال بـا عـوض شـدن قطـع و شـکل ،دوباره
در جشـنواره شـرکت کنـد ولی محتوا همان باشـد ،اگـر داوران
بـا چنیـن کتابـی مواجه شـدند حتمـاً کتـاب را از داوری خارج
کننـد و دبیرخانـه جشـنواره را در جریـان قـرار دهند.

کتابها ،مصوبه
 828شورای عالی
آموزشوپرورش
است که بر مواردی
مانند انطباق آثاربا
ارزشهای اسالمی،
برخورداری ازاعتبار
علمی و ارتباط با
برنامه درسی و دیگر
موارد تأکید دارد
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گفتوگو با
سرگروه
داوران
جشنواره
سمانه آزاد

محمد ابراهیمی ،سرگروه داوران زیستشناسی:

مخاطب به کتاب خوب کمتر رغبت دارد

در جشنوارة امســال هفت عنوان کتاب به
دســت داوران گروه زیستشناسی رسیده
که شــامل کتابهای کار برای دانشآموزان و
کتابهای دانشافزایی بودنــد؛ اما با کیفیتی
نهچندان خوب .محمــد ابراهیمی ،از داوران این
گروه ،معتقداست؛ تا زمانی که کنکور به مسایل آموزشی
جهت میدهد ،دانشآموزان کمتر به کتابهای خوب رغبت نشان
میدهند.

آقای ابراهیمی ،در گروه زیستشناسی چند عنوان کتاب
را بررسی کردید و کیفیت آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟

ما هفت عنوان کتاب را بررســی کردیم ،اعم از کتاب کار برای
دانشآموزان و کتابهای علمی دانشافزایی .اما کیفیتشــان به
نظرم خیلی جالب نبود ،به طوری که نمیشد از بین آنها کتابی
انتخاب کرد.
چرا؟

من فکر میکنــم ،کتابهای کمکآموزشــی آنقــدر بازار را
گرفتهاند که انجام کار علمی برای کســی جذابیت ندارد یا سود
مــادی و معنوی چندانی ندارد که کســی بخواهد غیر از کتاب
کمکدرسی کاری انجام دهد .وقتی کتاب کمکدرسی شمارگانی
نزدیک به پنج هزار دارد و چند بار تجدید چاپ میشــود ،قطعاً
افراد ســراغ تولیدش میروند .در میان کتابهایی که به دســت
ما رســیدند ،سه کتاب تســت ،یک کتاب کار و سه کتاب علمی
بودند .کتابهای علمی گرچه چنگی به دل نمیزدند ،ولی بهتر
از کتابهای دیگر بودند.
بنابراین کتابها نیاز مخاطبان را تأمین نمیکردند؟

نه اص ً
ال.
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شما بازار کتاب را رصد کردهاید؟ آیا کتابهای متفاوتی در
بازار مشاهده کردهاید؟

بلــه در بــازار کتاب آثار علمی هســتند که هیچ کــدام را در
جشــنواره ندیدم .نمیدانم چرا ناشران این آثار را معرفی نکرده
بودند .شاید جشنواره برایشان جذابیتی ندارد یا چیزی که انتظار

دارند ،به آنها ارائه نمیشود .زیستشناسی
علمی اســت که روزبهروز گسترده میشود و
زمینههایی مانند بهداشت محیط ،پزشکی و...
را شامل میشود .اما دربارة این موضوعها هیچ
کتابی ندیدم .چند ناشر در این حوزه فعالیت دارند
که اص ً
ال در جشنواره شرکت نداشتند.
اصوالً نیاز اصلی دانشآموزان در درس زیستشناســی
چیست؟

تا زمانی که کنکور به همة مســائل آموزشــی جهت میدهد،
دانشآموز کمتر به کتابهای خوب رغبت نشان میدهد .متأسفانه
همکاران ما هم فرصت کار دیگری را ندارند .نمیتوانند دنبال کتابی
باشند که درک دانشآموز را از درس باال ببرد .بیشتر سعی میکنند
کتابهایی را بگیرند که بتوانند با آنها کار کنند و دانشآموز هم
راضی باشد .من فکر میکنم اص ً
ال دانشآموزان ما رغبت چندانی
به خواندن کتاب خوب ندارند.
آقای ابراهیمی بهطور کلی کمبودهای این حوزه را چگونه
میبینید؟

اول از همه اینکه جهتدهی نشــرمان را بخشی انجام میدهد
که با کنکور ارتباط دارد .اگر قرار اســت اصالحی صورت گیرد،
باید بخش تشویقی زیاد شــود .یکی از نقطه ضعفهایی هم که
دیده میشد ،این بود که برخی یک کتاب را به چند کتاب تقسیم
کرده و هر قسمت را بهعنوان یک کتاب ارائه داد ه بودند تا از این
بابت امتیاز بگیرند .درصورتی که همة آنها یک کتاب بودند.
شما دلیل این موضوع را چه میدانید؟

شاید بهتر باشد بپرســیم برای آثار برگزیده چه امکاناتی قائل
میشــویم؟ مگر چند درصد دانشآمــوزان و معلمان به انتهای
کتاب درســی مراجعه میکنند؟ اگر این کار را بهعنوان سیاست
تشــویقی درنظر میگیرید ،باید آمــاری بگیریم که هر کتاب از
ســوی دانشآموزان و معلمان چقدر مورد توجه قرار میگیرد؟
این سیاستها به شــرطی مطلوب است که مخاطب به موضوع
مورد نظر ما توجه داشته باشد .اما وقتی تمام فکر و ذکر مخاطب
کنکور است ،چه میشود کرد؟

پرویز آزادی ،سرگروه داوران تعلیم و تربیت دینی:

ضرورت نیازسنجی پیش از تولید کتابهای دینی
اعضای گروه تعلیم و تربیت دینی  29عنوان
کتاب را داوری کردند که به گفته پرویز آزادی
دارای کیفیت مطلوبی بودند .این داور با تأکید
بر اینکه کتابهــای تألیفی این حوزه دارای
کیفیت بســیار باالتری نسبت به آثار ترجمه
بودند ،پاسخهای کامل و قانع کننده به نیازهای
معرفتی مخاطبان را مهمترین نیاز برشمرد .اما آنچه
کمبود آن مشــهود است عدم نوآوری ،عدم رعایت زبان
مخاطب و جذابیت در کتابسازی است.

چند عنوان کتاب به گروه شما رسیده است؟

در بخــش کتابهای تعلیم و تربیت دینی  29عنوان کتاب برای
داوری دریافت شد که تا حدود زیادی دارای کیفیت مطلوب بودند.
به همین دلیل رقابت ســختی میان آثار ،خصوصاً شش اثر نامزد
صورت گرفت .عالوه بر این در سال جاری کتابهای تألیفی ،کیفیت
بسیار بهتری نسبت به کتابهای ترجمهای داشتند.
آیا کتابهای ترجمه با نیازهای مخاطب ایرانی سازگاری دارد؟

کتابهای ترجمهای معموالً به دلیــل فاصله فرهنگی که دارند
چندان در این رشــته مطلوب نیستند؛ گرچهاز نظر جذابیتهای
ظاهری تا حدودی برتری دارند.
به نظرتان در این حوزه اصلیترین نیاز مخاطبان چیست؟

اصلیترین نیاز مخاطب در این رشــته یافتن پاسخهای کامل و
قانع کننــده به نیازهای معرفتی اســت .دانشآموزان خصوصاً در
دوران متوسطۀ اول و دوم با توجه به سؤاالت متعددی که در حوزه
اعتقادات و اخالق دارند از کتابهایی اســتقبال میکنند که هم از
نظر ظاهری جذاب و هم از نظر محتوایی متناسب با نیاز آنان باشند؛
یعنی هم به زبان مخاطب نزدیک باشــد و هم به سؤالهای آنها
پاسخ روشنی ارائه کند.
در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی رو بهروییم؟

نوآوری ،توجه به نیازهای اساسی مخاطب ،رعایت زبان مخاطب
و ایجاد جذابیت در کتابســازی از کمبودهای این حوزه است .اگر
مؤلفان و ناشران محترم این مؤلفهها را مد نظر قرار دهند قطعا آثار
تولیدی آنان با اقبال بیشتری از سوی مخاطب مواجه خواهد شد.
از مهمترین معیارهای جشــنواره همسویی کتاب با برنامه
درسی است .کتابها تا چه حد به این موضوع توجه داشتند؟

برنامه درســی تعلیم و تربیت دینــی در آموزش و پرورش معیار
تألیف کتاب اســت و هر کتاب آموزشی که در چارچوب این برنامه
درسی تألیف شــود ،قطعاً موجب تکمیل آموزش و تقویت آن در
آموزش و پرورش خواهد شــد .متأسفانه مؤلفان و ناشران محترم
کمتر به این موضوع توجه دارند یــا اص ً
ال اطالعی از آن ندارند .در

صورت مطالعه و توجه به این برنامه ،تولیدات
مطابــق نیازها خواهد شــد و میتوان نقش
مؤثری در تعلیم و تربیت دینی دانشآموزان
در سطوح مختلف ایفا کرد.

آیا تالشی از سویناشــران در تولید
کتابهای متفاوت و خالقانه دیده میشود؟

برخی ناشــران بهحق در زمینــه تولیدات دینی
گامهای مهم و قابل توجهی برداشــتهاند .این ناشران با
میدان دادن به نویســندگانی که دارای ایدههای جذاب و ارزشمند
هســتند ،تولیدات قابل توجهی دارند و سرمنشأ جهشهای قابل
توجه در این زمینهاند.
با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانشآموزان فکر
میکنید میتوانیم برای تألیف کتاب مناسب به آنها تکیه کنیم؟

معلمان محترم بیشترین آشنایی را با نیازهای دانشآموزان دارند.
اگر مؤلفان محتــرم قبل از اقدام به تألیف بــا معلمان محترم در
مناطق مختلف مشورت نمایند و نیازها را دقیقاً از کسانی که با آن
درگیر هستند بپرسند ،کتابهایی تولید خواهد شد که در تأمین
نیازهای فکری و معرفتی دانشآموزان کمککار معلمان خواهد بود.
بدیهی اســت که معلم در فرصت اندک کالس نمیتواند به تمامی
سؤاالت دانشآموزان پاسخ دهد و اگر منابعی در جهت رفع نیازهای
دانشآموزان تولید شود ،معلم میتواند به این کتابها ارجاع دهد
و ایــن هم موجب فروش کتاب و هم یاری معلم در تعلیم و تربیت
دینی خواهد شد.

معلمانی که بخواهند در این حوزه دست به تألیف بزنند ،باید
چه پیششرط یا ویژگی داشته باشند؟

معلمان محترمی که بخواهند دست به تألیف کتاب در حوزه تعلیم
و تربیت دینی بزنند شایسته است دو ابزار ضروری را کسب نمایند.
در درجــه اول باید مطالعات خود را در حوزه تعلیم و تربیت دینی
افزایش دهند و اگر الزم دیدند دورههای تخصصی در این زمینه را
بگذرانند و در درجه دوم تمرین نویســندگی نمایند که با توجه به
ظرفیتهای فراوان در کشور در هر دو حوزه ،کسی که اراده نماید
میتواند در مدت زمان معقولی این ابزارها را به دست آورد و منشأ
آثار ارزشمند و قابل قبولی شود.
نقش جشنواره کتاب رشد راچگونه ارزیابی میکنید؟

جشنواره رشد میتواند با سیاستگذاری بر اساس نیازهای اساسی
تعلیم و تربیت دینی به تولیدات این حوزه جهت دهد .این جشنواره
در سالهای گذشته توانسته است آثار شایسته را به خوبی شناسایی
و معرفی کند و این عملکرد میتواند موجب تشویق ناشران برجسته
و تالش بیشتر در این زمینه باشد.
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مرجان فوالدوند ،سرگروه داوران داستان کودک:

نویسنده باید روایت و نگاه معاصر داشته باشد

از میــان  750عنوان کتابی کــه در حوزة
داســتان کودک بــه دبیرخانة جشــنوارة
کتابهای آموزشــی و تربیتی رشد رسیدهاند،
 150عنــوان به مرحلــة دوم داوری راه یافتند که
تعداد آثار ترجمهای در میان آنها بیش از تألیفی است.
مرجان فوالدوند ،داور این گروه ،معتقد اســت :توجه به مسائل
روز کودکان در این کتابها کمتر دیده میشود .البته باید به یاد
داشته باشیم ،منظور از همراه بودن با مسائل روز تنها در تغییرات
فناورانه یا ظاهر وسایل زندگی نیست (هر چند این تغییرات هم
مهم هســتند) ،بلکه منظور نگاه وفهم ما از مسائل است که باید
بهروز و معاصر باشد.

در حوزة کتاب داســتان کودک چنــد عنوان کتاب
بررسی شده است؟
ظاهرا ً حدود 750عنوان کتاب به دفتر جشــنواره رسیده است.
در داوری اولیــه که توســط گروه دیگری از کارشناســان انجام
گرفت ،از ایــن تعداد تنها150عنوان بــه داوری مرحلة دوم راه
یافتند .در ایــن مرحله حدود  30کتاب انتخاب و از میان آنها،
نامزدها و برندگان نهایی اعالم خواهند شد.
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موازنة آثار تألیفی و ترجمهای چگونه بود؟
من آمار تفکیک شدهای از تعداد کتابهای تألیفی و ترجمهای

در کل آثار منتشر شده ندارم .بنابراین پاسخ
من محدود به آثاری اســت که در مرحلة دوم
داوری به دست ما رسیدند .در این مرحله تعداد
ترجمهها بیشتر از کتابهای تألیفی بود.
شما دلیل آن را در چه میبینید؟
دالیل مختلفی وجود دارد .اســتقبال از آثار ترجمه از ســوی
مخاطب (که نیاز به آسیبشناسی خاص خود را دارد) را میتوان
یکی از دالیل دانست .اما نباید از نظر دور داشت ،بهدلیل نبود الزام
به رعایت «حق کپیرایت» ،بعضی از ناشــران به دالیل اقتصادی
به ترجمه رو میآورند .زیرا بدون پرداخت هیچ هزینهای صاحب
یک کتاب کامــل با متن ،تصویر و طراحی گرافیک میشــوند.
حتی گاه حقالترجمه را هــم نمیپردازند .زیرا مترجمان عمدتاً
جوان را با این دلیل که ترجمه نوعی ســابقة کار و اعتبار مترجم
محسوب میشــود ،به انجام کار بدون دستمزد راضی میکنند.
در حالیکه برای چاپ یک کتــاب تألیفی میباید حقالتألیف و
هزینة تصویرگر و طراحی گرافیک پرداخت شود .بسیاری از این
کتابهای ترجمهای برجستگی یا امتیاز خاصی ندارند.
البته باید بر این موضوع تأکید کرد که هیچ ملتی از ترجمة آثار
دیگر کشورها و فرهنگها بینیاز نیست و ما هم نباید خود را از
گنجینة دانش ،ادبیات و هنر کشورهای دیگر جهان محروم کنیم.
اینجاست که به اهمیت نقش ناشران شریفی که دلسوزانه در پی

یافتن بهترین کتابها و ترجمه و انتشار آنها به شکل قانونی در
ایران هستند ،و تأثیر آن در ارتقای سطح فرهنگ ،ادبیات و دانش
در جامعه پی میبریم.
سال گذشــته کتابهای ژانر وحشت زیاد بودند .آیا
امسال هم همین طور است؟
ژانر وحشت همیشه طرفدارهای خودش را داشته و هیجانانگیز
بوده اســت ،اما غالباً برای گروه ســنی نوجوان نوشته میشود.
نویســندگان کودک غالباً از عنوانهایی که شــبیه بهعنوانهای
ژانر وحشت هســتند ،برای جذابیت کار استفاده میکنند؛ مثل
«مجموعه خاطرات هیوال» که البته داســتانها به هیچ عنوان به
اندازة رمانهای نوجوان ترسناک نیستند .بین 150کتابی که ما
بررســی کردیم ،تعداد کمی را میشــد در این ژانر (با توجه به
اقتضائات کتاب کودک) دستهبندی کرد.
کتابها تا چه اندازه با ویژگیهای فرهنگی و بومی ما
هماهنگی دارند؟
ویژگیهــای فرهنگی و بومی زیرســاخت تفکر نویســنده و
زمینهای هســتند که متــن در آن متولد میشــود .بنابراین هر
متنــی در نهان خویــش رنگی از زمینة خــود را دارد .اما اینکه
نویســندگان با توجه به مسائل روز کودکان در این کتابها طرح
مســئله کنند ،کمتر دیده میشود .زندگی و مسائلی که بچهها با
آنها مواجه میشوند ،به سرعت در حال تغییرند .نویسنده ناچار
اســت این تغییرات را به سرعت درک کند و برای مخاطبی که با
این شرایط زندگی میکند ،داستانهایی بنویسد که او بتواند خود
و مسئلههایش را در آنها بیابد.
البته باید به یاد داشــته باشــیم ،ادبیات متنهــای روزنامهای
نیســت .منظور من از همراه بودن با مسائل روز تنها در تغییرات
فناورانه یا ظاهر وسایل زندگی نیست (هر چند این تغییرات هم
مهم هســتند) .بلکه منظور منفهم ما از مســائل است که باید
بهروز و معاصر باشــد .ما میتوانیم داستانی نقل کنیم که فضای
آن در 100سال گذشته میگذرد ،اما نگاه ما به آن و روایت ما از
آن ،روایت و نگاهی معاصر باشد .مث ً
ال ما همیشه میتوانیم دربارة
آدمهای خوب و آدمهای بد داســتان بنویسم .حکیم نظامی در

«هفت گنبد» داســتان خیر و شر را روایت کرده است .امروز هم
میتوان از خیر و شــر نوشــت ،اما نه به شکلی که نظامی نوشته
است :آدمی که از بدو تولد خوب است و تا آخر هم خوب میماند
و پــاداش عملش را میگیــرد ،و آدمی که ذاتاً بد زاده شــده و
همیشــه بدی میکند و در آخر مجازات میشود .نویسندة امروز
میتواند داســتان خیر و شر بنویســد ،اما نمیتواند بگوید کسی
که ذاتاً شــرورزاده شده است ،امکان اصالح ندارد .بنابراین اگر از
معاصر بودن حرف میزنیم ،منظور ابزار و وســایل نیســت ،بلکه
روایت معاصر از جهان است که پچیدهتر ،متفاوتتر و لغزانتر از
روایتهای ساده و یک رویة گذشته است.
چطور میتوان از کتابهای خوب و از پدیدآورندگان
کتابهای خوب حمایت کرد؟
از طریق رســانه و تبلیغات .ببینید در سال چند گروه به شکل
منظم کتابها را پایش و داوری میکنند .منابع مالی و انســانی
بســیاری صرف این کار میشــود .کانون پرورش فکری ،شورای
کتاب و جشــنوارة کتاب ســال رشد و الکپشــت پرنده ،همه
فهرستی از کتابهای برتر و نامزدهایی را منتشر میکنند که نظر
مثبت داوران را با ســلیقهها و نگرشهای متفاوت جلب کردهاند.
دانشگاه شیراز که قطب دانشگاهی ادبیات کودک ایران است ،هر
دو ســال عنوانهایی از کتابهــای برگزیدهای را که در یک نوع
ادبی خاص(مثل رمان یا کتابهای بازنگاری) بررسی کرده است،
منتشر میکند .اما این فهرستها به اندازة کافی به مردم معرفی
نمیشــوند .اگر مردم کتابهای خوب را بشناسند ،مسلماً دنبال
آنها خواهند رفت .این فهرســتها و کتابهای منتخب معموالً
از تبلیغات مناســب برخوردار نیستند و در عوض ،کتابهایی که
توزیع ســوپرمارکتی دارند و اغلب چندان هم کتابهای خوبی
نیستند ،با شمارگان و توزیع خوب همهجا هستند و مردم بیشتر
آنها را میبینند.
نهادها و مؤسسههایی که نمایشــگاه برگزار میکنند ،میباید
بخشی برای عرضة کتابهای برگزیده داشته باشند ،وگرنه حاصل
صــرف همة منابع و هزینهها برای انتخاب کتابهای منتخب ،به
چند نویســنده ،منتقد و داور که در جریان این داوریها بودهاند،
محدود خواهد شد و این موجب تأسف جدی است.
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منیژه رهبر سرگروه داوران فیزیک

دوری فیزیک از زندگی

منیژه رهبر ،سرگروه داوران فیزیک ،معتقد
اســت :تبلیغات گســترده و گاه خود نظام
آموزشی باعث شدهاند دانشآموزان و معلمان
به ســمت کتابهایی بروند که تنها ذهن آنها را
از اطالعات انباشــته میکنند ،بیآنکه مهارتی را به
آنها بیاموزند .این اســتاد دانشگاه در گفتوگو با جوانه ،به
جای خالی پیوند فیزیک و زندگی روزمره ،نوآوری و نیز تجربههای
معلمان در انتقال مفاهیم ،در کتابها اشــاره کرد .موضوعی که
باعث شده است ،دانشآموزان ما سخت تالش کنند ،بدون آنکه
بتوانند مسائل واقعی فیزیک را در زندگی حل کنند.
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خانم رهبر ،در گروه فیزیک چند عنوان کتاب به دست
شما رسید و این آثار بیشتر در چه حوزهای هستند؟
در گروه ما  9کتاب بررســی شــدند که البته من از این تعداد
کم متعجب شدم .بیشــتر آثار هم کتاب کار برای دانشآموزان
و کموبیش یکســان بودند .درواقع ،بیشتر آثار شامل تستهای
چهارگزینهای و مســئلههایی بودند کــه کمتر به کاربرد فیزیک
در زندگی توجه داشــتند .ما فیزیــک میخوانیم تا در زندگی از
آن استفاده کنیم .بنابراین مسائل باید به نحوی مطرح شوند که
دانشآموزان بتوانند در زندگی از آنها اســتفاده کنند .متأسفانه
در بیشــتر کتابها ،غالباً به یک سلسله مسائل مجرد کلی توجه
شده بود که معلوم نیست به چه حوزهای مربوط میشوند.
یکی از کتابهای رســیده ،یک فصل از یک کتاب دانشگاهی
دربــارة «فیزیک هســتهای» را خالصه کرده اســت که البته نه
فصلها با هــم ارتباط منطقی دارند و نه مترجمان روی موضوع
مسلط بودهاند.
کتابــی هم دربارة نجوم بود که پیــش از آنکه کتاب را ببینم،
فکر میکردم اثر خوبی باشد .اما از آنجا که رشتة مترجم ریاضی
اســت و مبحث مربوط به فیزیک ،اشــکاالتی دارد .مث ً
ال عنوان

کتاب « 30جســم فضایی» است که «پدیدة
فضایی» ترجمه شده است .یعنی حتی عنوان
کتاب هم درست ترجمه نشده است .در متن
کتاب هم ناآشــنایی با مطالبی که ترجمه شده،
نمایان است .در واقع با دیدن کتابها ناامید شدم.
یعنی فکر میکنید در ســالهای گذشــته وضعیت
کتابها بهتر بود؟
من سالهای گذشــته در جشنواره شرکت نداشتم ،ولی چون
در زمینــة ترجمه فعالیت دارم ،با این حوزه آشــنا هســتم .در
کتابهای خارجی از سال  1990تحول بنیادینی صورت گرفته
است ،بهطوریکه کتابها با مسائل روزمره پیوند دارند .مسائل
و مثالها خیلی به زندگی روزمره نزدیکاند و غالباً هم بهصورت
جذابی ارائه میشــوند .متأسفانه تســتهای چهارگزینهای در
کتابهــای ما خیلی دیده میشــوند؛ چیزی که مدتهاســت
در کشــوری مانند انگلستان منسوخ شده اســت و به کار برده
نمیشود.
اما متأسفانه فعالیت کلی که در زمینة آموزش صورت میگیرد
چه در فیزیک و چه درسهای دیگر مربوط به تبلیغاتی است که
دائماً میبینیم و میشنویم .بقیة ناشران هم بیشتر در این جهت
کار میکنند .ذهن دانشآموزان را از موضوعهایی پر میکنند که
به کارشان نمیآید .مث ً
ال ممکن است دانشآموز  200مسئله حل
کند ،ولی وقتی با یک مســئلة واقعی در زندگی روبهرو میشود،
نمیتواند حلش کند .فکر میکنم این اشکال کلی نظام آموزشی
ماست که متأسفانه خیلی به آن توجه نمیشود.
به نظر شما نیاز اساســی دانشآموزان و معلمان در
حوزة فیزیک چیست؟
زمانی افــراد عالقهمند به حــوزة آموزش در ایــن بخش کار

میکردنــد .کتابهای خوبی تولید و در اختیار دانشآموزان قرار
میدادند .االن موضوع حالت تجاری به خود گرفته است .عدهای
کتابهایی را با تبلیغات زیاد بــه دانشآموزان توصیه و آنها را
مجبــور میکنند که این کتابها را بخوانند .شــما میبینید که
دانشآموزان زحمت زیادی میکشــند ،ولی بیکارند .این نشان
میدهــد ،آنچه یاد میگیرند مهارتی نیســت که بــا آن بتوانند
فعالیتی کنند یا مســئلهای را که کشــور با آن روبهروست ،حل
کنند .به نظرم مشــکل اینجاست که ما سخت میکوشیم ،بدون
اینکه نتیجة زیادی به دست آوریم.
فکر میکنید سیاستگذاری ناشــران در این زمینه
میتواند کمککننده باشد؟
بله .االن اگر کتاب خوبی هم منتشــر شود ،چندان مورد توجه
قــرار نمیگیرد .چون ناشــر بودجة زیادی بــرای تبلیغ ندارد یا
کسانی نیســتند که کتاب را توصیه کنند .متأسفانه االن تمرکز
تبلیغات بر کتابهایی است که فایده چندانی برای دانشآموزان
ندارد.
پس فکر میکنید ناشرانی که آثار استاندارد و مناسبی
تولید میکنند ،به خاطر نداشتن تبلیغات مناسب یا صدای
بلند تبلیغات ،آثارشان دیده نمیشود.
بله .ما چند هزار ناشــر داریم ،اما شــمارگان کتابها بیش از
 500نسخه نیست .به نظرم بیشتر ناشران انگیزة تجاری دارند تا
اینکه اندیشة خدمت داشته باشند .بیشتر کتابهایی که منتشر
میشوند ،به حوزة کمکدرسی و کتاب کار مربوط میشوند .کتاب
کار هم باید موارد و مســائلی را مطــرح کند که به دانشآموزان
کمک کند ،آنچه را آموختهاند در زندگی به کار ببرند.
تفاوتی میــان کتابهای تألیفــی و ترجمهای وجود
داشت؟
وقتی از تألیف حرف میزنیم ،منظورمان افرادی اســت که در
زمینهای کار کردهاند و تجربه دارند و بر اساس تجربیاتشان کتابی
مینویسند .اما کتابهایی که ما بهعنوان تألیف میشناسیم ،خیلی
هم تألیفی نیســتند .یعنی فرد تکههایی از کتابهای متفاوت را
کنار هم گذاشــته است ،آن هم غالباً بهطوریکه ارتباط منطقی
ندارند .یا اینکه بر اساس تجربهشان نوشته نشده است.
دربارة ترجمه هم برخی فکر میکنند ،همینکه با اســتفاده از
فرهنگلغت معنی کلمــات را کنار هم بگذارند ،ترجمه کردهاند.
در حالیکه مترجم باید با زبان مبدأ و مقصد و موضوع آشــنایی
داشته باشد تا مفهوم را طوری بیان کند که قابلفهم باشد .برای
اینکه بتوانید موضوعی را به کســی یاد بدهید ،ابتدا باید موضوع

برای خودتان کام ً
ال روشن باشد .بنابراین ،چه تألیف و چه ترجمه،
اگر توسط افراد عالقهمندی که تجربه و تسلط کافی روی موضوع
دارند صورت بگیرد ،اثر خوب خواهد بود.
یعنی فکر میکنید کتابها اینطور نبودند؟
ً
من حتــی نوآوری هــم در کتابها نمیبینم .مثــا در مورد
الکتریســیته همة مســائل یک شکل هســتند .این موضوع در
دانشگاه هم دیده میشود .دانشــجویان گاه مسئلههای پیچیدة
مکانیک کوانتومی را حل میکنند ،ولی مســئلة ســادهای را که
صورت آن ناآشناست ،نمیتوانند حل کنند .درواقع صورتمسئله
که عوض میشود ،دیگر از پس حل مسئله برنمیآیند .همهچیز
برایشان فرمولبندی ریاضی است .نمیدانند که مسائل چه ربطی
به زندگی و دنیای واقعی دارد.
به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟
فکر میکنم نظام آموزشــی ما در این زمینه اشکال دارد .آنچه
در نظام آموزشــی آموزش میدهیم ،باید در این جهت باشد که
دانشآموزان مهارتی را کســب کنند .صحبت از این اســت که
کتابهای غیراستاندارد به مدرسهها راه پیدا نکنند ،اما میبینید
کــه این آثــار از دورة پیشدبســتان تا دکترا بهطــور مداوم از
صداوسیما تبلیغ میشوند.
به تجربة مؤلفان و تأثیــر آن بر نگارش بهتر کتابها
اشــاره کردید .فکر میکنید میتوانیم در این زمینه به
معلمانی که تجربة کافی در این زمینه دارند ،تکیه کنیم؟
من در این زمینه تجربة «مجله رشــد آموزش فیزیک» را دارم.
ما در مجله از معلمان میخواســتیم که تحقیق کنند و نتایجش
را بــرای مجله بفرســتند .آنها گمان میکردنــد تحقیق حتماً
باید دربارة ســیاهچالهها و مانند آن باشــد .در حالیکه قصد ما
این بود که از تجربههای خود در مدرســه و کالس بنویسند که
خوشبختانه بهتدریج این اتفاق افتاد.
به این منظور باید معلمان را تشویق کنیم که وقتی میخواهند
تحقیق کنند ،مســائلی را که با آن روبهرو هستند ،حل کنند ،نه
مسائل خیلی پیچیدة فیزیکی را .گاهی ما فکر میکنیم امر سطح
باال موضوعی اســت که کسی از آن ســر در نیاورد ،درصورتیکه
اگر به موضوعی مسلط باشید و بتوانید آن را به زبانی بیان کنید
که برای همه قابلفهم باشــد ،خود امری مهم است .در خارج از
کشور بسیاری از استادان بعد از بازنشستگی روی مسائل آموزش
کار میکنند و تجربههایشان را توصیه میکنند .اما متأسفانه در
جامعة ما کمتر رواج دارد .خوب اســت که معلمان در این زمینه
فعالیت کنند.
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حشمتاهلل سلیمی ،سرگروه داوران تاریخ:

کتاب خوب خواننده را به تفکر وامیدارد
در شانزدهمین دورة جشــنوارة کتابهای
آموزشی و تربیتی رشد ،گروه تاریخ  26عنوان
کتاب را بررسی کرد .حشمتاهلل سلیمی ،داور
این گروه ،معتقد اســت :بیتوجهی به برنامة
درسی ،بسیاری از کتابهای چاپشده را برای
مخاطبان حوزة آموزش ،چه معلم و چه دانشآموز،
بیاســتفاده میکند .به عقیده اویک کتاب خوب باید
خواننده را به تفکر عمیقتر وادارد.
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چند عنوان کتاب به گروه تاریخ رسید و کیفیت آنها را
چگونه ارزیابی میکنید؟
 ۲۶عنوان کتاب به گروه ما رســید،که از نظر کیفیت در یک
ســطح نیستند .کتابی که همة ویژگیهای کیفی را ازنظر تصویر
و صفحهآرایــی ،زیبایی متن و اندازة حروف ،و دیگر شــاخصها
داشته باشد ،کم پیدا میشود.
موازنة آثار تألیفی و ترجمهای چگونه است؟
امســال تنها یک کتاب ترجمهای به گروه رســیده اســت که
ترجمهای قوی ،روان ،یکدســت و شــیوا دارد .ازنظر محتوایی و
روش هم ،بیشتر ویژگیهای یک کتاب مناسب را دارد .بنابراین
بــ ه جرئت میتوان گفت که این کتاب از بســیاری از کتابهای
تألیفی برتر اســت .بین آثار تألیفی هم تعــداد کمی کتاب پیدا
میشود که ویژگیهای یک کتابآموزشی مناسب را دارند.
آیا کتاب ترجمهای با نیاز مخاطب ایرانی سازگاری دارد؟
طبیعی اســت که همة ترجمهها نمیتواننــد نیاز مخاطبان را
برآورده کنند؛ چون بر اساس نیاز مخاطب ایرانی نوشته نشدهاند
و بسیاری از مترجمان هم کتابها را صرفاً بر اساس عالئق خود
انتخاب و ترجمــه کردهاند .با این حال بین کتابهای ترجمهای
کتابهایی هستکه مترجم به نیاز مخاطب توجه داشته است.
به نظرتان در این حــوزه ،اصلیترین نیاز مخاطبان در
زمینة منابعآموزشی چیست؟
کتابهای درســی به خاطر محدودیــت حجم و زمان تدریس
نمیتواننــد تمامی زاویههــای موضوعها را بشناســانند .کتاب
آموزشــی باید همدانش بیشتری به مخاطب بدهدو هم آنان را
به تفکر عمیقتر وادارد.
در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی روبهرو هستیم؟
تعــداد کتابهایــی که به هدفهای آموزشــی مواد درســی
و کتابهای درســی توجه دارند ،کم اســت .علت این است که
نویســندگان چندان با هدفهای آموزشی آشنا نیستند .ممکن
اســت کتابی برای مخاطب عــام ،جذاب باشــد ،اما هدفهای
آموزشــی را پوشش ندهد .بسیاری از کتابهایی که به جشنواره

میرسند ،این کمبود را دارند.
کتابهایی که به گروه شما رسیدهاند
تا چه حد با برنامة درسی همسویی دارند؟
بیشتر نویســندگان و ناشران برنامة درسی
را نمیشناســند و فقــط بخــش اندکــی از
کتابهای آنها با موضوعهای آموزشــی ارتباط
دارد .چارچوب هر مادة درسی را برنامة درسی و اسناد
باالدســتی آن تعیین میکند که بیتوجهی به آن ،بســیاری از
کتابهای چاپشده را برای مخاطبان حوزة آموزش ،چه معلم و
چه دانشآموز ،غیرقابلاستفاده میکند.
با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانشآموزان ،فکر
میکنید میتوان برای تألیف کتاب مناسب به آنها تکیه کرد؟
بله .معلمان با عالقههــا و نیازهای دانشآموزان و با هدفهای
آموزشی آشــنا هســتند ،بنابراین بهر ه گرفتن از توان و تجربة
معلمان در تألیف کتابهایآموزشی میتواند راهگشا باشد.
معلمانی که بخواهند در این حوزه دست به تألیف بزنند،
باید چه پیششرط یا ویژگیهایی داشته باشند؟
پیششرط نوشــتن ،مطالعه و افزایش اطالعات و آگاهی است.
در موضوعهای تاریخی باید قوة تحلیل را هم باال ببرند .معلمان
در کنار این ویژگیها باید توانایی نوشتن را در خود تقویت کنند.
رواننویسی و سادهنویســی را تمرین کنند و سطح درک و فهم
مخاطبان را در نظر داشته باشند و از عناصر بصری ،مانند تصویر،
نقشه ،نمودار و ...در انتقال مفاهیم کمک بگیرند.
آیا کوششی برای تولید کتابهای متفاوت و خالقانهدر
خوزه تاریخ از سوی ناشران دیدید؟
همة ناشــران در یک سطح نیستند .خوشبختانه در سالهای
اخیر تعدادی از ناشــران دیدگاه خــود را در مورد موضوعهای
کتابهایآموزشــی و ویژگیهای آنها تقویــت کردهاند ،اما تا
رسیدن به سطح مطلوب راه درازی در پیش است .خالقیتهایی
هم در این زمینهها دیده میشوند که نمیتوان منکر آنها شد.
نقش جشنواره کتاب رشد را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مقایســه با گذشــته ،در دهة اخیر سطح کیفی کتابهای
جشــنواره از روندی رو به رشد برخوردار بوده است .این موضوع
نشــان میدهد که جشــنواره تأثیرگذار بوده و ارتباط مناسبی
با مؤلفان و ناشــران برقرار کرده و بایستههای حوزة آموزش را
منتقل کرده اســت .هرچند کتابها هنوز با ســطح مطلوب و
موردنظر جشــنواره فاصله دارند .عالوه بر این ،تعیین خطمشی
و تدوین معیارهای مناسب برای ارزیابی کتابها و ارتباط مفید
و مناســب با داوران را میتوان به کارنامة قابل قبول جشــنواره
افزود.

دیانا فردین ،سرگروه داوران ریاضی:

نیاز واقعی و گم شده
از هفت عنوان کتابی کــه در گروه ریاضی
بررسی شدهاند ،شــش عنوان اثر ترجمهای
هســتند و به همین دلیل ،نه با برنامة درســی
ریاضی ایــران همخوانی دارند ،نه به نیاز مخاطب
ایرانی پاسخ میدهند .دیانا فردین ،داور گروه ریاضی،
معتقد است :جای کتابهایی که ضمن ایجاد عالقه ،به کودک فکر
ی است .عالوه بر این ،به دلیل فضای حاکم
کردن را بیاموزند ،خال 
بر جامعة آموزشی ،اغلب معلمان و دانشآموزان نیاز واقعی خود
را تحتتأثیر تبلیغات بیرونی گم کردهاند.

چند عنوان کتاب به گروه شــما رسیده است و کیفیت
آنها را چگونه اریابی میکنید؟
هفت عنوان کتاب را در گروه ریاضی بررسی کردیم که از سطح
خیلی خوبی برخوردار نبودند .ضمــن اینکه از این هفت کتاب،
شــش عنوان ترجمهای بودند که کیفیت نسبتاً باالتری داشتند.
اما مشخص است که در کتابهای ترجمهای نیاز مخاطب ایرانی
لحاظ نمیشود؛ اگرچه ممکن است کیفیت باالتری داشته باشند.
اصوالً در تولیدات این حــوزه با چه کمبودهایی روبهرو
هستیم و ریشة آنها را در چه میبینید؟
در تولیــدات این حوزه بیشــتر با کمبود یا نبــود کتابهایی
مواجهیم که ضمن ایجاد عالقه ،به کودک فکر کردن را بیاموزند.
چنانچه افراد متخصص در حوزة نشــر حضور داشته باشند و در
تولیــدات این حوزه دخالت داده شــوند ،به نظــر وضعیت بهتر
خواهد شد.
به نظرتان اصلیترین نیاز مخاطبان در این حوزه چیست؟
کتابهایی که به بچهها طعم خوش یادگیری را بچشــاند و در
آنها ،لذت ،انگیزه و عالقه به آموختن ایجاد کند که متأســفانه
کمتر دیده شد.

یکی از مهمترین معیارهای جشنواره
همسویی کتابهای آموزشی با رویکردهای
و اهداف برنامة درسی است .در کتابها تا
چه حد به این موضوع توجه شده است؟
با عنایــت به اینکه اغلب کتابهــا ترجمهای بودند،
طبیعی است که نباید انتظار داشت برنامة درسی ایران را پوشش
بدهند.
با توجه به آشنایی معلمان با نیازهای خود و دانشآموزان،
فکر میکنید میتوانیم برای تألیف کتاب مناســب به آنها
تکیه کنیم؟
متأسفانه به دلیل فضای حاکم بر جامعة آموزشی ،اغلب معلمان
و دانشآموزان نیاز واقعی خود را تحتتأثیر تبلیغات بیرونی گم
کردهاند ،امــا برای تألیف و ترجمه ،حتماً باید متخصص آموزش
ریاضی بود.
بین کتابهایی که بررسی کردید ،آیا کوششی از سوی
ناشــران برای تولید کتابهای متفاوت و خالقانه در حوزه
ریاضی دیدید؟
به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر حوزة نشــر ،بهندرت ناشرانی
پیدا میشــوند که بازار نشــر کتابهای ارزشــمند و متأسفانه
کمتقاضا را ،به بازار پررونق کتابهای کمکدرسی چهارگزینهای
ترجیح دهند .بنابراین خالقیت کمتری هم دیده میشود.
نقش جشنواره کتاب رشد را در این سالهایی که برگزار
شده است ،چگونه ارزیابی میکنید؟
بســیار مثبت؛ بــه دلیل ایجــاد نقطة تأملی برای ناشــران تا
تولیداتشــان مورد داوری و قضاوت قرار گیــرد و ازطرف دیگر،
آنها را به عرصة رقابتی کشــانده که فرجام آن تولید کتابهای
باکیفیت است.
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با حوری قاهری ،سرگروه داوران مطالعات اجتماعی:

معلمان توانمند دیده شوند
«مطالعات اجتماعــی» از جمله حوزههای
یادگیری اســت که خود ســه حوزة تاریخ،
جغرافیا و مدنی را دربرمیگیرد .با وجود این
تنوع ،تنها  56عنوان کتــاب به مرحلة نهایی
گروه داوری علوم و مطالعات اجتماعی رسیدهاند.
حوری قاهری ،داور این گروه ،معتقد است :نبود ارتباط
مناســب میان معلم ،مؤلف و ناشــر باعث شده است کتابها به
نیازهای اصلی مخاطبان نپردازند .از ســوی دیگر ،بیتوجهی به
تالشها و فعالیتهای معلمان توانمنــد ،آنها را برای تولید اثر
متناسب با نیاز معلمان و دانشآموزان بیانگیزه میکند.

چند عنوان کتاب در این دوره از جشــنواره به گروه
مطالعات اجتماعی رسیده است؟
 56عنــوان کتــاب که  23عنوان درجة یــک و بقیه درجة دو
بودند .کتابهای درجه یک آنهایی هســتند که در ارزشــیابی
اولیه بیشتر از  80امتیاز گرفتهاند .میتوان گفت تعداد کتابهای
درجة یک کم بود و اغلب کتابها ،هم به لحاظ محتوایی و هم از
نظر کیفیت ،سطح خوبی نداشتند.
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یعنی بهطورکلی ارزیابی مثبتی نســبت به کتابها
ندارید؟
ابتدا ایــن توضیح را بدهم که ما حــوزة مطالعات اجتماعی را
بررســی میکنیم؛ یعنی ســه حوزة تاریخ ،جغرافیا و مدنی برای
مخاطب دانشآموز و معلم که البته برخی از آنها خیلی تخصصی
هستند .علومی مانند اقتصاد نیز در دورههای ابتدایی و متوسطة
اول در همین حوزه مطالعه میشــوند .به نظرم امســال کتابها
خــوب نبودند .تعداد زیادی از کتابهایی که بهعنوان درجه یک
به دست ما رسیدهاند ،مجموعه هســتند .مث ً
ال  13عنوان کتاب
در مــورد موضوعی مانند بیمه .عالوه بر این ،در داســتانها هم
هیچ خالقیتی نیست .یعنی روال داستان برای دانشآموز جذاب

نیست و همة کتابها در پرداخت قصه تقریباً
یکســان هســتند و خالقیتی در آنها دیده
نمیشود .البته کتابها رنگها و تصویرگری
خوبی دارنــد ،اما به لحــاظ محتوایی جذاب
نیستند.
در حوزة ما ،کتابهای اطلس خیلی دیده میشوند،
بهطوریکــه هر ســال به دســت ما میرســند ،مثــل اطلس
مردمشناســی ،اطلس جنگهــا ،اطلس جغرافیایــی و ...تقریباً
همیشــه کتابهای این حوزه یکسان هستند .من اثر نوآورانهای
را که ایده و شــکل روایی جذابی داشته باشد ،ندیدم .بهطورکلی
به نظر من ،کتابهایی که امسال به دستمان رسیدند ،کتابهای
چندان خوبی نبودند.
به نظرتان آثار سالهای گذشته بهتر بودند؟
در بعضی از ســالها کتابی میدیدیم که احســاس میکردیم،
مؤلف برای آن وقت گذاشــته است؛ ایده و پرداخت جالبی دارد.
ولی کتابهای امسال تقریباً یکشکلاند.
اشاره کردید که در مطالعات اجتماعی سه حوزة تاریخ،
جغرافیا و مدنی را بررســی میکنید .آیا کتابهای یک
حوزه بر دیگری غلبه داشت؟
فکــر میکنم کتابهای بخش مدنی بیشــتر بودند و تاریخ به
ب بود
شکل عجیبی خیلی کم بود .یک کتاب در حوزة تاریخ جال 
که شــکل روایی خوبی داشت .هر چند مؤلف دچار شتابزدگی
شــده بود ،ولی ایدة خوبی داشــت .در حوزة جغرافیا هم بیشتر
کتابها حوزة عمومی را شامل میشدند.
خانم قاهری ،اساســ ًا در حوزة مطالعات اجتماعی نیاز
مخاطبان چیست؟
با توجه به اینکه من معلمم و به دلیل همکاری با گروه مطالعات

اجتماعی دفتر تألیف کتابهای درســی ،با معلمان هر دو دورة
تحصیلــی ارتباط دارم و بهعنوان مدرس در خدمت آنها بودهام،
آنچه که دیدهام ،ضعف دانش بود .یعنی ما همیشــه پیشــنهاد
برگزاری کارگاهها یا کالسهای دانشافزایی را برای معلمان ارائه
میدادیم.
مؤلف و ناشر باید از سرفصلها و هدفهای کتاب مطلع باشند
و بداننــد معلم در آن زمینه به چه اطالعات اضافهای نیاز دارد تا
در آن حوزه مطلب و کتاب داشــته باشیم .مث ً
ال طی این سالها
کتابهای حوزة جغرافیا همواره ضعیف بودهاند .در حالیکه اتفاقاً
این بخش ،بخشــی اســت که معلمان حتی در دورة ابتدایی به
اطالعات احتیاج دارند .با توجه به اینکه برخی از مفاهیم جغرافیا
را برای معلمــان ابتدایی تدریس کردهام ،میدانم که کجا ضعف
ِ
عنایت افرادی
وجود دارد و چقدر این ضعف قابل توجه و درخور
است که دستی به قلم دارند.
شاید اص ً
ال ناشران ما دربارة این موضوع اطالعی ندارند.
بله ،مــن فکر میکنم این ارتباط کم اســت .آدمهای مطلع با
آدمهایی که ابزار دارند ،ارتباط کمی دارند .یعنی ارتباط ناشــر با
معلم و معلم با مؤلف کم است؛ در نتیجه نیازها دیده نمیشوند.
شاید هم صدای معلمان برای بیان نیازها چندان بلند
نیست.
در نظام آموزشوپرورش ما تفاوت چندانی میان معلم توانمند و
معلمی که توانمند نیست ،وجود ندارد .مالکهایی هم که معلمان
را ارزیابــی میکنند ،ایــن موضوع را نمیبیننــد .پس در معلم
انگیزهای برای آموختن ایجاد نمیشــود .یعنی چه معلم توانمند
باشد چه معلمی باشد که فقط به کتاب اکتفا کند ،تفاوتی دیده
نمیشود .این موضوع خود نوعی بیانگیزگی را به همراه دارد.
گاهی برای کتابهای جدیدالتألیف گروههایی تشکیل میشوند
که معلمان اســتقبال زیادی از آنها میکنند .مث ً
ال اگر مفهومی
برای معلمی ناآشنا باشد ،بقیه به او کمک میکنند .حتی معلمی
که توانمند نیست ،دوست دارد با چنتة پر سر کالس حاضر شود.
نبود ارتباط بین ناشــر ،معلم و مؤلف هم باعث میشــود ،کتاب
خوب نداشــته باشیم .البته مسائل دیگری هم باعث این موضوع
میشوند؛ یعنی موضوع ریشهایتر از این است.
معلمان حتی اگر بیانگیزه باشــند ،به نیازهای خود و
دانشآموزان واقفاند .آیا فکــر میکنید با توجه به این
موضوع میتوانیم برای تألیف کتابهای مناسب به آنها
تکیه کنیم؟
بله .ما در میان معلمان افــراد توانمند زیادی داریم ،اما باید
کاری کنیم که انگیزة نوشتن پیدا کنند .کار تألیف کاری زمانبر

است .از سوی دیگر ،معلم و مؤلف اگر بخواهند خودشان اقدام
به چاپ کتــاب کنند ،در آخر چیزی دستشــان را نمیگیرد.
در آموزشوپــرورش هــم ،حتی اگر معلم چند کتاب نوشــته
باشــد ،هیچ مزیتی برایش محســوب نمیشــود .در ارزیابیها
بندی برای امتیاز تألیف وجود داشــت که امسال آن را حذف
کردهاند .مث ً
ال برخی همکاران مقاله نوشــتند یا در تدوین سند
تولید کتابهای غیردرســی حوزة مطالعات اجتماعی همکاری
داشتند یا داور جشنوارة رشــد و عضو هیئت تحریریة مجالت
رشــد بودند ،اما چنین فردی هیچ فرقی با معلمان دیگر ندارد.
آیا برای چنین فردی انگیــزهای باقی میماند؟ به خصوص که
این فعالیتها ســود مادی هم ندارند و فرد بر اســاس عشق و
عالقه همکاری میکند .معلم دســت به قلم ،خالق و عالقهمند
اص ً
ال در آموزشوپرورش دیده نمیشــود و همه را یکســان در
نظر میگیرند .پس طبیعی اســت که معلمان ما از نوشــتن و
حتی از خواندن استقبال نکنند.
گســترش وســایل ارتباطجمعی باعث شده است
دانشآموزان ما با دنیای وسیعتری ارتباط داشته باشند.
در کتابهــای حوزة مطالعات اجتماعــی این موضوع به
چشم میخورد؟
سال گذشته چند کتاب دربارة این موضوع داشتیم ،ولی امسال
چنــدان به آن نپرداختهانــد .ضمن اینکه وقتــی از ارتباطات و
شبکههای اجتماعی حرف میزنیم ،باید اینها را کالس درسمان
ببینیم .یعنی این حوزه در آموزش وجود داشــته باشــد تا معلم
احســاس نیاز کند و به دنبال اطالعاتی پیرامون آن باشد .ما در
تهران که پایتخت اســت ،برای اینکه کالســمان هوشمند شود،
دوندگــی میکنیم و به نتیجه نمیرســیم .البتــه اینکه ما در
کالس پروژکتور و پرده داشــته باشیم ،به معنی هوشمند شدن
نیســت .اینها فقط سختافزاراند .هوشمندســازی یعنی اینکه
جریان آموزش در آن فضا انجام شود و امکان مبادلة اطالعات با
دانشآموزان در آن فضا وجود داشــته باشد ،اما عم ً
ال آن فضا در
کشور ما وجود ندارد .فقط برخی سختافزارها در برخی مدرسهها
وجود دارند .عالوه بر این ،محتوا هم به گونهای نوشته نشده است
که ارتباط تنگاتنگی با این موضوع داشــته باشــد .به معلم هم
آموزش داده نشــده است .مث ً
ال ما تختة هوشمند داریم ،اما معلم
از ماژیک اســتفاده میکند؛ چون حتی آموزش اســتفاده از این
سختافزار را ندیده است.
و نکته آخر؟
در بازار کتاب ،آثار خوبی را میبینیم که به جشنواره نیامدهاند.
اگر ناشران از جشنواره اطالع ندارند که موضوع قابل نقدی است
و اگر تمایل به شرکت در آن ندارند که باید پرسید چرا؟
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با معصومه ملکی ،سرگروه داوران عربی

تغییر رویکرد کتابهای عربی
از قاعدهمحوری به درک متن
فقدان خالقیت و نوآوری ،بیتوجهی به تغییر
رویکرد کتابهای درســی ،و توجه به کنکور،
باعث شده است کتابهای زبان عربی چندان
مورد توجه داوران این حوزه قرار نگیرند .معصومه
ملکی ،یکــی از داوران این گروه ،معتقد اســت:
رویکرد کتابهای نونگاشت عربی از «قاعدهمحوری» به
«ترجمهمحوری» تغییر کرده اســت که این موضوع در کتابها
دیده نمیشود .جای نحو کاربردی هم در این کتابها خالی است.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کنکور پایان مسیر  12سالة
دانشآموزان را مشخص میکند ،غلبة جنبة آموزشی آثار بر جنبة
تربیتی و پرورشی آنها را یکی از آسیبهای جدی کتابهای این
حوزه میداند.

چند عنوان کتاب به گروه زبان عربی ،رسید؟
هفت عنوان کتاب به دست ما رسید .پنج عنوان مربوط به دورة
اول متوسطه اســت و دو کتاب برای بزرگساالن که معلمان یا
دانشــجوـ معلمان میتوانند برای ارتقای آموزشی خود از آنها
اســتفاده کنند .ولی کتابها از لحــاظ محتوایی نکتة جدیدی
ندارند .نوآوری در آنها دیده نمیشود و بیشتر در حوزة ترجمه
هســتند .کتابهای دانشآموزی هم کتاب کار هستند که حتی
بعضی از عبارتهایشان را عیناً از خود کتاب درسی اخذ کردهاند.
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پس به نظرتان نیازهای اصلی مخاطبان چندان مورد
توجه نبودهاند؟
کتابهایی که به دست ما رسیدهاند 10 ،درصد کتابهای عربی
بازار هم نیســتند .کتابهای قویتری در بازار وجود دارند که به
جشــنواره نیامدهاند .حتی برخــی از کتابها از نظر صحافی هم
جالب نیستند .عالوه بر این ،سرفصلهای درسهای دانشگاهی ما

تغییر کردهاند ،اما این تغییر نگرش نسبت به
درس عربی در کتابها دیده نمیشود .یعنی
کتابها از نوآوری و بهروز بودن دور هستند.
خأل خالقیت و نوآوری در آنها دیده میشود.
کتابها قدیمی هستند؛ حتی کتابهای تست.
در کتابهــای نونگاشــت عربی ،رویکرد آموزشــی
تغییــر کرده اســت .یعنی از شــیوة «قاعدهمحور» به شــیوة
«ترجمهمحور» تغییر یافته اســت .این تغییر رویکرد در جهت
تقویت مهارتهای چهارگانة زبانی ،شــامل نوشــتن ،خواندن،
شــنیدن و سخن گفتن است تا بتوانیم به فهم بهتر قرآن کریم
دســت پیدا کنیم .ضرورت و اهمیت درس عربــی تا اندازهای
است که در اصل  16قانون اساسی بر الزام تدریس این درس تا
پایان دورة متوسطه تأکید شده است .با توجه به این اهمیتها
و با توجه به تأکید جشــنواره و هــدف آن ،وقتی کتابهایی را
انتخاب میکنیم که فقط سمتوســوی کنکور دارند ،آیا جایی
برای تربیت باقی میماند؟
یعنــی فکر میکنیــد کنکور به تولیــد کتابهای
کمکآموزشی و تربیتی جهت میدهد؟
کنکــور الزامات خاص خود را دارد و مســیر پایانی  12ســالة
دانشآموز را مشخص میکند .بنابراین نباید انتظار داشته باشیم
که به هدفهای آموزشی مندرج در «سند تحول بنیادین» دست
پیدا کنیم .گرچه در وزارت آموزشوپرورش ،ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی و جشــنوارة رشد زحمات بسیاری کشیده
شده است ،ولی کتابهایی که در اختیار ما قرار گرفتهاند ،آثاری
هســتند که پنج عنوان آنها ارتباط مســتقیم با کنکور دارند.
نکتة جالب اینجاســت که شیوة نویســندگی این کتابها دقیقاً
مانند کتابهای کنکور گذشــته است .تغییر رویکرد در کتابها

لحاظ شــده ،ولی شیوة نویسندگی فاقد خالقیت است .به همین
دلیل کتابها همانند گذشته به شیوة تستهای معمولی نوشته
شدهاند.
اشاره کردید که دو کتاب هم برای معلمان و دانشجویان
مناسب بوده است .آنها را چطور ارزیابی میکنید؟
برای این کتابها هم زحمت زیادی کشــیده شــده بود ،ولی
میتوانیم آسیبشناسی هم نسبت به آنها داشته باشیم .نگرش
ما نســبت به درس عربی تغییر کرده اســت .رویکرد کتابهای
جدید عربی ،اســناد باالدستی و دورههای دانشگاهی تغییر یافته
است .امروزه در حوزة زبان و ادب عربی ،نحو کاربردی حرف اول
را میزند .نحو کاربــردی قواعد را در حد لزوم برای دانشآموز و
دانشجو ضروری میداند و در حدی به آن میپردازد که بتواند به
تقویــت مهارتهای چهارگانة زبانی او کمک کند .پس پرداختن
به قواعد پیچیده و معماگونه مطرح نیســت .در این کتابها این
رویکرد دیده نمیشود .یعنی کتابها با همان آسیبهایی که در
کتابهای قبلی وجود داشتهاند ،روبهرو هستند.
عالوه بر این ،یک سلسله عیب هم در آنها دیده میشود .مث ً
ال
در این کتابهاگرایشهای فلسفی و منطقی بر مطالعات نحوی
چیره شدهاند .مثالهای ساختگی و شواهدی که میآیند ،باید در
نحو کاربردی به فهم و درک بیشــتر دانشآموزان و سخن گفتن
آنها کمک کنند که اینطور نبودند.
با توجه به اینها فکر میکنم کتابهای مورد بحث از هدفهای
جشنواره دوره هستند .همچنین ،مهمترین حلقة مفقوده که در
این کتابها دیده میشــود ،جنبة تربیتی است .البته با توجه به
اینکه کتابها سمتوســوی کنکور دارند و با این هدف نگاشته
شــدهاند ،چنین چیزی دور از انتظار نیســت که کتابها بیشتر
جنبة آموزشی داشته باشند.
خانم ملکی ،اساســ ًا در حوزة زبــان عربی معلمان و
دانشآموزان با چه نیازهایی روبهرو هستند؟
برای معلمان باید دورههای آشــنایی با روشهای نوین تدریس
برگزار شــود .خألیی که دیده میشود آن اســت که معلمان با
روشهای نوین تدریس آشنا نیستند .کتابهایی که این روشها
را آموزش میدهند هم قدیمیاند و قابلاستفاده نیستند .ما باید
وارد این حوزه شویم.
برای دانشآموزان هم ،با توجه به اینکه سطوح شناختی تغییر
کردهاند و در برنامة درسی ملی ،به سطوحی از جمله پرداختن به
تعقل ،ایمان و علم ،و رابطهای که کتابهای درسی با خود ،خدا،
خلق و خلقت برقرار میکند ،تبدیل شدهاند ،باید این سمتوسو
را در نگارش کتابها لحاظ کنیم.

نظرتان دربــارة فعالیت معلمان در زمینة تألیف کتاب
چیست؟ به هر حال آنها براساس تجربهای که دارند ،از
نیازهای خود و دانشآموزان آگاه هستند.
تنها گروهی که میتوانند مؤثر و مفید واقع شوند ،معلمان عزیز
هســتند .ما در حوزة تألیف کتابهای درسی هم از معلمان باید
بیشــتر بهره بگیریم .یعنی دربارة نیاز معلم ،میزان توانایی او در
کالس درس و میزان مطالبة دانشآموزان نیازسنجی نشده است.
اگر بدانیم مطالبة دانشآموز چه میزان اســت ،حتماً کتابهای
بهتری را میتوانیم تألیف کنیم .چه کســی در ارتباط بیشــتر و
بهتر با دانشآموز اســت غیر از معلم؟ تجربههای معلمان صد در
صد میتواند در این زمینه کمککننده باشد.
جشنوارة رشــد امسال شــانزدهمین دورة خود را
میگذراند .فکر میکنید در ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی حوزة عربی ،این جشــنواره تا چه حد موفق عمل
کرده است؟
جایگاه کتابهای عربی ،چه کمکآموزشــی و چه تربیتی ،در
جشــنوارة رشد بسیار خالی اســت .در دورههای قبل هم خیلی
به این حوزه پرداخته نشــده است .در دو سه دورة اخیر است که
چند کتاب معرفی شــدهاند .باید توجه داشت که اگر یک کتاب
کمکآموزشی نامناسب را بهعنوان کتاب برتر معرفی کنیم ،آیا بر
کتابهای کنکور و تست صحه نگذاشتهایم؟ درحالیکه قرار است
از این موضوع پرهیز کنیم.
وزارت آموزشوپرورش میگوید قرار نیست دانشآموز را با کتاب
تست تربیت کنیم .یا با کتابهایی غیر از کتاب درسی ،فراغ بال،
آرامــش و خالقیت را از دانشآمــوزان بگیریم .حلقة مفقوده در
این کتابها ،خالقیت و نوآوری اســت .چرا که چهارسوی آنها
بــه کنکور میپردازد .کنکور شــاکلهای دارد کــه علم را در حد
بازآمــوزی مطالب و آموختهها میخواهــد و در نهایت به درک
و فهــم در درسهایی مانند فیزیک و ریاضی میرســد .ولی در
خیلی از درسها در حد بازآموزیاند .اینگونه است که خالقیت
و نوآوری از دانشآموز گرفته میشود.
به نظر من جشــنوارة رشد باید کمی تغییر شیوه بدهد .اگر ما
همین کتاب کار را معرفی کنیم ،خواهناخواه دانشآموز و معلم را
به استفاده از آنها ترغیب کردهایم .کتابهای کاری که به دست
ما رســیدهاند ،واقعاً در سطح نازلی قرار دارند ،درحالیکه در بازار
کتاب ،کتابهای پربارتری هم هســتند که احتماآلً در سالهای
گذشته منتشر شدهاند .در هر صورت مخالف آنم که کتاب کاری
مملو از هدفهای آموزشــی و خالی از مفاهیم تربیتی و پرورشی
را بهعنوان یک الگوی عینی معرفی کنیم .امیدوارم در دورههای
بعدی جشنواره به این موضوع توجه شود.
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مژگان موالییراد ،سرگروه داوران کار و فناوری:

حوزهای با موضوعات متنوع و کتابهای کم
«کاروفناوری» شــامل حوزههای متنوعی
از جملــه مهارتهــای فنــاوری اطالعات،
یادگیــری مبتنی بر پــروژه ،تولیــد ایده
و محصــول و مهارتهــای عملی اســت.
مژگان موالیــیراد ،داور گــروه کاروفناوری،
معتقد اســت :شایســتگیهای حرفهای مورد
نیاز بازار کار ،و شایســتگیهای محــوری غیرفنی،
مانند شایســتگیهای روابــط بینفردی ،تفکر ،شــخصیتی،
کســبوکار و نیز شایســتگیهای اجتماعی و زندگی اخالقی و
کارامد ،از جمله مهمترین شایســتگیهای مدنظر برنامة درسی
کاروفناوری است کهبیاطالعی ناشران از آنها ،باعث کمبود آثار
مناسب در این حوزه شده است.
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چند عنوان کتاب به گروه شما رسیده است و کیفیت
آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟
 ۱۱عنوان کتاب در گروه داوری کاروفناوری دریافت شده است.
در مجموع کیفیت کتابها خوب بود ،گرچه میشــد بهتر از این
باشند؛ به ویژه در بخش کتابهای تألیفی .کتابهای ترجمه شده
معموالً از کیفیت باالتری نسبت به کتابهای تألیفی برخوردارند
و بهعناوین و محتواهای بهتری توجه داشتهاند .هم از نظر ظاهر
و گرافیــک کتاب ،و هم در بخش شــاخصهای تخصصی مانند
بهروز بودن محتوا ،خالقانه بودن شــیوة ارائه محتوا ،بهرهگیری
از منابع ،برخورداری نمودار و نمایههای الزم ،از کیفیت باالتری
برخوردارند.
فکر میکنید کتابهای ترجمهای با نیازهای مخاطب
ایرانی سازگاری دارند؟
بیشــترین کســر امتیاز کتابهای ترجمهای مربوط به فقدان
رویکرد فرهنگی و تربیتی مناسب و ناهماهنگی با وضعیت بومی
مخاطب ایرانی بود.
با توجه به آشــنایی معلمــان با نیازهــای خود و
دانشآموزانشــان،میتوان برای تألیف کتاب مناسب به
آنها تکیه کرد؟
معلمان مؤلف زیادی وجود دارند که میتوانند در صورت حمایت
از حیث ســرمایهگذاری ،پخش و عرضــة کتاب ،در حوزة تألیف
فعالیت کنند؛ بهخصوص معلمانی که سابقة تألیف و ترجمه دارند
و از انگیزه و عالقه ،و دانش و مهارت الزم برخوردارند .معلمان از
امکانات آموزشی ،وضعیت فرهنگی و اجتماعی و سطح آموزشی

مخاطــب آگاهی خوبی دارنــد و میتوان در
تألیف کتابها به آنهــا تکیه کرد .میتوان
از ابزار نیازســنجی و نظرســنجی هم کمک
گرفت.
بین کتابهای بررسی شده ،آیا توجه
ویژهای برای تولیــد کتابهای متفاوت و
خالقانه از سوی ناشران دیدید؟
ناشــران باید در زمینة آموزش مهارتهای عملی ،مهارتهای
فناوری اطالعات ،یادگیری مبتنی بر پروژه ،حل مســئله ،تولید
ایده و محصول ،و ســایر موضوعهای کاروفناوری فعالیت کنند و
این موارد را با شیوههای خالقانه ارائه کنند .متأسفانه فعالیت در
این زمینهها بسیار محدود است.
اصوالً در تولیدات این حوزه با چه کمبودهایی روبهرو
هستیم و ریشة آنها را در چه میبینید؟
تعداد کتابها در مبحث پرورش خالقیت و نوآوری ،دستورزی
و مهارتآموزی ،فعالیت عملی براســاس پروژه ،و معرفی مشاغل
کم بود .به نظرم بیاطالعی ناشران از نیازهای مخاطبان و برنامة
درسی باعث ایجاد این کمبودها میشود.
کتابها و منابعی که محتوای آنها بهروز باشــد و با شیوههای
خالقانه مهارتهای مورد نیاز را با توجه به شــرایط و امکانات و
وضعیت بومی و فرهنگی کشــور ،به مخاطبان انتقال و آموزش
دهند ،از اصلیترین نیازهای ما در این حوزه است.
یکی ازمعیارهای جشنواره همسویی کتابها با برنامة
درسی است.تا چه حد به این موضوع توجه شده است؟
در برنامة درسی کاروفناوری کسب این شایستگیها مدنظرند:
الف .شایســتگیهای محوری غیرفنی ،مانند شایســتگیهای
روابط بینفردی ،تفکر ،شخصیتی ،کسبوکار ،و نیز شایستگیهای
اجتماعی و زندگی اخالقی و کارامد؛
ب .شایســتگیهای پایة فنی و فناورانه و توسعة حرفهای مورد
نیــاز نیروی کار حرفهها و شــغلهای گوناگــون ،مانند رعایت
بهداشــت و ایمنی فردی و محیطی محیــط کار ،بلوغ حرفهای،
بهکار بردن ابزارهای پایه در بخشهای مختلف و...؛
ج .شایستگیهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
د .شایستگیهای حرفهای مورد نیاز بازار کار.
متأسفانه بیشتر کتابهای دریافتی ،چه تألیف و چه ترجمه ،در
زمینة فناوری اطالعات و ارتباطات و کار با رایانهاند و در زمینة کسب
شایستگیهای دیگر ،فعالیتی انجام نشده یا محدود بوده است.

جشن
جهانی
کتاب
اکرم عینی

گزارشی از هفتادمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت ()2018

بزرگترین رخداد کتاب در جهان
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت ،1معروفتریــن و بزرگترین
نمایشــگاه کتاب در جهان است .این نمایشگاه را در واقع ویترین
بهروزترین دســتاوردهای حوزه چاپ و نشر میدانند که هر ساله
در ماه اکتبر در شهر فرانکفورت ،در جنوب کشور آلمان و در قلب
اروپا برگزار میشود .سه روز نخست این نمایشگاه بهطور معمول،
به بازدیدکنندگان تجاری (متخصصان و دستاندرکاران صنعت
چاپ و نشــر و نمایندگان رســانههای گروهی) اختصاص دارد و
فقط در دو روز پایانی آن ،بازدید برای عموم آزاد است.
در طــول مدت برگزاری نمایشــگاه ،نزدیک به  7000ناشــر
از  100کشــور در آن شــرکت و قریب به  300هــزار نفر از آن
بازدید میکنند .نویسندگان ،نمایندگان عرصه نشر و شرکتهای
چندرســانهای بهمنظور تبلیغ آثار خــود و مذاکره برای خرید و
فروش حق نشــر آثارشان میکوشند حتماً در این نمایشگاه مهم
حضور یابند (سایت نمایشگاه.)2018 ،
تاریخچه

نمایشــگاه کتاب فرانکفورت قدمتی  500ساله دارد و پیشینه
آن به ســال  1454م .برمیگردد .از آنجایی که فرانکفورت مرکز
بانکداری و تجارت اروپا بود ،در روزهای  18تا  23سپتامبر سال
 1949م ،.یعنی چهار سال پس از پایان جنگ جهانی 205 ،ناشر
آلمانی در کلیسای پاول 2گرد هم آمدند و با عرضه ده هزار عنوان
کتاب ،اولین نمایشگاه کتاب بعد از جنگ را برپا کردند (ویتهاس،
.)2007
3
در ســال  1958جوزف کاســپارویچ یکی از ناشــران اروپایی
درخواست کرد در نمایشــگاه عالوه بر محتوای کتاب به تجارت
کتاب نیز توجه شــود .به این ترتیب اگر در گذشــته ،حضور در
نمایشگاه به ناشــر ،کارگزار نشر ،خواننده و چند روزنامه محدود
بود ،در اواســط دهه  60روزنامهها ،رادیو و تلویزیون هم در این
عرصه نمایشگاهی ظاهر شدند .در سال  2010بخش کتابهای
الکترونیکــی و بخش دیجیتال نیز به این مجموعه افزوده شــد
(آلبانس)2018 ،4

ســازمان مجری نمایشــگاه فرانکفورت بوخمس جی .ام .بی.
اچ ،.مســتقر در فرانکفورت ،این شــرکت تابع انجمن ناشران و
کتابفروشان آلمان است.
در واقع این نمایشــگاه توسط یک شرکت متشکل از ناشران و
انجمن کتابفروشان آلمانی 5سازمان یافته است.
مأموریت

دو هدف عمده از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت کمک به
توسعه اقتصاد نشر در گستره جهانی و کمک به تقویت دیپلماسی
فرهنگی با استفاده از بستر نشر و کتاب است.
نمایشــگاه فرانکفورت تالش میکند رویداد کلیدی کسبوکار
برای مشــتریان خود باشد و امکانات و فرصتهایی را برای آنها
فراهم کند .در تمام دورههای برگزاری نمایشــگاه ،مشتریان در
مورد روندها و موضوعات مهم در مقیاس بینالمللی آگاه میشوند؛
شــماره تلفن و راههای ارتباطی با افراد مهم در اختیارشان قرار
میگیــرد و بهویژه برای راهاندازی مدلهــای تجاری نوآورانه در
صنعت چاپ و رسانه به آنها کمک میشود.
این نمایشــگاه ،افرادی را که کســبوکار آنهــا ایدهپردازی
اســت ،دور هم جمع میکند تا گفتوگوهای سازندهای در مورد
مشکالت چاپ و نشر داشته باشــند و با کسانی که دیدگاههای
متفاوت دارند ،مالقات کنند.
6
فرانکفورت ســالی یک بار تبدیل به پایتخت ایدههای جهانی
میشــود .این مهمترین مکان تجاری بینالمللــی برای هر نوع
محتوا از رمانهــا و کتابهای کودک گرفته تا پایگاههای علمی
است .در اینجا کارشناسان نشر جهانی با شرکای صنعت فناوری
و صنایــع خالق مرتبط مانند فیلــم و بازی مالقات میکنند .در
عین حال این نمایشگاه ،یک رویداد بزرگ فرهنگی است7500 :
غرفهدار از بیش از  100کشور ،بیش از  285000بازدید کننده،
بیش از  4000رویداد ،حدود  10000روزنامهنگار و حدود 2400
وبالگنویس ،این نمایشــگاه را به بزرگترین نمایشــگاه تجاری
جهانی برای چاپ و نشر تبدیل کردهاند.
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تصویری از نخستین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت در کلیسای سنت پل در سال  1949م.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت حجم گستردهای از انتشار کتاب را
پوشش میدهد .در این رویداد سمینارهای آموزشی درخصوص
خود ناشــری ،7نشــر الکترونیکی و چگونگی تأثیر رســانههای
اجتماعی بر چاپ و نشــر ارائه میگــردد .همچنین جدیدترین
پلتفرمهــای کتاب مبتنی بر فنــاوری ،8روشهای قصهگویی 9و
10
مدلهای کسبوکار مرتبط با آن و مذاکره درباره حقوق محتوا
همیشه اهمیت دارد (سایت رسمی نمایشگاه.)2018 ،
بخش کودک

در این نمایشگاه حدود  1500ناشر بینالمللی کودک و نوجوان
حضور دارند و نویسندگان کودک به ارائه تجربیات و گفتوگو با
هم میپردازند.
پروژه اسپارک فرانکفورت

11

در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت از ابتکارات دیجیتالی با عنوان
اسپارک فرانکفورت تقدیر میشود .اسپارک به عنوان بازار ناشران
مشــترک چند بخشــی و مکانی برای رصد گرایشها ،نه تنها از
حقوق رســانه 12حمایت میکند بلکه دورههای آموزشی جامع و
فشردهای را برای کســبوکار موفقیتآمیز در این حوزه تدارک
میبیند.
خودناشری
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ناشر مؤلفان و شــرکتهای خودناشر به یک برنامه یکروزه به
موضوع فرصتها و پیشــرفتهای تازه برای خودناشــرها دعوت
میشوند .خودناشری ،در سراسر دنیا ،به یک فعالیت قوی و زنده
تبدیل شــده است .این امر در سه سال اخیر ،برای ناشرمؤلفان و
شرکتهای خودناشــر ،به یک سنت تبدیل شده است که اینجا

با هم دیدار کنند .در ســال قبل ،مؤلفانی از بیش از  30کشــور
حضور یافتند.
هفتادمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت

هفتادمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللی کتــاب فرانکفورت که
بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان بر اساس شمار ناشران و تعداد
بازدیدکنندگان است ،چهارشنبه  10اکتبر تا یک شنبه  14اکتبر
( 2018برابر با  18تا  22مهر  )1397برگزار شد.
توبیاس ووس معاون این نمایشگاه میگوید در سال  ،2018به
عنوان هدیه هفتادمین ســال تولد نمایشگاه ،غرفهای در فضای
باز نمایشــگاه ایجاد شده اســت که اختصاص به خواندن کتاب
و همچنین برگزاری رویدادهای ویژه نمایشــگاه دارد .این غرفه
یک اثر هنری اســت که مانند جواهری در نمایشگاه میدرخشد.
همچنین در این نمایشــگاه جشنی ویژه برای هفتادمین سالگرد
امضای اعالمیه حقوق بشر برگزار میشود که موضوع بسیار مهمی
برای نمایشــگاه کتاب فرانکفورت خواهد بود و در راستای ترویج
آزادی عقیده ،آزادی بیان و انتشــار تدارک دیده شده است و در
خالل این رویداد مباحث و گفتوگوهای بســیار ویژهای صورت
میگیرد( .مصاحبه با خبرگزاری مهر)1397 ،
جایزه صلح کتابفروشان آلمان

در طول برگزاری نمایشگاه ،همچنین جایزه صلح کتابفروشان
آلمان طی مراســمی خاص در کلیسای پائول اهدا میشود .این
جایزه از سال  1950هرساله اعطا شده است.

جایزه کتاب آلمان برای کتاب «مجمعالجزایر»

مدیران نمایشــگاه فرانکفــورت میگویند غرفههای امســال

نمایشگاه کتاب فرانکفورت نسبت به سال گذشته  3درصد رشد
داشته است .در هفتادمین نمایشگاه کتاب بینالمللی فرانکفورت
 3700رخداد فرهنگی برگزار شد و  9800خبرنگار این رخدادها
را گزارش کردند .پیش از باز شــدن نمایشگاه به صورت رسمی،
جایــزه کتاب آلمان توســط اتحادیه کتابفروشــان و ناشــران
به صورت رســمی به "ماریا ماله" ،نویســنده آلمانی برای کتاب
«مجمعالجزایر» اهدا شد .هیئت داوران که جایزه  28500دالری
را به ماله هدیه کرد ،بر این باور اســت که کتاب این نویســنده
آلمانی رخدادی تأثیرگذار در ادبیات آلمان اســت .داســتان این
کتاب ،در اسپانیای عصر فرانکو میگذرد .در این کتاب تاریخچه
اســتعماری و دیکتاتوری اروپا در قرن بیستم با هم آمیخته شده
است.
مهمان ویژه نمایشگاه

امســال کشور گرجستان مهمان ویژه نمایشگاه بود و غرفه این
کشــور به یک ناشــر بینالمللی تفلیس واگذار شده بود .جواتسا
جوباوا ،عالوه بر آنکه مدیر روابط عمومی انتشارات اینتلکتی شهر
تفلیس اســت ،رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گرجستان
نیز هست .وی علت اصلی دعوت نمایشگاه فرانکفورت از کشورش
را رشــد ســریع کتابفروشــی در کشــورش و روشهای نوین
بازاریابی ناشران در این کشور میداند .وی میگوید گرجستان در
سالهای اخیر شاهد رشد بیسابقهای در بازار کتاب بوده است و
بیشتر ناشران این کشور از طریق بازاریابی تلفنی موفقیت خاصی
در بازار کتاب پیدا کردهاند .مسئول غرفه گرجستان در نمایشگاه
فرانکفورت میگوید« :هرچند بیشــتر شرکتهای گرجستانی از
طریق تلفن محصوالت خود را میفروشند ،ولی این روش از سوی
ناشــران و کتابفروشان ابداع شده است و همین موفقیت باعث
شــد امســال تجربه خود را در اختیار برگزارکنندگان نمایشگاه
فرانکفورت قرار دهند ( ».پابلیشینگ پرسپکتیو)2018 ،
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان هنریش روتهمولر
نیــز میگوید این رویداد بــا تالش جهت تولید و به اشــتراک
گذاشــتن محتوا و اطالعات ،سعی در ارتقای فرهنگ ،آموزش و
پروش عمومی ،گفتوگو و همزیســتی مسالمتآمیز میان همه
جوامع دارد.
حضور ایران در نمایشگاه

غرفه ملــی ایــران در هفتادمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب
فرانکفورت ،در سالن ناشــران بزرگسال واقع شده بود .اتحادیه
ناشران و کتابفروشان تهران با  180عنوان کتاب در موضوعات
مختلف در این غرفه حضور داشــت 18 .ناشــر 3 ،آژانس ادبی و
 5تشکل صنفی نشر همراه با رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در برلین در غرفه ملی ایران فعالیت دارند .تمامی کتابهای
عرضه شده در غرفه ایران دارای چکیده انگلیسی و یک کاتالوگ
الکترونیکی بود.

شرایط حضور در نمایشگاه برای ناشران ایرانی

 .1دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با قابلیت
عرضه در بازارهای جهانی نشر و امکان فروش حق نشر (کپی) به
ناشران سایر کشورها؛
 .2تألیفــی بودن کتابهای ارســالی (ارجحیــت با کتابهای
منتشــره به زبانهــای خارجی مانند انگلیســی ،عربی ،آلمانی،
فرانسه ،اسپانیولی و ...یا کتابهای دوزبانه است .همچنین اولویت
بــا کتابهای برگزیده در یکی از جوایز یا جشــنوارههای ملّی یا
بینالمللی است)؛
 .3جدیداالنتشار بودن کتابهای ارسالی (اولویت با کتابهایی
اســت که آخریــن ویرایش یا تجدید چاپ آن در  5ســال اخیر
باشد)؛
 .4تناسب موضوعی کتابهای پیشــنهادی (کتابها از لحاظ
موضوعی در یکی از حوزههای ادبیات داستانی ،ادبیات پایداری،
رمان ،مذهبی ،علمی ،ایرانشناســی ،هنرهای ایرانی اســامی،
تاریخ و دفاع مقدس باشد)؛
 .5تهیــه بروشــور و چکیــده حداکثر  150کلمــهای به زبان
انگلیســی برای کتابهای ارائهشــده به زبان فارسی یا زبانهای
غیر از انگلیسی( .برگرفته از سایت عمومی مؤسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران)
پینوشتها:

1. Frankfurt Book Fair
2. St. Paul’s Church
3. Joseph caspar witsch
4. Andrew Albanese
5. Börsenverein des Deutschen Buchhandels
6. world capital of ideas
7. self-publishing
8. technology-driven book platforms
9. storytelling methods
10. content rights
11. Frankfurt SPARKS
12. media rights
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بو
کتا 
کتابخوانی
در دنیا
ترجمه :زهره امینیان

جایزه کتاب مدرسه 1066

جشنوارهای با داوری دانشآموزان کتابخوان
اشـاره :سـال  1066در تاریخ انگلسـتان ،بسیار
مهم و مشـهور اسـت .در ایـن سـال دوک ویلیام
دوم ،معـروف بـه ویلیـام فاتـح ،بـه انگلسـتان
حملـه بـرد و آن را به تصـرف خـود درآورد .ویلیام
و جانشـینان او  300سـال بر انگلسـتان حکومت کردند
و در ایـن مـدت 10 ،هزار واژ ه فرانسـوی ،توسـط حاکمان جدید
وارد زبان انگلیسـی شـد .اکنـون حدود  30درصـد از واژههایی
کـه در حوزههـای گوناگـون هنـر ،ادبیـات ،نظـام قضایـی و....
در زبـان انگلیسـی بـه کار مـیرود ،ریشـه فرانسـوی دارد.
از آنجـا کـه ایـن تاریـخ بـه بـاور انگلیسـیها ،به غنیشـدن
زبـان و شـکوفایی فرهنگ و ادبیات انگلیسـی انجامیده اسـت،
نـام  1066بـر بسـیاری از فعالیتهـا و جشـنوارههای ادبـی و
هنری گذاشـته میشـود« .جایـزه کتـاب مدرسـه  »1066یکی
از جوایـزی اسـت کـه بـا همراهـی دانشآمـوزان جنـوب این
کشـور بـه کتابهـای مناسـب نوجوانـان داده میشـود .برای
آشـنایی بـا تجربههـای جهانـی مطلب کوتاهـی را دربـاره این
جایـزه در ایـن ویژهنامـه میخوانیـد .در شـمارههای قبلتـر
«جوانـه» جوایـز دیگـری معرفـی شـده اسـت و امیـد میرود
ایـن مطالـب در شـمارههای بعـد نیـز ادامه داشـته باشـد.
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هدف اول تشویق بچهها به کتابخوانی

سـخنگوی ایـن جشـنواره میگویـد :هـدف
از رقابتهایـی کـه در قالـب «جایـزه کتـاب
مدرسـه  »1066صـورت میگیرد ،صرفـاً رأی دادن
دانشآمـوزان بـه کتاب مـورد عالقه خودشـان نیسـت؛
بلکـه مقصـود تشـویق نوجوانـان بـه مطالعـه و ارائـه نظـر در
مـورد کتابهایـی اسـت کـه مناسـب گـروه سـنی آنهاسـت.
در حقیقـت هـدف اصلـی از گـردآوری دانشآمـوزان نوجـوان
دبیرسـتانها و مطالعـه و بررسـی کتابهـای نامـزد مسـابقه،
ایجـاد عالقـه و ارتقـای سـطح مطالعـه در بیـن آنهاسـت؛ بـه
نحـوی کـه خوانـدن کتاب بـرای آنها لذتبخش باشـد و حس
کننـد نظـر آنهـا در نـگارش کتابهـای جدیـد اثرگذار اسـت.
فرایند مسابقه

هـر سـال کار بـا دریافـت فهرسـت کتابهـای نامزد شـده آغاز
میشـود .دانشآمـوزان عالقهمنـد بـرای شـرکت در مسـابقه
ثبـت نـام میکننـد و کتابهـا را در طـی زمانـی حـدودا ً سـه
ماهـه (فصـل زمسـتان) مطالعـه کـرده و مـورد بحث و بررسـی
قـرار میدهنـد.
در ایـن بـازة زمانـی ،دانشآمـوز ضمـن آنکـه کتابهـا را
میخوانـد ،نظـرش را دربـاره کتـاب ارائـه میدهـد .در روز
مراسـم علاوه بـر بهترین کتاب و بهترین نویسـنده کـه با آرای
بچههـا انتخـاب میشـود ،به بهتریـن خواننـده و بهترین منتقد
دانشآمـوز نیـز جایـزه اعطـا میگـردد.
در روز مراسـم ،دانشآمـوزان عالقهمنـد بـه اتفـاق مسـئوالن
مدرسـه بـه محـل برگـزاری مراسـم میرونـد .از هـر کتـاب،
بخـش کوتاهـی توسـط دانشآمـوزان مـدارس مختلـف خوانده
میشـود و دیـدگاه بچههـا دربـاره کتابهـا شـنیده میشـود و
پـس از تجمیع آرا ،کتاب و نویسـنده برگزیده انتخاب میشـود.
در ایـن مراسـم معمـوالً نویسـندهای حضـور دارد کـه دربـاره
نویسـندگی بـرای بچههـا صحبـت میکنـد .ایـن نویسـنده

ممکـن اسـت ،نویسـنده برگزیـده دوره قبـل جایـزه باشـد.
دهمین دوره جایزه

اسـفند سـال گذشـته ،دهمین دوره این جایـزه (2008-2018
م ).برگـزار شـد و طبـق روال سـالهای گذشـته چهـار کتـاب
بـرای مطالعـه دانشآمـوزان و شـرکت در مسـابقه معرفی شـد.
اولیـن بـار این مسـابقه توسـط یک گـروه از کتابـداران مدارس
متوسـطه اول منطقـه سـاحلی هیسـتینگز و راثـر (در جنـوب
انگلسـتان) در سـال  2008اجـرا شـد .از آن زمـان تاکنـون،
در ایـن منطقـه ،صدهـا دانشآمـوز مبـادرت بـه خوانـدن
کتابهایـی کردهانـد ،کـه بـه احتمـال فـراوان پیشتـر آنهـا
را نخوانـده بودنـد.
امسـال دهمیـن دوره ایـن جایـزه ،روز  14مـارس ،بـا شـرکت
دانشآمـوزان مدارس شـرکت کننـده ،کتابداران ،نویسـندگان و
حامیـان برنامـه درکتابخانـه آموزشـگاه "هلنز وود" برگزار شـد.

ابتـدا ،جلسـه پرسـش و پاسـخی با حضـور کیت اوهـرن (Kate
 )O’Hearnنویسـنده پرحـرارت کانادایـی و خالـق مجموعـه

کتابهـای سـایه اژدهـا (برنـده سـال  2009همیـن جایـزه) و
مجموعههـای  Pegasusو  Valkyrieآغـاز شـد.
برنامـه با خواندن برشـی کوتـاه از کتابهای نامـزد و اظهار نظر
دربـاره کتابهـا ادامـه یافـت .از هـر مدرسـه ،یـک دانشآمـوز
خوانـدن ایـن قطعههـا را بر عهده داشـت .سـپس درمیان شـور
و هیجـان دانشآمـوزان ،خانـم اوهـرن کتـاب برگزیـده امسـال
را اعلام کـرد .کتـاب""Running on the Roof of the world
(دویـدن بـر بـام جهـان) بیشـترین رأی را بـه خـود اختصـاص
داده ب�ود .کتاب توس�ط خانم جس�یکا بات�رورث( (�Jessica But
 )terworthنویسـنده کتابهـای کـودک نوشـته شـده اسـت؛
داسـتانی ماجراجویانـه و روایتـی از رشـادت و امیـد و مبـارزه
بـرای بقـا ،کـه در چشـمانداز خشـن و سرسـخت رشـته کـوه
هیمالیـا در تبـت و هند نوشـته شـده اسـت.
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گزارش
ام لیال صمدی

گزارشی از درسآموختههای فعاالن حوزة نشر

کار جمعی پر رنج اما اطمینانبخش
کار گروهی در کشور ما ،به دالیل گوناگون ،چنانکه باید مورد رغبت پدیدآورندگان کتاب و ناشران قرار نمیگیرد .نویسندگان آثارشان را
در جمع نمیخوانند و تصویرگران ترجیح میدهند تصویرهایشان را بیاعتنا به نویسنده و گفتوگو با او تصویر کنند و خیلی زود آن را به
ناشر تحویل دهند؛ هرچند که در درک بخشهایی از کتاب با ابهام روبهرو شده باشند .با این وصف در همین فضای مه آلود موجود ،هستند
ناشران موفقی که رنج و مصائب کار گروهی و بهرهگرفتن از خرد جمعی را به امید شیرینی میوهای که به بار میآید تحمل میکنند.
«جوانه» به بهانه برگزاری شــانزدهمین جشنواره کتاب رشد ،به سراغ ناشرانی رفته است که همچنان برای بهرهمندی از خرد جمعی در
تالشاند .ما به منظور دریافت تجربهها و به اشــتراکگذاری آنها با خوانندگان محترم این فصلنامه ،درباره مدلهایی که ناشران صاحب
تجربه در این حوزه برای تولید کتابهایمناسب و استاندارد اجرا میکنند ،چند پرسش ازآنها پرسیدیم :برای دریافت نظرات و ایدههای
مؤلفان و تصویرگران کتاب چه تدابیری اندیشیدهاند و برای تولید آثار استاندارد چه برنامههایی دارند؟ و چگونه از نشستها و جلسههای
گروهی با نویســندگان و تصویرگران به منظور افزایش تعامالت بین ناشر ،نویسنده و تصویرگر و انتشار کتابهای خواندنی و جذاب بهره
میگیرند؟
در این راســتا موفق شدیم به نمایندگی از این ناشران ،با محبتاهلل همتی ،مدیر تولید انتشارات محراب قلم؛ سیدنوید سیدعلی اکبر،
سرویراســتار و مدیر فرهنگی انتشارات هوپا؛ فریدون عموزاده خلیلی،مشاور عالی واحد ادبیات انتشارات فنی ایران و مصطفی خرامان،
مسئول بخش داستان نوجوانان انتشارات مدرسه برهان ،گفتوگو کنیم .این بزرگواران با اشاره به تجربههای عملی و اجرایی خود ،نکات
ارزندهمطرح کردهاند که میتواند مورد توجه ناشران دیگر قرار گیرد .گزارشی از این گفتوگوها را در ادامه میخوانید.

محبتاله همتی ،مدیرتولید انتشارات محراب قلم
تصمیمگیری انفرادی نداریم!
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در چاپ هر اثر ،یک روش این اســت که نویسندگان ،مؤلفان و
ن و نوجوانان میشناسند،
کسانی که ما را بهعنوان ناشــر کودکا 
کارشــان را به نشر تحویلدهند .این نوع دریافت اثر از مؤلفان و
مترجمان ،روشــی منفعل است .به این معنی که در این شکل از
کار ،ناشر منشأ ایجاد اثر نیســت .در روشی دیگر که ناشر فعال
اســت ،خألهای مخاطبان خود را در حوزة کارش شناسایی و آن
را به نویســندگان ،مترجمان و مؤلفانی که میشناسد ،پیشنهاد
میدهد .در این روش ناشر در ایجاد اثر نقش برجستهتری دارد.
در انتشــارات «محراب قلم» با گسترش فعالیتها ،برای اینکه
پابهپــای مخاطب و فناوری روز پیش برویم ،الزم بود به شــکل
ســازمانیافته از وجود افراد متخصص اســتفاده کنیم .از این رو
شــورایی با عنوان «شورای سیاســتگذاری» تشکیل دادیم که
اصول و سیاســتهای کلی نشر را با نگاه به آینده تبیین میکند

و تولیــدات در چارچوب سیاســتها شــکل میگیرند .در مورد
موضوعهایی از این دست که« :آیا رمان میتواند برای ما یک خط
تولید باشد؟» و اینکه« :آیا میتوانیم کتاب مرجع برای بچهها تولید
کنیم یا نه؟» و ...در شورای سیاستگذاری بحث و تصمیمگیری
میشود .در شــوراهای تخصصی نیز دربارة نیازهای مخاطبان و
دیگــر حوزههای کاری نظرات نویســندگان و مؤلفان دریافت و
پیشــنهادهایی مطرح میشوند .در واقع همة تصمیمهای مربوط
به تولیدات انتشارات ،در شــوراها گرفته میشود .تصمیمگیری
انفرادی نداریم .از این رو فرایند تصمیمگیری طوالنی اســت ،اما
از آنجا که مبتنی بر خرد جمعی است ،تاکنون موفق بوده است.
شوراهای تخصصی در محراب قلم

کارهای پیشــنهادی ،در صورتی که در چارچوبهای کاری ما
تعریف شــده باشــد ،بعد از دریافت نظر کارشناسان ،به تناسب
موضوع در شــوراهای تخصصی ،چون «شورای تولید»« ،شورای
رمان کودک و نوجوان» و «شــورای کــودک» (به معنی ادبیات
محض) بررســی میشــوند و در مورد انتشــار یا عدم انتشار آن
تصمیمگیری میشــود .در روند آمادهســازی ،شورای گرافیک و
شورای ویرایش هم وارد عمل میشوند .برای مثال در حوزة رمان،
آثــار مطلوب ادبیات کودک و نوجوان در کشــورهای متفاوت را
شناسایی و در مورد مترجم آن در شورای رمان تصمی م میگیریم.
شورای رمان در انتشارات محراب قلم در چند سال اخیر بیش از
 120عنوان رمان کودک و نوجوان منتشر کرده است.

در شــورای تولید ،بحثهای گســتردهتری مطرح میشوند و
به آثاری چون کتابهای علمیـ آموزشــی و کتابهای مرجع،
از جملــه دایرهالمعارفها و فرهنگهــای موضوعی میپردازیم.
همچنیــن ،در مورد خألهــا و کتابهای مورد نیــاز مخاطب و
انتخاب نویســنده تصمیمگیری میکنیم .حوزة کاری شــورای
کودک هم کتابهای داستانی خردسال و کودک است.
برای انتخاب اعضای شوراهای تخصصی در شورای سیاستگذاری
تصمیم میگیریم .در هر کدام از شوراهای کاری نیز ،کارشناسان
حوزة مرتبط با موضوع شــورا که عموماً نویســندگان ،مؤلفان و
مترجمان هستند ،حضور دارند و تعداد افراد حاضر در این شوراها
از ســه تا هفت نفر هستند .شــورای تولید ،هر دو هفته یکبار و
گاهی به سبب حجم زیاد کار ،بهصورت هفتگی تشکیل میشود.
شوراهای تخصصی دیگر ،چون شورای رمان و شورای کودک نیز
بهصورت ماهانه و گاهی دو هفته یکبار برگزار میشوند.
از خرد جمعی استفاده میکنیم تا ادامه حیات دهیم

وقتی شــورای تخصصی در مورد چاپ کــردن یا چاپ نکردن
یک اثر تصمیم میگیرد ،کیفیت اثر تقریباً تضمین شــده است
و ناشــر یقین میکند کتاب مصوب شورا ،حداقل استانداردهای
الزم را برای چاپ دارد .تولید اثر با کیفیت از نظر مضمون و فرم،
موجب میشــود در جامعة مخاطبان شــناخته شوید و بهعنوان
ناشــری معتبر مورد قبول مخاطب باشــید .در واقع شوراها این
موضوع را تضمین میکنند .از طرف دیگر ،هرکدام از نویسندگان
و مترجمان بهتنهایی به همة نیازهای مخاطبان توجه نمیکنند و
هر کدام براساس تجربة زیستة خود در حوزهای که عالقهمندند،
کار تألیف و ترجمه انجام میدهند .از این رو بهعنوان ناشر کودک
و نوجوان ،به نیازسنجی ،شناسایی خألها و پیشنهاد تولید اثر از
طــرف مخاطبان نیاز داریم .ارتباط مســتقیم با مخاطب فرصت
مغتنمی اســت که در نمایشگاه نصیب ناشر میشود .در مجموع
حرکت و عمل در چارچوب شورا حرکت منطقیتری را بهدنبال
خواهد داشــت .بهویژه در فضای نامطلوب حاکــم بر بازار فعلی
کتاب که الزم اســت گزیده عمل کنیم و از خرد جمعی استفاده
کنیم تا بتوانیم ادامة حیات بدهیم.

براســاس تجربیات و مطالعات کارشناسانی تدوین شدهاند که در
این حوزهها کار کردهاند.
همچنین سعی میکنیم حضور مؤثری در مجامع فرهنگی و هر
برنامهای که کتاب را به دست مخاطب برساند ،داشته باشیم .یکی
از بهترین راهکارهای نیازسنجی که مبتنی بر تجربة زیستة نشر
است« ،ارتباط مستقیم با مخاطب» است که نمایشگاه بینالمللی
کتاب و نیز نمایشگاههای استانی از جملة این فضاها هستند .ما به
جشنوارههایی چون جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
نیز توجه ویژه داریم و چاپ اول کتابهایمان را به طور مســتمر
به دبیرخانة جشنواره ارسال میکنیم و بازخوردهایی که دریافت
میکنیم ،در ادامــة خط تولید به ما کمــک میکنند .بهعالوه،
همواره آثار ناشــران باتجربه را چه در سطح ملی و چه در سطح
جهانی مطالعه میکنیم و امکان پرداختن به موضوعهایشــان را
بررســی میکنیم .از تجربیات ناشران برتر دنیا استفاده میکنیم
و این الزمة تولید کار با کیفیت و متناسب با نیاز مخاطب است.
از فعالیتهایی که قرار اســت به زودی انجام دهیم« ،برگزاری
کارگاههای آموزشــی بــرای معلمان» اســت .کتابهای مرجع،
همچــون دایرهالمعارف یــا فرهنگهای زبانــی و موضوعی ،از
کارهای مؤثر و گستردة محراب قلم است .این نوع کتابها برای
کتابخانههای آموزشــگاهی و کالســی ضروریاند .فکر میکنیم
خوب اســت معلمان اطالع داشته باشند که از کتابهای مرجع
چطور میتوانند در فرایند یاددهیـ یادگیری اســتفاده کنند .به
همیــن خاطر تصمیم گرفتیم چنیــن کارگاههایی برگزار کنیم.
توجه داشــته باشیم ،در کشــور ما بخش اصلی کار این است که
کتاب را به دست مخاطب برسانیم .تولید کتاب کار سختی است
و باید با صبر و حوصله انجام شود .سختتر از آن رساندن کتاب
به دست مخاطب است ،چرا که هدف نهایی ،مخاطب کتاب است.

همتی :تولید اثر
با کیفیت ازنظر
مضمون و فرم،
موجب میشود در
جامعه مخاطبان
شناخته شوید و
بهعنوان ناشری
معتبرمورد قبول
مخاطب باشید

کتاب استاندارد و ارتباط نزدیک با مخاطب

تولید

ســالها قبل ،زمانیکه تصمیم گرفتیم کتابهای کمکدرسی
تولید کنیم ،تیمی از معلمان تشــکیل دادیم و مطابق سندهایی
که دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی در حوزة استانداردهای
کتاب تدویــن کرده بود ،کتابهای کار تولید کردیم که تعدادی
از آنها در جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد بهعنوان
کتــاب برگزیــده و تقدیری انتخاب شــدند .البتــه خط تولید
کتابهای کمک درســی را متوقف کردهایم .هماکنون نیز از این
ســندها بهویژه در حوزة تصویرگری استفاده میکنیم .معتقدیم
این ســندها میتوانند به ناشــر مشــاوره دهند و موجب تولید
باکیفیتتر شوند .چرا که استانداردهای ارائه شده در این سندها،

سید نوید ســیدعلی اکبر ،سرویراستار و مدیر فرهنگی
انتشارات هوپا
جلسات گروهی داستانخوانی

در «نشر هوپا» و سایر مراکزی که فعالیت داشتهام ،جلسههای
گروهی داستانخوانی را اجرا کردهام .نویسندگان در جلسههای
داســتانخوانی ،داســتان خود را میخوانند و شرکتکنندگان
در مــورد آن نظر میدهند و کار مطابق نظراتشــان بازنویســی
میشود .جلسههای داســتانخوانی نشر هوپا روز چهارشنبة هر
هفته برگزار میشود .نویسندگان شرکت کننده در این جلسهها
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سید علیاکبر:
ناشرباید بداند که
مخاطبان کتاب چه
چیزهایی دوست
دارند و چطور به
خواندن کتاب
ترغیب میشوند.
کتاب باید بتواند
با انیمیشن و فیلم
رقابت کند .پس
ناگزیراست ساختار
سنتی را بشکند و
وارد ساختارجدید
شود

تجربة داستاننویســی دارند و حتی بعضی از آنها نویســندگان
معروف و شــناخته شده هستند .تعدادی از آنان نیز ممکن است
کتابی چاپ نکرده باشند ،اما قبل از اینکه در این جلسهها شرکت
کنند ،از آنان نمونة کار میخواهیم تا مطمئن شویم ،اصول اولیة
داستاننویسی را میدانند و با این فضا بیگانه نیستند.
شرکتکنندگان ایدههایشان را در جلسه مطرح میکنند و اگر
به نظــر آید که اید ه برای مخاطب جذاب اســت و قابلیت رمان
شدن دارد ،با مشارکت نویسندة صاحب ایده و اعضای جلسه (من
نیز دبیر جلســه هستم) شروع میکنیم به پرورشدادن ایده و از
ایده به طرح داستانی میرســیم .منظورم از طرح داستانی ،یک
نقشة ساده است برای اینکه کتابی نوشته شود .قصه و ماجراهای
داستان در طرح داستان پیاده میشوند و بعد از طرح داستان ،با
مشارکت اعضا به پالت ( )plotمیرسیم .پالت حاوی تمام اجزای
داستان است؛ شــخصیتها پرداخت شدهاند و میدانیم قهرمان
داستان و گرههای داستان کجاســت و نقطههای شروع و پایان
داســتان کداماند .پالت در واقع یک نســخة مفصلتر از طرح و
پیشنویسی از رمان است .ســپس نویسندگان شروع به نوشتن
داســتان میکنند و بعد از نوشــتن هر بخش ،آن را در جلســه
میخوانند و سایرین نظر میدهند .داستان دائماً اصالح میشود
تا به نســخة نهایی برسد .نسخة نهایی را خودم تنها میخوانم و
برای نویســنده یادداشتهایی میگذارم .بعد از اعمال آن توسط
نویسنده ،به سراغ فرایند تصویرسازی و چاپ کتاب میرویم.
جلســههای داســتانخوانی میتوانــد فرصــت خوبــی برای
نویســندگان و بهخصوص نویسندگان تازهکاری باشند که کتابی
چاپ نکردهاند ،اما اســتعداد و توانایی خوبی دارند .نویســندگان
میتوانند در این جلسهها تجربههای خوبی کسب کنند ،خود را
ارتقا دهند و کتابهای خوبی چاپ کنند.

موضوع اثر با چندین کارشــناس در حوزههایی چون مهارتهای
زندگی ،محیط زیســت ،تاریخ و غیره جلو برد و کار را با توجه به
نظرات این کارشناسان اصالح کرد .به این ترتیب طبیعتاً کتاب با
استاندارد باالتری تولید خواهد شد.
عبور از ساختار سنتی نشر

نشر در ایران ساختاری سنتی و قدیمی دارد .این ساختار سنتی
که کتاب را در کتابفروشــی بگذاریم تا هر کس که کتابخوان
اســت ،برود بخرد ،باید برچیده شــود .نشــر باید بتواند از این
ساختار سنتی عبور کند .چرا که مخاطبان همان مخاطبان دیروز
نیســتند .باید بتواند در زمینة تبلیغات و پخش ،موفق عمل کند
تا بتواند کتابش را بفروشــد .ناشر باید بداند که مخاطبان کتاب
چه چیزهایی دوســت دارند و چطور بــه خواندن کتاب ترغیب
میشوند .ناشران هدیههای جانبی برای کتابهایشان بگذارند و
رویدادهای متفاوت ،از جمله جلسة رونمایی کتاب برگزار کنند.
کانالهای ارتباطی خود را در شبکههای مجازی گسترش دهند
و بکوشــند از راههای گوناگون در دل مخاطبان و در بازار رسوخ
پیدا کنند .کتاب یک کاالســت؛ کاالیی که جنبة اقتصادی دارد
و باید مانند کاالهای دیگر با آن برخورد شــود تا بتواند به لحاظ
اقتصادی روی پای خود بایســتد .کتاب باید بتواند با انیمیشن و
فیلم رقابت کند .پس ناگزیر است ساختار سنتی را بشکند و وارد
ساختار جدیدشود.

ارتباط تنگاتنگ ناشر و مؤلف

ما در نشــر هوپا ،در هر مرحله از کار ،با مؤلف کتاب در تماس
هستیم .مؤلف نسخة ویرایش شده را میبیند و به ما بر میگرداند.
تصویرسازیها و طراحی جلد را میبیند و نظر میدهد .پشت جلد
با نظر مؤلف نوشته میشــود .برای تبلیغات کتاب نیز از نظرات
مشورتی مؤلفان استفاده میکنیم.

تولید کتابهای استاندارد
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در جلســههای داستانخوانی حداقل  20نفر بهعنوان نویسنده
حضــور دارند که بــا توجه به دریافت و شــناختمان از مخاطب
نظر میدهیــم .معیارهای کیفی داســتان ما را به ســمت کار
موفق هدایت میکند .ســاختار داســتان باید درست باشد ،قصه
داشته باشــد و مورد عالقة مخاطب باشــد .عالوه بر جلسههای
گروهی داســتانخوانی ،میتوان برنامههای دیگری نیز بهمنظور
افزایش کیفیت اثر داشــت .از جمله اینکه نشستهایی مداوم با
مخاطبان داشــته باشــیم ،کار برای آنان بخوانیم و نظر آنان را
بگیریــم .همچنین میتوان فرایند کارشناســی اثر را با توجه به

فریدون عموزاده خلیلی ،مشــاور عالــی واحد ادبیات
انتشارات فنی ایران
هدفمند تألیف میکنیم!

ما تنها براساس یک مدل و یک سطح یا الیه برای تألیف کتاب
عمل نمیکنیم .روندی که در ارتباط با نویســندگان تازهکار پی
میگیریم ،متفاوت با روند کار ما با نویســندگان حرفهای است.
در «انتشــارات فنی ایران» تألیف داستان یا رمان صرفاً به خاطر
داستان یا رمان نیســت .این انتشارات هدفمند به جلو میرود و
تألیف آن نیز هدفمند است.
یک مدل تجربه شده موفق

بــرای تولید یک رمان جذاب برای نوجــوان ،در مرحلة تألیف
ایــن چالش وجود دارد که :اصالت با موضوع اســت یا با ادبیات؟
اصالت با وجه علمی اســت یا وجه خالقی؟ مث ً
ال اگر میخواهید

در مورد یک گونة حیات وحش بنویسید ،واقعاً ابتدا تالشتان این
اســت که چارچوب علمی ماجرا حفظ شود و خالقیت در مرحلة
بعد باشــد یا برعکس؟ به نظرم هر دوی اینها نتیجههای خوبی
برای انتشارات ما نخواهند داشت .برای یک ناشر صرفاً آموزشی،
اصالت با وجه علمی اســت .از طرف دیگر ،ناشــر عمومی برایش
این مهم اســت که مخاطــب کارش را بخواند و میخواهد رمان
خوب بنویسد .اما در انتشارات فنی ،هم میخواهیم داستان خوب
بنویســیم و هم میخواهیم که مغایرت علمی نداشته باشد .مث ً
ال
داســتانی در مورد «گاندو» بنویســیم و در بلوچستان هم انجام
شود .در مورد ســنجابهای زاگرس بنویسیم و واقعاً در زاگرس
انجام شود .داســتانش هم جذاب باشد و هم مغایرتهای علمی
نداشــته باشــد .میخواهیم هر دو وجه را داشته باشیم تا بعد از
چاپ کتاب بتوانیم سرمان را باال بگیریم.
بــرای مثال ،مدل مــا برای تولید رمانهایــی در حوزة محیط
زیســت این بود که یک کارگروه تشکیل دادیم .از  10نویسنده
که میتوانســتند خوب بنویســند و ضمناً گرایش به نوشتن در
حوزة محیط زیســت داشــتند ،دعوت کردیــم .آنها به صورت
گروهی کار را شروع کردند .در یک مرحله یک متخصص محیط
زیســت آوردیم و برای آنها در مورد چالشهای محیط زیست،
اولویتهــای محیط زیســتی در ایران و مباحثی از این دســت
صحبت کرد .به تدریج برای هر کدام از نویسندهها ،موضوعهایی
چــون بازیافت زباله ،آلودگــی دریای خــزر و ریزگردها جذاب
شــد .کارشناس محیط زیســت در ارتباط با این موضوعها برای
آنــان توضیح داد ،به آنان کتاب و فیلــم معرفی کرد و اطالعات
جزئیتری در اختیارشــان گذاشــت .یک دبیر ادبی هم در کنار
این گروه بود .توضیحات کارشــناس محیط زیست به تدریج به
گسترش داستان کمک میکرد و با توجه به اطالعات کارشناس،
نویسنده داستان خود را پردازش میکرد.
روش سنتی و بسیار تجربه شدة ناموفق که چند تیتر و موضوع
به دست نویسنده بدهیم تا در مورد آن بنویسد ،کارساز نیست .اما
وقتی در این مدل نویسنده ،تصویرگر و کارشناس محیط زیست
را ممزوج کردیم ،در هم تنیده میشــوند و چه بسا کارشناس به
پا گرفتن داستان کمک میکند .همچنین کارشناس به تصویرگر
اطالعاتی از این دست میدهد که درختانی که شما تصویرشان را
گذاشتهاید ،در جنگلهای زاگرس وجود ندارند.
کارگاههای کتاب تصویری

در تألیف داســتان برای کودکان ســنین پایینتر ،چالش بین
نویســنده و تصویرگر همیشه وجود دارد .نویســنده داستان را
مینویســد و ناشــر آن را به تصویرگر میدهــد .در آخر در یک
حالت ،تصویرگر مطیع داســتان اســت و عیناً هر چه داســتان
گفته را طراحی میکند و نویســنده راضی است .در حالت دیگر،
تصویرگر ممکن اســت خالقیت خود را وارد کار کند و نویسنده
ببیند و راضی نباشــد .ما معتقدیم کتاب تصویری کتابی اســت
حاصل تالش نویسنده ،تصویرگر و ناشر .کتاب و محصول برای ما

اهمیت دارد .بنابراین در شکلگیری کتاب الزم است نویسنده و
تصویرگر از همان ابتدا با هم هماهنگ باشند.
از این رو کارگاه کتاب تصویری را برگزار میکنیم .برای برگزاری
این کارگاه ،ابتدا فراخوان میدهیم .نویسندگان و تصویرگرانی که
میخواهند شرکت کنند ،داوطلب میشوند و نمونة کارهایشان را
میفرستند .از میان چند صد نفر شرکتکننده 30 ،نفر انتخاب
میشوند که شامل  15تصویرگر و  15نویسنده است .هم نویسنده و
تصویرگر جوان و هم حرفهای بین شرکتکنندگان دیده میشود.
این  30نفر در جلســهای توجیهی گرد هم میآیند .نویسندگان
ایدههایشان را میگویند و تصویرگران هم تصویرهایشان را روی
پرده میگذارند .نویسنده و تصویرگر کار هم را میبینند و افرادی
که ایدههایشــان به هم نزدیک اســت ،کنار هم قرار میگیرند و
درواقع یکدیگر را پیدا میکنند .مث ً
ال تصویرگر میگوید من بلدم
طنز کار کنم و ایدههای فالنی ظرفیت طنز دارد و به من نزدیک
است .مسئوالن کارگاه نیز یک نویسنده و یک تصویرگر هستند.
کاری که ما بهعنوان مســئول کارگاه انجام میدهیم ،این است
که در مــورد ایدههای افرادی که دو به دو با هم تیم شــدهاند،
نظر میدهیم .نمونههای موفق جهانی را به آنها نشان میدهیم.
آنها دوباره با هم کار میکنند و وقتی ایده مشخص شد ،در گروه
دو نفره فِرم به فِرم به جلو میروند.
تــا کنون در هر دوره از کارگاه کتــاب تصویری اتفاقات خوبی
افتاده است و در نهایت ما با یک کار درجه یک مواجه شدهایم که
هیچ دعوای نویســنده و تصویرگر هم پشت آن نبوده است .چرا
که طی یک ماه نویسنده و تصویرگر در کارگاه کنار هم بودهاند و
با هم دیالوگ داشــتهاند .با این روش نویسنده و تصویرگر به یک
اندازه در تولید کتاب نقش دارند و یک حس موفقیت مشــترک
دارنــد .هیچکدام فکــر نمیکند جایگاه پایینتــری دارد و مثل
یک تیم از کارشــان دفاع میکنند .در نمایشگاه کتاب ،گروهی
از تصویرگــران ایتالیایی که کارگاه تصویرگری ما را دیده بودند،
موضوع برایشان جالب بود و واقعاً هیجانزده شده بودند .ما در این
روش ســعی میکنیم کار نویسنده و تصویرگر ممزوج و آمیخته
شود و پروژه بهصورت مشترک پیش رود .در داوری نیز بهعنوان
جایزه ،نویســنده و تصویرگری را که اثرشان بهعنوان کتاب برتر
انتخاب شده است ،به «نمایشگاه بولونیا» که بزرگترین نمایشگاه
کتاب کودک دنیاست ،میفرستیم.

عموزادهخلیلی:
کتاب تصویری
کتابی است
حاصل تالش
نویسنده ،تصویرگر
و ناشر؛ بنابراین
درشکلگیری
کتاب الزم است
نویسنده و تصویرگر
از همان ابتدا با هم
هماهنگ باشند

کار تیمی و پررنج اما قابل دفاع

پایه و رکن اصلی کارگاههــا ،کارگروهها و پروژههای تألیف در
انتشــارات فنی و ســایر مراکزی که فعالیت داشتم ،این بود که
کار بهصــورت تیمی جلو برود .این کار دو نتیجه دارد؛ اول اینکه
خروجی این کارگاهها ،کتابهایی اســت که استانداردها در آن
رعایت شــدهاند .جلو بردن این پروژه ســختتر از آن است که
بخواهید صرفاً رمان یا کتاب آموزشی بنویسید .وقتی میخواهید
استانداردها را رعایت کنید ،مهارت و رنج بیشتری میبرید ،اما در
نهایت حاصل کار قابل دفاع خواهد بود .نتیجه و خروجی دوم این
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اســت که با این روش داستاننویس تربیت میشود .وقتی تألیف
بهصورت کارگاهی پیش میرود ،مهمتر از داستان یا کتابی که از
آن در میآید ،این است که داستاننویس از آن در میآید .سرمایة
انسانی که از این مدل در میآید ،بسیار ارزشمند است.
ما یــک دوره هم برای نوجوانان کارگاه برگزار کردیم تا تمرین
ط زیست،
نویسندگی داشته باشــند .همچنین برای کارگاه محی 
نوجوانان را به باغ گیاهشناســی بردیم .در این کارگاه ،نوجوانان
با کارشــناس محیط زیست و کارشــناس ادبی تعامل داشتند و
نویســندگی کردند .نویسندگی باید فرایندی را طیکند .ممکن
است الزم باشد فرد در سه دوره از کارگاه تجربی با سطوح متفاوت
شرکت کند تا بتواند به کتاب برسد .این کارگاهها کمک میکنند،
نویسنده در استاندارد قابل قبول نویسندگی قرار گیرد .وقتی روند
تألیف از فیلترهای تجربه شــدهای چون کارگاهها و گفتوگوها و
تعامالت تخصصی میگذرد ،خروجی آن حداقلهایی را شــامل
میشــود .بنابراین میتواند تا حدود زیادی برای ناشر و مخاطب
اطمینان خاطر ایجاد کند که استانداردهایی را رعایت کرده است.

عموزادهخلیلی:
خالقیت در
نویسندگی حرف
اصلی را میزند،
بنابراین برگزاری
کالس آموزش
نویسندگی خیانت
به داستاننویسی
و نویسندگان
است .چرا که این
کالسها دربهترین
حالت یک سلسله
نویسنده مشابه
بیرون میدهند
که مثل استادشان
مینویسند مدل اتاق تجربه

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

88

از دهة  1360که در حــوزة هنری بودم ،با افرادی چون قیصر
امینپور و قاسمعلی فراســت کالسهای آموزش داستاننویسی
داشــتیم .این کالسها ادامه داشــت تا در اواسط دهة  1380به
این نتیجه رسیدم که برگزاری کالس آموزش نویسندگی خیانت
به داستاننویســی و نویسندگان اســت .چرا که این کالسها در
بهترین حالت یک سلســله نویسندة مشــابه بیرون میدهند که
مثل استادشــان مینویســند .در صورتی که نویســندگی مثل
شکالتسازی نیست که همه را همشکل بیرون بدهید .خالقیت
در نویسندگی حرف اصلی را میزند .بنابراین این کالسها را کنار
گذاشتم .در سال  ،1391یکی از ناشران از من خواست تا کارگاه
رمان نویســی برگزار کنم .به آنان گفتم معتقدم نویسندگی باید
به تجربه شــکل بگیرد .اگر به کارگاه بیایم ،به شرکتکنندگان
میگویم همة آموزشهای نویسندگی را دور بریزند .گفتند بیا و
همین را برگزار کن .یک مدل با نام «اتاق تجربه» طراحی کردم.
اصرار داشتم بگویم اتاق ،چرا که صیمیت در اتاق بیشتر است.
برگزاری اتــاق تجربه در فراخوان عمومی اعالم شــد و تعداد
زیادی نویســندگان جوان شــرکت کردند .از بین آنها تعدادی
انتخاب شــدند تا در کارگاه با آنها کار شود .گفتم اولین جلسه
با یک ایده بیایید .بعد با هم در مورد آن حرف میزنیم تا ببینیم
این ایده میتواند رمان شود یا نه .شرکتکنندگان در اتاق تجربه
به صورت دایرهای دور هم مینشینند و همه حتی با استاد هم در
موضع برابر هستند .هرگز به آنان نمیگویم که اینطور بنویسید،
بلکه میپرســم چطور میخواهید بنویسید و از تجربههای خودم
میگویم و آنان مختارند نظرم را بپذیرد یا نه .خروجی اولین دورة
اتاق تجربه این بود که  12نفر ،تعداد  8رمان نوشــتند .بعضی از
نویسندگان این رمانها تا قبل از آن اص ً
ال ننوشته بودند .هیچکدام
از این  8رمان ،مثل هم نبودند و اگر قرار بود من بنویسم ،خیلی از

آنها را حتی دوست نداشتم .از این تعداد 6 ،رمان نیز جایزههای
مهمی گرفتند .خروجی اتاق تجربة رمان نوجوان که هشت سالی
است آن را برگزار میکنم ،حداقل  20نویسندة خوب بوده است
که کارهایشان خوانده میشوند و جایزه کسب میکنند.
در اتــاق تجربه به نویســندگان میگویم مهم این اســت که
خودتان باشــید .اص ً
ال نگویید که میخواهید مثل فالن نویسنده
بنویســید .در اتاق تجربه سعی میکنم ترسهایشان از نوشتن را
بریزم .از اینکه ممکن اســت کسی به ایدة آنان بخندد ،نترسند.
ایدههــای خود را با صراحــت بگویند و مقهــور و مرعوب هیچ
«گونهای» (ژانری) نشوند .مث ً
ال شــاید دوست نداشته باشم ژانر
فانتزی بنویسم ،اما هرگز حق ندارم در کارگاه بگویم که این ژانر
به درد نمیخورد .به نویســندگان میگویم شما خودتان ایدهای
را میآوریــد و گامبهگام آن را جلو میبرید و این ژانر اختصاصی
خودتان است .هنر همین اســت .مگر اولین داستانی که نوشته
شد ،مبتنی بر یافتههای منتقدان و نظریهپردازان نوشته شد؟ اگر
اثر داستانی خوب باشد ،میتواند بهدنبال خود نظریهای به جهان
نظریات داســتانی اضافه کند .تمام تالش من در اتاق تجربه این
اســت که کمک کنم ،بچهها مرعوب نظریههای داستانی و حتی
شاهکارهای داستانی نشــوند .میگویم چه بسا خود شما کسی
باشید که شاهکار خلق میکند .اگر شما خود را از زیر سایة نامها
دربیاورید ،ممکن است خودتان نام جدیدی بشوید.

مصطفی خرامان ،مسئول بخش داستان نوجوان انتشارات
مدرسه برهان
بهترین مدل ،سرویراستار است

به نظر میرسد این روش که با نویسندگان جلسة گروهی داشته
باشیم ،خیلی جواب نمیدهد ما در «انتشارات مدرسه» تنها برای
داستان کوتاه جلسة گروهی داریم که با  15نفر برگزار میشود و
محصول آن یک کتاب است .در این جلسه یک نویسنده داستانش
را میخواند و بقیه نظرات خود را اعالم میکنند .داستانهایی که
از آنها استقبال میشود ،بعد از اصالحات در قالب کتاب داستان
کوتاه چاپ میشــوند .ظرف یکسال ،سه تا چهار کتاب اینگونه
تولید میشود .این کار میتواند عامل ایجاد انگیزه در نویسندگان
و جذب آنان باشد و رابطة نویسندگان را با نشر مستحکمتر کند.
اما بهترین مدل کار تولید کتاب برای نشــر این روش نیســت.
بهترین مدل آن اســت که ناشر یک سرویراســتار داشته باشد.

مدلهای خارجی معموالً اینگونهاند .آنها سرویراســتار دارند و
دنبال کتاب نمیروند .ما در کشــورمان با دو مدل کار میکنیم.
در مدل اول به عنوان ناشــر ایدههایی برای تولید میدهیم و از
نویسنده یا نویسندگان مناسب دعوت میکنیم که این کتابها را
برای ما بنویسند .در مدل دوم ،نویسندگان کتابهایی را برای ما
بهعنوان ناشر میآورند و ما آنها را برای بررسی به فرد متخصص
میدهیم و در نهایت تصمیم میگیریم که کتاب را چاپ کنیم یا
نه .ما تقریباً سرویراســتار نداریم .سرویراستار این توانایی را دارد
که بگوید این ایده ،سوژه یا کتاب که کار کردی ،به درد میخورد
یا نه .سرویراستار روی همة ارکان کتاب و ادبیات مسلط است و
ویرایش میداند .ساختار کتاب و داستان را میشناسد و نسبت به
ترجمه هم تا حدی شناخت دارد .پیدا کردن چنین فردی سخت
است و دســتمزد باالیی میخواهد ،اما حضورش به تولید کتاب
خوب و افزایش مشتری میانجامد .در واقع سرویراستار بهعنوان
ب و اینکه نویســنده چقدر
یک فرد باتجربه در مورد محتوای کتا 
در تألیف یا ترجمة آن موفق بوده است ،اظهارنظر میکند.
ما در انتشارات مدرسه برای تولید کتاب ،از نویسنده میخواهیم
ایدهاش را بیاورد و به او کمک میکنیم تا ایدهاش را بپروراند .این
کار هم تقریباً ماجرای همان سرویراســتار است .ما اعالم میکنیم
که تصمیم داریم رمان نوجوان تولید کنیم .تعدادی از نویسندگان
اعالم میکنند که طرحی برای رمان نوجوان دارند .در جلسهای سه
چهار نفری ،با نویســندگان در مورد طرحشان صحبت میکنیم و
میگوییم این طرح به درد میخورد یا نه .اشکاالت را میگوییم تا
رفع شود .بعد از اصالحات و تأیید طرح ،نویسنده متن را مینویسد
تــا فرایند چاپ را طی کند .به این صورت ما میتوانیم در کیفیت
کتابهایی که تولید میکنیم ،تأثیــر بگذاریم تا کتاب حداقل به

لحاظ فنی ،قابل قبول باشد و هر کتابی را از هر نویسندهای نپذیریم.
مدیر هنری در کنار سرویراستار

اگر ناشری بخواهد طی یکسال 50 ،کتاب منتشر کند ،از این
تعداد ممکن است تنها پنج کتاب به تصویر نیاز داشته باشند .اما
هر  50کتاب به جلد نیاز دارند .بنابراین خوب اســت که ناشران
مدیر هنری داشته باشــند .فردی که گرافیک و تصویرگری بلد
باشد و بتواند به تصویرگران مختلف کار سفارش دهد .سپس در
مورد تصاویر نظر دهد و آنهــا را تأیید یا رد کند .بهترین مدل
برای همة ناشران این است که در کنار سرویراستار ،مدیر هنری
هم داشته باشند .سرویراستار در مورد کار تولید و ویرایش کتاب
اظهارنظر کند و مدیر هنری نیز دربارة صفحةآرایی ،جلد و قطع
ن روش یک
کتاب اظهار نظر حرفهای داشــته باشــد .حاصل ای 
کتاب قابل قبول خواهد بود.

خرامان :کتاب باید
بهگونهای باشد
که وقتی شروع
به خواندن آن
میکنیم ،جذبمان
کند تا کتاب را به
پایان برسانیم.
کتاب نباید غلط
امالیی ،ویراستاری
و گاف داستانی
داشته باشد

ناشران سازوکار داشته باشند

وقتــی در داوریمــان در جشــنوارهها ،کتــاب را میخوانیم،
میبینیم گاهی ناشران بدون بررسی کتاب چاپ میکنند .کتاب
باید بهگونهای باشــد که وقتی شــروع به خواندن آن میکنیم،
جذبمــان کند تا کتاب را به پایان برســانیم .کتــاب نباید غلط
امالیی ،ویراستاری و گاف داســتانی داشته باشد .تشخیص این
موارد با فردی اســت که در این زمینهها مســلط باشد .اگر قرار
باشد ناشران کتاب خوب چاپ کنند ،باید ساز ُوکار و ابزار داشته
باشند .مشکل اینجاست که تعداد ناشران ما از تعداد نویسندگان
ما بیشتر است ،در صورتی که تعداد نویسندگان شناخته شده و
فعال کم است.
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گفتوگو
بهروز رضایی

عروسکهایی که میخواهند بدانند
گفتوگو با فردوس نادعلیزاده ،کتابدار کتابخانه روستای مبارکآباد قم

ن هم در یکی از روستاهای اطراف شهر ،ابتدا
اصالت ًا شیرازی است و دســت تقدیر او را به روستاهای قم کشانده است .کتابداری ،آ 
برای او فقط یک شغل بود ،اما رفتهرفته با عشق به کودکان درآمیخت .حاال همه هم و غمش این است که در این کتابخانة کوچک ،که
به گفته خودش به دنیایی بزرگ برای بچههای روســتا تبدیل شده است ،نسلی کتابخوان بپرورد .نسلی که کتاب خواندن دغدغهاش
و درونیاش شده باشد .اکنون به لطف وجود او ،کتابخانه پاتوق مادران کتابخوان و بچههایشان است .مدرسة روستا زنگ قصهخوانی
برای دانشآموزان ترتیب میدهد و دانشآموزان کتابخوان را به ادامة راهشــان تشــویق میکند .نمیدانیم ،شاید تحصیالت او در
«جامعهشناسی» (کارشناسی) و «مدیریت اطالعات» (کارشناسی ارشد) در ایجاد این روابط و موفقیت او بیتأثیر نبوده است ،اما به نظر
میرسد نقش اصلی در این میانه ،با همان عشق و عالقهای است که میگوید نسبت به افزایش آگاهی بچهها دارد.

دوســتی که شــما را به من معرفی کرد ،گفت شــما در
کتابخانة روستای ولی عصر «مبارکآباد» فعالیتهای جالبی
برای جذب بچهها به کتــاب و کتابخوانی دارید که از جمله
آنها طرح «عروســکهای دانا» اســت .اگر اجازه بدهید از
همین عروسکهای دانا شروع کنیم.
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راستش همیشه دغدغهام این بود که چرا برای دعوت بچهها به
کتابخانه باید فراخوان بدهیم و چرا بچهها ،مشتاقانه و خودجوش
در کتابخانه حضور مستمر ندارند .به همین دلیل دنبال عواملی
بــودم که بتوانند در کتابخانه محیطی شــاد و لبریز از عاطفه و
صمیمیت ایجاد و کودکان را جذب کند .بازی ،بهخصوص عامل
جادویی «عروســک» از آن چیزهایی اســت که کودکان خیلی
دوســت دارند و از طریق عروســکبازی بســیاری از مفاهیم را
دریافت میکنند .از طرف دیگر میدانید که عادت دادن افراد به
مفهومی ارزشی و مثبت باید به شکل مستمر و ثابت تکرار شود
تا فرد به آن عادت کند و جزو رفتارهای ثابت او شود.
کار بــا خرید چند عروســک و چیدن آنها در قفســهها آغاز
شــد .نکتة مهم در خرید و انتخاب عروسکها این بود که سعی
کردم ،عروســکها برای هر دو جنس (مثل عروســک حیوانات
یا شــخصیتهای محبوب تلویزیونی ماننــد کاله قرمزی) قابل
اســتفاده باشــد .روزهای اول که بچهها به کتابخانه میآمدند،
با شــوقی آمیخته به تعجب به آنها نــگاه میکردند .وقتی هم
میفهمیدند میتوانند هر کدام را که دوست دارند بردارند ،بسیار
ذوق زده میشــدند .با حضور عروسکها ،فضایی شاد و صمیمی

در کتابخانــه به وجود آمد .روزهــای اول تنها به بازی و نمایش
عروســکی اختصاص داشت .کودکان عروســکها را به آغوش
میکشیدند و با آنها ارتباط برقرار میکردند.
مدتی که گذشــت ،به بچهها گفتیم این عروســکها به اینجا
آمدهاند تا شــما برایشــان قصه بخوانید و به عروسکهایی دانا
تبدیل بشــوند .به این ترتیب قصهخوانی برای عروســکها آغاز
شد.
پس از مدتی بچهها بهقدری با عروســکها ارتباط میگرفتند
که گاه اصرار میکردند ،عروسک مورد عالقة خود را چند روزی
به خانه ببرند و موقع خواب برایشان قصه بخوانند .مادران بچهها
تعریف میکنند که كودكانشــان چنان نسبت به این عروسکها
احســاس مســئولیت دارند که حتی به آنها غــذا میدهند و
برایشان قصه میخوانند تا بخوابد.
بعدها بــه بچهها گفتم میتوانند عروســکهایی را هم که در
منــزل دارند ،به کتابخانه بیاورند و برایشــان قصه بخوانند و به
این ترتیب عروســکها از گوشة خانهها و کمدها بیرون آمدند و
به درون کتابخانه کشــیده شدند .حاال دیگر در همة جشنها و
برنامههایی که در کتابخانه برگزار میشوند ،عروسکها حضوری
پررنگ دارند .برخی از بچهها حتی جشــنهای تولدشــان را در
کتابخانه و با حضور عروســکها برگزار میکنند .طی این مدت،
 18جشن تولد برای کودکان عضو کتابخانه برپا شده که نشانهای
خوب از ارتباط کودکان با کتابخانه و عروسکهاست .بهطور کلی
میتوان گفت ،عروســکهای پوشالی و بیجان ،به موجودهایی

پویا و اثرگذار تبدیل شدهاند و چه بسا تا ابد این خاطرات شیرین
را در ذهــن بچهها ماندگارکنند .ناگفته نماند ،من در منزل نیز
با عروسکها برای کودکانم قصهخوانی میکنم.
این طرح از مهر  1396آغاز شده است و هنوز با همان طراوت
ادامه دارد .کتابخانة ما فضای کوچک و امکاناتی اندک دارد ،اما
در همین فضای کوچک ،دنیای بزرگی برای کودکان روســتا به
وجود آمده است.
به نظر میرسد با توجه به نکاتی که گفتید ،طرح از حیث
کیفیت خواندن ،تأثیر خوبی بهجا گذاشته است .من میدانم
که در یک محیط روستایی مراجعان محدود هستند ،ولی آیا از
نظر ک ّمی هم تعداد کتابخوانها بیشتر شده است؟

ایــن طرح تأثیر خوبی بر افزایش آمــار امانت و اعضای جدید،
بهویــژه عضوگیری کودکـ مادر داشــت .بنابر آمــار ،تعداد کل
امانتها در سال  93تا شــهریور  96بالغ بر  11هزار امانت بوده
اســت که پس از شــروع این طرح ،تنها در یک سال (مهر  96تا
مهر  )97نزدیک به  6هزار امانت به ثبت رســید .به عبارت دیگر،
از رقم  367امانت در ماه به  500امانت در ماه رسیدیم .در همین
مدت ،تعداد اعضای کتابخانه از  229نفر به  315نفر افزایش یافته
است که نشان میدهد ،ظرف این یک سال  86عضو جدید جذب
کتابخانه شــدهاند .اما مهمتر از افزایش تعداد اعضا ،این است که
بچهها با شوق به کتابخانه میآیند و بچههای کوچکتر با اصرار،
مادر یا خواهرشــان را هم به کتابخانه میآورند تا با عروســکها
قصهخوانی کنند .ابتدا هدف ما کتابخوان کردن کودکان بود ،اما
در دل این هدف ،اتفاق مهم دیگری هم شکل گرفت.
چه اتفاقی؟

میدانید در روســتاها ،مادران سواد کمی دارند و چون تکرار و
تمرین وجود ندارد ،پس از چند ســال دچار فراموشی میشوند
و دیگر قادر به خواندننیستند .با طرح جدید ،مادران ،همراه با
فرزندانشان قصههای ســادة کودکانه را میخوانند و ضمن آنکه
از خواندن آنهــا لذت میبرند و به وجد میآیند ،در واقع با هر
کتاب ،فرصتی برای تمرین و تقویت ســواد خود پیدا میکنند.
از ایــن رو ،مادران نیز از این طرح بســیار اســتقبال کردهاند.
آنها از اینکه کودکان ،خودشــان با ذوق بیدار میشــوند و به
کتابخانه میآیند و کنار عروســکها به قصهخوانی میپردازند،
خوشحالاند .در عین حال از این موضوع هم خوشحالاند که
خودشان هم دارند کتاب میخوانند.
مــن میدانم برای افزایش رغبت بچهها به کتاب و حضور
مشــتاقانه در کتابخانه ،طرحها و فعالیتهــای دیگری هم
داشتید ،اما راستش میخواهم از زبان خودتان بشنوم .چون
حقیقتش شنیدهها و خواندههای من دربارة طرح عروسکها،
با چیزهایی که خودتان گفتید ،فرق میکرد.

بله ،برنامههای زیادی برگزار میشــود .یکــی از این برنامهها

«جمعخوانی» اســت .من و بچهها کتابی را انتخاب میکنیم و
در جمــع ،هر کودک ،چند خط از کتــاب را میخواند و بعد به
دوســتش میدهد تا کتاب تمام شــود .این کار توانایی خوانش
بچهها ،دایرة واژگان ،اعتمادبهنفس ،شــادابی و روحیة همکاری
را افزایش میدهد.
یکی دیگر از کارهای ما «مســابقة کتابخوانی» است .من یا
یکی از بچهها قســمتهایی از یک کتــاب را میخوانیم و بعد
پرسشهایی از متن خوانده شده مطرح میکنیم تا بچهها پاسخ
دهند .هر کس زودتر و کاملتر پاسخ دهد ،برنده است.
برگــزاری نمایشــگاه دائمــی از نقاشــیهای بچههــا یا آثار
کارگاههای هنری ،مانند کاردســتی ،نقاشــی و خوشنویسی،
برپایی نمایشهای عروسکی با همکاری خود کودکان ،و بازیها
و ســرگرمیهای فکری هم به افزایــش تمایل حضور بچهها در
کتابخانه منجر میشود.
کتابخانة ولیعصر روستای مبارکآباد چه امکاناتی دارد
که بقیه ندارند؟

کتابخانة حضرت ولیعصر ،همانند دیگر کتابخانههای روستایی،
از سهمیة حداقلی برای دریافت منابع برخوردار است .این نشاط
به دلیل اتفاقهای داخل خود کتابخانه است .کتابی که چندین
بار خوانده شده و برای بچه کسالتبار است ،با نمایش و گاهی با
آمیختن زبان طنز و مانند آن ،به شکلی جدید به کودکان عرضه
میشود .منابع کتابخانه محدود است ،اما خالقیت بیش از تعداد
منابع بر جذب کودکان به مطالعه و کتابخانه مؤثر است.
ما تالش میکنیم با مدرسة روستا هم تعامل و همکاری خوبی
داشته باشــیم .به همین دلیل جایزة برتر هر ماه طرح عروسک
دانا ،در مدرســه و در حضور معلم ،مدیر و دانشآموزان دیگر ،به
فرد برگزیده داده میشود تا تشویق کودک چند برابر شود .تأثیر
این اتفاق بهوضوح در کودکان قابل مشاهده است .مدیر مدرسه
نیز ســاعتی را بــرای قصهخوانی و امتیازاتــی را برای بچههای
کتابخوان در نظرگرفته است.

خیلی خوب اســت که کتابخانهای با مدرسة روستا چنین
رابطة خوبی دارد .متأسفانه برخی از خانوادهها و حتی معلمان
و مدیران مدارس تصور میکنند کتاب خواندن مانعی بر ســر
راه درس خواندن بچههاست .این تصور البته واقعی نیست و
یافتههای کارشناسان نشان میدهد اتفاق ًا خواندن کتابهای
داستانی و تخیلی حتیمیتواند موجب پیشرفت در درسهایی
مانند ریاضی و علوم شود.

بله چنین تصور اشــتباهی وجود دارد کــه خوشبختانه ما به
سهم خودمان در حال رفع آن هستیم.

و آخرین سؤال من این است که کتابخانةروستا ،بهخصوص
در حوزة کودکان و نوجوانان چند کتاب دارد؟
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تدبیر
سمیهمیرزایی

پیرامون آسیبشناسی اجرای یک مصوبه:

تدبیر جمعی برای حسن اجرای مصوبۀ
شورای عالی آموزشوپرورش
نگرانیها از نابسامانی بازار نشر کتابهای کمکآموزشی غیراستاندارد و آسیبهایی که از این ناحیه متوجه دانشآموزان و معلمان
شوپرورش را بر آن داشت تا در سال  79مصوبة  828را در زمینه الزام مدارس به استفاده از منابع آموزشی
اســت ،شورای عالی آموز 
و تربیتی اســتاندارد و مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی به تصویب برساند ،و با ابالغ آن در سال  80زمینه را برای
همکاری با ناشران آموزشی پایبند به اهداف تعلیموتربیت فراهم کند.
تبادل نظر به منظور اقدامات الزم برای اجرای هماهنگ این مصوبه دســتور جلسة نشستی بود که اوایل مرداد ماه با حضور معاونان
شوپرورش ،مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ،نمایندة معاونت فرهنگی و
آموزش ابتدایی و متوســطه وزیر آموز 
پرورشی وزارت آموزشوپرورش ،معاون دبیرکل شــورای عالی آموزشوپرورش ،مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،معاون
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی و مشاوران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در محل این سازمان تشکیل شد.
به دنبال سیاست مرزگستری
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دکتر حیدر تورانی ،سرپرست سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشــی در این نشســت با اشاره
به اســتراتژیهای جدید ســازمان در راســتای
رهبری اثربخــش گفت :مانــدگاری کتابهای
درســی و انطباق آنها با ســند تحول ،سیاستهای همسو با این
انطباق ،پایدارسازی کتابهای درسی ،چندتألیفی ،چندرسانهای،
مرزگســتری و چابکسازی از جمله اســتراتژیهای مهم سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی است.
وی با تأکید بر اســتراتژی مرزگستری افزود :مرزگستری به این
معناست که خودمان را در داخل سازمان حبس نکنیم .باید درها به
سوی انجمنها ،سازمانها و مؤسساتی که ظرفیتهای زیادی برای
شوپرورش دارند باز باشد.
همکاری با آموز 
تورانی با اشــاره به نقش رهبر ،در هر ســازمان ،در رهاســازی
ظرفیتها گفت :ظرفیتهای زیادی در ابعاد انسانی و مالی در کشور
وجود دارد که اگر از آنها درست استفاده نکنیم ،فرصتها به تهدید

تبدیل میشوند .ما باید نسبت خودمان را با این ظرفیتها در داخل
شوپرورش
شوپرورش تعیین کنیم .معتقدم آموز 
و خــارج از آموز 
هم اگر میخواهد به سرانجام خوشی برسد باید آغوش خود را روی
کسانی که میخواهند به آن خدمت کنند باز کند.
سرپرست ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تصریح کرد:
بسیاری مواقع ترس از غالب شدن دیدگاههای متقاضیان همکاری
با آموزشوپرورش مانع برقراری ارتباط الزم با آنان میشــود .این
اتفاق زمانی رخ میدهد که استراتژی نداشته باشیم در این صورت
دیگــران برای ما اســتراتژی تعیین میکنند .امــا وقتی راهنما و
چارچوب مناسب داشته باشیم ،با قدرت اعالم میکنیم که حاضریم
همکاریهای مطلوب را بپذیریم .البته در مسیر کار طبیعی است که
اگر حواسمان نباشد ضربه خواهیم خورد.
توتاز
به گفتة وی ،آموزشوپرورش در ســالهای اخیر مورد تاخ 
برخی از آموزشگاهها و مؤسساتی بوده است که از لحاظ علمی فاقد
صالحیت هستند .این مؤسسات ،به واسطه داشتن زر و زور ،فشار
زیــادی را متوجه آموزشوپرورش کردهاند .این فشــارها منجر به

عکسالعملهایی از جمله صدور بخشنامه ممنوعیت برگزاری هر
نوع آزمون زائد در مدارس شد.
وی با تأکید بر رعایت اصل  828در همکاری با مؤسسات و ناشران
آموزشی گفت :ابالغ بخشــنامه ممنوعیت برگزاری هر نوع آزمون
زائد در مدارس اص ً
ال به معنای جلوگیری از همکاری با مؤسســات
دارای صالحیت نیست .بازار کاالهای مؤسسات آموزشی ،دانشگاهها
و مدارس هستند .فقط ما باید ضمن تعریف دقیق نسبتمان با آنها
جلوی هرگونه سوءاستفاده را بگیریم.
چگونگی شکلگیری مصوبه 828

محمــد ناصری ،مدیــرکل دفتر انتشــارات و
تکنولوژی آموزشــی هــم در ادامه با اشــاره به
چگونگی شکلگیری مصوبه  828گفت :واقعیت
وجــود کتابهای غیراســتاندارد مغایر با اهداف
شوپــرورش که نه تنها جنبه توســعة دانش نداشــتند بلکه
آموز 
حلالمسائل بودند ،در اواخر دهة 70سبب شد تا بحث ساماندهی
کتابهای کمکدرسی و کمکآموزشی مطرح شود.
وی با تأکید بر تعریف متفاوت کتاب کمکآموزشی و کمکدرسی
افزود« :کتاب کمکآموزشی» در تعریف ما کتابی است که به تعمیق
و توسعة مفاهیم کتاب درسی کمک کند ،اما «کتاب کمکدرسی»
یکی از پایههای کالســی را نشانه میگیرد و براساس آن کتابی را
تهیه میکند که ممکن است استاندارد باشد یا نباشد.
ناصری با توضیح روند ســاماندهی کتابها ادامــه داد :در ابتدا
که کار را شــروع کردیم ،براساس استانداردهای تعریف شده ،فقط
 18درصد کتابهایی که به دســت ما میرسید مناسب بود .یعنی
 82درصد نامناسببود ،اما در حال حاضر هم در حوزه کتابهای
کمکدرســی و خصوصاً کمکآموزشی اتفاقهای خوبی رخ داده و
از حدود  2هزار ناشــر فعال حوزة آموزشــی بیش از هزار ناشــر با
ما همکاری دارند .حدود  5تا  6هزار کتاب ســاالنه از این ناشــران
به دســت ما میرسد که توســط  300ارزیاب ،متشکل از مؤلفان
و اعضای شــورای برنامهریزی کتابهای درسی و معلمان مجرب
مــورد ارزیابی قرار میگیرند ،و ما حدود 60درصد آنها را در قالب
فهرستگان و کتابنامه رشد و سایت سامانکتاب یا سامانه کنترل
کیفیت به مدارس معرفی میکنیــم .در نهایت تعدادی از بهترین
کتابها در پایان کتابهای درسی معرفی میشوند و در جشنوارۀ
ساالنه کتاب رشد به رقابت میپردازند.
ناصری با اشاره به برگزاری نمایشگاههای کتاب برای دانشآموزان،
توســط معاونت فرهنگی و پرورشــی آموزشوپــرورش و تجهیز
کتابخانهها توسط این معاونت گفت :ما انتظار داریم ،هنگام برگزاری
این نمایشــگاهها ،فقط کتابهایی خریداری شود که قب ً
ال بهعنوان
کتاب مناسب مورد تأیید قرار گرفتهاند و از انتشار فراخوان عمومی
و بررسی مجدد کتاب که معموالً در یک فرصت چند روزه صورت
میگیرد و ممکن است دقیق نباشد ،خودداری کنند.
وی با اشاره به بخشــنامه ممنوعیت برگزاری آزمونهای زائد در
مدارس گفت :این بخشــنامه از سوی ادارة کل ارزشیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات متوجه مؤسساتی است که در صورت تخلف
باید پاسخگو باشند.

تهدیدکنندگان آبروی تعلیموتربیت

دکتر رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی
وزیــر آموزشوپرورش هم در ادامــه با تأکید بر
مقابله با مؤسســاتی که به شــکل بیرحمانهای
کودکی بچههای ما را میسوزانند و در نوجوانی استرس را به آنها
وارد میکنند ،گفت :متأسفانه اکنون آموزشوپرورش در سال 180
میلیون نسخه کتاب چاپ میکند ،اما پایان سال و پس از امتحانات
بچهها کتابســوزان راه میاندازند .من در مدرسهای که سر راهم
نزدیک دانشگاه است ،میبینم که بچهها آخر امتحانات دور هم جمع
میشوند و کتابسوزان راه میاندازند.
وی بــا انتقــاد از کتابهــای کمکدرســی و کمکآموزشــی
غیراستانداردی که آبروی تعلیموتربیت را تهدید میکنند ،گفت :ما
امیدواریم معلمان ما به اندازهای توانمند شوند که آنها برای بچهها
تعیین تکلیف کنند که چه چیزی را یاد بگیرند.
حکیمزاده با بیان اینکه تعریف مناسبی از بخش دولتی و خصوصی
وجود ندارد ،گفت :قرار گرفتن همزمان برخی از تصمیمگیرندگان در
پستهای دولتی و خصوصی ممکن است منجر به تصمیماتی شود
که مشکالتی ایجاد کند .معتقدم نه تنها درآموزشوپرورش بلکه در
همة کشور در کنار به رسمیت شناختن بخش خصوصی ،مسئوالن
دولتی همزمان در این بخشها فعالیت نداشــته باشند و فضا برای
فعالیت جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی در بخش خصوصی فراهم
شود.
شوپرورش تصریح کرد :ســال
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموز 
گذشته وقتی بحث داستاننویسی دانشآموزان در مدارس مطرح
شد ،ناشران زیادی به ما مراجعه کردند و خواهان حضور در مدارس
شــدند ،اما ما مقاومت کردیم و نتیجه آن شد که  48درصد بچهها
داستاننویسی را انتخاب کردند در حالی که اگر ما به آنها به صورت
اجباری کتابی را معرفی میکردیم ،بچهها به خالقیت خودشــان
داستاننویسینمیکردند.
وی با تأکید بر تولیدات خوب در حیطه کتابهای کمکآموزشی
اظهار داشــت :کســی نفی نمیکند که کتابهای خوبی در بحث
فیزیک ،نجوم و  ...تولید و در انتهای کتابهای درسی معرفی شود
تا دانشآموزان و والدین بیشتر بدانند ،اما مشکل از آنجا آغاز میشود
که متأسفانه برخی از مدیران مدارس دانشآموزان را وادار به خرید
ایــن کتابها میکنند .برخی از این کتابها با ادعای اســتفاده از
روشهای تیمز ،پرلز و به کارگیری خالقیت و تفکر سعی دارند به
مدارس ورود کنند و متأسفانه جریان فروش اجباری این کتابها در
مدارس پررنگ است .سیاست ما در معاونت ابتدایی این است که از
ورود این مؤسسات به مدارس ابتدایی جلوگیری کنیم.

تورانی :ماندگاری
کتابهای درسی و
انطباق آنها با سند
تحول ،سیاستهای
همسو با این
انطباق ،پایدارسازی
کتابهای درسی،
چندتألیفی،
چندرسانهای،
مرزگستری و
چابکسازی ازجمله
استراتژیهای مهم
سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی
است

حمایت ازکتابهای خوب

مجیــد رعنایی ،معاون دبیرکل شــورای عالی
آموزشوپــرورش هم به عنوان ســخنران بعدی
گفت :مصوبه  828شورای عالی آموزشوپرورش
در ســال  89تصویب و ســال  90ابالغ شد .این
مصوبه بــا توجه به نابســامانی حوزه کتابهای کمکدرســی و
کمکآموزشی شــکل گرفت تا ضمن حمایت از بحث تنوعبخشی
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رعنایی :یکی از
خألها در ارتباط
با مصوبه ،828
نبود متولی برای
برخورد با متخلفان
است .وقتی این
مصوبه ،حمایت
ازمنابع آموزشی
استاندارد را مورد
تأکید قرار داده ،چرا
نباید ازاین کتابها
حمایت شود

منابع آموزش در کنار تنوعبخشی محیطهای یادگیری ،از کتابهای
خوب هم حمایت کند.
وی با بیان رویکرد سیاســت چندتألیفی آموزشوپرورش گفت:
مادة  6آئیننامه ساماندهی منابع آموزشی به صراحت اعالم میکند
کــه خرید ،عرضــه و تبلیغ هرگونه منابع آموزشــی در واحدهای
آموزشی صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود ،از اینرو زمانی که
قانون عرضه ،معرفی و حمایت از این کتابها را تأیید کرده باید از
فرصت پیش آمده استفاده کنیم.
رعنایی ادامه داد :ما هم دلنگرانیم که مدیران برخی مدارس با این
مؤسسات قراردادهایی میبندند و دانشآموزان را مجبور میکنند که
کتابها را بخرند .بدون تردید باید معلم ،دانشآموزان و خانوادهها
آزادانــه انتخاب کنند و هیچ اجباری در خرید این کتابها یا حتی
طراحی سؤاالت از آنها نباشد.
رعنایی گفت :یکی از خألها در ارتباط با این مصوبه ،نبود متولی
برای برخورد با متخلفان اســت .وقتی این مصوبه ،حمایت از منابع
آموزشی استاندارد را مورد تأکید قرار داده ،چرا نباید از این کتابها
حمایت شــود؟ جلوگیری از ورود منابع آموزشی و کمکآموزشی
اســتاندارد در برخی مدارس مناطق محــروم بهویژه مناطقی که
معلمان توانمندیهای الزم را برای تحکیم و تقویت مفاهیم درسی
ندارند ،هدر دادن فرصتی اســت که هم معلــم و هم دانشآموزان
میتوانند از آن بهرهمند شوند.
نبود هماهنگی الزم بین بخشها
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مرتضی مجدفر ،کارشناس کتابهای آموزشی
با اشاره به شــگر ِد بازی با ساختاری که برخی
کتابهــای کمکآموزشــی نامناســب انجام
میدهند ،گفت :این کتابها پس از دادن درس،
در قالب حل تمرین ،همان تمرینات کتاب درسی را حل میکنند
و باعث از بین رفتن خالقیت بچهها میشوند .ضمن اینکه برخی
از این ناشــران از مؤلفان زیرمجموعههای آموزشوپرورش برای
تألیف کتابها استفاده میکنند تا کتابهایشان مورد تأیید قرار
گیرد.
وی افزود :من در  12 ،11سال گذشته در سامانبخشی کتابهای
کمکآموزشی فعالیت داشتهام .علیرغم همة تالشهای انجام شده،
همچنان کتابهای کمکآموزشی نامناسب حاکمیت دارند .معتقدم
یکی از دالیل آن معرفی نشدن کتابهای نامناسب است.
مجدفر ادامه داد :یکی از ناشران آموزشی برای مسابقات جامجهانی
قراردادی به مبلغ  32میلیارد تومان با تلویزیون امضا کرده ،و جالب
آنکه  5میلیارد هم به این مبلغ اضافه کرده است به شرط آنکه 40
دقیقه قبل از شروع بازی صداوسیما هیچ ناشر آموزشی دیگری را
تبلیغ نکند!
وی با اشاره به بخشــنامه ممنوعیت برگزاری آزمونهای زائد در
مدارس گفت :اتفاقاً این بخشنامه هیچ آسیبی به مؤسسات آموزشی
بزرگ نمیرســاند چون این مؤسسات اص ً
ال با مدرسه کاری ندارند
و در تبلیغاتشان مستقیماً دانشآموزان را هدف قرار میدهند .من
هم با این موضوع موافقم که نظارت کافی بر عملکرد این مؤسسات
وجود ندارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از معلمان ما طرح سامانبخشی

کتابهای کمکآموزشــی را نمیشناســند و از معرفی کتابهای
کمکآموزشــی مناسب توســط ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی اطالع ندارند ،اظهار داشــت :بهطور مثال فقط در حوزه
کتابهای کمکآموزشی مناسب دورة ابتدایی 122 ،عنوان کتاب
مناسب معرفی شده است .البته زمانی دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی ،کتابنامههای رشد را با شمارگان انبوه چاپ میکرد و در
اختیار مدارس قرار میداد ،اما این کار فع ً
ال فقط الکترونیکی شــده
است.
مجدفر با اشاره به طرح داستاننویسی توسط کودکان که توسط
شوپرورش اعالم شــد ،گفــت :ما به عنوان
معاونــت ابتدایی آموز 
مق ّوم طرح سامانبخشــی کتابهای کمکآموزشی ،همین طرح
داستاننویسی را در  4صفحه پروپوزال اولیه در شماره مهرماه نشریه
مدرسه فردا ارائه کردیم و به آن پرداختیم.
شوپرورش بهصورت
وی افزود :معتقدم باید بحث کتاب را در آموز 
پازل ببینم .در حال حاضر هماهنگی الزم بین بخشهای مختلف
وجود ندارد .بخشنامهای که توسط آقای کمرهای ابالغ شد با مادة
 23آییننامه اجرایی مدارس در تضاد است .براساس این آییننامه،
مدیران مــدارس میتوانند بــرای اجرای امور جــاری مدارس با
بخشهــای بیرون قرارداد ببندند .این همکاری میتواند از کارهای
عمرانی تا اجرای آزمونها را در بر بگیرد .البته این بخشنامه در بستر
کنونی برای جلوگیری از برخی تخلفات الزم است ،اما نگاه همه یا
هیچ داشتن درست نیست.
مجدفر با اشــاره به برخی تخلفات ناشــران آموزشی گفت :روی
کتاب  12صفحهای مؤلف است نوشته قصد دارد طرح مهارتهای
زندگی ،کارآفرینی ،پرلز و تفکر را به دانشآموز بیاموزد! چطور چنین
چیــزی در یک کتاب  12صفحهای ممکن اســت؟ جالب آنکه در
پایان کتاب اضافه میکند ،براساس برنامة درسی ملی! ابتدای کتاب
هم ذکر شده که زیر نظر کارشناسان سازمان پژوهش نوشته شده
اســت! یکی از دوستان من در یکی از شهرستانها کتابی در حوزه
تعلیماتدینی نوشــته بود ،از من خواســت که اسم مرا در ابتدای
کتاب بهعنوان نویســنده ذکر کند با این توجیه که تو را به عنوان
مؤلف سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی میشناسند و کتاب
را چاپ خواهند کرد!
رعایت اصل مدرسهمحوری

علــی زرافشــان ،معــاون ســابق متوســطه
آموزشوپرورش هم در سخنانی با تأکید بر اینکه
باید مبناییتر به این مسئله نگاه کرد ،گفت :ابتدا
بایــد اهدافمان را در آموزشوپرورش مشــخص
کنیم و ســپس صحیح یا غلط بودن کارها را با آن مبنا بسنجیم.
خانم دکتر حکیمزاده از سیستم آموزشی کشورهای پیشرو صحبت
کردنــد .حرکت در این جهت به الزاماتی نیاز دارد که یکی از آنها
حرفهای شدن معلمان است .یکی دیگر ،توانایی استفاده صحیح از
ش همانطور
اختیارات اســت .اگر ما چشمانداز را در آموزشوپرور 
که دکتر تورانی گفتند ،خروج از حاکمیت تککتابی از کتابهای
درسی در نظر داشته باشیم و بخواهیم تنوع منابع یادگیری و تنوع
محیطهای یادگیری داشته باشیم باید کاری بکنیم که ویژگیهایی
که برای معلم در برنامة درسی ملی ذکر کردهایم ،محقق شود.

وی تصریح کرد :همانطور که اشاره شد ،آئیننامه اجرایی مدارس
با هدف توانمندسازی مدارس نوشته شد .از نوشتن این آئیننامه 18
سال گذشته ،اما متأسفانه معلمان و مدارس ما به اندازة الزم قدرت
شوپرورش را ندارند .من
تصمیمگیری و تجزیهوتحلیل مسائل آموز 
میتوانم این وضعیت را به افرادی تشبیه کنم که ما سالها آنها را
روی ویلچر نشاندهایم و حاال به آنها میگوییم راه بروید ،مسلماً باور
راه رفتن دیگر در این افراد وجود ندارد .ما هر اختیاری به مدرســه
میدهیم پس میگیریم .چند سال پیش  5نمره ارزشیابی پایانی را
به معلمان واگذار کردیم ،اما متاسفأنه به اندازهای معلمان از بابت این
موضوع تحت فشار قرار گرفتند که خواستار سلب این امتیاز نسبت
به خودشان شدند.
زرافشان ادامه داد :زمانی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
برای مشارکت در تألیف کتابهای درسی فراخوان دادیم ،یک نفر
هم حاضر به مشارکت نشد .زمانی هم برای  40نفر کارگاه آموزشی
تألیف برگزار کردیم ،اما حتی یک نفر مؤلف هم خروجی نداشتیم.
اگر میخواهیم به جایی برسیم که معلم ما مثل بقیه معلمهای دنیا
ب درســی ندارند ،اما توانایی تجزیهوتحلیل کتاب درسی را
که کتا 
دارند ،مبنای یادگیری و کتابهای خوب برای یادگیری هر یک از
بچهها را میشناسند ،باید ببینیم جهتگیری ما چیست؟
شوپرورش با اشاره به اختیارات شورای
معاون ســابق وزیر آموز 
مــدارس گفت :یکی از این وظایف بررســی و اتخاذ تصمیم درباره
مؤسســات و دستگاههای آموزشی خارج از مدرسه در آموزشهای
علمی و عملی دانشآموزان براســاس آییننامههای مربوطه است.
شورای مدرسه اختیار دارد تصمی م بگیرد که شرکایش چه کسانی
باشــند .ماده  11آییننامه مدارس هــم به صراحت اعالم میکند،
تبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه استفاده از وسایل آموزشی و
کمکآموزشی و کارگاهی وظیفه شورای مدرسه است .معتقدم در
معاونتها نباید بهگونهای عمل کنیم که این طور القا شود ما به جای
شورای مدارس تصمیم میگیریم.
به گفته زرافشان ،همکاری و برنامهریزی در مورد چگونگی تشکیل
کالسهای فوقبرنامه با مشــارکت انجمن اولیا و مربیان با رعایت
ضوابط مربوط در کنار بررســی منابع آموزشــی ،کمکآموزشی و
انتخاب و معرفی کتب ،نشــریات ،نوارهای صوتی و تصویری جهت
استفاده در مدرسه با رعایت مقررات هم از جمله اختیارات شورای
مدارس است.
وی با تأکید بر اینکه برخی از آسیبهای موجود جزء لوازم حرکت
است ادامه داد :اگر جهتگیری ما مدرسهمحوری است و میخواهیم
شورای مدرسه درکی از منابع آموزشی و کمکآموزشی داشته باشد،
باید بدانیم این هدف دفعتاً حاصل نمیشود .اختیار دادن ،حمایت
کردن و ایجاد ظرفیت الزم در شــورای مدرســه و معلمان از لوازم
رسیدن به این هدف است .موارد گفته شده در یک نظام برنامهریزی
متمرکز باید مورد توجه قرار گیرد.
زرافشان با تشــریح ضرورت حمایت از کتابهای کمکآموزشی
اســتاندارد گفت :حاکمیت تککتابی به این معناســت که تنوع
تواناییها و اســتعدادهای یادگیری در نظر گرفته نشــده و جمع
ن مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند .البته لحاظ کردن
کثیری از مخاطبا 
میانگین توانمندیهای دانشآموزان و توجه نداشتن به کسانی که
باال و پایین حد متوسط قرار دارند هم مشکل دیگری است که باید

مورد توجه باشد .پرسش اینجاست که اگر من در مدرسهای هستم
که دانشآموزان را گزینش کرده و معدل همة آنها باالی  19است،
آیا کتابهای درسی موجود پاسخگوی نیازهای آنها هست یا باید
غنیســازی کنم؟ کاری که مرحوم عالقهمندان تحتعنوان پروژه
غنیسازی انجام میداد.
کارکردهای مصوبه  828شــورای عالی آموزشوپرورش از موارد
دیگری بود که زرافشان با اشــاره به آنها گفت :در صورت اجرای
درســت این مصوبه در کنار اختیارات شورای مدارس ،هم مدارس
و معلمان توانمند میشــوند و هم منابــع مختلف در اختیار آنها
قرار میگیرد .معتقدم اگر میخواهیم به ســمت مدرسهمحوری و
توانمندی معلمان برویم ،لوازمش پایبندی به جهتگیریهای ایجاد
شده است .در کنار اینکه باید به مدارس اجازه خطا کردن را بدهیم،
باید نظارت الزم را هم برای برخورد با تخلفات داشته باشیم.
زرافشان گفت :به خاطر دارم جهاد دانشگاهی همایشی را در مورد
آســیبهای فضای مجازی برگزار کرد .یکی از ســخنرانان ،سردار
ی مقدم ،رئیس وقت نیروی انتظامی تهران بود .من بهعنوان
احمد 
یک مستمع وقتی اسم سردار را شنیدم ،با خودم فکر کردم ،االن او
یک قفل و بست به در فضای مجازی میزند و اجازه ورود به کسی
نمیدهد ،اما با کمال تعجب دیدم که ایشــان گفت« ،در شهر هر
تخلفی ممکن اســت اتفاق بیفتد ،اما مگر میتوان شهر را تعطیل
کرد؟ فضای مجازی هم مثل زندگی شــهری است ،نمیتوان آن را
تعطیل کرد؟» ما هم در تصمیمگیریها راحتترین کار را انتخاب
میکنیم در حالی که باید با تعمق بیشتری تصمیمگیری کرد.

زرافشان :در صورت
اجرای درست
مصوبه  828در
کناراختیارات
شورای مدارس ،هم
س و معلمان
مدار 
توانمند میشوند و
هم منابع مختلف
در اختیار آنها قرار
میگیرد

پیشبینی سازوکارهای نظارتی

علیرضــا کمرئی ،مدیرکل ارزیابــی عملکرد و
شوپرورش هم در ادامه
رسیدگی به شکایات آموز 
با بیان اینکه ما در یک نظام به شــدت متمرکز
عمل میکنیم کــه در آن همــه مفاهیم مانند
کمکدرسی و کمکآموزشی بار معنایی خاص خود را دارد ،گفت:
مطلوب ما ممکن است یک نظام چندتألیفی و چندمنبعی باشد ،اما
فع ً
ال ما فرض این موضوع را هم منتفی میکنیم و اقتضائات موجود
را میپذیریــم .باید در درون محدودهای از جبرها تصمیم بگیریم و
عمل کنیم.
وی افزود :کتابهای کمکدرسی و کمکآموزشی نامناسب که به
جریان تربیتی به شدت آسیب میزنند ،بخشی از بحرانی را تشکیل
میدهند که نظام آموزشی ما با آن درگیر است و من فکر نمیکنم
کسی مخالف این موضوع باشد .نکته دیگر اینکه جریان آموزشی ما
از بُعد کتابهای درســی و نه کمکدرسی تغییر رفتارهای زیادی
را در رفتارهای دانشآموزان شاهد است و این مسئله قابل تحلیل
است .حداقل من در طول  6ماه گذشته که به مصوبه  828پرداختم،
در مواجهه با منتقدین و اهل تعلیموتربیت متوجه شدم که خیلی
از آنها انتقادات زیادی را به موضو ع کتابهای درسی و آثار پنهان
ال رصد نمیکنیم ،اما فع ً
آن دارند .کارکردهای پنهانی که ما اص ً
ال به
دلیل آنکه کارکردهای مضر کتابهای کمکدرسی واضحتر است یا
بازار پررونقتری دارد ،به این موضوع میپردازیم.
وی ادامه داد :تردیدی نیســت که سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی باید از برنامه درسی ملی صیانت کند چون این سازمان
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باهو :مدرسه کانون
یادگیری است؛
اگرفضای مدرسه
را متنوع کنیم ،در
آن صورت مدرسه
کانون امن همه
خواستههای ما
خواهد بود

متولی این برنامه است ضمن آنکه برنامه درسی ملی بر سایر کتب،
هم از حیث محتوا و هم از حیث نظاممندی پیگیری اهداف کالن
و جزء ،برتری دارد و این مسئلهای است که اهالی تعلیموتربیت در
آن تردیدی ندارند.
کمــرهای ادامه داد :معتقدم در متن مصوبه  828شــورای عالی
آموزشوپرورش باید سازوکارهایی برای نظارت پیشبینی میشد
تا بتوانیم با کتابهای غیراستاندارد برخورد کنیم .در حال حاضر در
سامانکتاب جای این موضوع در کنار کارهای اساسی که انجام شده
مانند مشخص کردن معیارها و استانداردها و طراحی سامانهای برای
معرفی کتابهای مناســب خالی است .البته در نوشتهای که قب ً
ال
آقای محمدیان ،رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی،
برای ما ارســال داشتند ،عنوان داشتند که وظیفه نظارتی برعهده
شوپرورش است.
آموز 
وی تصریح کرد :بخشنامه ممنوعیت برگزاری آزمون در مدارس
ابتدایی بر امر قانونمندی ورود کتابهای کمک آموزشی و آزمونها
نظارت میکند که در مصوبه  828به آن تأکید شــده اســت .این
بخشــنامه همچنین با دستور برگزاری آزمونها که مرکز سنجش
شوپرورش بر آن تأکید کرده و مصوبه شورای نظارت بر مدارس
آموز 
هم همراستاست .بخشنامهای است که شخص وزیر آموزشوپرورش
از  7 ،6مــاه پیش از ابالغ آن ،روی موضوع مطالعه داشــتند .این
بخشــنامه فقط اجازه نمیدهد که مدارس با مؤسســات آموزشی
قرارداد ببندند.
توجه به اختیارات مدارس

باهــو ،مشــاور فنــاوری ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی هم با تأکید بر اینکه باید
متوجــه فاصله مقام نظر و عمل باشــیم ،گفت:
ابالغ دستورالعملهای مختلف سبب میشود ما
نتوانیــم به خوبی با تخلفات مبــارزه کنیم .همچنین باید در ابالغ
دستورالعملها به اسناد هم نیمنگاهی داشته باشیم.
وی افزود :مدرسه کانون یادگیری است و باید مراقب باشیم بعضی
از بخشنامهها اختیارات مدرسه را آنچنان تضعیف نکند که فضاهای
یادگیری بیرون از مدرسه بسیار پررونقتر از داخل مدرسه شود .اگر
فضای مدرسه را متنوع کنیم ،در آن صورت مدرسه کانون امن همه
خواستههای ما خواهد بود.
جبرهای نظام متمرکز
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دکتر رضوان حکیــمزاده ،معاون ابتدایی آموزشوپرورش در یک
جمعبنــدی نهایی گفــت :اگر یک کتاب درســی و نظام متمرکز
نمیداشتیم ،مدرســهمحوری ایدهآل و مطلوب همه ماست ،اما در
این نظام متمرکز با بحث ارزشیابی صفر تا صد ،معلم در یک فضای
اجبار قرار دارد و بحث انتخاب عمل تحتالشعاع قرار میگیرد.
وی در ادامــه بــا انتقــاد از همــکاری برخــی از کارشناســان
شوپرورش در همکاری با ناشــران آموزشی گفت :در صورت
آموز 
توانمند شدن معلمان ما شاهد تألیفات خوبی از سوی آنان خواهیم
بــود .بهطور مثــال ،در ابتدایی و پیشدبســتانی در بحث حقوق
شهروندی شاهد تألیفات عالی از سوی برخی از معلمان بودیم.

حکیمزاده با اشاره به حذف پیک نوروزی از مدارس گفت :ما پیک
را به دالیلی از جمله گردش مالی بســیار مبهمی که در این میان
مطرح بود ،حذف کردیم .متأســفانه من در سفر به یکی از مناطق
محروم برای افتتاح یک مدرســه خیریه شــاهد بودم که چگونه از
بچههایی که کفشهای پاره به پا داشتند ،نفری  3هزار تومان برای
دادن پیک نوروزی پول گرفته شده بود.
عظیم محبی ،دبیر شــورای هماهنگی علمی
ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آمــوزش هم
پایبندی به قانون و مصوبــه  828را مورد تأکید
قرار داد و گفت :سیاســتگذاری در زمینه مواد و
رسانههای آموزشی و استانداردسازی آن در اختیار سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی است .ضمن آنکه مرکز سنجش آزمونهای
شوپرورش به  12مؤسســه مجوز برپایی آزمون را ارائه
وزارت آموز 
کرده که این موارد در تصمیمگیریها باید مورد توجه قرار گیرد.
تأکید جمعی براصل مصوبه

فریبا کیا ،معاون ســاماندهی منابع آموزشی و
تربیتی دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی هم
در جمعبندی نهایی با تأکید بر پیشبینی وظیفه
نظارتی در اجرای مصوبه  828گفت :یک ســال پیش شورای عالی
آموزشوپرورش طرحی را تحتعنوان بررسی حسن اجرای مصوبه
 828با بخشهای مرتبط ارائه داد .در جمعبندی ارائه شده یکی از
آسیبهایی که مانع اجرای درست مصوبه  828عنوان شد ،تشریح
نشدن بخش نظارتی در متن مصوبه  828بود .در همان جلسه من
این اشکال را مطرح کردم ،اما شورای عالی آموزشوپرورش اعالم کرد
هر مصوبهای که ابالغ میشود ،بخش نظارتی وظایف خود را پیگیری
میکند در حالی که پس از گذشــت بیش از  5ســال از ابالغ این
مصوبه ،هیچکس وظیفه نظارت بر اجرای آن را به عهده نگرفته است.
حیدر تورانی ،رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش هم
گفت :آنچه در این نشست گفته شد ،تأکیدی است بر پذیرش اصل
مصوبات از سوی همگی ،اما چون به مصوبات درستی عمل نشد و
نظارتها کافی نبود ،بازار سوءاستفاده برای عدهای از متخلفان باز
شد.
وی افــزود :خانــم دکتر حکیــمزاده و دیگران هم بــا توجه به
واقعیتهایــی موجود بازار عکسالعمل نشــان دادند که منجر به
صدور بخشــنامه شد .در این بخشــنامه وقتی از آزمونهای زائد و
مواد آموزشی غیراستاندارد صحبت شد ،منظور ممنوعیت استفاده
از کتابهایی نیست که اســتانداردها را رعایت میکنند .بنابراین
مصوبه  828شورای عالی آموزشوپرورش به قوت خود باقی است،
ی آن باید به درستی تعریف شود .باید یک طرح
اما استلزامات نظارت 
جامع نظارت نوشته شود که ناظر بر سه وجه پیشگیری ،آموزش
و مبارزه باشد .البته این بخشنامه یکی از راههای مبارزه با تخلفات
است.
تورانــی در پایان تأکید کرد :در اجرای مصوبه  828باید با قدرت
عمــل کنیم و جلــوی قراردادهای خارج از چارچــوب را بگیریم.
در خصوص برخی از کارشناســانی هم که ممکن اســت با ناشران
همکاری داشته باشند ،باید برخورد الزم صورت گیرد.

کار ٔ
نامهعلمی-اجرایی

و بــیانـــیههـای
گـــروههایداوران

شانزدهمینجشنوارۂکتابهای
آمـــوزشیوتـــربیتیرشــــد

ســـــــــــال ۱۳۹7
مهتابمیراییآشتیانی

کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنایی
منیره عزیزی ( ،)1351هرسین کرمانشاه
دانشــجوی دکترای روانشناســی و آموزش کودکان اســتثنایی ،با  29سال ســابقة خدمت در
آموزشوپرورش اســتثنایی .ترجمة کتاب «راهکارهای علمی کار با کودکان اُتیسم» ،تألیف  9جلد
کتاب «مهارتآموزی دور ة ابتدایی ویژة طیف اُتیسم» ،تدوین «طرح ارزشیابی توصیفی ویژة طیف
اُتیســم» و اجرای پژوهشــی «تأثیر مداخلههای رفتاری بر کاهش عالئم دانشآموزی بیشفعال/
کاستی توجه ( »)ADHDاز جمله خدمات علمی او هستند .وی معلم دانشآموزان کمتوان ذهنی،
ل رفتاری ـ هیجانی ،و کارشناس
معلم رابط دانشآموزان ناشــنوا ،معلم دانشآموزان دارای اختال 
برنامهریزی آموزشی و درسی دانشآموزان دارای اختاللهای رفتاری هیجانی و اختاللهای طیف
اُتیســم بوده است و مدیریت «سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور» را در سوابق اجرایی خود
دارد.

هایده بهبودی ( ،)1344تهران
دانشجوی دورة دکترا در رشتة «سیاستگذاری فرهنگی» و مؤلف و مترجم مقاالت علمی متعدد.
شوپرورش
از سوابق اجرایی ایشان میتوان به کارشناس مسئول مشاوره و مددکاری «سازمان آموز 
استثنایی کشور» ،کارشــناس مسئول امور اجتماعی ســازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور،
کارشناس مشاوره و مددکاری ،دبیر و عضو هیئتتحریریة «مجلة تعلیموتربیت استثنایی» ،داور و
عضو کارگروه جشنوارة الگوهای برتر یاددهی ـ یادگیری سازمان آموزشوپرورش استثنایی و عضو
گروه داوری کتابهای آموزشی کودکان استثنایی جشنواره کتاب رشد اشاره کرد.
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هاجر عمل صالح ( ،)1342رشت
کارشناسیارشــد روانشناسی کودکان استثنایی ،آموزگار و مشاور «مرکز آموزش استثنایی ایمان
تهران» ،متخصص تستهای هوش ادارة آموزشوپرورش استثنایی شهر تهران ،کارشناس مشکالت
ویژة یادگیری ســازمان کودکان اســتثنایی تهران و همکار تخصصی دورههای آموزشی کودکان
کمتوان ذهنی (پیش از دبســتان) .عضو مؤلفان کتابهای فارســی و علــوم دانشآموزان کمتوان
ی و فرهنگیاش ،ترجمة کتابهای مرتبط با کودکان
ذهنی است و در کارنامة فعالیتهای پژوهش 
بیشفعال دچار مشکالت نوشتاری ،داوری جشنوارههای تدریس سازمان کودکان استثنایی کشور،
عضویت در گروه هنجاریابی و کسلر کودکان ،تدریس برنامههای ترمیمی در استانهای ایران برای
آموزش مربیان مراکز مشکالت یادگیری ،و همکاری با «مرکز روانپزشکی دکتر سهامی» به چشم
میخورد .عالوه بر این ،همکار دورههای آموزش ضمنخدمت و مدرس آموزش خانواده در «مدرسة
استثنایی و انجمن خیریة دخترانة مرزی پیام شاد» است.

بیانی ٔه گروه داوری آموزش و پرورش
کودکان استثنایی
در هر جامعه توجه به افراد دارای نیازهای ویژه و مناسبســازی محیط (آموزشی ،اجتماعی و )...برای حضور
هرچه بیشتر آنها در اجتماع نشانة بالندگی و پویایی آن جامعه است .حضور کودکان و دانشآموزان استثنایی
در کنار ســایر دانشآموزان ،نیازمند باال رفتن دانش و آگاهی دستاندرکاران آموزش ،دانشآموزان و والدین در
ب نقش ،بهسزایی ایفا
مدرســههای عمومی است .برای دستیابی به این مهم ،رســانههای آموزشی ،از جمله کتا 
میکنند .قرار دادن بخش ویژة کتابهای کودکان و دانشآموزان اســتثنایی در جشنوارة کتابهای آموزشی و
تربیتی رشد ،میتواند توجه مؤلفان ،مترجمان و ناشران را به این گروه از افراد جامعه افزایش دهد.
در شــانزدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشــد 18 ،عنوان کتاب به مرحلة نهایی جشنواره در
بخش کودکان و دانشآموزان استثنایی راه یافتند که تمامی این کتابها توسط داوران مورد بررسی قرار گرفتند
و از بین این کتابها ،چهار عنوان نامزد دریافت جایزه شــدند .کتابهای مورد بررســی در این دوره نسبت به
دورههای قبل دارای تنوع بیشتری داشتند و نگاه کتابها کاربردیتر شده بود .از بارزترین نکات این دوره ،وجود
کتابهایی در خصوص ارتقا و توانمندی دانشآموزان چند معلولیتی و جسمی حرکتی بود.
از مواردی که توجه بیشــتر ناشران را میطلبد ،اشتباهات تایپی در متن و یکسانسازی واژهها و توجه بیشتر
به کیفیت کتابهای تألیفی با رعایت اســتانداردهای علمی اســت .چون متأسفانه تعدادی از کتابهای تألیفی
بهصورت گردآوری نامناسب از سایر کتابها ،بدون توجه به پایههای علمی و نظری تألیف شده بودند .به ناشران
و نویسندگان فرهیخته توصیه میشود ،به منظور ارتقای کتابها در این حوزه ،نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
 éتألیف کتابهایی برای دانشآموزان مدارس عادی ،در راســتای شــناخت و پذیرش دانشآموزان استثنایی
بهعنوان افرادی متفاوت و پذیرش آنها در کنار خود.
 éابتدا تشــخیص نیازهای دانشآموزان ،خانوادهها ،معلمان ،مشاوران و نیروهای توانبخشی ،و سپس تألیف یا
ترجمة کتاب برای دانشآموزان استثنایی.
 éتوجه ویژه به تألیف کتابهایی که در راســتای افزایش مهارتهای روزمرة کودکان و دانشآموزان استثنایی
هستند.
 éتوجه بیشتر به محرکهای بصری در کتابها.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری بازی و سرگرمی
علیرضا باقری جبلی ( ،)1351تهران
دانشآموختة مترجمی زبان انگلیســی .به مدت دو ســال و نیم در مدرســهها تدریس کرده و در
حال حاضر کتابدار دبســتان «صلحا» در منطقة  4آموزشوپرورش تهران است .ترجمة هفت جلد
کتاب کودک و نوجوان (علمی ،داســتان و ســرگرمی) ،و ترجمه و تألیف مطالب ســرگرمی برای
مجالت کودک و نوجوان (کیهان بچهها ،رشــد دانشآموز ،رشــد نوجوان ،دوچرخه و همشهری)
از فعالیتهای ایشــان اســت .وی تاکنون ویرایش شــش فرهنگنامه را بر عهده داشته است که
فرهنگنامة دوجلدی «کلید دانش» ،و فرهنگنامههای «نوآور» و «ورزش» از جملة آنها هستند.
عضویت در شورای سردبیری «رشد دانشآموز» (در سال تحصیلی  84ـ  ،)1383همکاری با «نشر
طالیی» از سال  1388تاکنون ،همکاری با «رشد کودک» و «رشد دانشآموز» در بخش سرگرمی،
همکاری با «انتشارات بهنشر» به مدت سه سال نیز از سوابق اجرایی او هستند.

هوشنگ شرقی ( ،)1345خدابنده
کارشناسی ریاضی کاربردی .وی به مدت شش سال مدیر داخلی «مجلة رشد برهان متوسطة »2
بوده و عضو شــورای سردبیری «مجلة رشــد برهان متوسطة  »1است .از سوابق علمی و پژوهشی
ایشــان میتوان از تألیف حدود  25جلــد کتاب «ریاضی و تفریح اندیشــه» ،همکاری در تألیف
کتابهای درســی «هندسة پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم» و «ریاضی نهم» ،ترجمة پنج جلد
کتاب معما ،سرگرمی و ریاضی ،و تألیف  200مقالة علمی نام برد.

سعید کفایتی ( ،)1348تهران
کارشناسیارشــد آموزش زبان آلمانی و کارشناســی آموزش ابتدایــی .وی در دورههای متفاوت
تحصیلی ،از دبستان تا دانشــگاه و آموزش ضمنخدمت معلمان ،سابقة تدریس دارد .به عالوه در
مجتمع بینالملل تهران ،مدرسة کرهایها و مدرسههای شهر «باکو» تدریس کرده و در آلمان دورة
آموزش خالق را گذرانده اســت .همکاری با مجالت رشد ،مشارکت در تألیف کتابهای درسی ،و
تألیف چند جلد کتاب کمکدرسی از دیگر خدمات علمی و فرهنگی ایشان است.
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بیانی ٔه گروه داوری بازی و سرگرمی
کودکان از طریق بازی و ســرگرمی بســیاری از مهارتهای زندگی را میآموزند .آنها هنگام بازی با اطرافیان
خود ارتباط میگیرند و رفتارهای اشتباه خود را اصالح میکنند .بازی میتواند شخصیت کودک را بسازد و روح
انساندوستی ،مشارکت و همکاری را در او به وجود آورد.
در دورهای که فروش کتاب شــرایط مطلوبی ندارد و بازیهای رایانهای وقت زیادی از اوقات فراغت کودکان و
نوجوانان را به خود اختصاص دادهاند ،همت باالی ناشرانی که در حوزة بازی و سرگرمی کتاب منتشر میکنند،
جای قدردانی دارد.
در این دوره از جشنواره ،گروه داوران پس از بررسی کتابها به نتایج زیر دست یافتند:

نقاط قوت کتابها:
 éتالش ناشران برای تولید کتابهای تألیفی متناسب با فرهنگ بومی؛
 éمتناسبسازی کتابهای ترجمهای با ایجاد تغییراتی در متنها و تصویرها.
نقاط ضعف:
کمی کتابهای ترجمه بر کتابهای تألیفی؛
 éغلبة ّ
 éوجود ابهام در معرفی بازیها؛
 éرعایت نکردن تناسب سطح دشواری سرگرمیها با گروه سنی؛
 éوجود ایرادهای ویرایشی و انجام نشدن نمونهخوانی؛
 éنداشتن پیشگفتار و مقدمة روشنگر در برخی آثار؛
 éاستفاده از منابع خارجی بدون ذکر مأخذ؛
 éناهمخوانی تصویرگریها با متن.
پیشنهادها:
 éتوجه بیشتر به کتابهای تألیفی؛
 éبهکارگیری نویسندگان ،ویراستاران و مترجمان کارآزموده و آشنا با موضوع؛
 éمشاوره با کارشناسان حوزة بازی و سرگرمی؛
 éگردآوری بازی و سرگرمیهای مناسب از منابع متفاوت و تولید کتاب با ذکر مأخذ.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری پیشدبستانی :کتابهای آموزشی
رخساره فضلی ( ،)1343اراک
دکترای روانشناسی تربیتی ،دبیر ،سرگروه آموزشی ،کارشناس مسئول ،مشاور معاون وزیر ،مدیرکل
دفتر آموزش پیشدبســتانی و معاون آموزش عمومی و معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش ،و
مؤلف کتابهای« :راهنمای آموزش در کالسهای چندپایه»« ،بخوانیم و بنویســیم»« ،راهنمای
تدریس اجتماعی ،جغرافیا و تاریخ»« ،وضعیت افت تحصیلی در نظام آموزشــی عمومی کشــور»،
«چرا بچهها مدرسه را دوست ندارند» و « خودآموز تدریس در چند پایه».
بعضی ســوابق علمی ـ پژوهشی ایشان عبارتاند از :راهنمایی و مشاورة پایاننامههای دانشجویان
کارشناس ارشــد ،ارائة مقاالت متعدد در «فصلنامههای تعلیموتربیت» و «خانواده و پژوهش» ،و
ارائة الگویی برای ارتقای کیفیت آموزش دختران روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته.

مریم اسفندیاری ( ،)1356ری
کارشناسیارشد مدیریت آموزشی ،آموزگار ،مدرس ،مدیر و مربی پیشدبستانی ،سرگروه آموزشی،
مدیر اجرایی گروههای آموزشی شهرســتانهای تهران ،و رئیس ادارة دفتر آموزش پیشدبستان.
از جمله ســوابق علمی و پژوهشــی ایشــان ،همکاری در پروژههای علمی و پژوهشــی در «دفتر
آموزش پیشدبســتان» ،تدریس در دورههای ضمنخدمت مربیان پیشدبســتانی ،و داوری آثار
«دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» است .از مهمترین آثار تألیفی وی نیز میتوان از کتابهای
چهارجلــدی کتاب کار کــودک با عنوان «دنیای مــن» ،مجموعة کتابهای کــودک «ادارةکل
آموزشوپــرورش شهرســتانهای تهران» ،و کتــاب گلواژههای امید (پیشدبســتان) در وزارت
آموزشوپرورش نام برد.

اعظم فتحی ( ،)1349زنجان
کارشناسیارشد فلسفة آموزشوپرورش که به مدت  15سال در سمت مربی و مؤسس پیشدبستان
و آموزگار پایة پنجم ابتدایی در آموزشوپرورش خدمت کرده است .تألیف کتابهای کار «کودک
پاییز ،زمســتان و بهار» ،و مجموعة کتابهای «کودک مربی ایــران» و عضویت در کمیتة تألیف
آموزشوپرورش پیشدبستان استان تهران و عضویت در کارگروه تخصصی طراحی ،تدوین برنامة
درســی شایســتگیهای مربیان با همکاری دانشــگاه فرهنگیان و آموزشوپرورش پیشدبستانی
وزارتخانه از جمله سوابق علمی و اجرایی اوست.
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ٔ
بیانیه گروه داوری
پیشدبستانی :کتابهای آموزشی
در طول هفت ســال اول زندگی کودک ،یعنی سنین پیشدبســتانی ،پایه و اساس شخصیت او شکل میگیرد.
جدی گرفتن آموزش مناســب در این ســنین به قدری حائز اهمیت اســت که اگر کشوری با سیاستگذاری و
برنامهریزیهای صحیح بستر آن را فراهم کند ،رشد و پیشرفت آتی خود را صددرصد تضمین کرده است.
یکی از مهمترین و مؤثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است .دورانی که در آن شخصیت فرد پایهریزی
میشــود و شکل میگیرد .باید به همة ابعاد وجود کودک ،شامل رشد اجتماعی ،عاطفی ،شخصیتی و هوشی او
توجه داشت .این ابعاد عواملی تعیینکننده و اساسی هستند که از دوران کودکی شکل میگیرند .کودک کوچک
شده فرد بزرگسال نیست ،بلکه شخصیتی منحصربهفرد است و ویژگیهای خاص خود را دارد.
در گروه داوری پیشدبســتانی کتابهای آموزشــی  65عنوان کتاب در دو حوزه تألیف و ترجمه به جشنواره راه
پیدا کردهاند که کتابهای تألیفی کمتر خالقانه نگارش یافته بودند و مطالب تکراری داشتند .پراکندگی تولیدات
ن میدهد که ویژگیها و نیازهای کودکان برای مؤلفان و
بدون توجه به شــناخت کودکان و ویژگیهای آنان نشا 
ناشران بهخوبی درک و شناسایی نشدهاند.
ُ
نقاط قوت و ضعف کتابها
یکی از نقاط قوت این بود که امســال تعداد کتابهای تألیفی نسبت به کتابهای ترجمهای فراوانی بیشتری
داشــتند و در وضعیت بهتری قرار گرفته بودند .این موضوع نشان میدهد توجه مؤلفان به تألیف برای کودکان
این گروه سنی معطوف شده است.
از نقــاط ضعف ،باید به موضوع درک نکردن تفاوت دو مقولــة «کتاب برای کودک» و «کتاب دربارة کودک»
اشــاره کرد .این دو موضوع به جهت ساختاری میباید تفکیک شوند تا شاهد تولید منابع آموزشی و کتابهای
تخصصی در هر دو حوزه باشیم .در منابع ،هر دو مقوله در یک گروه و با محتوای درهمتنیده مطرح شدهاند که
باعث میشود ،در ارزیابیها دقت الزم صورت نگیرد.
پیشنهادها
 éضوابط و معیارهای ارزیابی منابع برای کودکان و دربارة کودکان بازبینی و بازتولید شود.
 éبــا توجه به طیف نتایج ارزیابی و ســطحبندی محتواهای مورد تأیید ،نتایج بر اســاس این درجهبندی ،در
فهرستگان رشد و سایت مربوطه معرفی شود.
 éدرج مجوز مربوطه یا هولوگرام تأییدیة سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی روی کتابها الزامی شود؛ تا
امکان رصد کتابهای دارای تأییدیه برای عموم وجود داشته باشد.
 éطی نشســتهای تخصصی ،همایشها و ...با حضور مؤلفان و ناشــران منابع آموزشی و رسانههای تخصصی
کودکان گروه سنی پیشدبستان ،معیارها و ضوابط تولید منابع معرفی و تبیین شوند تا سبب همسویی اندیشهها
ش در راستای تحقق هدفها شود.
و تال 
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری پیشدبستانی :کتابهای داستانی
جعفر ابراهیمی نصر (متخلص به شاهد ـ  ،)1330اردبیل
دارندة نشــان درجة یک هنری در ادبیات ،شاعر ،نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ،و
«جنگ ادبی آیش» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
سردبیر ُ
از جمله ســوابق خدمتی او ،همکاری با مجالت رشــد (از نخستین شمارههای آنها) ،همکاری با
انتشــارات مدرســه و انتشارات رشد ،مسئول شورای شــعر کانون پرورش فکری ( 22سال) ،دبیر
جشــنوارة کتاب کودک در کانون (سه دوره) ،دبیر جشــنوارة مطبوعات کانون (هفت دوره) ،داور
کتاب سال جمهوری اسالمی ( 10دوره) ،داور جشنوارة کتاب رشد (دو دوره) ،داور و سرداور کتاب
دفاع مقدس (دو دوره) ،نویسندة برنامة کودک رادیو (به مدت  10سال) و برندة جایزة بزرگ «مداد
پرنده» و چندین جایزة دیگر است.

مجید راستی ( ،)1333تهران
کارشناســی ادبیات انگلیســی و مؤلف کتابهای «دنیا میخواست به دنیا بیاد»« ،ماجراهای علی
کوچولو (دو جلدی)»« ،پســر کوچولویی به نام غوره (چهار جلدی)« ،پادشاهی که کشورش را گم
کرد»« ،جوجهتیغیهای پســرعمو»« ،بیبی و بابا (ســه جلدی)» و «آرزوی آدم آهنی» .از جمله
سوابق علمی ـ پژوهشی او فعالیت در حوزة ادبیات کودک و برگزاری کالسهای نویسندگی خالق
در حوزة ادبیات کودک اســت .سردبیری مجلة «رشــد کودک» به (مدت سه سال) ،عضویت در
شورای ســردبیری مجالت رشد دانشآموزی و ســردبیری مجلة «گلک» نیز از سوابق اجرایی او
محسوب میشوند.
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علی باباجانی ( ،)1352اراک
کارشناسیارشــد زبان و ادبیات فارسی ،سردبیر «مجلة قاصدک» ،دبیر ادبی «مجلة دیدار آشنا»،
کارشــناس ادبی ادارة ارشاد قم ،سردبیر «فصلنامة میثاق کوثر» ،و کارشناس ادبی «مجلة روزهای
زندگی».
از ســوابق علمی ـ پژوهشــی وی میتوان به تألیف نزدیک به  70کتاب ،از جمله مجموعة دوازده
جلدی «قصههای حنانه» ،مجموعة شش جلدی «یک نفر او را دوست دارد» ،مجموعه داستان طنز
«آقای بیرویه» و «تو را صدا میزنم» ،مجموعة نیایشهای حیوانات اشــاره کرد .ایشان همچنین
در مدارس ،مراکز آموزشی و فرهنگسراها تدریس میکند.

ٔ
بیانیه گروه داوری
پیشدبستانی :کتابهای داستانی
در بررســی آثار و کتابهای شــعر و قصه پیشدبستانی در جشنواره شــانزدهم داوران ذکر این نکات را الزم
میدانند:
کمی ،پیشــرفت قابلتوجهی
نســبت به ســالهای پیش ،آثار پیشدبســتانی ،هم از نظر کیفی و هم از نظر ّ
داشتهاند .اما بهنظر میرسد که هنوز برای رسیدن به وضعیت ایدهآل راه زیادی داریم.
تعداد آثار متوسط قابل قبول بین کتابها زیاد شده است؛ ولی بهنظر میرسد که نویسندگان و شاعران و نیز
تصویرگــران ما ،گاه خالقیت الزم را در بهوجود آوردن یک کتاب خوب درنظر نمیگیرند و در اینباره دقتنظر
ندارند.
تصویرگران گاهی بیش از اندازه به دنیای فانتزی نزدیک میشــوند؛ لذا داوران نظر تصویرگران را به این نکته
جلب میکنند که بهتر است به واقعگرایی در تصویرگری این گروه سنی بیشتر نزدیک شوند .گاهی ذهنگرایی
و ورود به دنیای فانتزی در تصویرگریها ،مربوط به دنیای خردساالن نیست ،بلکه مربوط به دنیای ذهنی خود
تصویرگران است .این موضوع گاهی در داستانهای تألیفی نیز به چشم میخورد.
جای داســتانهای واقعگرایانه در آثار این گروه سنی خالی است یا تعداد آنها بسیار اندک است .تصویرگران
بهتر است به جای پرداختن به فرم به دنیای واقعی تخیالت خردساالن نزدیک شوند.
به ناشــران نیز توصیه میشود ،در نشــر آثار برای کودکان و نوجوانان ،تنوع موضوعی را بیشتر مدنظر داشته
باشند .برخی فقط برای خردساالن کار میکنند و گروه سنی کودک و نوجوان مغفول میماند.
ترجمهها نسبت به سالهای پیش بهتر شدهاند و در انتخاب آنها دقتنظر بیشتری اعمال شده است.
در پایان یادآور میشــویم ،بسیاری از آثار خردساالن (پیشدبستان) ،بهویژه در شعر و داستان ،آثاری مناسب
کودکان دبستانی هستند که با زبان پیشدبستانی بیان شدهاند.
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گروه داوری تاریخ و زندگینامه
حشمتاهلل سلیمی ( ،)1344اسالمآباد غرب
دانشآموخته رشــتة تاریخ در دورة کارشناسیارشــد ،مدرس تاریخ در دورة متوســطه ،ریاست
دپارتمان علوم اجتماعی دبیرســتان البرز و کارشــناس پارهوقت دفتر تألیف کتابهای درسی .از
آثار وی میتوان «مبارزات روحانیون و وعاظ مســاجد به روایت اسناد»« ،اسنادی از اشغال ایران
در جنگ جهانی دوم»« ،تاریخشناســی پیشدانشگاهی» (متناسبسازی با رویکرد آموزش از راه
دور) و کتاب درسی «تاریخ پایة دهم رشتة علوم انسانی» را نام برد .اجرای طرح پژوهشی «تحلیل
ت و یادگیری علوم انسانی و
خطمشــیها ،اســناد مصوب ،پژوهشها و منابع معتبر با حوزة تربی 
مطالعات اجتماعی» ،دیگر فعالیت علمی ـ پژوهشی اوست .ایشان همچنین در سوابق اجرایی خود،
کارشناسی معاونت پژوهشی «بنیاد ایرانشناســی» و کارشناسی «مرکز پژوهش و اسناد ریاست
جمهوری» را دارد.

سیدحسن رضوی خراسانی ( ،)1344سمنان
دکترای تاریخ با  30سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر دبیرستان ،مدرس دانشگاه
فرهنگیان و مراکز ضمن خدمت ،و عضو شورای برنامهریزی کتابهای درسی تاریخ .وی از مؤلفان
کتابهای درســی تاریخ از جمله تاریخشناسی دوره پیشدانشگاهی ،تاریخ ایران و جهان باستان،
تاریخ از اســام تا پایان صفویه و تاریخ  3اســت .کتابهایی چون «تاریخ ایران در عهد زندیه» و
«تاریخ ایران در دوره تیموریان» از انتشارات قدیانی« ،جامعهشناسی نظام جهانی» و «تاریخ ایران و
جهان ( » )2از انتشارات پیشدانشگاهیان و مقاالتی مانند «بررسی و ارزیابی جایگاه حاکم در انواع
جوامع مورد نظر فارابی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را نیز در کارنامه خود دارد.
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کوروش فتحی ( ،)1350سنندج
دکترای تاریخ با  21سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش و دانشگاههای فرهنگیان ،تربیتمعلم،
پیام نور ،شهید بهشتی ،و آزاد اسالمی واحد شهر ری ،و مؤلف کتابهای «ایران در عصر غزنویان
و ســلجوقیان» و «تجددخواهی ایرانیان» .ایشان در تألیف کتاب درسی تاریخ  3همکاری داشته و
همچنین مدیر اجرایی گروههای آموزشــی ،مشاور مدیر کل و سرگروه تاریخ استان کردستان نیز
بوده است.

بیانی ٔه گروه داوری تاریخ و زندگینامه
حوزة تاریخ بهطور عام ،بخشــی از رســالت تقویــت مؤلفههای هویتی را عهدهدار اســت .توجه به جنبههای
فکری ،فرهنگی و اجتماعی جامعه از رهگذر تاریخ ،مخاطبان را با مؤلفههای اساســی هویتی آشــنا میکند و
موجب استحکام باورهای جمعی و انسجام اجتماعی میشود .حوزة تاریخ ظرفیت گستردهای در اختیار مؤلفان،
مترجمان و ناشــران قرار میدهد تا از رهگذر آن بتوانند ،به نیازهای فکری مخاطبان عالقهمند پاســخ شایسته
دهند.
تعداد  26عنوان کتاب در زمینة تاریخ و زندگینامه به جشنواره رسیده است که از نظر موضوعی در مقایسه با
دورههای پیشین از تنوع بیشتری برخوردار هستند .همچنین موضوعهای جدیدی از نظر حیات اجتماعی زنان
و تاریخ تحوالت نشر در ایران ،بین آثار دیده میشود .نوعی خالقیت نیز در ارائة محتوای زندگینامهها به چشم
میخورد که آنها را از شیوههای پیشین متمایز کرده است.
از جملة نقاط قوت که میتوان برای بعضی از کتابهای این دوره برشمرد ،از این قرار است :استفاده از منابع و
مآخذ معتبر؛ گویاسازی و ارائة توضیحات الزم در پانویس؛ استفاده از محرکهای بصری جذاب؛ توجه به حجم
متناسب با شرایط سنی گروه دانشآموزان.
کاســتیهایی که در کتابها دیده میشــوند ،به چند دســتة ســاختاری ،محتوایی ،نگارشــی و فنی قابل
تقســیمبندیاند :نامناسب بودن فصلبندی و اســتفاده نکردن از عنوانهای فرعی ،رعایتنشدن اندازة حرفها
و فاصلة کلمات و ســطرها با یکدیگر ،بیکیفیتی محرکهای بصری ،روان نبودن و یکدست نبودن متن از نظر
انشــایی ،صفحهآرایی نامناسب ،رعایت نکردن اصول معرفی منابع در پاورقی و در کتابنامه ،و نداشتن فهرست
اعالم از جمله ایرادها و کاســتیهای کتابها بهشــمار میرود .همچنین در بیشــتر کتابها به نیاز مخاطبان و
هدفهای برنامة درسی و کتاب درسی توجه نشده است.
گروه داوران ،ضمن قدردانی از تالش مؤلفان ،مترجمان و ناشران ،نکات زیر را بهعنوان راهکارهای پیشنهادی،
به منظور افزایش کیفیت کتابهای کمکآموزشی ،یادآور میشود:
 éتوجه بیشتر به نیازها ،عالقهها و سطح درک و فهم مخاطبان به ویژه دانشآموزان؛
 éمتناسبسازی آثار با هدفهای برنامة درسی و کتابهای درسی؛
 éکیفیتبخشی به محرکهای بصری ،دقت در انتخاب رنگها و قرار گرفتن محرکها در محلهای مناسب؛
 éتوجه بیشتر به تحوالت حوزههای فکری ،اجتماعی و سیاسی و گشودن افقهای تازه پیش روی مخاطبان.
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گروه داوری تربیتبدنی
محسن حالجی ( ،)1347تهران
دکترای تربیتبدنی و علوم ورزش با بیش از  27ســال سابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان
دبیر تربیتبدنی منطقة  19تهران ،کارشــناس مسئول ،رئیس گروه ،معاون و سرپرست ادارة کل
تربیتبدنی در حوزة ستادی و استادیار دانشگاه فرهنگیان ،و مؤلف کتابهای «نظریههای سازمان
و مدیریت»« ،اهداف و راهبردها در آموزش تربیتبدنی»« ،راهنمای معلم تربیتبدنی پایة ششــم
ابتدایی» .وی در تألیف راهنمای معلم تربیتبدنی دورههای اول و دوم متوســطه همکاری داشته
اســت .مدیر و مشاور ورزشی شهرداری منطقة  ،15رئیس انجمن شنای دانشآموزان کشور ،عضو
شــورای برنامهریزی دفتر تألیف تربیتبدنی «ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی» و عضو
هیئتتحریریه و شــورای سردبیری فصلنامة «رشد آموزش تربیتبدنی» ،از سوابق اجرایی ایشان
است.

امید جهانسوز ( ،)1342شیراز
دانشــجوی دورة دکترای رفتار حرکتی ،مدرس مراکز تربیتمعلم کشور ،عضو شورای برنامهریزی
و تألیف کتابهای درســی تربیتبدنی ،مؤلف کتاب «حرکات ورزشــی ویژة جانبازان و معلولین»
و عضو هیئتعلمی دانشــگاه فرهنگیان .ایشان مترجم سه عنوان کتاب تخصصی در زمینة ورزش
است.
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سعید خسروی ( ،)1344کرمانشاه
کارشناسیارشد مدیریت و برنامهریزی ورزشی با بیش از  30سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش.
وی در حــال حاضر معاون مدیر کل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشــی اســت .عضویت در
شورای تحقیق استان کرمانشاه ،تهیة آییننامة مسابقات ورزشی به شیوة مدرسة قهرمان ،تألیف و
گردآوری مبحث روانشناسی ورزشی برای ویژهنامة رقابتهای تخصصی معلمان تربیتبدنی ،عضو
گروه مؤلفان کتاب دستنامة آموزگاران و تهیة آییننامة جشنوارة فرهنگی ـ ورزشی دانشآموزان
دورة ابتدایی از جمله فعالیتهای اجرایی و تحقیقی ایشــان است .وی ناظر کل مسابقات ورزشی
دانشآموزان ،مدیر اجرایی مســابقات ورزشــی کارکنان بسیجی پایگاه شــهید شهسواری وزارت
آموزشوپرورش ،و سرپرست تیم ملی هندبال دانشآموزان پسر اعزامی به مسابقات جهانی 2010
بوده است که تیم مزبور به مقام دوم جهان دست یافت.

بیانی ٔه گروه داوری تربیتبدنی
تربیتبدنی بهعنوان سبکی از تعلیموتربیت دارای ظرفیت رشد دانشآموزان در حوزههای یادگیری است .سواد
جسمانی مهمترین کلیدواژ ة حوزة سالمت و تربیتبدنی محور اصلی تولید برنامههای تربیت بدنی و سالمت در
مدرسههاست.
اکنون در کنار برنامة درســی ملی ،راهنمای برنامة درسی سالمت و تربیتبدنی به تولید کتابهای راهنمای
معلم تربیتبدنی منجر شده است .تولید این کتابها خطوط اصلی محتوای درس تربیتبدنی را بهشکلی رسمی
و مصوب نشانه میرود.
برای تحقق هدفهای هر حوزة تربیت و یادگیری و راهنمای برنامة حوزههای یادگیری ،بستة آموزشی تعریف
ب کمکآموزشی است.
شده است که یکی از عناصر این بسته ،کتا 
گذشــته از کموکیف کتابهای آموزشی در حوزة ســامت و تربیتبدنی ،امروزه شواهد حاکی از آن است که
تعداد کتابهای تولید شده ،چه تألیفی و چه ترجمهای ،نسبت به حوزههای دیگر کم است .از این رو باید ،با نگاه
توسعهای ،عرصه و میدان را برای ناشران و مؤلفان در تولید هر چه بیشتر این کتابها باز گذاشت تا بهتدریج هر
ساله با تعداد کتابهای بیشتری روبهرو باشیم و از بین آنها کتابهای مفید را انتخاب کنیم.
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گروه داوری تعلیموتربیت دینی
پرویز آزادی ( ،)1356هشترود
دکترای علوم قرآن و حدیث ،معاون پژوهشی دانشکدة علوم و تحقیقات و نویسندة کتاب «مؤلفههای
معنایی حق در قرآن کریم» ،و مقاالت علمی تخصصی «نژادپرســتی رژیم صهیونیستی» و «نقش
معتزلة بصره در پیریزی نظریة اعجاز» .ایشان در تألیف چند درس از کتابهای درسی هدیههای
آسمان و پیامهای آسمان با «دفتر تألیف و برنامهریزی و تألیف کتب درسی» همکاری داشته است.
از دیگر فعالیتهای وی میتوان به عضویت در هیئتتحریریة مجلة «رشد آموزش معارف اسالمی»،
تدریس در دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،مدیریت گروه علوم قرآن
و حدیث دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) اشاره کرد.

مصطفی فیض ( ،)1361سمنان
دکترای فلســفة دین و مسائل جدید کالمی ،عضو شورای برنامهریزی و تألیف کتابهای پیامهای
آســمان متوسطة اول ،دین و زندگی متوســطة دوم و اصول عقاید رشتة معارف ،عضو کمیسیون
برنامةهای درسی و تربیتی شــورای عالی آموزشوپرورش ،عضو کارگروه تخصصی تأمین و تولید
محتوای تعلیموتربیت اســامی دانشــگاه فرهنگیان و عضو حلقة علم و دین ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی است و به تدریس دورههای ضمنخدمت کشوری و استانی معلمان و دبیران
دینی پرداخته اســت .وی اکنون به تحصیالت حوزوی مشغول است .از جمله فعالیتهای علمی ـ
پژوهشی او میتوان به تألیف کتاب درسی اخالق ( 8اخالق فردی) ،مشارکت در تألیف کتابهای
دینی و منطق دورة متوسطه ،و همکاری در تولید راهنمای برنامة درسی دورة متوسطة اول ،اشاره
کرد.
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محمدحسین میرباقری ( ،)1332قم
کارشناسیارشد قرآن و حدیث ،مدیر ســابق دارالقرآن بنیاد شهید انقالب اسالمی ،مدیر مسئول
مؤسســه فرهنگی_هنری مشتاق ،و از همکاران واحد قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی.
ایشــان مدرس علوم و معارف اسالمی دانشگاه تربیتدبیر شــهید رجایی و یکی از مؤلفان کتاب
درسی قرآن دورة اول متوسطه است که در تألیف چند جلد کتاب آموزش مفاهیم قرآن همکاری
داشته است.

بیانی ٔه گروه داوری تعلیموتربیت دینی
تألیف و انتشــار کتاب در موضوع تعلیموتربیت دینی نقش اساســی در شــکلدهی به شخصیت دینی کودکان و
نوجوانان دارد .این کتابها ،عالوهبر تأمین نیازهای فکری دانشآموزان ،میتوانند منشــأ تولید محصوالت فرهنگی و
هنری فراوانی باشند .در این حال ،نویسندگان کتابهای دینی کودکان همواره تالش خود را در جهت تغذیة فکری
دانشآموزان مبذول داشتهاند .مسئلة اساسی در این میان اهتمام به معیارهایی است که میتوانند اثر تولیدی را برای
مخاطب از جنبههای متعدد جذاب و او را به مطالعة کتاب ترغیب کنند.
طی ســالهای اخیر ،تولید آثار در زمینة ادبیات دینی کودکان و براســاس نیــاز مخاطبان از جنبة کمی و کیفی
جهش قابل توجهی داشته است .از میان آثار متعددی که به جشنوارة ارسال شدهاند ،پس از داوریهای اولیه 29 ،اثر
برای داوری در جشنواره انتخاب شدند .از میان این تعداد ،در پاالیش اولیه  15اثر برای داوری دقیقتر و انتخاب اثر
برگزیده و تقدیری به مرحله بعد رفتند .پس از بحث و تبادل نظر میان داوران ،از میان این تعداد ،شش اثر بهعنوان
نامزد معرفی شدند.
کتابهای برگزیده دارای نقاط قوت قابل توجهی بودند که از جمله به این موارد میتوان اشاره کرد:
 éپرداختن به موضوعهای کام ً
ال مورد نیاز و توجه مخاطب و برطرف ساختن نیازهای بهروز مخاطب.
 éتوجه به کتابسازی متناسب با سن مخاطب و جذاب ساختن کتاب از نظر جلوههای بصری.
 éبه کار بردن قلم مناسب سن مخاطب و برقراری ارتباط مؤثر و مناسب.
 éبیان مطالب و محتواهای دارای اعتبار علمی قابل قبول و صحیح.
در عین حال کتابهای موجود دارای نقاط ضعفی نیز بودند که شایســته اســت ناشــران و مؤلفان محترم به این
جنبهها توجه بیشتری داشته باشند:
 éتصویرسازیهای ضعیف و به دور از جذابیت برای مخاطبان.
 éطرز بیان ضعیف به نحوی که برای مخاطب کودک و نوجوان جذابیت الزم را ندارد.
 éبیان موضوعهای تکراری و غیرمتناسب با نیازهای مخاطبان.
 éضعف علمی مطالب کتابها.
شایسته است مؤلفان و ناشران محترم به این جنبهها توجه داشته باشند تا در سالهای آینده شاهد تولید آثار فاخر
و ارزشمندتری باشیم:
 éتوجه به نظرات کارشناسان تعلیموتربیت دینی و ارائة اثر قبل از مرحلة نهایی تولید به کارشناسان برای ارزیابی
و بیان نقاط قوت و ضعف.
 éالگو قرار دادن آثاری که معیارهای الزم برای برگزیده شدن را دارا بودند و توانستهاند از جهات متعدد معیارهای
الزم را کسب کنند.
 éاهمیت دادن به کتابسازی و تصویریگری متناسب با سن مخاطب.
 éپرهیز از بیان مطالبی که بارها تکرار شدهاند و پرداختن به موضوعهای متعددی که در تعالیم دینی وجود دارند
و اص ً
ال به آنها پرداخته نشده است یا کمتر مورد توجه واقع شدهاند.
 éپررنگتر ساختن جنبة اخالقی دین با بیان سیرة زندگی پیامبران و ائمه با روشهای جدید و جذاب.
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گروه داوری حسابداری و بازرگانی
عادل پیغامی ( ،)1352تهران
دکترای علوم اقتصادی ،عضو گروه تألیف کتاب درســی اقتصاد (از سال  ،)1380همکار مشاورهای
دبیرخانة شورای عالی آموزشوپرورش و سازمان پژوهش و برنامهریزی ،عضو کارگروه علوم انسانی
ســند تحول بنیادین ،عضو کمیسیون تعلیموتربیت شورای عالی انقالب فرهنگی آموزشوپرورش،
و عضو هیئتعلمی دانشــکدة معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) .ایشان مؤلف آثاری
به این شرح اســت« :تعلیموتربیت اقتصادی» (دو جلد)« ،سواد مالی»« ،مؤلفههای نرم در تالقی
اقتصاد و فرهنگ»« ،جســتارهای اقتصاد مقاومتی» (شش جلد)« ،گفتارهای عدالت اجتماعی»،
«نیکوکاران نابکار» و «ثروت ملل».

محمد یوسفی ( ،)1342تهران
کارشناسیارشــد حســابداری ،مدرس رشتة حسابداری در دانشــکدههای انقالب اسالمی ،شهید
شمسیپور ،شــریعتی ،ولیعصر(عج) و دانشگاه فنیوحرفهای ،عضو کمیســیون برنامهریزی دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درســی در رشتة حســابداری ،و عضو کارگروه برنامهریزی درسی رشتة
حســابداری دانشــگاه فنیوحرفهای .ایشــان به تصحیح و بازنگری کتابهای رشــتة حسابداری
هنرستانهای فنیوحرفه ای نیز پرداخته است.

زهرا شیرزاد ( ،)1350تهران
کارشناسیارشد حسابداری ،هنرآموز رشتة حسابداری هنرستان ،سرگروه آموزشی رشتة حسابداری
مالی ادارة کل شهرســتانهای استان تهران و عضو گروه آموزشی رشتة حسابداری بازرگانی ادارة
کل شهر تهران با  22سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش.
از سوابق اجرایی ایشان میتوان به داوری مسابقات علمی و عملی رشتة حسابداری ،داوری جشنوارة
حمایت از تولیدکنندگان ،همکاری در تدریس دورة تربیتدبیر دانشگاه شهید رجایی ،همکاری با
گروه برنامهریزی درسی و تألیف دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنیوحرفه ای و کاردانش،
و همکاری با گروه برنامهریزی درسی امور مالی و بازرگانی سازمان آموزش فنیوحرفهای اشاره کرد.
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در عصر حاضر ،حسابداری و بازرگانی از مهمترین دغدغههای بشر در سبک زندگی و ارتقای اقتصاد هر کشور
و محیط کسبوکار است .از اینرو نشر و چاپ کتابهای مربوط و دقتنظر به نیازهای جامعه و نسل جوان در
عرصة اقتصاد و حســابداری ،کمک شایانی به اشــاعة فرهنگ اشتغال و رعایت اخالق حرفهای و نیل به اقتصاد
سالم در کشور خواهد کرد.
ب رشد در گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،متأسفانه تعداد کتابهای
در شــانزدهمین دورة جشنوارة کتا 
مورد تأیید بسیار قلیل بود و این امر امکان انتخاب کتابهای برتر و شایسته را با محدودیت مواجه ساخت .طبعاً
نیازسنجی دقیق از مخاطبان و آسیبشناسی فضای کسبوکار کشور موجب خواهد شد تا کتابهای منتشرشده
از غنا و اثربخشی بیشتری برخوردار شوند.
هیئتداوران ،نوآوری در محتوا و موضوعها ،پاسخگویی نسبی به نیاز مخاطبان ،توجه به عرصههای نو از سوی
مترجمان جدید ،و توجه به ارزشهای اســامی در برخی از آثار مورد داوری را از نکات قوت این دوره میداند.
در عین حال ،نبود تناسب با مخاطب حوزة تعلیموتربیت ،اعم از دانشآموز هنرجو ،معلم و هنرآموز ،فقدان تنوع
در موضوعها ،و تناسب نداشتن مطلب با فرهنگ ایرانی اسالمی از نقاط ضعف حوزة نشر در این عرصه محسوب
میشــود .همچنین حضور نداشتن ناشران تخصصی و شناختهشدة کتابهای حسابداری و اقتصاد در جشنواره
قابلتأمل است.
هیئتداوران موارد زیر را بهمنظور بهبود و ارتقای فضای نشر حوزة حسابداری و بازرگانی پیشنهاد میدهد:
 éناشران مخاطبان محدودة سنی  12تا  18سال را هدف اصلی خود قرار دهند.
 éناشــران گرامی با عنایت به نیازهای متنوع مخاطبان و گسترة برنامههای درسی ،تنوع الزم را در کتابهای
حسابداری ،مدیریت ،بازرگانی و اقتصاد تأمین کنند.
 éهمســو و همگام با تحوالت برنامة درســی و در جهت تکمیل زنجیرة آموزش ،با تأکید بر لزوم آموزشهای
کاربردی و عملی ،تولید کتابهای مهارتمحور و کارگاهی را وجهة همت خود قرار دهند.
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گروه داوری داستان کودک
مرجان فوالدوند ( ،)1349جهرم
دکترای ادبیات فارســی ،مؤلف هشت کتاب در ردة سنی کودکان و نوجوانان ،سردبیر مجله رشد
ب «طوطی و بازرگان»
دانشآموز ،سردبیر مجله همشهری بچهها به مدت چهار سال ،و مترجم کتا 
که در فهرســت برگزیدگان «کتابخانة بینالمللی کودک مونیخ» قرار گرفت و از چندین جشنوارة
کشــوری نیز جایزه دریافت کرد .از سوابق اجرایی ایشان میتوان به سرداوری «جشنوارة ربع قرن
ب رشد» در بخش کودک و
دفاع مقدس» در بخش خاطرات (ســال  ،)87داوری «جشــنوارة کتا 
نوجوان (ســال  ،)94داوری و سرداوری ســه دورة جشنوارة کتاب کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوان ،و داوری جایزة پروین اعتصامی در بخش کودک و نوجوان (سال  )95اشاره کرد.

جعفر توزندهجانی ( ،)1341نیشابور
دانشآموختة رشــتة اتومکانیک هنرستان اقبال الهوری کرمان ،دبیر و عضو هیئت مدیرة انجمن
نویسندگان کودک و نوجوان ،و مؤلف کتابهای «میهمانی دیوها»« ،کرمی که هیوال شد»« ،افسون
زنگ»« ،بهشت گمشدة بابام» ،و «چرا دریا عصبانی شد» .وی به مدت هفت سال با مجالت رشد
همکاری داشته و چند سال مسئول داستان نوجوان دوچرخه بوده است.

فروزنده محمد خداجو ( ،)1341کرمانشاه
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ،نویسندة مجالت رشد و مؤلف بیش از  100جلد کتاب است که از
مهمترین آثار وی میتوان به این موارد اشاره کرد« :اینجا در پرده منم»« ،من و عجیب و غریب»،
«روزی که لیمویی بود» (نامزد کتاب سال « ،)1395دوستت دارم ایران» و «سرزمین ما ایران»،
(که دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را دریافت کرد) .برخی از کتابهای وی
از جشنوارة پروین اعتصامی و جشــنواره کتاب شهید حبیب غنیپور لوح تقدیر دریافت کردهاند.
وی همچنین بهعنوان نویسندة برگزیدة دهة  1360-1370لوح تقدیر گرفت.
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داوری جشنوارة کتاب رشد فرصت مغتنمی است تا کتابهای کودک و نوجوان منتشر شده در یک سال ،در
نگاهی کلی مقایسه و سنجیده شوند؛ فرصتی برای ترسیم شمایلی گویا از داشتهها و نداشتههایمان.
هیئت داوران بخش «داســتان کودک» حاصل این سنجش را به شــرح زیر به استحضار شما پدیدآورندگان،
منتقدان ،ناشران و اهالی رسانه میرساند:
کمی ،اکثر عنوانها و شــمارگان در اختیار کتابهایی است که در
 éهنوز همچون ســالهای پیش ،به لحاظ ّ
فرم و محتوا از استواری و هنرمندی الزم برخوردار نیستند .ورود مؤسسهها و ارگانهای مختلف ،به این حیطه
و چاپ انبوه کتاب برای کودکان ،براســاس هدفهای سازمانی و بدون یاری گرفتن از نویسندگان و تصویرگران
متخصص این حوزه ،یکی از دالیل ضعف این کتابها بود .امید است که بودجة نهادهای دولتی و غیردولتی برای
تولید کتابهای کودک با مشورت و همکاری متخصصان هزینه شود.
 éبا تأکید بر لزوم وجود کتابهای ترجمهای برای آشــنایی با تجربهها و داشــتههای هنر و ادبیات جهان ،و
نیز با توجه به تالش بعضی ناشــران برای انتخاب و انتشــار بهترین کتابهای کودک جهان در ایران که موجب
امتنان و قدردانی اســت ،نمیتوان این نکته را از نظر دور داشــت که کتابهای ترجمه ،که نه در محتوا و نه در
شکل ،برتری و برجستگی خاصی ندارند ،بازار کودک ایران را اشباع کردهاند .به نظر میرسد رعایت نکردن قانون
کپیرایت موجب شــده است تا بعضی از ناشــران بدون هیچ هزینهای بتوانند کتابی را به شکل آماده به دست
آورند ،تکثیر و منتشر کنند و از این رو حساسیت الزم را برای انتخاب کتاب نداشته باشند .امیدواریم با تصویب
قوانین الزم این امر سامان پذیرد.
 éتعداد کتابهایی که در آنها به موضوعهای مورد نیاز کودکان ،طرح مسئله ،حل مسئله و «شنیدن صدای
دیگری» توجه شده باشد اندک بود.
 éتقویت نقد تخصصی در ادبیات کودک با همکاری پژوهشگران ،دانشجویان و استادان این رشته میتواند به
تشخیص سره از ناسره و ارتقای سطح ادبی کتابها یاری رساند.
در نهایت چشمانتظار و امیدواریم که اهالی رسانه نیز همت و جدیت بیشتری برای معرفی کتابهای خوب به
خانوادهها و کودکان بهکار گیرند ،زیرا آنان میتوانند حلقة اتصال کتاب و مخاطب باشــند .کتاب خوب چراغی
است که تنها با شناختن و گشودنش روشن میشود و میتواند ظلمت و جهالت را گامی به عقب براند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

115

کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری داستان نوجوان و بزرگسال
مصطفی ُخرامان ( ،)1334تهران
کارشناسیارشــد ادبیات فارســی با بیش از  40عنوان کتاب ،از جمله« :دختران علیه دختران»،
«فرشــتهها از کجا میآیند» و «جناب قورباغه» .وی به مدت هفت دوره داور کتاب دفاع مقدس،
سه دوره داور کتاب سال و شش دوره داور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است .از
جمله کتابهای ایشــان که جایزه گرفتهاند ،میتوان «به جای دیگر» بهعنوان تقدیری« ،همیشه
رفیق» جشنوارة دفاع مقدس و «کاله حصیری» تقدیری سال  1395را نام برد .از مهمترین سوابق
اجرایی ایشان نویســندگی برای برنامة کودک رادیو ،مدیر فرهنگی «نشر افق» ،مدیر تولید «نشر
شهر» ،مسئول گروه کودک انتشارات علمی ـ فرهنگی و مدیر اجرایی «روزنامة آفتابگردان» است.

محمدمهدوی شجاعی ( ،)1343سلماس
کارشناسی علوم تربیتی ،با  31سال سابقة تدریس بهعنوان دبیر زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه،
و مسئول بخش داســتان نویسندگان حرفهای کیهان بچهها ،مدرس کالسهای داستاننویسی ،و
عضو شورای نویسندگان مسجد جواداالئمه (ع) .وی داوری چند دوره کتابهای آموزشی و تربیتی
رشد را نیز بر عهده داشته است.
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محمدعلی قربانی ( ،)1350شهریار
کارشناسیارشــد مترجمی زبان انگلیسی ،برگزیدة مســابقة بهترین مترجم کشور توسط «دفتر
مطالعات ادبیات داستانی» و برندة جایزة بهترین تیتر در جشنوارة مطبوعات کودک و نوجوان در
ســال  ،1394با آثاری چون «معلم روشنایی» 38« ،خطای رایج داستاننویسان»« ،آخرین رویای
یوسف» و «سردار خطیب».
از سوابق اجرایی او میتوان به مدیریت روابط عمومی «شرکت سداد ماشین» ( 10سال) ،کارشناس
داستان انتشارات مدرسه ،کارشناس انتشارات بنیاد شهید به مدت (پنج سال) ،مدیریت پروژة پایش
آثار داســتانی بنیاد ادبیات داستانی«،سردبیری مجلة رشد جوان» ،عضویت در شورای کارشناسی
مجلة رشد نوجوان ،و رشد معلم و رشد برهان متوسطه ۲اشاره کرد.
داوری پنج دوره جشنوارة کتاب نماز ،شش دوره جشنوارة شهید غنیپور ،پنج دوره جشنوارة بنیاد
حفظ آثار و یک دوره جشنوارة یوسف را نیز در کارنامة سوابق فرهنگی خود دارد.

بیانی ٔه گروه داوری داستان نوجوان و بزرگسال
کتابهای نوجوان و بزرگسال راهیافته به فهرست نهایی ،باید کتابهایی جذاب ،قابل دفاع و خواندنی باشند،
اما متأسفانه در کلیت کتابهای منتشرشده در حوزة نشر چنین نیست .باعث تأسف است که ناشران بزرگ (از
نظر تشکیالت و طمطراق) به کتابسازی روی آوردهاند.
متأسفانه نامزدها را با اغماض انتخاب کردیم .باید به عرض برسانیم که گروه داوری معتقد به خیرالموجودین
ب تقدیری رضایت دادیم.
است و به همین دلیل به کتا 
وقتی در یک بیانیة چندخطی ســه بار اظهار تأســف کردهایم ،یعنی حال کتاب و نشر خوب نیست .آیا همین
دلیل کافی نیست که کتابهای ترجمهای رونق داشته باشند؟
با وجود این ،ما کتابهای ترجمه را به نفع کتابهای تألیفی کنار گذاشتیم؛ با این باور که جایزة کتاب متعلق
به نویسنده است ،نه مترجم.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری رایانه
زهرا سلیمیزاده ( ،)1359اسالمآباد غرب
کارشناسیارشــد مهندســی کامپیوتر (هوش مصنوعی و رباتیک) ،مؤلــف کتابهای کاردانش و
فنیوحرفهای آموزشوپرورش و نیز کتابهای «طراحی صفحات وب مقدماتی»« ،طراحی صفحات
وب پیشرفته»« ،سیستمعامل مقدماتی»« ،سیستمعامل پیشرفته» برای «انتشارات دیباگران» ،و
«بستههای نرمافزاری (جلدهای اول و دوم)» ،برای «انتشارات گویش نو».
از ســوابق او در آموزشوپرورش میتوان به تدریس در آموزشــکدة فنی و هنرســتانهای فنی و
کاردانش ،سرپرســتی بخش هنرســتان ،عضویت در گروههای آموزشی و تکنولوژی منطقة هفت،
داوری جشــنوارههای خوارزمی و جشنوارة کتاب رشــد ،داوری کتاب رشد و رسانههای مکتوب و
غیرمکتوب سازمان پژوهش و برنامهریزی ،و تدریس در دورههای ضمنخدمت اشاره کرد.

مریم آزادی ( ،)1357تهران
کارشناسیارشــد مدیریت آموزشــی ،کارشناســی نرمافزار کامپیوتر با  10سال سابقة همکاری با
آموزشوپرورش در حوزة فناوری اطالعات منطقة  6تهران و در حوزة امور مالی و حســابداری ،و
همکاری با «دفتر انتشــارات و تکنولوژیآموزشی» بهعنوان ارزیاب محصوالت غیرمکتوب و منابع
مکتوب در حیطة رایانه از نظر محتوایی و ارزیابی فنی ،داوری دو دوره جشنوارة جوان خوارزمی در
سطح منطقه ،داوری وبالگها در پرسش مهر دانشآموزی و نیز داوری پانزدهمین جشنوارة کتاب
رشــد« .تحقیق در خصوص هوشمندسازی مدارس شهر تهران» در سال  1392نیز از فعالیتهای
علمی او محسوب میشود.

شهناز امین ( ،)1352تهران
کارشناسیارشــد مهندســی نرمافزار کامپیوتر ،مدرس دانشــگاه ،مؤلف بیــش از  10جلد کتاب
کمکدرســی 5 ،جلد کتاب درســی ،و بیش از  10مقاله تخصصی با  21ســال ســابقة خدمت
در آموزشوپــرورش و داوری جشــنوارة خوارزمی و داوری منابع غیرمکتوب ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی.
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بیانی ٔه گروه داوری رایانه
هیئتداوران گروه رایانه ،ضمن قدردانی از نقش ســازمان پژوهش برنامهریزی و جشــنوارة کتاب رشــد در
ارتقای جایگاه کتاب و کتابخوانی ،معتقد اســت ،این جشنواره توانسته جایگاه قابل قبولی در نهادهای متولی
تعلیموتربیت در جامعه ،حداقل در راســتای انتخاب کتابهای مناسب برای کتابخانههای مدرسهها پیدا کند و
مطالبهگری مدیران اهل علم از جشــنواره ،مبین جایگاه منطقی جشنواره کتاب رشد است .اما جایگاهی که در
بخشی از حوزهها بین ناشران و مؤلفان دارد ،هنوز با قابلیتهای جشنواره و ظرفیت آن فاصله دارد.
در یک دیدگاه میتوان کتابهای علوم رایانهای را از دو وجه دستهبندی کرد :یکی راهنماهای کار با نرمافزارهای
کاربردی ،و دیگری نگاه زیرساخت به علوم رایانه و مبانی پایهای آن.
راهنماهای کار چندان نیازمند نگاه علمی و موشــکافانه نیستند و تمام کتابهای عرضهشده در این جشنواره
بهصورت راهنمای کار با نرمافزار ارائه شدهاند .این کتابها ،توسط شرکتهای طراح برنامه عرضه میشوند و تنها
تفاوت آنها در شیوه و زبان ارائه است .اما در بخش نگاه زیرساختی و مبانی علوم رایانه ،به شدت ضعف رویکردی
احساس میشود که البته مطالبة مخاطبان نیز در این راستا بیتأثیر نبوده است .برای دستیابی به جایگاه علمی
و در شأن این شاخه ،نگاه عمیقتر به مباحث پایهای در حوزة نشر ضروری است.
البته در جشنوارة امسال شاهد افزایش مشهود کیفیت چاپ ،صفحهآرایی و گرافیک کتاب بودیم که خوشبختانه
نشاندهندة نگاه دقیقتر در این حوزه است.
هیئتداوران گروه رایانه پس از جمعبندی نتایج داوری ،یکی از کتابها را شایستة تقدیر اعالم کرد .بیان شیوا
و روان مطالب ،صفحهآرایی استاندارد ،ارائة مثالهای ملموس و کاربردی از ویژگیهای شاخص این کتاب است.
امیدواریم در آیندة نزدیک شاهد افزایش کیفیت محتوا و عمقبخشی به آن در حوزة رایانه باشیم.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری روانشناسی

عزتاهلل فوالدی ( ،)1348خرمآباد
دکترای تخصصی مشــاوره در مرحلة دفاع از رساله ،و مشاور «شــورای عالی آموزشوپرورش» با
 30ســال سابقة خدمت در آموزشوپرورش كه  20سال آن را در حوزة ستادی و سایر سازمانها،
از جمله «مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان» ،معاونت آموزش ابتدایی ،شــورای عالی
آموزشوپرورش ،معاونت پرورشــی و تربیتبدنی گذراندهاســت .وی همچنین با سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشــی ،معاونت برنامهریزی و نیروی انسانی ،سازمان ملی جوانان ،ستاد مبارزه با
مواد مخدر کشــور ،وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان نظام روانشناسی کشور همکاری
داشته است.

میترا عبدوس ( ،)1347تهران
کارشناسیارشــد روانشناســی تربیتی با نزدیک به  27سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش
بهصورت مشاور دبیرســتان ،دبیر ،سرگروه درس روانشناسی در مناطق و شهر تهران ،کارشناس
پژوهش دفتر امور زنان در وزارتخانه ،و مدیر داخلی مجلة رشد مشاور مدرسه.

علیرضا غالمی ( ،)1347تهران
کارشناسیارشــد روانشناسی با  23سال ســابقة کار در وزارت آموزشوپرورش در پست مشاورة
تحصیلی ،مدیر داخلی مجلة رشــد مشاور مدرسه ،داور جشنوارههای کتابهای آموزشی و تربیتی
رشــد ،عضو هیئت تحریریة رشد معلم و داور جشنوارة خوارزمی .ایشان مؤلف بخشی از کتابهای
«روانشناسی سالمت»« ،روانشناسی سال سوم نظری» ،و مقالة پژوهشی «حافظة پنهان» است
که در «ژورنال اسكاندیناوی» به چاپ رسیده.
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بیانی ٔه گروه داوری روانشناسی
رشد دانش روانشناسی و مشاوره بهعنوان شاخهای علمی در کشور ،از گستره و سرعتی قابل قبول برخوردار
است .این رشد شگرف در علم و دانش سبب شده است ،کتابی که در حوزة سالمت هنوز از زیر چاپ در نیامده،
نیازمند بازنگری و اصالح شود.
خدمات مشــاوره و حوزههای مرتبط با آن ،در کشــور و ســازمانها مورد اســتقبال افراد و مردم قرار گرفته
و رشــتههای دانشــگاهی این حوزه با عالقهمندی جوانان و اســتادان جوان در حال پیگیری و توســعه است.
در چارچوب «ســند تحول بنیادین» ،وزارت آموزشوپرورش جایگاه ویژهای برای مشــاوره و استفاده از دانش
روانشناســی قائل است .بر این اساس ،در مدرسهها و دورههای تحصیلی حضور مشاوران پیشبینی شده است.
اســتفادة معلمان از دانش مشــاوره و روانشناسی ،برای رشد و ســامت همهجانبة دانشآموزان نیز ضروری و
انکارناپذیر است.
گروه داوری روانشناســی شــانزدهمین جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشــد ،از مشارکت مؤلفان،
مترجمان و ناشــران گرامی با ارائة آثار خود در این جشــنواره کمال قدردانی را دارد .از آثار ارســالی 27 ،اثر به
فرایند داوری وارد شدند .داوران براساس موازین علمی همة مساعی خود را برای ارزیابی منصفانه بهکار بستهاند.
آثــار از تنوع خوبی در حوزههای روانشناســی اجتماعی ،آموزشوپــرورش و کالس درس ،خانواده ،اخالق و
فضائل ،مشاوره و درمان ،و مسائل بینفردی ،برخوردار بودند .از نقاط قوت این دوره میتوان ،توجه به خالقیت
در حوزة چاپ کتاب و ذائقة خوانندگان ،رویکرد فرهنگیـ تربیتی ،و روزآمدی منابع را برشمرد.
در پایان بهمنظور تأکید بیشتر ،انتظار میرود عالوه بر اولویتدادن به کتابهای تألیفی در حوزة روانشناسی
و مشــاوره ،کتابها با دقت علمی و با توجه به مؤلفههای فرهنگیـ تربیتی برای ترجمه انتخاب شــوند تا عالوه
بر ارتقای علمی و تســهیل خدمات بهینه و کارامد حوزة روانشناســی و مشاوره ،بیش از پیش ،به رشد رویکرد
علمیـ فرهنگی و پاسخ به نیاز جوانان جامعه توجه الزم مبذول شود.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری ریاضی

دیانا فردین ( ،)1352خرمآباد
دانشــجوی دکترای ریاضی کاربردی با  24سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر،
کارشــناس گروه ریاضی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی ،ارزشیاب کتابهای ریاضی دوم و
ششم دبستان ،عضو کارگروههای «رویکرد»« ،اهداف» و «ابتدایی» دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
درسی ریاضی ،داور جشنوارة کتاب رشد در دو دوره ،مصحح و ناظر بینالمللی آزمونهای تیمز و
پرلز ،و مدرس آموزش ضمن خدمت .وی همچنین از مؤلفان «کتاب درسی ریاضی خودآموز دوم
دبیرستان آموزش از راه دور» و ویراستار علمی «کتاب فرهنگ ریاضی مدرسه» نیز بوده است.

سپیده چمنآرا ( ،)1350تهران
کارشناسیارشــد ریاضی با بیش از  26ســال ســابقة خدمت بهعنوان دبیر ریاضی دبیرستانهای
تهران ،مســئول گروه ریاضی دورههای ابتدایی و متوســطة  ،1مــدرس دورههای ضمن خدمت،
ســردبیر «رشــد آموزش ریاضی برهان متوسطة  ،»1معاون آموزشــی دبیرستان راه رشد و مدیر
داخلی رشد آموزش ریاضی .به عالوه ،وی مؤلف کتاب درسی «هندسة تحلیلی و جبر خطی» است
و مقاالتی نیز در مجلة رشــد برهان و در کنفرانسهای «آموزش ریاضی ایران» و «روانشناســی
آموزش ریاضی ایران» ارائه داده است.

سمیهالسادات میرمعینی ( ،)1359تهران
کارشناسیارشد مدیریت آموزشی و کارشناسی دبیری ریاضی با  19سال سابقة تدریس ریاضی در
دورة متوسطة  1و  ،2سرگروه ریاضی و درسپژوهی شهر تهران ،مصحح آزمون تیمز ،و کارشناس
همکار گروه ریاضی دورة متوســطة  1در دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی که مقاالتی را نیز
در «رشد برهان» به چاپ رسانده است.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

122

بیانی ٔه گروه داوری ریاضی
نگاهــی اجمالی به وضعیت کتابهایآموزشــی موجود ،بیانگر ناکارامدی ایــن کتابها برای ایجاد یادگیری
معنادار در دانشآموزان اســت .بسیار محتمل اســت که توجه ویژة حوزة نشر به انتشار این حجم از کتابهای
آموزشی تقریباً مشابه ،برخاسته از نیاز جامعة مخاطب (دانشآموزان) باشد.
بررسی روند آموزشی مدرسهها ،احتمال باال را بسیار پررنگتر میکند؛ چرا که متأسفانه وجود معضل کنکور،
شــکلگیری مدرسههای متنوع با آزمونهای ورودی مختلف ،تبلیغات فراوان و غالباً غیرعلمی برخی از رسانهها
در امور آموزشی ـ که در حقیقت اغواگر بخش اعظمی از خانوادههایی است که صرفاً به ایشان اعتماد کردهاندـ
به نادرست ،تصمیمگیرندگان آموزشی را بر آن داشته است ،به جای آنکه از ارزشیابی بهعنوان ابزاری ارزشمند
درجهت ارتقای آموزش ،و رشــد و شــکوفایی فرزندان این مرزوبوم استفاده کنند ،آن را به مثابة وسیلهای برای
موفقیــت در آزمونهای مختلف تلقی کنند (آموزش در خدمت ارزشــیابی) .این امــر موجب دوری مدارس از
هدفهای واقعی و واالی تعلیموتربیت شده و مسیری یکسویه را برای دانشآموزان پایهریزی کرده که خروج از
آن تقریباً غیرممکن است و بهعالوه ،بر شیوة هدفگذاری حوزة نشر هم اثرگذار بوده است.
به همین دلیل ،با وجود بیان شــفاف ویژگیهای کتاب کمکآموزشــی مناســب ،متأســفانه بخش اندکی از
کتابهای منتشرشده ویژگیهای الزم را برای راهیابی به مدرسهها و جشنوارة کتاب رشد دارند.
پس از بررسی کتابهای راهیافته به شانزدهمین جشنوارة کتاب رشد (در بخش ریاضی) ،گروه داوران مشاهده
کردنــد که درصد قابل توجهی از کتابها ترجمهای هســتند .این موضوع تأملبرانگیز ،هشــداری جدی برای
جامعة آموزش ریاضی ایران محســوب میشود .چرا که نشــان میدهد کتابهای تألیفی در حوزة ریاضی برای
دانشآموزان ،معلمان ،والدین و ...فاقد ویژگیهای الزم برای ورود به جشنواره هستند و ناشران در این حوزه به
چاپ کتابهای ترجمهای روی آوردهاند.
البته این امر میتواند برای جامعة آموزش ریاضی ایران فایدههایی داشته باشد ،اگر:
 .1کتابهای مناسب و غنی از نظر آموزشی برای ترجمه انتخاب شوند؛
 .2کتابهایی برای ترجمه انتخاب شوند که با برنامة درسی ایران و رویکردهای آموزشی آن همسو باشند؛
ب ارائه شود.
 .3ترجمهای مناسب و تخصصی از کتا 
متأســفانه در کتابهای راهیافته به شــانزدهمین جشنواره کتاب رشــد ،به موارد فوق کمتر توجه شده بود.
گروه داوران بخش ریاضی نبود کتابهای کمکآموزشــی مناسب در جامعة آموزشی ریاضی مدرسهای ایران را
بســیار جدی تلقی میکند .در این راستا پیشنهاد میشود ناشران و مؤلفان در تألیف کتابهای کمکآموزشی
بــه رویکردهــای نوین آموزش ریاضی و مبانی مطرح در این حوزه توجه کنند و در این امر از متخصصان کمک
بگیرند.
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گروه داوری زبان عربی
معصومه ملکی ( ،)1355اراک
دانشــجوی دکترای مطالعات ترجمة عربی .عضویت در شــورای برنامهریــزی درس عربی و دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درســی ،عضو انجمن زبان و ادبیات عرب ایران ،عضو اصلی انجمن عربی
دانشگاه تهران ،مسئولیت دبیرخانه راهبری کشوری درس عربی ،سرگروه عربی گروههای آموزشی
و دبیری عربی از سوابق خدمت وی در آموزشوپرورش است .مؤلف کتاب «بانوی قرآنپژوه مصری
عایشــه عبدالرحمن الحسینی» اســت و  18عنوان مقاله در کارنامة خود دارد .وی همچنین عضو
انجمن زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران و انجمن زبان و ادبیات عرب ایران است.

مهریسادات میرحسینی ( ،)1347تهران
کارشناســی زبان عربی با  27ســال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر عربی و نیز
عضویت در شورای برنامهریزی کتابهای درسی عربی پایة نهم ،همکاری در تألیف کتابهای عربی
پایههای هفتم و هشــتم ،تألیف 16جلد کتاب کمکدرسی ،همکاری در اعتباربخشی کتاب عربی
هفتم،تدریس در همایش دبیران شهر تهران و داور جشنوارههای استانی درسپژوهی و روشهای
تدریس برتر ،و جشــنوارة نوجوان خوارزمی .ایشان سرگروه عربی متوسطة  1شهر تهران ،سرگروه
دینی و عربی متوسطة  1منطقة  9و مدرس ضمن خدمت در سالهای 1391-92نیز بوده است.

سکینه مرادخانی ( ،)1348مشهد
کارشناسیارشــد زیستشناســی که از ســال  1375تاکنون بهعنوان دبیر عربی و زیستشناسی
مشــغول خدمت بوده اســت .ایشان تألیف کتابهای آموزشــی عربی متوسطة  1و  ،2کتابهای
داســتانی و کتاب کار الکترونیکی را نیز در کارنامة فرهنگی خود دارد و بهعنوان ســرگروه تألیف
داستان ،با انتشارات مدرسه همکاری کرده است.
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بیانی ٔه گروه داوری زبان عربی
زبان عربی زبان قرآن اســت و هر نوشتهای که ما را به قرآن رهنمون سازد ،شایستة تقدیر است .شانزدهمین
جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشــد در حوزة زبان عربی از آن نظر اهمیتی دو چندان مییابد که در
ســالیان اخیر ،برای اولین بــار کتابهای زبان عربی را در گروه جداگانهای مورد بررســی قرار داده و در جهت
آگاهیبخشــی ،آموزش و ارتقای کیفی برنامة درس عربی و ارائة الگوهای عینی ،مناســب و شایستة آموزشی و
تربیتی در حوزة زبان عربی اقدام کرده اســت .گروه داوری ،ضمن تشکر ویژه از برنامهریزان ،این توجه را به فال
نیک میگیرد و امید دارد در سالهای آتی این بخش از جشنواره با استقبال بیشتر مخاطبان روبهرو شود.
گروه داوران از تالشهای همة مؤلفان محترم کتابهای عربی حاضر در جشنواره قدردانی میکند و به اطالع
میرســاند ،آثار راهیافته به مرحلة نهایی طی چند مرحله ،مقایســه و ارزیابی شدند .در مورد نقاط قوت کتابها
تقویت رویکرد مشارکتجویانه و استفاده از ظرفیتهای بومی در تألیف برخی از آثار ،شایستة سپاس است .لذا
گــروه داوری از مؤلفان که آگاهانه و با دقت علمــی و نگاهی نو در جذب مخاطبان این حوزه با تقدم تربیت بر
آموزش همت نهادند ،تقدیر میکند و سپاس دارد؛ اما نگاه کنکورمدارانه برخی از کتابها سبب نوعی یکنواختی
در شــیوة ارائة مطالب و محتوای کتابها شده است .نبود نوآوری ،ضعف انسجام در محتوا و روش ارائة مطالب،
و نداشتن جذابیت ظاهری از مهمترین نقاط ضعف کتابهای مورد بررسی است.
واقعیت آن است که رویکرد آموزش زبان عربی در آموزشوپرورش بر مبنای «سند تحول بنیادین» و «برنامة
درسی ملی» تغییر کرده است و کتابهای درسی زبان عربی از «قاعدهمحوری» به ترجمه و درک و فهم متون
تغییر یافته اســت .در این رویکرد ،هدف اصلی و مأموریت درس عربی ،پرورش مهارتهای چهارگانة زبان عربی
بهمنظور فهم بهتر قرآن کریم و زبان و ادب فارسی است .انتظار میرود در عرصة پژوهش ،تألیف و نشر به این
موضوع توجه جدی مبذول دارند تا انشاءاهلل در دورههای آینده شاهد حضور مجدانهتری از عالقهمندان به زبان
قرآن باشیم.
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گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
مرجان سجودی ( ،)1351تهران
دانشــجوی دکترای برنامهریزی درســی ،مدرس آموزش ضمنخدمت ،و مؤلف کتابهای درسی
از جمله« :نگارش پایة یازدهم»« ،نگارش پایة ششــم دبســتان ،فارســیآموزی مقدماتی» (ویژة
غیرفارسیزبانان) ،و فارسیآموز (جلد چهارم از مجموعهای چهارجلدی).
از میان ســوابق اجرایی ایشــان میتوان به این موارد اشــاره کرد :عضویت در شورای برنامهریزی
کتابهای فارسی دوم و ســوم راهنمایی (قدیم)؛ عضویت در شورای برنامهریزی کتابهای هفتم
و هشتم ،سرگروهی زبان و ادبیات فارســی وزارت آموزشوپرورش ،داوری مسابقات پرسش مهر،
مســئول پژوهش مجتمع بینالمللی تهران ،عضویت در هســتة مرکزی آموزش جهانی و مدرس
دورههای تأمین مدرس دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری(از سال  89تا کنون).

نصراهلل کیا ( ،)1345نوشهر
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی با  25سال سابقة تدریس در مناطق مختلف شهر تهران در
دورة متوسطه ،ارزیاب دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،و نویسندة مجموعه داستان «هیمههای
نیمسوز» و مجموعه شعر «یاد و یار».

صدف گلمرادی ( ،)1355ایالم
دکترای زبان و ادبیات فارســی با  20سال ســابقة تدریس در آموزشوپرورش ،تدریس درسهای
تخصصی ادبیات فارســی در دانشگاه پیام نور ،تدریس در دانشگاه الزهرا (س) ،همکاری با دانشگاه
غیرانتفاعی آلطه و تدریس در دانشگاه فرهنگیان ،و داوری مجلة علمی ـ پژوهشی «ادب معاصر»
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ .ایشان نویســندة مقالة «روایت پژوهی» است که در
بخش پوســتر دومین همایش تربیتمعلم دانشــگاه فرهنگیان ارائه شد و نیز «نقد ساختارگرایانه
اشــعار منوچهر آتشــی در مجموعة خاک» است که در نهمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بیرجند پذیرفته شد.
رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

126

بیانی ٔه گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
قسم به قلم و آنچه مینگارد.
گویند اگر در خویش میل نوشتن سراغ کردی ،باید در تو سه چیز باشد :شناختی ،هنری و سحری« .شناخت»
موسیقی کلمات« ،هنر» ساده و بیپیرایهنویسی ،و «سحر» عشق و عالقه به آنانی است که نوشتة تو را میخوانند.
هیئت داوری زبان و ادبیات فارسی شانزدهمین دورة کتاب رشد ،ضمن آرزوی موفقیت برای کلیة نویسندگان،
کمی و
ناشــران و دســت اندرکاران شرکت کننده در جشنواره ،امید واثق دارد که در دورههای بعدی با افزایش ّ
کیفی آثار ،جشنواره تداوم یافته و از این رهگذر ،شاهد رشد و تعالی تولیدات ارزشمند باشد.
اهمیت حوزة زبان و ادبیات فارســی بر کســی پوشیده نیست و در بیان شیوای رهبر معظم انقالب اسالمی به
روشــنی جلوه نموده است« :زبان فارسی یک زبان زنده ،شیرین ،گســترده و برخوردار از خصوصیات برجستة
زبانشناسی است که هیچ محدودیتی ندارد و تمام مفاهیم مهم و ظریف و دقیق و جدید را میتوان با آن بیان
کرد» (مجلة پرسمان ،شهریور  ،91ش .)116
با توجه به اهمیت حوزة زبان و ادبیات فارسی ،شایسته است ،ناشران و نویسندگان ارجمند در آثار خود بیش از
پیش به مضامینی چون خودباوری ،سبک زندگی ،گویش ،زبان و اقلیم توجه کنند .همچنین از آنجایی که یکی
از مهمترین رویکردهای کتابهای ادبیات و نگارش« ،مهارتمحوری» اســت ،به تولید آثاری با محتوای تقویت
مهارت نگارش و شیوههای خالق نوشتن توجه بیشتری مبذول دارند .توجه به عناصر بصری نیز از دیگر نکاتی
است که بر اثربخشی و جذابیت کتابها میافزاید.
بررسی آثار این دوره حاکی از آن است که نویسندگان با بضاعت بیشتری در این حوزه قلم زدهاند ،از این رو،
هیئت داوران خرســندی خود را نسبت به رشد کیفی آثار دریافتی اعالم میدارد و برای تمامی عزیزانی که در
این مسیر خطیر گام نهادند ،آرزوی توفیق روزافزون دارد.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
		
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند

دیوار زندگی را زینگونه یادگاران
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران
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گروه داوری زیستشناسی
محمد ابراهیمی ( ،)1345تهران
کارشناسی زیستشناسی ،کارشناسیارشد علوم گیاهی و دکترای زیستشناسی سلولی ـ تکوینی،
مدرس ضمن خدمت زیستشناسی و آزمایشــگاه  ،2مدرس دبیرستانها ،مراکز پیشدانشگاهی،
مجتمع پیامبر اعظم(ص) و دانشــگاه شــهید شــرافت ،مؤلف همکار در تألیف کتابهای درسی
زیستشناسی 1و آزمایشگاه ،زیستشناسی 2و آزمایشگاه ،و زیستشناسی سالهای دهم ،یازدهم،
دوازدهم و پیشدانشگاهی ،و مؤلف و مترجم کتابهای فتوسنتز ،مونوترپنها ،میکوریزا و بیولوژی
شوپرورش» و همکاری با شــبکة رشد بهعنوان
ســولومون .وی همکاری با «شــورای عالی آموز 
کارشناس محتوایی نرمافزار در بخش زیستشناسی را نیز در کارنامة علمی و فرهنگی خود دارد.

سیدعلی آلمحمد ( ،)1350تهران
کارشناسیارشــد ژنتیک ،مدیر علمی «نشر نوشــتار» و عضو هیئت تحریریة مجلة «رشد آموزش
زیستشناســی» ،مؤلف کتابهای درسی زیستشناسی  2 ،1و  ،3زیستشناسی پیشدانشگاهی
 1و  ،2زیستشناســی و آزمایشــگاه  1و  ،2راهنمای معلم زیستشناسی  1و  2و زیستشناسی
و آزمایشــگاه ،و کتابهای «میدانی چرا مارها پوســت میاندازند» برای «انتشــارات مدرسه»،
«زیستشناســی با رویکرد مولکولی» و «ویروسها» برای «انتشارات فاطمی» ،تعدادی کتابهای
آموزشــی و مقالههای تحلیلی و پژوهشی در مجالت رشد و کتاب ماه علوم و فنون ،و ویراستار 9
عنوان از مجموعة  29جلدی مفاهیم پایه در علومتجربی ،لوح فشردة چندرسانهای راهنمای معلم
علومتجربی ،و لوح فشردة چندرســانهای زیستشناسی پیشدانشگاهی .وی همچنین کارشناس
گروه زیستشناســی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی ،عضو شــورای تحریریة «انتشارات
فاطمی» ،عضو هیئت تحریریة مجلة علمی «گنجینه» ،مدرس دورههای ضمنخدمت فرهنگیان و
داور دورههای هشتم و نهم جشنوارة کتاب رشد بوده است.
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اعظم غالمی ( ،)1351ازنا
دکترای فیزیولوژی جانوری ،با  25سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر دبیرستان،
مــدرس مراکز آموزش عالی دانشــگاه فرهنگیان ،همکار طرح اعتباربخشــی کتابهای علوم تازه
تألیف شده ،و مؤلف کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم پایة یازدهم و کتاب زیستشناسی پایة
دوازدهم .از دیگر خدمات اجرایی ایشان میتوان به این موارد اشاره کرد :مدیر گروه زیستشناسی
پردیس نسیبه تهران ،هدایت پایاننامههای دانشجویان رشتة علومتجربی و زیستشناسی ،و داوری
مقاالت کنگرههای علمی .تألیف مقالههای علمی و تخصصی ،از جمله «بررسی دخالت گیرندههای
دوپامینرژیکی هیپوکامپی در کســب و بیان ترجیح مکان شرطیشــدة ناشی از مورفین در موش
بزرگ آزمایشــگاهی نر ،پانزدهمیــن کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ( »)ISCاز جمله ســوابق
علمی ـ پژوهشی اوست.

بیانی ٔه گروه داوری زیستشناسی
آموزش در کشور متأثر از برنامة دولتی است .تغییر نظام آموزشی نیازهای جدیدی را باعث شده است .آموزش
رســمی در راســتای تحقق این هدفهاست و کتاب درســی که یکی از اجزای آن بهشمار میآید ،نمیتواند به
تنهایی باعث تحقق همه هدفهای آن شــود .کتابهای آموزشــی یکی از ابزارهای الزم برای رســیدن به این
هدفهاست.
زیستشناسی در دنیای امروز رویکردی کلنگر و تلفیقی دارد و میکوشد ضمن پیبردن به رازهای آفرینش،
در بهبود زندگی انســان نقش داشته باشد .تلفیق علم و زندگی یکی از هدفهایی است که برنامة درسی دنبال
میکند و نیازمند تهیة منابع مفید اســت .جای خالی چنین منابعی در میان کتابهای جشنواره بسیار پررنگ
اســت .بیش از نیمی از کتابهای رســیده در حوزة کمکدرســی و با نگاه آزمونمحور تهیه شدهاند .همچنین
کتابهای ارسالی قریب به اتفاق دارای ظاهر و کیفیت چاپ مطلوب هستند.
تقریباً همه کتابهای کمکدرسی با نگاه آزمونمحور تولید شدهاند و نیازهای برخاسته از برنامة درسی را پاسخ
نمیدهند .بنابراین آن گروه از کتابهایی که در چنین راستایی نوشته شدهاند ،حتی اگر با توجه به هدف کنکور
کتاب خوبی باشــند ،در حوزة دانشافزایی مدنظر برنامة درســی حرف چندانی برای گفتن ندارند .ضمن اینکه
تعداد کتابها و ناشــران مشارکتکننده بسیار کم اســت .کتابهایی هم که در حوزة دانشافزایی کارکردهاند،
بیشتر در گروه فرهنگنامهها قرار گرفتهاند ،در حالیکه باید در فرایند علمورزی و تفکر علمی وارد شوند.
امید اســت به همت اهالی قلم و آموزش ،برای تقویت سواد و تفکر علمی و مهارت حل مسائل علمی در کنار
دانش پایه و بهروز و پرهیز از ســطحینگری و آزمونمحوری ،کتابهای مناسبی برای دانشآموزان فراهم شوند
تا پاسدار ارزشها و تعالیم فرهنگ واالی ایرانی اسالمی باشند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

129

کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری شعر ،خاطره و نثر ادبی
افسانه موسوی گرمارودی ( ،)1347تهران
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی با  20سال سابقة تدریس در «دبیرستان فرزانگان تهران»
و  10سال سابقة سردبیری مجلة رشد نوآموز ،نگارندة آثار متعددی نظیر« :سی حکایت از زندگی
امام رضا(ع)» برای انتشــارات مدرسه« ،گاهی پر آب گاهی کم آب» برای انتشارات کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان« ،آقای آدم آقای پلنگ» برای انتشــارات امیرکبیر ،و «بوی خوش گل
محمدی» ،و برندة جوایزی چون جایزه کتاب سال جشنواره شهید غنیپور ،جایزه و دیپلم افتخار و
لوح زرین جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جایزه کتاب سال رضوی
شده است.

سیدامیر ساداتموسوی ( ،)1369مالیر
کارشناسی فیزیک و کارشناسیارشد تاریخ علم ،نویسندة مجلههای رشد جوان ،نوجوان و نوآموز،
مدرس مدارس سمپاد و غیردولتی ،عضو شورای سردبیری مجالت رشد ،سردبیر مجلة رشد جوان،
دارندة مدال طالی جهانی المپیاد نجوم که آثارش در چند دوره در بخش شــعر جشــنوارة طنز
مکتوب برگزیده شده است .دبیری کمیتة دانشجویی المپیاد جهانی نجوم سال  1388و سردبیری
مجلة دال در سال  ،1390از سوابق اجرایی ایشان بهشمار میرود.

کبری بابایی ( ،)1361تهران
کونوجوان ،کارشناس دفتر تألیف کتابهای درسی دورة
دانشجوی کارشناسیارشــد ادبیات کود 
پیشدبســتانی ،مدرس تربیتمربی پیشدبســتان ،داور جشــنوارة گام اول خانه کتاب ،برگزیدة
جشــنوارههای شعر فجر ،پروین اعتصامی ،و شــعر کودک اصفهان ،و برگزیدة دو دوره کتاب سال
ســام بچهها ،با بیش از  60عنوان کتاب در حوزة ادبیات کودک و نوجوان .از مهمترین ســوابق
اجرایی او میتوان برگزاری سه دوره جشنوارة فیلم کوتاه در مرکز شمارة  22کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،و مسئولیت روابط عمومی کانون را نام برد.
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بیانی ٔه گروه داوری شعر ،خاطره و نثر ادبی
اهمیت و ارزش کتابخوانی برکسی پوشیده نیست .در این میان ،شعر و ادبیات یکی از بهترین ابزارهای ایجاد
تخیل و تفکر برتر و تقویت خوانش و زبانآموزی در مخاطبان اســت و میتواند به کســب تجربههای تازه و باال
بردن سرانة مطالعه در کشور منجر شود.
با وجود این و با توجه به شمار مخاطبانی که میباید در سطح کشور از ادبیات مناسب گروه سنی خود بهرهمند
شــوند و کتابهای مورد نیازشان را در دسترس داشته باشــند ،انتظار میرفت کتابهای بیشتری به دست ما
برسد .اما آمار پایین و حجم کم کتابهای رسیده به دبیرخانة جشنواره ،گویای اتفاقی دیگر بود.
داوران گروه شــعر و نثر ادبی ،از کسانی که آثارشان را به این جشنواره رساندند ،تشکر میکند و امیدوارند در
ســالهای آینده شاعران و ناشران بیشــتری کتابهای خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند .البته
بیان این نکته ضروری است که در سالهای اخیر ،انتشار کتابهای شعر و نثر ادبی بهخصوص در بخش نوجوان
با مشــکالت عدیدهای روبهروست که بیان این مشکالت در این مقال نمیگنجد .از میان کتابهای راهیافته به
مرحلة دوم ،تعداد بسیار زیادی از کتابها تجدید چاپ بودند و به همین دلیل از چرخة داوری کنار رفتند .اگر
چه تجدید چاپ کتابهای ارزشــمند گذشته باعث مســرت است ،اما هدف جشنواره بررسی کتابهای تألیفی
جدید است.
داوران این دورة جشنواره ،با در نظر گرفتن مواردی همچون سالمت و درستی زبان و کالم یا نثر روان ،لحظات
ناب شاعرانه ،هماهنگی قالب و محتوا ،بیشتر به تأثیرگذاری ،دید تازه و محتوای اثر توجه داشتند.
در مجموع پس از بررســی کتابهای منتشر شده در سال گذشته میتوان گفت ،کمرنگ شدن شاعرانگی در
برخی آثار ،ضعف تألیف ،و نداشــتن نگاه تازه از موارد قابل توجه و قابل ذکر در آثار رسیده بود .به همین سبب
تالش و نظر داوران در بازخوانیهای متعدد کتابها به این موضوع معطوف بود که از میان کتابهای رســیده،
دقت نظر مؤلف و شــاعر در انتخاب موضوع و مضمون تــازه ،و برتری محتوا و القای آن به مخاطب مورد توجه
بیشتر قرار گیرد و آثار به جای القای تفکر فردی دربردارندة نکات مشترک و ارزنده انسانیباشند.
بر این اســاس کوشیدیم در کتابی که برگزیده و معرفی شده است ،محتوای مناسب برای گروه سنی نوجوان،
زبان ســالم و شیرین و مخاطبپسند ،دید تازة شاعر به موضوعها و از همه مهمتر ،کمرنگ نشدن شاعرانگی در
برابر بیان احساسات و عواطف شخصی هویدا باشد.
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گروه داوری شیمی

نعمتاهلل ارشدی ( ،)1346شیراز
دکترای شــیمی ،عضو هیئتعلمی گروه شیمی دانشــگاه زنجان ،سردبیر «رشد آموزش شیمی»،
مدرس دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ،و مؤلف کتاب شیمی سال اول متوسطه
با عنوان «شیمی برای زندگی» که موفق به دریافت جایزة ملی محیطزیست شده است .ایشان در
تألیف بخش شــیمی «فرهنگ بزرگ سخن» با دکتر حسین انوری همکاری داشته و به مدت 15
سال کارشناس مسئول گروه شیمی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی بوده است.

محبوبه زینالدین بیدمشکی ( ،)1348تهران
کارشناسیارشــد آموزش شیمی با  28سال ســابقة تدریس شیمی در دبیرستانهای منطقههای
 15و  13تهران ،و یکی از مؤلفان ســناریوی آموزشــی برای مجموعه فیلمهای آموزشی (آموزش
مفهومی شــیمی  )3و راهنمای تولید کتابهای آموزشی شیمی .وی در سه دوره موفق به کسب
رتبههای اول تا ســوم جشنواره تولید محتوای آموزشی شیمی شده است .همکاری با گروه شیمی
دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی و داوری پانزدهمین جشــنوارة کتاب رشد از دیگر سوابق
اجرایی او محسوب میشوند.

کیوان قدامی ( ،)1349تهران
کارشناسیارشــد شــیمی معدنی از دانشگاه علم و صنعت با  23سال ســابقة تدریس در مناطق
گوناگون شــهر تهران ،و مجری پروژههای تحقیقاتی بهینهســازی آســفالت (آسفالت اصالحشده
کمصدا) ،اســتخراج مواد مؤثر تخمشــربتی ،و استخراج سیتریک اســید از لیموترش .همچنین
ویراستاری کتابهای کمکدرسی انتشارات «گاج» و «ساد» و همکاری در پروژههای دانشگاه علم
و صنعت را در کارنامة علمی و پژوهشی خود دارد.
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بیانی ٔه گروه داوری شیمی
هیئتداوران ضمن ابراز خرســندی از برگزاری جشنوارة کتاب رشــد و قدردانی از عزم راسخ دستاندرکاران
برای ادامة این فعالیت ارزشــمند و تأثیرگذار ،الزم میداند که در زمینة کتابهای آموزشی حاضر در جشنواره
به موارد زیر اشاره کند:
 éهمة کتابهای رسیده به مرحلة نهایی جشنواره ،از کم و کیف مطلوب و قابل قبولی برخوردار نبودند و برخی
نیز از جمله کتابهایی بودند که تا چندی پیش کارشناسان هم از بررسی آنها پرهیز میکردند.
 éدر مقایســه با گذشــته به نظر میرسد که گســترة دید نویسندگان و ناشــرانی که حوزة آموزش را برای
فعالیتهای خود برگزیدهاند ،بســیار محدود شده است .اگرچه میزان فروش کتاب برای ادامة کار ناشران بسیار
ضروری است و درعینحال نمیتوان نیاز دانشآموزان را به برخی از کتابهای بازارمحور نیز بهطور مطلق نادیده
گرفت ،ولی صرف توجه به ضمانت فروش و تولید کتابهایی عامهپسند ،رویکرد مناسبی بهویژه در حوزة آموزش
نیست.
ً
 éحقوق معنوی نویســندگان منابعی که از آنها برای نوشتن کتاب اســتفاده شده ،غالبا رعایت نشده است.
بهعبــارت دیگــر ،تألیف کتاب بدون بهرهگیری از هیچ منبع علمی یا بدون اســتناد به منابعی که از آنها بهره
گرفتهاند ،صورت پذیرفته است؛ رویکرد ناخوشایندی که شایسته نیست از سکویی به نام جشنواره به گسترش
آن دامن زد.
 éدر طراحی ساختار و محتوای کتابها نوآوری دیده نمیشود و بیشتر از قالبهای تکراری و به نسبت موفق
گذشته استفاده شده است.
 éالزم اســت ناشــران و نویسندگان کتابها به نقش چشمگیری که فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی و
عادتهای روزمرة نوجوانان و جوانان ایفا میکند و تأثیر غیرقابلانکاری که در فرایند یاددهی یادگیری و بهویژه
انتخاب و سازماندهی محتوای یک کتاب آموزشی دارد ،توجه بیشتری کنند.
 éباید از نگاه یکبعدی به نیازهای مخاطبان و بیتوجهی به انواع ســواد و مهارتهایی که شــهروندان جامعة
امروز ایران باید در قرن بیستویکم به آنها مجهز باشند ،پرهیز کرد؛ بخشی از بار آموزشهایی را که گنجاندن
آنها در کتابهای درســی به دلیل محدودیتهای گوناگون امکانپذیر نیست ،کتابهای آموزشی میتوانند به
دوش بکشند.
از ایــنرو ،هیئــتداوران ضمن ابراز دوباره نگرانی و نارضایتی از کم و کیف تولید کتابهای علمی آموزشــی
اعالم میکند که از میان  9کتاب رسیده به مرحلة نهایی جشنواره ،به اتفاق آرا هیچیک از کتابهای یادشده را
شایسته انتخاب بهعنوان کتاب برگزیده یا کتاب تقدیری نمیداند.
در مجموع این جشــنواره نشان داد که در تولید کتابهای علمی آموزشــی نهتنها پیشرفتی نکردهایم ،بلکه
پسرفت داشتهایم .هیئتداوران امید دارد که نویسندگان و ناشران محترم بیشتر به نشر کتابهایی همت گمارند
که یاریگر تحقق هدفهای برنامههای درســی باشند ،دانشآموزان را به کاوشگری و آموختن برای زندگی بهتر
تشویق کنند ،یا دستکم باری بر دوش نظام آموزشی کشور نگذارند.
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گروه داوری علوم تجربی

بهداد اصفهانی ( ،)1349تهران
کارشناســی علوم تجربی و کارشناسیارشــد برنامهریزی درســی با  25سال ســابقة خدمت در
آموزشوپرورش بهعنوان دبیر دورة اول متوسطة شهر تهران ،همکار دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
درسی ،سرگروه علوم تجربی شهر تهران ،مسئول دبیرخانة علوم تجربی شهر تهران ،مسئول گروه
درسپژوهی شهر تهران ،کارشناس مسئول آموزش متوسطة دور ة اول منطقههای  19و  2تهران،
معاون آموزش متوســطة منطقة  ،2و داور جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد .وی مؤلف
مجموعه کتابهای «آشتی با علوم» و طراح طرح نوین «ارزشیابی علوم تجربی» است.

فائزه فاضلی ( ،)1341تهران
دانشآموختة فیزیولوژی گیاهی در دورة دکترا ،مدرس دبیرســتان ،مراکز تربیتمعلم شهر تهران،
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شــهید رجایی ،مدیر گروه محیطزیست و معاون دانشکدة آموزشی
و پژوهشــی دانشکده مهندســی مواد و فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،عضو
گروه تألیف و شورای برنامهریزی گروه زیستشناسی ،محیطزیست و علوم تجربی دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درســی ،و مؤلف کتابهای علوم تجربی ،کتاب کار و راهنمای معلم ســوم تا ششم
ابتدایی« ،روش تحقیق در علوم تجربی» و «روش آماری در علوم تجربی» انتشارات دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی.

مرجان کلهر ( ،)1357تهران
کارشناســی دبیری علوم تجربی و کارشناسیارشد مدیریت (گرایش تحول سازمانی) ،با  22سال
ســابقة تدریس در مدارس نمونة دولتی ،تیزهوشــان ،غیردولتی و فرزانگان ،و معاون پژوهشی و
آموزشی مدارس ،مؤلف  2مقاله علمی_پژوهشی ،کتاب «اثر هوش هیجانی بر موفقیت و کارایی»،
و بیش از  15کتاب آموزشــی دیگر ،مدرس ســیدی آموزشی فیزیك ،شیمی و زیستشناسی به
مدت  5سال ،عضو انجمن علمی رفتار سازمانی ایران ،و ناظر علمی کتابهای تیزهوشان.
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«انجام کار سخت زمان میبرد ،انجام کار غیرممکن کمی بیشتر زمان میبرد».

نانسنـ کاشف نروژی
ما باور داریم که برای رســیدن به حداکثر استانداردهای کیفی در حوزة نشر هیچ غیرممکنی وجود ندارد .در
این فرایند ناشــران نقش فعالی در غنابخشــی به کتابهای علمیـ آموزشی برعهده دارند که هدف آنها ایجاد
نگرشها ،شایستگیهای پایه و مهارتهای مدنظر در حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی است.
گروه داوران حوزة علوم تجربی ،ضمن احترام به تالشهای فراوان ناشــران ،از میان  33عنوان کتاب راهیافته
به مرحلة نهایی ،هیچ کدام را شایستة دریافت عنوان برگزیده تشخیص نداد و در این مرحله از جشنواره ،چهار
ب شایستة تقدیر معرفی کرد.
عنوان کتاب را بهعنوان نامزد معرفی و از میان آنها یک کتاب را بهعنوان کتا 

برخی نقاط قوت کتابها
 éهماهنگی محتوا با عنوان و موضوع؛
 éرعایت تنوع هنری در استفاده از عکس و تصویر؛
 éپیوستگی و انسجام موضوعی در فصلها؛
 éایجاد انگیزه در مخاطب برای تشویق و تحریک به افزایش دانش؛
 éتوجه به مسائل زیستمحیطی و استفاده از کاغذهای بازیافتی.
برخی نقاط ضعف کتابها
 éنداشتن توجه کافی به ضرورت برخورداری از منابع و مآخذ؛
 éکمتوجهی به مسائل اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگی و بومیسازی؛
 éبیتوجهی به ارائة فعالیتهای فکری و عملی که پایة رشد تفکر علمی در مخاطب به حساب میآیند؛
 éنداشتن ویراستار علمی و حتی ویراستار ادبی و اشتباه در برگردان دقیق واژهها و اصطالحات علمی؛
 éکمبود آثار تألیفی در مقابل ترجمهای.
با توجه به آنکه الگوهای رفتاری در هر گوشة جهان با فرهنگ و مقتضیات محیطی و ویژگیهای زمانی و مکانی
آمیختهاند ،پیشنهاد میکنیم در زمینة تألیف کتابهای علمی ،نیازسنجی مناسبی از خوانندگان صورت گیرد.
ایــن مهم فقط با حضور بین مخاطبان و آموزشدهندگان آنها (معلمان و مربیان) میســر خواهد بود .بنابراین
بهترین راه ،تشکیل جلسه و ارتباط مؤثر بین ناشران ،معلمان ،گروههای آموزشی و مؤلفان خواهد بود« .به امید
آن روز».
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گروه داوری علوم تربیتی و مدیریت خانواده

محمدرضا حشمتی ( ،)1344تهران
کارشناسیارشــد آموزشوپرورش تطبیقی ،دبیر درس تفکر و سبک زندگی ،سردبیر مجلة «رشد
معلم» ،و یکی از اعضای تیم نویســندگان کتاب «فرهنگنامة مشاغل» که در سال  1392عنوان
کتاب برگزیدة جمهوری اسالمی ایران را به دست آورد .وی داوری چندین دورة کتابهای آموزشی
و تربیتی رشد را در کارنامة اجرایی خود دارد.

فرحناز نژادی پیلهور ( ،)1350اردبیل
کارشناسی روانشناسی بالینی وکارشناسیارشد روانشناسی تربیتی ،مجری کارگاههای آموزشی
و مهارتهــای زندگی در مدارس ،ارزیاب کتابهای حوزة علوم تربیتی و مدیریت خانواده ،مدرس
دانشــگاه جامع علمی ـ کاربردی ،مربی آموزش هنر درمانی ،و کارشــناس مسئول مراکز مشاورة
دولتی اســتان تهران و صدای مشــاوره ( )148در دفتر معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی .وی
همچنین دارای مقاالتی در زمینة هنر درمانی اســت و با ماهنامة «کودک سالم» و برخی نشریات
علمی ـ تخصصی همکاری دارد.

لیلی محمدحسین ( ،)1342تهران
کارشناسیارشــد زبان و ادبیات انگلیســی و معاون منابع انســانی «مؤسسة منظومة خرد» با 27
سال ســابقة آموزش زبان انگلیسی ،و طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی برای معلمان ،مدیران
و کارشناســان آموزشوپرورش .در «برنامة آموزشــی تضمین کیفیت در مدارس اسکاتلند» و نیز
«برنامة آموزشی ستاد فرهنگی ژاپن برای مدیران و معلمان دورة متوسطه» شرکت داشته و عضو
شورای برنامهریزی مجلة «رشــد آموزش راهنمایی» بوده است .از جمله آثار وی میتوان «مغز و
آموزش»« ،بینایی سیســتمی»« ،بهبود مستمر در کالس درس»« ،یادگیری از طریق همیاری»،
«تفکر خالق»« ،حل مســئله» و نیز ترجمة کتاب «خلق محیط یادگیرنده در کالس ،مدرســه و
جامعه» را نام برد.
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یکی از مهمترین دغدغههای امروز بشــر «تربیت» است .صاحبنظران علومتربیتی تالش میکنند با استفاده
از دانش ،روش و تجربههای زیســته ،زمینههایی را ایجاد کنند که جنبههای متفاوت رشد انسان برای «شدن»
مطلوب محقق شود .علومتربیتی رشتهای است پویا که باید بتواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان پاسخگوی
ت داوران گروه علومتربیتی و مدیریت خانواده ،شناسایی و معرفی
نیازهای انسان باشد .بر این اساس تالش هیئ 
کتابهایی بوده است که بتوانند راهنمای گروه مخاطبان (معلمان ،مدیران و اولیا) باشند.
در این دوره ،از  73کتاب رســیده به دبیرخانه ،پس از بررســی و مطالعة اولیه 30 ،عنوان کتاب برای مطالعة
عمیق و دقیق انتخاب شدند .متأسفانه در کتابهای راهیافته به جشنواره ،آگاهی نداشتن مؤلفان محترم از اسناد
باالدستی کام ً
ال مشهود است .همچنین تأکید میکنیم که روال ارزیابیهای اولیة کتابها در دبیرخانة جشنواره
به بازبینی دقیق نیاز دارد .علیرغم تأکید جشنواره بر چگونگی تألیف کتاب یا ترجمه ،شاهد کتابهایی هستیم
که منابع و مآخذ مشخصی ندارند و حتی فاقد مقدمه هستند.
نکتة دیگر فراوانی کتابهای ترجمه شــده انواع اشــکالهای تایپی و محتوایی است .متأسفانه چاپ کتاب به
هر قیمت و شــمارگان ،بدون رعایت ساختار مشــخص و صرفاً براساس انجام یک پایاننامه یا فعالیت پژوهشی
دانشجویی ،در این حوزه بسیار متداول است .شتابزدگی بعضی از مؤلفان در تنظیم کتاب ،و نام تألیف گذاشتن
بر کتابهایی که گردآوری بدون ســاختار محسوب میشوند ،از دیگر عیبهای برخی کتابهاست .شایان ذکر
است ،تلفیق دو گروه علومتربیتی و مدیریت خانواده در این گروه داوری کار را برای هیئتداوران سنگین کرده
اســت .به این دلیل که حوزههای فوق قابل تلفیق نیستند .بنابراین سعی شد از کتابهای هر دو حوزه براساس
امتیازهای کسبشده ،کتابهایی در گروه تقدیری قرار گیرند.
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گروه داوری علوم و مطالعات اجتماعی
حوری قاهری ( ،)1351ساوه
کارشناسیارشــد ژئومورفولوژی با  25سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان سرگروه
جغرافیای شــهر تهران ،عضو شورای برنامهریزی گروه جغرافیای دفتر تألیف ،عضو هیئتتحریریة
مجلة «رشــد جغرافیا» ،مدرس دورههای تأمین مدرس و تدریس در مدارس ایرانی کشــور قطر.
از جملة آثار او میتوان به مقالة «بررســی پتانســیلهای لرزهخیزی در تهران» ،جزوة آموزشــی
«جغرافیای قطر» (برای اســتفادة دانشآموزان ایرانی ســاکن قطر) و «راهنمای تولید کتابهای
آموزشی مطالعات اجتماعی» اشاره کرد.

فریبرز بیات ( ،)1342تویسرکان
دانشــجوی دکترای جامعهشناســی ،از جمله ســوابق خدمت وی در آموزشوپرورش ،دبیر مرکز
مطالعات راهبردی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،و سردبیر «سالنامة رشد» و نیز فصلنامة
«رشــد آموزش علوم اجتماعی» است .وی عضو تیم تدوین «پرســشنامة پیمایش ملی ارزشها
و نگرشهای ایرانیان در ســالهای  1379و  1382در تهــران» و مجری آن ،و مجری طرحهای
تحقیقاتی و «بررســی رابطة عامگرایی و اخالق در قرآن» «بررسی بحران اخالقی» (پژوهشی بین
شهروندان تهرانی) ،و «اخالق رسانهای و تغییر ارزشها بین شهروندان تهرانی» بوده است .از جمله
ســوابق اجرایی ایشان میتوان به دبیری گروه اجتماعی مدرسة همشهری ،دبیری گروه اجتماعی
روزنامة همشهری ،معاونت پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
دبیر سایت آموزش و پژوهش مدرسة همشهری و سردبیری فصلنامة «رسانه» اشاره کرد.

محسن صحرایی ( ،)1348شمیران
کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی ،با  20سال سابقة تدریس در دورة دوم متوسطه .وی مدرس
رســمی آموزش خانواده ،عضو گروههای آموزشی مطالعات اجتماعی و ارزیاب محصوالت آموزشی
دفتر ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی نیز بوده است.
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گروه داوری مطالعات اجتماعی ســپاس ویژة خود را از توجه «دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی» به نقش
کتابهای کمکآموزشــی و کمکدرسی در دستیابی آسانتر ،عمیقتر و لذتبخشتر دانشآموزان و معلمان به
هدفهای برنامة درسی ملی در حوزة مطالعات اجتماعی اعالم میکند .وسیع بودن مفاهیم و موضوعهای حوزة
مطالعات اجتماعی (تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعی ،اقتصاد و )...از یکسو ،و محدود بودن ساعت اختصاص داده
شــده در مدرسهها به این عنوانها ،از سوی دیگر ،سبب میشود منابع آموزشی غیردرسی در این حوزه اهمیت
ویژهای داشته باشد.
از  23عنوان کتاب درجة  1دریافت شــده 13 ،عنوان فقط به یک موضوع پرداختهاند .کتابهایی که مخاطب
آنها معلمان بودهاند از کیفیت محتوایی مناسبتری برخوردارند .همچنین به موضوعهای ،روز مانند بحران آب،
محیطزیست و حقوق شهروندی نیز توجه مناسبی صورت گرفته است.
از نقاط ضعف کتابهای این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 éکتابها از تنوع بسیار کمی در مفاهیم و موضوعهای حوزة مطالعات اجتماعی برخوردارند.
 éشــیوة ارائه محتوا در اغلب کتابهای دریافتی یکســان و یکنواخت اســت که با توجه به ویژگیهای سنی
مخاطبان ،تمایلی به مطالعه در آنها ایجاد نمیکند.
 éعنوانها و محتوای کتابها با یافتههای جدید علمی و شیوههای جدید آموزش تناسب کمی دارند.
 éدر حوزة تاریخ و جغرافیا عنوانها بسیار کم و دارای محتوای تکراری هستند.
پیشنهادها
 éتولید کتابهای دانشافزایی در راســتای هدفهای کتابهای درســی ،کاوشــگری و آموزش مهارتهای
جغرافیایی در دستور کار مؤلفان و ناشران محترم قرار گیرد.
 éبه تألیف کتابهایی که مخاطب آنها معلم است ،اهتمام جدیتری صورت پذیرد.
 éبــا توجه به گســتردگی این حوزه و جذاب بودن مفاهیم آن برای مخاطبــان ،نیازها و عالقههای مخاطبان
بررسی و فهرستبندی شود.
 éدر تألیف کتابها ،شیوههای جدید آموزشی و پژوهشی در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرند.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری فرهنگ و هنر
عالءالدین کیا ( ،)1342نوشهر
کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی وکارشناسیارشد جامعهشناسی که دبیری دبیرستانها و مراکز
آموزش ضمن خدمت ،همکاری با دفتر وزارتی حوزة ســتادی ،رئیس گروه آموزشوپرورش مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ،معاونت پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش و مدیریت کل
فرهنگی دانشــگاه فرهنگیان از جمله سوابق ایشــان در آموزشوپرورش است .وی دارای مدرک
خوشنویسی با درجة ممتاز از «انجمن خوشنویسان ایران» است ،بیش از  30پژوهش در حوزههای
تعلیموتربیــت و امــور فرهنگی و هنری انجــام داده و راهنمای بیــش از  100پایاننامه و پروژة
تحصیلی دانشجویی بوده است .همچنین ،عضو گروه پژوهش هنر «پژوهشکدة برنامهریزی درسی
و نوآوریهای آموزشی» ،عضو کمیتة داوری «اقدامپژوهیهای برتر معلمان» ،عضو هیئتتحریریة
مجلة «رشد آموزش هنر» و مدیر اجرایی جشنوارة فرهنگی و هنری دانشجوـ معلمان کشور بوده
است.

مرضیه پناهیانپور ( ،)1348تهران
کارشناســی هنرهای تجســمی با  23سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر هنر
مدارس ،عضو گروههای آموزشــی ،ســرگروه هنر گروههای آموزشی اســتان تهران ،همکار دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درســی ،و عضو شــورای برنامهریزی کتابهای درســی فرهنگ و هنر.
تاکنون مقاالت متعددی نیز به چاپ رسانده که از جملة آنهاست« :بهکارگیری و تلفیق ریاضی و
هنر در آموزش فراکتالها در کالس درس».

کاوه تیموری ( ،)1344تهران
کارشناسیارشــد جامعهشناسی و دانشجوی دکترای جامعهشناســی فرهنگی که از جمله سوابق
خدمت او در آموزشوپرورش میتوان به این موارد اشاره کرد :سردبیر مجلة «رشد آموزش هنر»؛
سرگروه هنر در دانشــگاه تربیتمعلم هنر؛ تدریس در مراکز تربیتمعلم؛ مشاور قائممقام وزیر در
انجمــن اولیا و مربیان .نگارش  9عنوان کتاب هنــری و دو عنوان کتاب در حوزة علوم اجتماعی،
انجام دو طرح پژوهشی در فرهنگستان هنر و ادارة کل آموزشوپرورش شهر تهران ،و  120عنوان
مقاله ،یادداشت و مصاحبه آثار او هستند.
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بیانی ٔه گروه داوری فرهنگ و هنر
نکاتی دربارة کتابهایآموزشی و تربیتی در حوزة فرهنگ و هنر
 éرویکرد تولید منابع ،در مورد کتابهای فرهنگ و هنر ،در اکثریت مطلق موارد ،استفاده از ترجمه است .در
حقیقت ،نگاه به تولید بومی در حوزة فرهنگ و هنر ،بهعنوان حاشــیه نسبت به متن است .این نقصان در یکی
دو سال آینده میتواند به فراگیری غیرقابل کنترلی بینجامد .بنابراین شایسته است با برگزاری جلسات توجیهی
برای ناشران این حوزه ،در این زمینه اهتمام جدی به عمل آید.
 éتفکیک ردههای ســنی و در نظر داشــتن نســبت مخاطبان با نیازهای هنری ،از کاستیهایی است که در
کتابهای حوزة فرهنگ و هنر قابل مالحظه و مشــاهده اســت .شایسته اســت ناشران محترم از کارشناسان و
مشاوران تربیتی در این بخش بهره بگیرند و تولیدات خود را براساس نیازهای مخاطبان تنظیم و منتشر کنند.
 éدر مواردی ،گرافیک و صفحهآرایی و همچنین رنگپردازی کتابها ،با فضای شاد هنری در تناقض و تضاد
است .تنظیم مبانی زیباشناختی و بصری تولیدات هنری براساس عالقهها و سلیقههای مخاطبان ،نسبت به نظر
گرافیســت این آثار رجحان دارد .بنابراین براساس تجربه و دانش شــناخت مخاطب ،در این مورد اهتمام الزم
ضروری است.
 éمباحث متنوع مطرح شــده در کتابهای هنر پایههای هفتم ،هشــتم ،نهــم و کتابهای اختیاری هنر در
پایههــای دهم و یازدهم فرصتی بســیار مطلوب را برای تولیدکنندگان کتابهای هنــری فراهم آوردهاند .این
تولیدکنندگان و ناشــران میتوانند بر اساس سرفصلهای هنری و رشتههای مندرج در این کتابها به سفارش
برای تولید مباحث و مطالب آموزشی اهتمام کنند .طبعاً حرکت براساس نیاز دانشآموزان ،به خرید آثار بهتر و
مطلوبتر توسط آنها منجر خواهد شد.
 éدر نظر داشــتن این نکته ضروری اســت که در کتابهای فرهنگ و هنر ،جای آثار ارزنده و فاخر در مورد
موسیقی و نمایش خالی است.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری فیزیک
دکتر منیژه رهبر ( ،)1324تهران
دکترای مهندسی هستهای و همکار دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی به عنوان داور ،مشاور و
عضو هیئتتحریریه و سردبیر مجلة «رشد آموزش فیزیک» .از جمله سوابق اجرایی ایشان میتوان
به معاون آموزشی دانشگاه تهران ،مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ،عضو
و نایبرئیس هیئترئیســة انجمن فیزیک ایران و مسئول گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی اشاره
کرد .وی تدریس در دانشــگاههای تهران و الزهرا ،پژوهش در زمینة فیزیک هستهای و محاسبات
راکتورهای هستهای ،ترجمة کتابهای «فیزیک جدید» و «فیزیک مفهومی» (کتاب سال برگزیدة
جمهوری اســامی) ،کتاب «آشنایی با کیهانشناسی» (کتاب فصل برگزیدة جمهوری اسالمی) و
کتاب «فیزیک هســتهای» (کتاب برگزیده سال دانشــگاه تهران) را در کارنامة علمی و تحقیقاتی
خود دارد.

سید هدایت سجادی ( ،)1356پاوه
دکترای فلســفة علم و فناوری (فلسفة فیزیک) با  21سال ســابقة خدمت بهعنوان دبیر فیزیک،
استاد دانشگاههای تربیتدبیر شهیدرجایی ،فرهنگیان و صنعتی شریف ،و عضو شورای برنامهریزی
و تألیف کتابهای درسی فیزیک .وی با مجلههای «رشد آموزش فیزیک» و «رشد جوانه» همکاری
دارد ،مترجم کتاب «فلسفة علم» اســت ،و از پدیدآورندگان «راهنمای تولید کتابهای آموزشی
فیزیک» به سفارش «دفتر ساماندهی منابع آموزشی» بوده است.
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سمیرا بهرامی ( ،)1360خرمآباد
دانشآموختة دکترای فیزیک و عضو هیئتعلمی با مرتبة اســتادیاری در دانشــگاه فرهنگیان که
به مدت  10ســال در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر و مدیر پژوهشســرای دانشآموزی خدمت
کرده اســت 9 .مقالة تخصصیـ علمی ،یک کتاب تألیفی و ســه کتاب ترجمــهای دارد و داوری
جشــنوارههایی مانند جشنوارة خوارزمی و جشنوارة تحقیق و پژوهش وزارت آموزشوپرورش را بر
عهده داشته است .مدیرگروه فیزیک پردیس شهید چمران تهران ،دبیر علمی ،داور و عضو کمیته
علمی کنفرانس آموزش فیزیک در سه دوره ،عضو کمیتة علمی اولین همایش منطقهای علوم پایه
و فناوری دانشگاه فرهنگیان ،و عضو هیئتتحریریة فصلنامة پویش در آموزش علوم پایه ،از سوابق
اجرایی وی است.

بیانی ٔه گروه داوری فیزیک
با توجه به اینکه هدف از برگزاری جشنوارة کتاب رشد شناسایی و معرفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب
برای دســتیابی به هدفهای برنامة درســی ملی است ،و بدون شــک مهمترین هدف هر نظام آموزشی تربیت
افرادی است که مهارت و شایستگیهای الزم را برای زندگی موفقیتآمیز در جهان پیچیدة کنونی داشته باشند،
کتابهای دانشافزایی باید بهگونهای تدوین شــوند که ضمن دارا بودن جذابیت الزم برای تشــویق خواننده به
مطالعه ،گامهای مؤثری در این جهت بردارند.
امروز جامعة ما ضمن برخورداری از امکانات مناســب کافی برای پیشرفت و بهدست آموردن جایگاه شایستة
خود در جهان ،با چالشهای فراوانی نیز روبهروست .کتابهایی که برای رسیدن به هدفهای پیشرفت و توسعة
پایدار جامعه تدوین میشــوند ،باید این نکات را در نظر بگیرند .آنها در مســائلی که مطرح میکنند ،باید نگاه
دقیقی به آنچه در دنیای واقعی میگذرد ،داشــته باشــند .متأسفانه هنوز در بسیاری از کتابهای ما مسائل به
صورت انتزاعی مطرح میشوند و دانشآموز کمتر میتواند بین آنچه که در کتاب میخواند و آنچه که در زندگی
واقعی با آن روبهرو میشود ،ارتباط الزم را برقرار کند .بنابراین مشاهده میشود در حالیکه شاگرد صدها مسئله
را در مدرسه حل کرده است ،از حل سادهترین مسئله در زندگی واقعی عاجز است.
بنابراین پیشــنهاد میشود ،افراد در تنظیم کتابها مســائل دنیای واقعی را در نظر داشته باشند.نویسندگان
کتاب ،چه آنهایی که کتاب را تألیف میکنند و چه کســانی که به ترجمة کتابهای خارجی میپردازند ،باید
به موضوع اشــراف کامل داشته باشــند تا موضوع برای آنها کام ً
ال روشن باشد و بتوانند آن را بهصورت ساده و
قابل فهم به خواننده منتقل کنند .همینطور اســت استفاده از زبان فارسی روان ،که خوشبختانه با تالشهایی
که اخیرا ً صورت گرفته ،معادلســازی فارسی برای بسیاری واژههای علمی در دسترس است و میتوان از آنها
استفاده کرد.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری قرآن

سیدجواد بهشتی ( ،)1333کاشان
دارای تحصیالت حوزوی خارج فقه ،معاون آموزشی نهضت سوادآموزی در دهة  ،1370مشاور وزیر
در امر نماز در دهة  ،1380مدیرکل قرآن و عترت وزارت آموزشوپرورش ،و داور جشــنوارة کتاب
رشــد .تاکنون حدود  20عنوان کتاب و مقاله به چاپ رســانده و در تولید «فرهنگنامة قرآن» و
«فرهنگنامة صحیفه» مشارکت کرده است.

مسعود تهرانی فرجاد ( ،)1349تهران
کارشناسیارشــد علوم ارتباطات اجتماعی ،عضو شورای برنامهریزی آموزشی مراکز دارالقرآن شهر
تهران و عضو شــورای برنامهریزی گروه درســی قرآن سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .وی
همچنین مدرس کارگاههای تبیین انس با قرآن ویژة مربیان و کودکان ،مشاور تربیتی و مدیر مراکز
دارالقرآن و عضو شورای سردبیری مجلة «رشد آموزش پیشدبستانی» بوده است.
تألیف «راهنمای برنامة انس با قرآن کریم ویژة مربیان و تولیدکنندگان محتوا ،اجرای پژوهشــی
دربــارة آیات قرآن کریــم از منظر ارتباطات اجتماعی ،و نگارش بیش از  20مقاله در حوزة انس با
قرآن و تربیت قرآنی ،جزو سوابق علمی و پژوهشی او هستند.
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سیدمحمد مهاجرانی ( ،)1384اراک
دارای تحصیالت حوزوی ،کارشناســی فلسفه و مبلغ مذهبی که تاکنون بیش از  100اثر در حوزة
ادبیات کودکان نوشــته اســت .از آثار مهم وی میتوان به مجموعة  14جلدی «پیامبر عزیز ما»،
مجموعة  15جلدی «بهترین مادران» و کتاب «گلهای باغ آسمان» (ویژة احکام کودکان) ،اشاره
کرد .انجــام فعالیتهای قرآنپژوهی ،پژوهش در مورد نحوة انتقــال مفاهیم دینی به کودکان ،و
پژوهش در مورد ســیرة پیامبر گرامی اسالم و اهلبیت (علیهمالسالم) ،تدریس عقاید و احکام در
حوزة علمیة طالب ایرانی و تدریس منطق در مدارس علمیة طالب خارجی را نیز در کارنامة خود
دارد.

بیانی ٔه گروه داوری قرآن
«ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم».
ّ
 éبا توجه به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره ارتقای مهارتهای فرهنگیان و دانشآموزان است ،ضرورت
دارد کتابهایی در مراحل اولیه انتخاب شوند که مناسب و کاربردی باشند .در حالیکه برخی از کتابهای ارائه
شده این ویژگی را ندارند.
 éبا عنایت به حساســیت باالی تألیفهای قرآنی ،مؤلف باید از اعمال ســلیقة شخصی و ذوقی پرهیز کند .در
برخی از کتابها این اعمال سلیقهها مشاهده میشود.
 éبنابر رسالت تربیتی قرآن کریم ،ضروری است کتابهای آموزش قرآن نیز از جامعیت در آموزش (روخوانی،
درک معنا ،تفکر در آیات و نکات تربیتی) برخوردار باشند .در آثار ارائه شده به جامعیت آموزش توجه نشده است.
 éدر برخی از کتابها رده سنی مخاطب مشخص نشده است.
 éدر اغلب آثار ابتکار و نوآوری دیده نمیشود.
 éدربارة نقاط قوت این کتابها میتوان گفت که برخی از آنها از نظر قطع ،رنگآمیزی و تصویرگری مناسب
هستند .همچنین سادگی و روان بودن در بعضی از کتابها دیده میشود.
پیشنهاد مهم گروه داوری این است که با توجه به اهمیت بهرهمندی از قرآن کریم ،ضروری است دبیرخانه از
طریق ارتباط فعال با وزارت ارشــاد و ناشــران معتبر ،بکوشد کتابهای بیشتری را شناسایی و به جشنواره ارائه
دهد.
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گروه داوری کار و فناوری
مژگان موالییراد ( ،)1351تهران
کارشناسی حرفهوفن با  26سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر مدارس دورة اول
متوسطه شهر تهران ،عضو و سرگروه گروههای آموزشی وزارتخانه ،و مدرس دورههای ضمنخدمت.
تألیف بیش از  30جلد کتاب کمکآموزشــی درسهای کار و فناوری ،حرفهوفن و آمادگی دفاعی،
داوری جشنوارههای کتاب رشد ،معلم پژوهنده ،نوجوان خوارزمی ،و جشنوارة ملی تولید محتوای
الکترونیک ســوده ،ویراستاری انتشارات ورای دانش و رزمندگان اسالم ،و همکاری با «پژوهشکدة
مطالعات آموزشوپرورش» در ارزیابی کتابهای کار و فناوری و راهنمای معلم ،و تدوین و اجرای
طرح پژوهشی «رویکرد برنامة درسی مبتنی بر مدرسه» ،از جمله سوابق علمیـ پژوهشی اوست.

ناهید حسینعلیزاده ( ،)1351شهرری
فوقدیپلم حرفهوفن و کارشناســی علوم تربیتی با  24سال ســابقة تدریس در مدارس ابتدایی و
متوسطة اول شهر تهران ،داوری سیزدهمین جشنوارة کتاب رشد ،داوری المپیاد درسی حرفهوفن،
سرگروهی درس حرفهوفن در گروههای آموزشــی و طراحی سؤاالت امتحان نهایی ،تیزهوشان و
مدارس نمونة دولتی ،و تألیف شــش جلد کتاب کمکدرسی در حوزة حرفهوفن .ایشان از مؤلفان
کتاب کار و فناوری ششم و راهنمای معلم آن است.
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مینا زند ( ،)1348تهران
کارشناسیارشــد برنامهریزی درسی با  28سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان معلم
دورة ابتدایی ،همکار گروههای آموزشــی منطقة  ،6طراح سؤالهای امتحان نهایی و آزمون ورودی
مدارس ،تدریس ارزشــیابی توصیفی ،و عضو کمیســیون برنامهریزی و تألیف گروه کار و فناوری
دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درســی .ایشان مؤلف کتابهای چهارم تا ششم ابتدایی کار و
فناوری ،ارزیاب کتابهای کار و فناوری در معاونت ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،ارزیاب
محتوای الکترونیکی آموزشی پایههای چهارم و ششم ابتدایی ،و داور دورههای یازدهم و سیزدهم
جشنوارة کتاب رشد بوده است.

بیانیهٔ گروه داوری کار و فناوری

گروه داوری درس کار و فناوری ،در مرحلة نهایی داوری جشنواره 11 ،عنوان کتاب را مورد بررسی قرار دادند
که  9عنوان از این کتابها در حوزة کار با رایانه و  2کتاب در سایر حوزهها بودند.

نقاط قوت کتابها:
 éپرداختن به مباحث کار با رایانه از دورة ابتدایی؛
 éتوجه به نیاز مخاطبان در حوزة کار با رایانه در سنین متفاوت؛
 éکاربردی بودن مطالب برخی از کتابها؛
 éارائة مطالب همراه با فعالیتها و تمرینهای مناسب و آموزش گامبهگام مراحل انجام کار در برخی کتابها.
نقاط ضعف کتابها:
 éمحدودیت در تنوع موضوعهای ارائه شده؛
 éدور بودن برخی از کتابها از هدفهای برنامة درسی کار و فناوری؛
 éمحدود بودن کتابهای تألیفی؛
 éتوجه ناکافی به رویکرد فرهنگی و بومی کشور در کتابها حتی در کتابهای تألیفی؛
 éمحدود بودن توجه به یادگیری مبتنی بر پروژه در این کتابها؛
 éنامناسب بودن کیفیت تصویرها و صفحهآرایی در برخی کتابها.
به منظور بهبود کیفیت کتابها پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 éتوجه و تالش بیشتر ناشران و مؤلفان به تألیف کتاب در کنار ترجمه؛
 éتوجه بیشتر به رویکرد فرهنگی و بومی کشور؛
 éتوجه به هدفهای درس کار و فناوری بهخصوص معرفی شغلها؛
 éشناخت مخاطب و تألیف کتاب براساس نیازهای او؛
 éتدوین و تألیف کتابها براساس مهارتهای اجتماعی ،کارگروهی ،حل مسئله و  ...؛
 éتوجه بیشتر به جذابیت و کیفیت تصویرها ،صفحهآرایی و نحوة ارائة مطالب؛
 éتوجه بیشتر به شیوههای متفاوت و فعال یادگیری و ارزشیابی؛
 éدر نظر گرفتن سطحهای متفاوت یادگیری (مهارتی ،دانشی و نگرشی) در تألیف کتابها.
امیدواریم در ســالهای آینده شاهد افزایش کمیت و کیفیت تولید کتابهای آموزشی در حوزة کار و فناوری
باشیم.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

147

کـارنامة علمی-
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گروه داوری معماری
ویدا تقوایی ( ،)1339بهبهان
دکترای مهندســی معماری ،استاد دانشــگاههای الزهرا (س) و آزاد اسالمی ،از مؤلفان کتابهای
درســی نقشهکشی  ،2تاریخ معماری قبل از اسالم ،تاریخ معماری کشورهای اسالمی و آشنایی با
بناهای تاریخی ،مجری طرح پژوهشی «نظم و بینظمی در معماری قدیم و جدید» و مؤلف کتاب
«از مبانی نظری تا مبانی نظری در هنر معماری» .سردبیر فصلنامة کارافن ،استاد راهنما و مشاور
پایاننامههای کارشناســی ارشــد ،مدیرکل برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای و عضو شورای
دانشگاه فنیوحرفهای از دیگر فعالیتهای اجرایی ایشان محسوب میشود.

الهامالسادات اعرجها ( ،)1350تهران
کارشناسیارشد معماری با  25سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان هنرآموز هنرستان،
داور اســتانی جشنوارة خوارزمی ،داور اســتانی و کشوری جشنوارة هنرهای تجسمی ،طراح سؤال
چند دوره از آزمونهای نهایی کشــوری و کنکور آزمایشــی فنیوحرفهای ،طراح سؤالهای علمی
رشــتة معماری ،و همکار دفتر تألیف فنیوحرفهای« .کتاب متره و برآورد» رشــتة معماری و پنج
جلد کتاب آموزشی (غیردرسی) از جمله تألیفات ایشان است.

شهناز پورناصری ( ،)1355تهران
دکترای معماری ،اســتادیار و مدیرگروه دانشــگاه مهندســی و معماری و شهرســازی دانشگاه
تربیتدبیر شــهید رجایی ،و مدرس دانشــگاههای محقق اردبیلی ،آزاد اسالمی و پیامنور ،مترجم
کتاب «برنامهریزی برای طراحی :از تئوری تا عمل» ،مؤلف  16عنوان مقالة علمیـ پژوهشــی در
رشتة معماری ،و عضو هیئت علمی و كمیته داوری چند همایش و كنفرانس ملی پژوهشی.
رشـــدجوانـــه
شــــــمارة 61
پایـیـــز 1397

148

بیانی ٔه گروه داوری معماری
تدوین و تألیف کتابهای کمکآموزشی ،بهعنوان بستههای آموزشی تکمیلی و تقویتکنندة محتوای رشتههای
گوناگون درســی ،موجب کیفیتبخشی و غنای روند یاددهی یادگیری در برنامهریزی درسی دورههای آموزشی
میشــود .کتابهای معرفیشده در این دوره از جشنوارة کتاب رشــد در رشتة معماری شامل پنج جلد کتاب
تألیفی و دو جلد کتاب ترجمهای و به لحاظ کمیت بسیار ضعیف بودند.
کتابهای انتخابشده (برگزیده و تقدیری) دارای شکل و محتوای مناسبی برای هنرجویان و هنرآموزان بودند.
ت معماری پایدار کشــورمان) از انسجام خوبی
کتاب برگزیده ضمن توجه به مصالح بومآورد (در فرهنگ و ســن 
ب تقدیری نیز ضمن برخورداری از زبان بصری مناســب و محتوای غنی ،به چگونگی فرایند
برخوردار بود .کتا 
یاددهی یادگیری در تدوین مطالب توجه کرده بود.
متأسفانه بعضی از کتابهای تألیفی بیشتر با توجه به محتوا و ساختار کتاب ،ترجمهای به نظر میرسند و به
انتشارات یک دانشگاه محدودند که این موضوع نشان از نبود اطالعرسانی مناسب در این زمینه دارد.
هیئتداوران رشتة معماری ،با تأکید بر اینکه تمام تالش خود را به کار گرفت تا بدون هیچگونه پیشفرضی به
ارزیابی کتابها بپردازد ،اعالم میدارد که بیشــک این مجموعه معرف همة بضاعت جامعة علمی کشور در این
رشته نیست .این هیئت ضمن تشکر و قدردانی از تمامی شرکتکنندگان در جشنواره و تبریک به برگزیدگان و
سپاسگزاری از همة دستاندرکاران برگزاری جشنواره ،اعالم میدارد ،هنوز در آغاز راهیم و با افقهای پیشرو
فاصله داریم .در خاتمه ضمن قدردانی از پیگیری ،جدیت و استمرار عمل مسئوالن سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی امید است در سالهای آتی ثمرات بهتری را شاهد باشیم.
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اجرایی و بیانیههای
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گروه داوری مهارتهای زندگی ،تفکر
و سبک زندگی

مهناز قانعی ( ،)1341اصفهان
دکترای فلســفة تطبیقی با  28سال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش بهعنوان دبیر دبیرستان
و مدرس دانشــگاه فرهنگیان ،عضو گروه الهیات و معارف مرکز شــهید باهنر دانشگاه فرهنگیان،
همکار «مرکز سنجش آموزش کشور» و ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،و عضو شورای
برنامهریــزی درس منطــق پایة دهم دفتر تألیف .تألیف کتاب «اخالق در نگاه موالنا :چیســتی و
هســتی» ،تألیف مقاالتی متعدد از جمله «اسرار از زبان اســرار» ،و «بازخوانی تفسیر سبزواری از
تأویل نی با نظر به هفت لطیفة انســانی» ،و تدوین ســرفصلهای برنامة درسی دورة کارشناسی
پیوسته رشتة آموزش الهیات ،از جمله خدمات پژوهشی و علمی ایشان است.

محمدحسن حسینی ( ،)1348تهران
مهنــدس متالوژی ،محقق و مربی دورههای تفکر و یادگیری برای بچهها ،دبیر علمی مجموعة 10
جلدی «قصههای تفکر برای کودکان» برای «انتشــارات مدرســه» ،مشاوره علمی قصههای تفکر
و یادگیری و نشــر قصههای فکری در «مجلة رشــد کودک» ،مشاور علمی و مسئول موضوعهای
مرتبط با تفکر و یادگیری از طریق بازی و قصه در «مجلة رشــد جوان» ،داور کتابهای جشنوارة
رشد ،و مشاور علمی قصههای تفکر و یادگیری و مهارتهای زندگی انتشارات «محراب قلم».

علیرضا متولی ( ،)1344تهران
کارشناسی روانشناسی ،تدریس در حوزههای هنری و نویسندگی ،عضو هیئتتحریریة «مجلة کیهان
بچهها» ،معاون بخش کودک و نوجوان «انتشــارات امیرکبیر» ،مدیرمســئول و سردبیر ماهنامة
«مهتاب» ،مدیرمســئول «انتشــارات رویش» در حوزة کتاب کودک و نوجــوان و در حال حاضر
سردبیر رشــد «آموزش ابتدایی» ،با بیش از  30سال سابقة نویسندگی برای کودکان و نوجوانان.
از جمله آثار ایشــان ،رمان «گربة گور به قیر شده»« ،ســفرنامة باروت و بارون» ،زندگینامههای
داستانی برخی مشاهیر ،و شش جلد کتاب با موضوع «سبک زندگی» را میتوان نام برد.
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بیانی ٔه گروه داوری مهارتهای زندگی ،تفکر
و سبک زندگی

باز شدن درهای ملل و فرهنگها بر روی یکدیگر ،پدیدههای نوظهور زندگی بشر در جهان معاصر ،و مسائل و
مشکالت روزافزون فراروی تربیت در جامعة جهانی و کشور ما ،زنگهایی هستند که اهمیت و ضرورت پرورش
قوة اندیشه و آموزش مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی را در دنیای کنونی به ما گوشزد میکنند .تالشهایی
که در این راستا مدتی است آغاز شدهاند ،هرچند شایستة تحسیناند ،اما هنوز به نتیجة مورد نظر نرسیدهاند.
وجود رشتهای باعنوان مهارتهای زندگی ،تفکر و سبک زندگی در جشنوارة کتاب رشد ،تالشی هرچند اندک،
از اینگونه تالشهاســت .امسال  62عنوان کتاب در این رشته ،امتیاز شرکت در جشنواره را کسب کرده بودند
که از آن میان 40 ،کتاب ترجمهای و ســایر آثار تألیفی بودند .موضوع ســه عنوان از این کتابها فلســفه برای
کودکان بود.
از نقــاط قوتی که کموبیش و به نحــو پراکنده در کتابهای این دوره وجود دارد ،نــگاه و بیان تازه در مورد
موضوع ،گرافیک بسیار خوب ،تنوع مهارتهای مورد پوشش کتابها (مجموعه) ،پرداختن به خود (خودشناسی
و مباحث مرتبط) بهعنوان نوعی تفکر و نوعی مهارت ،توجه به اصول و مراحل تربیت فکری ،یا آموزش مهارتی
از مهارتها توســط مربی ،و تالش برای آموزش مهارتهای ارتباطی و اخالقی به کودکان توســط داستان بود.
هرچند هر یک از این نقاط قوت در بیش از یک کتاب دیده نمیشد.
کم بودن آثار تألیفی نســبت به کتابهای ترجمهای ،سطحی و بازاری بودن بسیاری از کتابهای ترجمهشده
یا تألیفی ،اســتفاده از عنوانهای نادرست دهانپرکن برای جلب مشتری ،نداشتن منابع و مآخذ ،ناهمخوانی با
فرهنگ بومی در برخی از کتابهای ترجمهای ،نبود انســجام یا فصلبندی منطقی و مرتب ،حتی در مورد آثار
شایســته و قابلتوجه ،کلیشهای بودن سؤالهای مطرحشــده در برخی از کتابهای آموزش مهارتها یا فلسفه
برای کودکان از نقاط ضعف کتابها بودند.
پیشنهادهای گروه داوران برای رفع نقصها به این شرح است:
 éناشران یا مترجمانی که دغدغة پرورش نسل جوان را دارند ،در انتخاب کتابها به همخوانی با فرهنگ بومی
توجه کنند؛
 éداســتانهای کهن ،حکایتها ،شعرها ،اندرزنامهها ،حدیثها و ســایر مظاهر ادبی فکری و اخالقی مهارتی
ی ایرانی ،به زبان و شیوهای نوین ،تلفیقی و مطابق با نیازهای امروز بهکار گرفته
موجود در فرهنگ غنی اســام 
و بازنویسی شوند؛
 éشیوة پرسش و پاسخ سقراطی نه شبه سقراطی در پرورش قوة تفکر و تأمل بسیار مؤثر است و بهجاست که
مورد توجه ویژة مؤلفان توانا در این زمینه قرار گیرد؛
 éدر عنوانهای تألیفی یا ترجمه ،امانتداری رعایت و منابع و مآخذ مورد استفادة کتاب بهطور کامل قید شوند؛
 éراهنما یا پیشگفتار روشنگری که خواننده و مخاطب را از سردرگمی نسبت به کتاب ،محتوا یا نحوة کاربرد
آن نجات دهد ،در نظر گرفته شود.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری مکانیک و مکاترونیک
محمدرضا نخعی امرودی ( ،)1365زرند
دکترای مکانیک با  10ســال ســابقة تدریس در هنرستان ،پژوهشســرا ،دانشکدة فنیوحرفهای
انقالب اسالمی ،دانشــگاه غیرانتفاعی پارسیان و دانشگاه شهید رجایی ،استاد راهنمای پروژههای
خوارزمی و استاد مشــاور پایاننامههای فوقلیسانس ،مؤلف چهار کتاب درسی ،از جمله «کاربرد
فنــاوری نوین پایــة یازدهم»« ،دانش فنی تخصصی مکانیک موتورهــای دریایی» و «نگهداری و
تعمیر سامانههای رانشی کشتی ،رشتة مکانیک موتورهای دریایی پایة دوازدهم» ،و کتاب تخصصی
«جوشکاری مکانیکی و جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و مدلسازی ترمو»« .بررسی تجربی نیروی
ماشینکاری اینکونل  738در شرایط خشک و با سیال خنککننده» عنوان یکی از مقاالت ایشان
است.

حسین گنجی ( ،)1363تهران
کارشناسیارشــد مهندســی مکانیک و معاون فنی هنرســتان در منطقة  ،2با  13ســال سابقة
تدریس درسهای تخصصی رشــتههای مکانیک خودرو ،نقشهکشی صنعتی ،و ساخت و تولید در
هنرســتانهای تهران .ایشان چهار دوره داور جشنوارة خوارزمی و دو دوره داور جشنوارة ایدههای
برتر بوده است.

بهروز خطیبی ( ،)1354تهران
دانشــجوی کارشناسیارشــد تبدیل انرژی ،عضو گروه تألیف و برنامهریزی درسی رشتة مکانیک
خودرو ،و کارشناس دفتر تألیف رشتة مکانیک خودرو با  18سال سابقة هنرآموزی در هنرستانهای
تهران و هشت سال سرگروه آموزشی استان.
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بیانی ٔه گروه داوری مکانیک و مکاترونیک
در دنیای کنونی که نام «دنیای صنعتی» را یدک میکشــد ،لزوم توجه به صنعت و رشتههای فنی و مهارتی،
بهخصوص برای کشــورهای در حال توسعه و همچنین ایران اســامی که پیشبینی شده است در افق 1404
سرآمد کشورهای منطقه در حوزههای علمی و فناوری باشد ،بیش از پیش احساس میشود.
حوزة آموزش و بهویژه آموزشهای فنیوحرفهای ،به علت جهش و پویایی همیشــگی خود ،نیازمند مشارکت
ن و دیگر دستاندرکاران حوزه صنعت و تعلیموتربیت است.
همهجانبة اصحاب قلم ،متخصصان ،معلما 
آموزشوپرورش نیز با تدوین و اجرای «سند تحول بنیادین» تالش کرده است با رویکرد شایستگیمحور ،گامی
مؤثر و هدفمند در این راه بردارد .در این راســتا چند ســالی است که رشته مکاترونیک در کنار رشته مکانیک،
بهعنوان یکی از شاخههای اصلی گروه صنعت ،برای پاسخگویی به رشد فزاینده فناوری پدید آمده است .با توجه
به تغییر رویکرد آموزش ،بدیهی است که این عرصه نیازمند منابع مکتوب و غیرمکتوب آموزشی است.
گروه داوری مکانیک و مکاترونیک ،در جشــنواره کتابهای آموزشــی تربیتی رشد ،در تالش است با نگاه به
برنام ه درســی ملی به بهگزینی آثار و همچنین شفافسازی خط مشی برای تدوین منابع کمکآموزشی جدید
بپردازد.
اگر چه با توجه به گسترده بودن منابع و موضوعهای مرتبط با برنامه درسی گروه مکانیک و مکاترونیک ،انتظار
مشارکت بیشتری از ناشران و مؤلفان میرفت .با این حال از میان کتابهای ارسال شده در طول سال گذشته،
 7کتاب به مرحله نهایی راه یافتند ( 5اثر تألیفی و  2اثر ترجمه) .شاخصهای زیر از اصلیترین محورهای داوری
آثار بوده است:
 éتوجه به برنامه درسی ،انسجام درونی و پوشش محتوایی کتاب درسی؛
 éتوجه به بارش فکری ،پرورش خالقیت ،دستورزی و دوری از محفوظات؛
 éپرورش شایســتگیهای هدف ،در ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش (مانند مسئولیتپذیری ،مدیریت
منابع ،کسب حالل،کارآفرینی و )...؛
 éتوجه به نقش معلم و تبیین نقش کتاب بهعنوان راهبر و یا تسهیلگر آموزشی؛
 éخالقیت در ارائه و نوآوری در تألیف.
گروه داوران برخود واجب میداند تا به منظور کیفیتبخشی به منابع کمکآموزشی پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه دهد:
 éگروه سنی مخاطبان در کتاب به روشنی مشخص شود (بهخصوص در کتابهای ترجمه)؛
 éخودآموز بودن یا همیار معلم بودن عموم کتابها بهوضوح مشخص نیست (برخی کتابها برای سازماندهی
ذهنی مخاطب و ارتباط عمودی و افقی مطالب نیازمند معلم هستند) که باید مشخص شود؛
 éدر تألیف کتابهای فعالیتمحور ،به ظرفیتهای سختافزاری مدارس و محیطهای اجرایی توجه شود (در
صورت لزوم استفاده از ابزار خاص حتماً در ابتدای کتاب قید شود)؛
 éبا توجه به ماهیت درسهای رشتههای فنیـ مهارتی در صورت امکان استفاده از ظرفیتهای انتقال اطالعات
به صورت چندرسانهای برای دستیابی به سطوح باالتر یادگیری "بلوم" مد نظر قرار گیرد؛
 éمثالها ،عناوین و تصاویر کتابهای ترجمه متناسب با فرهنگ و سبک زندگی ایرانیـ اسالمی تغییر یابد.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری نمایش ،فیلم و سینما
منوچهر اکبرلو ( ،)1341تهران
دانشآموختة رشــتة پژوهش هنر در دورة کارشناسیارشد و رشتة کارگردانی در دورة کارشناسی،
معلم ،مدیر و کارشــناس وزارت آموزشوپرورش ،و بازنشســتة این وزارتخانه .از مهمترین سوابق
اجرایی وی میتوان به مدیریت مدرسة فیلمنامهنویسی حوزة هنری و مجری ،نویسنده و کارشناس
بیش از  15برنامة رادیویی و تلویزیونی ،و تدریس در مراکز دانشگاهی اشاره کرد 72 .عنوان کتاب
تألیفی و ترجمهای در حوزة ادبیات ،تئاتر ،ســینما ،دایرهًْالمعارف و نمایشــنامه ،سه دهه فعالیت
مطبوعاتی ،و  10مقالة پژوهشی حاصل تالش ایشان است.

مهدی حامد سقایان ( ،)1345تهران
دکترای تخصصی تئاتر ،اســتادیار دانشگاه ،داور همایشها و جشنوارههایی چون «جشنوارة تئاتر
دفاع مقدس» و «جشنوارة بینالمللی تئاتر فجر» ،دبیر همایش علمیـ پژوهشی تئاتر ،دبیر دومین
«سمینار بینالمللی نمایش و دین» و بخش هنر نخستین «جشنوارة ربع قرن کتاب دفاع مقدس»،
عضــو هیئتتحریریة مجلة علمیـ تخصصی «صحنه» (حــوزة هنری) ،عضو هیئتتحریریة مجلة
علمیـ پژوهشی «هنرهای زیبا» ،و مدیرگروه کارگردانی و بازیگری دانشگاه تربیتمدرس .برگزاری
کارگاههای آموزشی و ســمینارها ،کارگردانی و اجرای چند نمایش ،کارگردانی نمایش تلویزیونی
«سقوط سایهها» و اجرای طرحهای پژوهشی از دیگر فعالیتهای ایشان است.
وی بالغ بر  29مقالة تخصصی و  10جلد کتاب در ســوابق علمیـ پژوهشی خود دارد که از جملة
آنها میتوان به بازنویسی و تجدید چاپ کتاب «ریختارهای نمایش ایرانی» و چهار جلد «فرهنگ
جامع تئاتر دفاع مقدس» اشاره کرد.
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جواد رضائیان طرقبه ( ،)1349مشهد
کارشناسیارشــد تئاتر (گرایش ادبیات نمایشی) ،سرپرســت بخش انیمیشن و هنرآموز نمایش و
انیمیشن هنرستان کمالالملک ،مدرس ضمنخدمت ،عضو گروههای آموزشی منطقه و دبیر هنر
مدرســههای دورة اول متوسطه ،داور شانزدهمین جشنوارة نمایش عروسکی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،و نویسندة مقاالت علمی در زمینة نمایش و برگزاری کارگاه آموزشی.
ایشان نویسندة نمایشنامههای «بودن یا نبودن»« ،اتل متل توتوله»« ،پسرک فداکار»« ،میهمان»
و «ســیب جادویی» است و کارگردانی نمایشنامة «هفت شهر عشق» در فرهنگسرای خاوران ،و
اجراهای دانشآموزی «پترس»« ،لطفاً از روی چمن عبور نکنید»« ،ســیب جادویی» و «نوشته بر
سنگ» را برعهده داشته است.

بیانی ٔه گروه داوری نمایش ،فیلم و سینما
امروزه فیلم و تئاتر رسانههایی مهم و تأثیرگذار در امر تعلیموتربیت و فرهنگسازی تلقی میشوند .به این سبب
توجه به کتابهای این حوزه (چه نظری ،چه آموزشی و چه متون نمایشی) الزامی بهنظر میرسد.
در این دورة زمانی ،مانند چند ســال گذشــته ،شــاهد رشد انتشــارات در این حوزه هستیم؛ گرچه وضعیت
اقتصادی ناشران ،مشکالتی را برای انتشار هرچه بیشتر آثار موجود بهویژه آثار تألیفی ایجاد کرده است.
از جمله نقاط قوت کتابها توجه به نیاز جامعه و عالقهمندان و هنرمندان تئاتر و سینماســت که این آثار را
مفید و قابل استفاده میکند .اما کمتوجهی به نثر ویژة مخاطبان سنین پایینتر ،کیفیت نامرغوب برخی کتابها
و خأل پژوهشی و آموزشی در برخی زیرشاخههای تئاتر و سینما ،از جمله نقاط ضعف این آثار به شمار میروند.
بهمنظور برگزاری هرچه بهتر جشنواره موارد زیر را پیشنهاد میکنیم:
 éاطالعرسانی هرچه بیشتر و بهتر فراخوان جشنواره برای حضور کاملتر آثار منتشر شده در این حوزه؛
 éایجاد انگیزه در نویسندگان نمایشی برای انتشار بیشتر آثار خود؛
 éتشکیل جلسات هماندیشی با حضور آثار برتر و بررسی راههای ارتقای سطح کتابهای این حوزه.
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کـارنامة علمی-
اجرایی و بیانیههای
گروههای داوران

گروه داوری هنرهای تجسمی
و مباحث عمومی هنر
سیدهمایون موسوی ( ،)1350تویسرکان
کارشناسیارشــد نقاشی ،عضو کمیسیون تخصصی تألیف  10عنوان کتاب درسی و راهنمای معلم
دورة فنیوحرفهای گروه هنر ،مجری چند پژوهش در دفتر تألیف فنیوحرفهای ،و نیز تألیف کتاب
درســی «کارگاه چاپ دستی ( »)1فنیوحرفهای متوسطه ،ســرگروه آموزشی استان تهران ،داور
جشنوارة شرکتهای آموزشی و تربیتی و داور جشنوارة تجسمی و مسابقات علمی و عملی ،با بیش
از  25سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش.

رضا صفری ( ،)1353جلفا
دکترای فلســفة هنر ،عضو هیئتعلمی دانشکدة هنر دانشــگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ،مدرس
دانشــگاه سوره و دانشــکدة هنر و معماری ،مشاور رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و هنر اسالمی در
نشستهای تخصصی فرهنگی هنری و نشریات تخصصی فرهنگ و هنر ،تهیهکننده و مجری برنامة
«نگاه بلند به فیلم کوتاه» ،مدیر دفتر نشــریات تخصصی پژوهشــگاه فرهنگ و هنر اسالمی سال
 ،1382دبیر تحریریه و مدیرداخلی نشــریة فرهنگیـ هنری «نیوار» ،و معاون مرکز خالقیتهای
هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی .وی نویسنده و کارگردان چند فیلم ،از جمله فیلم سینمایی
«سهم گمشده» ،مستند «نقاشان مسلمان آذربایجان» و مستند «گزارشی از شاعر معاصر ،مفتون
امینی» است.
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سمیه نسیماصفت ( ،)1360قم
کارشناسی گرافیک وکارشناسیارشد فلسفة هنر ،هنرآموز هنرستانها و عضو کمیسیون تخصصی
تألیف کتابهای درسی رشتة گرافیک ،مؤلف بخش اول کتاب «تصویرسازی آموزشی تایپوگرافی»
برای رشــتة فتوگرافیک ،تدوین و گردآوری مطالب تخصصی مربوط به رشــتة فتوگرافیک برای
«کتاب همــراه هنرجو» ،گردآوری و تدوین فصل پنجم کتاب «دانش فنی» رشــتة فتوگرافیک،
مدرس دانشــگاه آزاد اسالمی ،دانشــکدة فنی شریعتی ،آموزشــکدة فنی دختران قم و دانشگاه
علمیـ کاربردی ،و داور بخش گرافیک و عکاسی چند جشنواره در قم.

بیانی ٔه گروه داوری هنرهای تجسمی
و مباحث عمومی هنر
امروزه رسالت هنر و آثار هنری بر هیچکس پوشیده نیست .هنرگاه آگاهیدهنده است و گاه التیامبخش .وجه
روشــنگری آن زمانی بارز میشود که انسان را از جهل میرهاند و به سوی دانایی و آگاهی رهنمون میشود .از
جنبة دیگر نیز میتواند مشکالت و آالم و رنجهای بشری را کاهش دهد و تسهیلکنندة زندگی و مسائل بیشمار
آن باشد .در این میان ،سهم کتابهای هنری نیز در رسیدن به این هدفها قابلتوجه است.
با توجه به انتشار تعداد قابل مالحظهای کتاب هنری در هر سال ،شرکت تعداد محدودی از ناشران کتابهای
هنری در این جشــنواره که اغلب از ناشــران مطرح و برگزیده کتابهای هنری هم نیستند ،موضوعی است که
ت فقط  17عنوان کتاب که حدود  35درصد آن هم متعلق به یک ناشر است ،آمار
باید بررســی شــود .شــرک 
رضایتبخشی برای یک جشنواره در سطح کشوری نیست .با توجه به این مهم ،بسیاری از کتابهای منتشرشده
در زمینة هنر از دید داوران این گروه پوشــیده ماندهانــد و در نهایت انتخاب کتاب برگزیده را با چالش روبهرو
خواهند کرد .زیرا بســیاری از مدیران بهمنظور تهیة بهترین کتابهای این حوزه برای مدرســهها به فهرســت
منتشرشده توسط این جشنواره رجوع خواهند کرد که نتیجة آن خیلی کامل و دقیق نخواهد بود.
از یک طرف ،میان کتابهای راهیافته به این جشنواره ،بعضی کتابهای تألیفی از سطح قابلقبولی برخوردار
بودند که دلیل آن در نظر گرفتن شرایط بومی و فرهنگی و همچنین متناسب بودن کتابها با سطح مخاطبان
آنها بوده اســت .از طرف دیگر ،بسیاری از کتابها ترجمة کتابهای خارجی بودند که هر ساله شمار بسیاری
از آنها در زمینههایی مانند عکاســی و صفحهآرایی با تفاوت اندک از نظر ســطح علمی و فنی ،ترجمه و چاپ
شدهاند و تکرار مکررات محسوب میشوند.
الزم به ذکر اســت ،با بررسیهای انجام شــده نتیجه میگیریم ،این دوره از جشنوارة کتاب رشد پوششدهی
کمی و کیفی (با توجه به کتابهای منتشرشده در بازار کتاب ایران) نداشته که دلیل آن
مناسب و کافی از نظر ّ
ممکن اســت بیاطالعی ناشران و مؤلفان مطرح در زمینة هنری یا رغبت نداشتن آنها به شرکت در جشنواره
باشد .پیشنهاد هیئتداوران گروه هنرهای تجسمی این است که دبیرخانة جشنواره بررسیهای الزم را به عمل
آورد و در صورت امکان ،زمینة شــرکت ناشــران بیشــتری را فراهم کند .همچنین پیشنهاد هیئتداوران برای
ناشران و پدیدآورندگان کتابها ،توجه بیشتر به سطح علمی و محتوایی کتابها و در نظر گرفتن ظاهر مناسب
کتاب از نظر گرافیک ،کیفیت چاپ و صحافی است.
در پایان این گروه مراتب تقدیر و تشــکر خود را از دبیرخانة جشــنوارة کتاب رشد اعالم میدارد و برای همة
عزیزان توفیق روزافزون خواستار است.
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تا مرزبرگزیدگی
ب رشد در واقع رقابتی اســت بین  4905کتاب که در سال ۱۳۹۶
شــانزدهمین جشنواره کتا 
به دبیرخانه ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی ارسال شده است .از این تعداد  2457عنوان از
خان نخست گذشــتند و عنوان کتاب مناسب را اخذ کردند؛ اما فقط  1099عنوان کتاب امتیاز
کافی را از ارزیابان برای ورود به رقابتهای جشنواره شانزدهم کسب کردند و به گروههای داوری
سیگانه راه یافتند.
در بین گروههای داوری ،داســتان کودک (دوره ابتدایی) همانند سال گذشته پرکارترین گروه
داوری بــود .داوران این گروه باید کتــاب منتخب خود را از بین  153عنوان کتاب برمیگزیدند.
گروه پیشدبستانی :کتابهای داستانی با  131عنوان ،داستان نوجوان و بزرگسال(دوره متوسطه
و معلمــان) با  77عنوان و زبان و ادبیات فارســی با  73عنوان کتــاب گروههایداوری بعدی با
بیشترین تعداد کتاب بودند.
داوران محترم ،بر اساس میانگین امتیاز به دست آمده و سهمیه در نظرگرفته شده از جوایز ،در
هر گروه تعدادی از کتابها را به عنوان نامزد معرفی کردهاند که طبعاً در مرحلۀ پایانی کتاب یا
کتابهای برتر خود را از میان آنها برخواهند گزید.
بهطور کلی در این دوره  123عنوان کتاب از  60ناشر نامزد دریافت جایزه شدهاند که مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان با  ،18مؤسسه فرهنگی فاطمی با  10و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
با  5نامزد در صدر قرار دارند و آوای نور و دفتر نشر فرهنگ اسالمی هر دو با  4نامزد در جایگاه
بعدی قرار گرفتهاند .در بین ناشران  9ناشر  3و  9ناشر  2عنوان نامزد دارند 37 .ناشر نیز به یک
عنوان نامزد بسنده کردهاند.
گفتنی است از آثار نامزد شده  39عنوان ترجمه و بقیه تألیفیاند.
در گروه داوران ریاضی و مکانیک و مکاترونیک به معرفی دو کتاب کفایتشــده اســت .گروه
داوران شیمی نیز تنها گروهی است که در این دوره از جشنواره هیچ کتابی را برای دریافت جایزه
نامزد نکرده است.
دبیرخانه شانزدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

تحریک حسی :فعالیتهای متمرکز بر حواس برای

افراد دچار معلولیت جسمی و چندمعلولیتی .سوزان
فاولر .ترجمه :رضا متقیانی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان

تئاتردرمانی در کودکان و نوجوانان مبتال به اتیسم
(راهنمای والدین و مربیان) و راهنمای عملی برنامه
هنر برای خانوادههای کودکان مبتال به اختاللهای
طیف اوتیسم .کاوه مقدم .تهران :وانیا

راهنمای عملی رواندرمانی مثبتنگر ویژه درمانگران

و مشاوران .مهدی خانجانی .تهران :آوای نور

شناخت و توانبخشی مشکالت حرکتی کودکان
با اختاللهای رشدی دستورالعملی برای بهبود
هماهنگی حرکتی .لیزا ای کورتز .ترجمه :سعید

رضایی /الهه مهرمنش .تهران :آوای نور
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بازی و سرگرمی

 101بازی برای آرامسازی کودکان ،یافتن صلح و

آرامش در میان جمع .الیسون بارتل .ترجمه :سیدعلی
دربانی /مریم رنجبر .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان

بازیهای گروهی 101 :بازی مهارتهای زندگی .برنی
بیدگروبر .ترجمه :منوچهر اکبرلو .تهران :صابرین

مجموعه سه جلدی بازی با ابزارهای ساده :بازیهای
چوب ،بازیهای سنگ و بازیهای طناب .معصومه

پورطاهریان .تهران :شهر قلم
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پیشدبستانی :کتابهای آموزشی

مجموعه کتابهای کودک ،مربی :از خانه تا مدرسه.
سیدداوود میرشفیعی لنگری /کلثوم تیرگری /طاهره
کاظمیان /خدیجه وفادار /سیدهمرضیه شجاعی
لنگری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تربیت دینی کودکان پیشدبستانی :ارائه الگویی
برای برنامه درسی تربیت دینی کودکان ،برنامه
فعالیت والدین و مربیان .مرضیه نوذری /بابک

شمشیری .تهران :آوای نور

راهنمای بسته آموزشی کارکردهای اجرایی توجه

و تمرکز (ویژه مربیان) .گروه روانشناسان سوفار/
علیرضا سبقتی /سحر شریعتی .تهران :سوفار

کارگاه هنر برای کودکان 52 :تمرین جذاب برای

کودکان .سوزان شوایک .ترجمه :جمالالدین اکرمی/
مینا مانیقلم .تهران :شرکت انتشارات ویژه نشر

کاملیا آشپزی میکند و کاملیا میخواهد تلویزیون

نگاه کند .الین دوپتینی .ترجمه :آمنه امیرخانی.
اصفهان :نوشته

مجموعه سه جلدی :ماجراهای ریحانه و پیشی
کوچولو .معصومه یزدانی .تهران :شرکت انتشارات فنی

ایران
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نخستین بازیهای شاد و کودکانه 185 :بازی و
سرگرمی برای بچههای سهماهه تا سهساله به همراه
روشها و راهنماییهای مفید در ایجاد انگیزه برای
خردساالن .آلموت بارتل .ترجمه :لیال لفظی .تهران:

ذکر

پیشدبستانی :کتابهای داستانی
بفرما آب انار .مریم هاشمپور.

تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

نجاره میخ
صدای چی بود؟ :تَق وتَقوتَق رو چوبه ّ
میکوبه .زهرا موسوی .تهران :افق

مجموعه پنج جلدی ترانههای نیایش .مصطفی
رحماندوست .تهران :افق

مجموعه هفت جلدی دوست داری ...باشی؟ الله
جعفری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مجموعه هفت جلدی گیلی گیلی .سوسن طاقدیس.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مراقبم باش! لورنز پائولی .ترجمه :نگین کتال .تهران:
مبتکران
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تاریخ و زندگینامه

امپراتوری عثمانی :عصر کالسیک1600م1300-م.

خلیل اینالجیق .ترجمه :عبدالعلی اسپهبدی .تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

پردهنشینان عهد ناصری :نگاهی به حیات اجتماعی
زنان در عهد قاجار .پریسا کدیور .تهران :گل آذین

تاریخ و تحول نشر :درآمدی به بررسی نشر کتاب در
ایران از آغاز تا آستانه انقالب .عبدالحسین آذرنگ.

تهران :مؤسسه خانه کتاب

فجایع جنگ جهانی دوم .حمید عشقی .تهران:
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد /ابر و باد

مجموعه هفت جلدی :قطره و دریا .ناصر نادری/
محمدرضا بایرامی /بهناز بشیری /حسین فتاحی/
محمدرضا یوسفی /امیرحسین فردی /محمدرضا
شمس .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
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تربیت بدنی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی .ماریلو
ویل /ویلیامجی اندرسون .ترجمه :جواد آزمون/
محمود عیوضی .تهران :سمت

حیاط پویا :طراحی بازیها و مهارتها در حیاط
مدرسه .سمانه قائدیان /ابراهیم نیکومنش .قم:
سلسله
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تعلیم و تربیت دینی
پول ،خدا ،بچهها .غالمرضا حیدری ابهری .قم :جمال

مجموعه دوست عزیزم خدا .سید محمد مهاجرانی.
قم :کتابک

مجموعه ستارههای دوستداشتنی .محسن هجری.
تهران :شهر قلم

مجموعه کودکان میپرسند 196 :پرسش و پاسخ.
غالمرضا حیدری ابهری .تهران :قدیانی

ما فرشتهها .غالمرضا حیدری ابهری .قم :جمال
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همیار مع ّلم :روشهای نوین تدریس .حمید قلندریان/
طیبه خواجه بیدختی .مشهد :چشمه سخن

حسابداری و بازرگانی

حل و فصل اختالفات در محیط کار .For Dummies

ویویان اسکات .ترجمه :سارا یوسفی .تهران :آوند
دانش

راهنمای استخدام و کار در پروژههای صنعتی.

احسان فرزین آبدهگاه .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری
دیباگران تهران

کسب و کار طالیی .زهرا سادات حسینی .قم :جمال

مدیریت پول :اصول کاربردی برای تعادل وضعیت

مالی .دیو رمزی .ترجمه :گیتی شهیدی .تهران :آرایان
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داستان کودک
اردوی بچهخرخونها .الیسا برنت وایسمن .ترجمه:
هدا نژادحسینیان .تهران :پرتقال

داستان لئو .مک بارنت .ترجمه :کیوان عبیدی
آشتیانی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی

سرباالیی و سرپایینی .محمدرضا شمس .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

قصهپیرزنی که دلش میخواست تمیزترین خان ه دنیا
را داشته باشد .شکور لطفی .تهران :شهر قلم

من مترسکم ولی میترسم .احمد اکبرپور .تهران:
مؤسسه فرهنگی فاطمی
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همه ما شگفتانگیزیم! .آر.جی پاالسیو .ترجمه:
شبنم حیدریپور .تهران :پرتقال

داستان نوجوان و بزرگسال

باد و کاه .محمدرضا بایرامی .تهران :کتاب نیستان

ستاره .محدثه گودرزنیا .تهران :پیدایش

قنوت آخر .محمد محمودی نور آبادی .قم :کتاب
جمکران

نجات االغ .فاطمه دهقان نیری .تهران :محراب قلم
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رایانه

آموزش طراحی و تصویرسازی هنری با ادوبی
ایلوستریتور  .2018 ILLUSTRATOR CCامید باوی/

سعید گودرز .تهران :نارک /دانشگاهی کیان

مرجع کامل  .2018 3ds Max Autodeskعلی
محمودی .تهران :دانشگاهی کیان

خودآموز تصویری  .Adobe Photoshop CCعلی
محمودی .تهران :دانشگاهی کیان
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روانشناسی

انضباط بدون گریه :راهکارهایی مالیم برای تشویق
رفتار خوب بدون نقزدن کجخلقی و گریهکردن.

الیزابت پنتلی .ترجمه :اکرم کرمی .تهران :صابرین

روانشناسی اخالق .سیدمهدی موسوی اصل /مسعود
آذربایجانی /مهدی علیزاده /محمدرضا جهانگیرزاده/
محمدتقی تبیک .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تحلیل روانشناختی شادکامی :منابع ،ساختارها،

پیوستها .ابوالقاسم خوشکنش /مژده جانه .تهران:
آوای نور

هنر گوشدادن .مایکل پی نیکولز .ترجمه :رو حالله
میرزاآقاسی .تهران :دانشآفرین /رشد اندیشه
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ریاضی
اگر ...نگاهی متفاوت به عددها و اندازههای بسیار
بزرگ .دیوید.جی اسمیت .ترجمه :فروغ فرجود.

تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی

ریاضیات لعنتی :آلیس در سرزمین اعداد .کارلو
فرابتی .ترجمه :لیال مینایی .تهران :مؤسسه فرهنگی
فاطمی
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زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران ( )4با رویکرد ژانری .سید مهدی
زرقانی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی

کودکان چگونه زبان میآموزند .ویلیام اوگریدی.
ترجمه :معصومه نجفی پازکی /ویدا رحیمینژاد.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

لذت خواندن ،شوق جستوجو ،ویژه دانشآموزان
پایههای هفتم و هشتم .مرتضی مجدفر /مینو
طاهری .تهران :مرآت

مدخل شعر معاصر فارسی ( .)1285-1392شهریار
خسروی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی
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زبان عربی

آموزش مبادیالعربیه به روش دستهبندی و نمودار.

مجتبی رحماندوست .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی

عربی پایه کنکور .علی فقه کریمی /محمدامین
شاصنم .تهران :بینالمللی گاج

عربی پایه نهم پیام نسیم دوره متوسطه اول.

حجتالله عباسی رشیدآبادی /آمنه آقایی /عصمت
پارسائیان :.حجتالله عباسی

کار و تمرین عربی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک،
علوم تجربی .مهدی پرکاری .تهران :گلواژه
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زیستشناسی

واکر .ترجمه :امیر
دانشنامه بدن انسان .ریچارد ِ
صالحی طالقانی .تهران :پیام آزادی

شگفتیهای بدن انسان .فابین کاسان .ترجمه :فواد
والی /امیر صالحی طالقانی .تهران :پیام آزادی

شگفتیهای بدن :سفری شگفتانگیز به ساختمان

واکر .ترجمه :الدن خانلری.
بدن انسان .ریچارد ِ
تهران :پیام بهاران
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شعر ،نثر ادبی و خاطره
از فاطمه به فاطمه(س) 20 :شعر درباره معصوم سوم.

شکوه قاسمنیا .تهران :قدیانی

اشک درخت دراومد .مریم هاشمپور .تهران :شرکت
انتشارات فنی ایران

خداحافظی در خیابان پاییز .مریم اسالمی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سوغاتی .مهری ماهوتی .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی

لوحکم دهخدا.
لطیفههای ملس :لطیفههایی از امثا 

علیرضا لبش .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
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مجموعه یادداشتهای یک نویسنده .امیرحسین
فردی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

علوم تجربی

اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟ .ساندرا
مارکل .ترجمه :ندا رضوان .تهران :تیمورزاده

آتشنشانها .کتی فرانکو .ترجمه :مهناز عسگری.
تهران :محراب قلم

آسانبر فضایی (آشنایی با فناوری نانو) .سمانه
علیرضازاده باقری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان

بالی ،بروکلی باهوش :چرا باید غذای سالم بخوریم؟.
یولیا فلمرت .ترجمه :لیال علی اکبری .تهران :ابوعطا

دانشنامه آکسفورد علم و تکنولوژی .هیئت علمی
دانشگاه آکسفورد .ترجمه :سیدحسین ایرایی .تهران:
پیام بهاران
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علوم تربیتی و مدیریت خانواده
برنامهریزی آموزشی :راهبردهای بهبود کیفیت در
سطح واحد آموزشی (مدرسه ،دانشگاه ،آموزش
مجازی) .محمدرضا نیستانی .اصفهان :یار مانا

برنامهریزی درسی کالسهای چندپایه .صمد
صمدیان .تبریز :بوی جوی مولیان

پرواز پروانههای سنجاقشده .فاطمه صبری  /نگار
خسروی .تهران :اندیشه افرینش

روایتپژوهی( :راهنمای عمل ،ویژه استادان ،معلمان
و دانشجو معلمان در پژوهشروایی) .پوران خروشی.

اصفهان :نوشته

مدیریت و برنامهریزی کالسهای چندپایه.

سیدحشمتالله مرتضویزاده .تهران :مؤسسه کورش
چاپ
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والدین ،قطعا تأثیرگذارند :چگونه کودکانی تربیت
کنیم که شخصیتی به خود متکی ،مصمم و مهربان
داشته باشند .میشل بربا .ترجمه :ستاره بابایی.

تهران :صابرین

علوم و مطالعات اجتماعی

اصول و مبانی  .GISمهدی عربی /سارا حقبیان.
تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام
اجتماعی) .عباس محمدی اصل .تهران :مؤسسه

فرهنگی آرمان رشد

تبرزین نادر .ابوالقاسم فیضآبادی .تهران :نخستین

راهنمای حقوقی شهروندان (جلد اول و دوم).

محسن اسماعیلی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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فرهنگ و هنر
آب ،کاغذ ،رنگ :خالقیت با آبرنگ و مواد ترکیبی.

هیثر اسمیت جونز .ترجمه :گلناز کشاورز .تهران:
شرکت انتشارات ویژه نشر

لویی ،برای من یک بشقابپرنده نقاشی کن .یووس
گات .ترجمه :آیدین عمیق .تهران :پیام آزادی

مجموعه خوشنویسی (اول ،ئوم و سوم دبستان).

غالمرضا تنها .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مجموعه دو جلدی :کتاب طراحی خالق هنرمند
کوچولو .فیلیپ وشتر /آنکل کوهل .ترجمه :غزل

جاودانی .تهران :حوض نقره

مجموعه شنیدم میخواهی نقاشی کنی (.)3-1

نیکالس کتلو .ترجمه :باربد بکان .تهران :حوض نقره
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فیزیک

 300پدیده نجومی .جیمی ویلکینز /رابرت دان.
ترجمه :محمدرضا افضلی .تهران :محراب قلم

المپیادهای نجوم ایران  .1389 -1395سیدامیر
سادات موسوی /محمدهادی ستوده /محمدجواد
شریعتزاده .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی

کتاب آموزش و کار فیزیک  2یازدهم رشته تجربی.

مصطفی کیانی /هدیه منوچهری .تهران :مهر و ماه نو

کتاب کار و تمرین فیزیک ( )2پایه یازدهم ،ریاضی و
تجربی .مهرناز طلوع شمس /مهدی سینائیان /حمید

فدائی فرد .تهران :مرآت
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قرآن

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم نور .محمد
خواجوی /احمد حاجی شریف .تهران :پیام بهاران

حضرت یوسف علیهالسالم .ناصر نادری .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

سرزمین عددهای قرآنی .غالمرضا حیدری ابهری.
تهران :کتاب نیستان

مجموعه هشت جلدی :یک داستان تخیلی با مفاهیم
قرآنی .کلر ژوبرت .تهران :بهنشر
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کار و فناوری

مادر خالق ،کودک خالق .معصومه نیکبخت .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مجموعه رایانه (برای اول تا سوم دبستان) .هما
ملک .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مجموعه معماهای ببراس :در مفاهیم علوم رایانه
و تفکر رایانشی (گام اول تا گام سوم) .ترجمه:

امیرمحمد جذبی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی
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معماری

آجر در معماری ،زیباییها و کاراییها .سیدباقر
حسینی /سیدهزهرا سیدین خراسانی .تهران:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

پایداری منظر در مجتمعهای مسکونی :چکلیستی
برای ارزیابی پایداری .کارل اسمیت .ترجمه:

اسماعیل ضرغامی /میالد الفت .تهران :دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجائی

طراحی مدرسه موفق :سؤاالتی جذاب برای طراحی
خالقانه .صغری نیرومند شیشوان /مهدیه نیرومند

شیشوان .بناب :دانشگاه بناب

ی فضاهای خاص خردساالن با رویکرد معماری
ویژگ 
و شهرسازی .مسعود علیمردانی /حکمت امیری/

ریحانه آرام .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
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مکانیک و مکاترونیک

خودروسازی از صفر تا صد در ایران و جهان .کاترین
هنسی .ترجمه :حسین عسگری .تهران :طالیی

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی .جاماسب
پیرکندی /علی میرمحمدی .تهران :دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجائی
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مهارتهای زندگی ،تفکر و سبک زندگی

اقتصاددان کوچک :راهنمای کاربردی آموزش به
کودکان  6تا  9سال .زهره میرجابری .اصفهان :مفتاح

حکیم

بازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت (چگونه
جدی نباشیم!) .عبدالعظیم کریمی .تهران :مؤسسه

فرهنگی مدرسه برهان

راهنمای کالسی فلسفه برای کودکان سالهای اول
دوره ابتدایی :فلسفهورزی با کتابهای تصویری.

فیلیپ کم .ترجمه :فرزانه شهرتاش .تهران :شهرتاش

شاید سیب باشد .شینسوکه یوشیتکه .ترجمه :رضی
هیرمندی .تهران :افق

مجموعه کتابهای چهار جلدی ده فرمان .علیاصغر
سوادکوهی .اصفهان :نوشته
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نمایش  ،فیلم و سینما

آمادهسازی استوریبرد .نانسی بیمن .ترجمه :ناصر
گلمحمدی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

قصه نمایشی دیگر از
خرگوش باهوش و دو ّ
کلیلهودمنه .حسین فداییحسین .تهران :کانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نمایشنامههای مدرسه :دومیها .مسلم قاسمی.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

نماینده مرموز .مجید درخشانی .تهران :عابد
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هنرهای تجسمی و مباحث عمومی هنر

فرهنگنامه هنر .محمد شمخانی .تهران :طالیی

کتاب کار و تمرین طراحی لباس .فاطمه آذرباش/
فاطمه نوریان کفشگری /جمیله خدیوی بروجنی/
ماهرخ علی پناهلو .تهران :ویستاذر

مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط
تصویری :طراحی پوستر .مصطفی اسدالهی .تهران:

مؤسسه فرهنگی فاطمی

مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در
ارتباط تصویری :طراحی نشانه .مسعود سپهر .تهران:

مؤسسه فرهنگی فاطمی
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صندویق
اید بود اصدق
()1321-1397

م
هبكوشش حبتاهللهمیت

یادداشت
ایدبود

صندویق
اصدق
حسینمعصومیهمدانی
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آدم خود اسختهای بود
ایدداشیت از دکرتحسین مصعویم همادین

صادق صندوقی همدانی بود .هممدرسۀ من بود .در دبیرستان ابنسینا که تا کالس نهم
بیشتر نداشت؛ و او که یک سال از ما جلوتر بود وقتی کالس نهم را تمام کرد از آن مدرسه
رفت .من هم سال نهم را در آن مدرسه نبودم ،صندوقی اما از همان وقت نقاشیاش خوب
بود .برای روزنامۀ دیواری مدرســه نقاشــی میکرد و حتی یک بار یک روزنامۀ دیواری با
گروهی از دوســتان ،که هر یک سرنوشت جداگانهای پیدا کردند ،درآوردیم که در شمارۀ
دوم توقیف شد .چون وارد سیاست شده بودیم و مطالبی راجع به نهضت روحانیت نوشته
بودیم و خالصهای از غربزدگی آلاحمد را آورده بودیم به همراه یک نقاشی که صندوقی از
روی یک نقاشی دیگر کشیده بود و در شمارۀ اول کتاب ماه آلاحمد چاپ شده بود .نقاشی
از سیکهروس نقاش مکزیکی بود که بعدها فهمیدیم بخشی از یک نقاشی بزرگ دیواری از
اوســت .صندوقی این نقاشی را نقطهچین کار کرده بود که سبک محبوب دبیر نقاشی آن
رسام ارژنگی نقاشی
زمان ما بود و ما را وادار میکرد که از روی کتابهای مؤیدپردازی و ّ
کنیم .فقط نقطهچین را قبول داشت .خودش هم نقاشی نمیدانست.
بعدهــا من ر ّد صندوقی را ،مثل رد بســیاری از همکالسهایم گم کــردم تا بعدها که
نقاشیهایش را توی کتابهای مدرسۀ بچههایم دیدم.
پدرش اولین فســت فودی همدان بود .اما نه از این فستفودیهای امروزی .یک بساط
در ســر خیابان سنگشیر همدان داشــت و جیلیز ویلیز میفروخت .یعنی نوعی کباب که
روی یک شبکۀ سیمی درست میشد و هر تکهاش به اندازۀ یک پنجم یک کباب کوبیده
«دامحرم» را همۀ همدان میشناختند و بچهها
بود .بسیار هم چرب بود و خوشمزه .کباب
ّ
عاشــقش بودند .چاشنی آن هم پیازچۀ خرد شــده بود و دامحرّم این کباب و پیازچه را
الی نان لواش مریان َج میپیچید و به یک قران به دســت مشتری میداد .او که به نظر ما
بســیار پیر میآمد خیلی هم خوشرو بود .میگفتند اص ً
ال همدانی نیست و مهاجر است و
از باالی ارس آمده اســت .معلوم اســت که زندگی چنین آدمی خیلی راحت نمیگذرد.
صندوقی فرزند او بود و هرچه شد کار خودش بود .آدم خودساختهای بود که من با اینکه
پنجاه و چند سالی از او بیخبر بودم با خواندن خبر درگذشتش حس کردم دوستی را از
دســت دادهام که آخرین بار همین دیروز او را دیدهام .نمیدانم در این هنگامۀ مدرنیسم
زندگیاش چگونه میگذشت .اما حتماً هر کس که یکی از کتابهای درسی یا غیردرسی
را که او نقاشی کرده خوانده باشد باید حس کند که بخشی از زندگیاش با او رفته است.
خدا رحمتش کند.

یادداشت

امنداگری

صندویق
اصدق
جمالالدیناکرمی

رازهای

ایدبود

رسگذتش هرنی اصدق صندویق
صادق صندوقــی ( )1321 -1397نگارگر (مینیاتوریســت) و
تصویرگر کتابهای کودکان در همدان به دنیا آمد .دوره دبیرستان
را در هنرستان هنرهای زیبا و آموزشکده (انستیتو) هنر به پایان
رســاند و پس از آن در آموزشوپرورش ،بهکار در زمینه گرافیک
و تصویرگری کتابهای درســی پرداخت .وی در سال  1375کار
رسمی خود را در آموزشوپرورش به پایان رساند.
زمینه اصلــی کارهای صندوقی در حوزه تصویرگری ،به تدارک
تصویر برای کتابها و متنهای دینی اختصاص داشت ،اما تالش
حرفــهای او را باید در نگارگری و توجه به زمینههای تشــعیر و
طراحی نقوش قالی جستوجو کرد .او برای برخی از آثار کالسیک
ادبی ایران ،تصویرهایی پرکار و ارزشمند خلق کرد.

ویژگیهای حرفــهای صندوقی در تصویرگــری کتابهای کودکان
گرایش او به ماجراهای دینیـ تاریخی و توجه به نشــانههای نگارگری
ایرانی بود.

فعالیتهــای تصویرگری صادق صندوقی را میتوان براســاس
دوره تاریخی و کیفیت پرداختن به تصویر ،به ســه بخش جدا از
هم تقسیم کرد:
 .1دوره تصویرهای تجربی و نخستین

نخســتین دوره تصویرگری صندوقی ،ویژگــی تجربی و اغلب
غیر حرفهای دارد .با آنکه تالشهای نخســتین او در کتابهایی
چــون :آزادی ،تو نیکی میکــن  ...جرقههایی گــذرا دارد ولی

از زمینههــای حرفهای دور اســت .ویژگی بومــی پرداختن به
تصویرگــری در کتاب تو نیکی میکن و  ...با شــخصیتپردازی
و فضاسازیهای ایرانی همراه اســت و زندگی پرچالش خانواده
ایرانی را مجســم میکند ،اما دوری از تخیل ،اهمیت دادن بیش
از حد به عناصر فرعی تصویر و شــلوغی فضا ،آن را از عرصههای
خیالانگیز دور کرده اســت .پرداختن به نشــانههای واقعگرایانه
در کتاب روباهی که فریب خورد ،تواناییهای طراحی فیگوراتیو
و گاه قدرتمنــد صندوقی را نمایش میدهد؛ نشــانههایی که در
دورههــای بعدی آثار او ،جای خود را به ویژگیهای مســلط در
پرداختن به زمینههای پرماجرا و پرتحرک تصویری میســپارد.
وجود متنهای غیرحرفهای و زودگذر همراه با کتابســازیهای
سهلانگارانه ،بر فضای غیرادبی آثار صندوقی افزوده است و دوری
از رنگ و پرداختن به صفحهآراییهای شتابزده ،تقریباً در همه
آثار این دوره او به چشم میخورد.
 .2دوره تصویرگری متنهای تاریخی

صندوقی ،در دوره دوم تصویرگری خود ،به خلق آثار دشــواری
در عرصه تصویرگری کتابهای دینیـ تاریخی روی آورد .نزدیک
بــه  10کتاب از آثار تصویری او به این دوره تعلق دارد .صندوقی
در ایــن دوره ،با توجه به ویژگی توأمــان گرایش به نگارگری و
طراحی شخصیتها و فضاهای تاریخی ،به خلق آثاری دست زد
که در ویژگیهای حرفهای آن ،تنها به برخی از آثار زمان زمانی
ی طراحیهای صندوقی
و بهرام خائف نزدیک میشــود .ویژگــ 
در این دوره تا حد شــگفتانگیزی دوگانه اســت .همچنان که
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در این آثار ،رگههای درخشــانی از حرکتهای گروه انســانی در
میانه جنگها ،گردهمآییهــا و مهاجرتها با طراحیهای توانا،
پیچیده و بدون رنگ همراه اســت ،گاه نیز در کنار همین رگهها،
با نشــانههایی از شتابزدگی برخورد میکنیم که به نظر میآید
ادبیات نهچندان تخیلی و کمجان کتابها ،در شکلگیری آنها
بیاثر نبوده است.
رگههــای پرقدرت طراحــی در آثار صندوقی نشــان میدهد
که او میتوانســت تا حد برجســتهترین تصویرگران فیگوراتیو،
واقعگــرا و تاریخنگار حرکت کند .نشــانههایی که گاه در برخی
از تصویرهای بعدی او برای کتابهای درسی به چشم میخورد.
اما دوری از نشانهشناســیهای تصویری در کتابهای کودکان،
او را به نوعی پرکاری غیرضروری کشــانده اســت .پرکاریهایی
که امکان دارد در تصویرگری برخی حرکتهای تاریخی ،بســیار
هم گویا و کارساز باشــد .با وجود این ،تردید صندوقی در اینکه
در حــوزه تصویرگــری باقی بماند و به خلــق تصویرهایی کام ً
ال
حرفــهای در زمینه کتابهای تاریخی ،دینــی و روایی در حوزه
ادبیات غیرتخیلی برای کودکان بپردازد ،یا آنکه گمشــده خود را
در نگارگری برای بزرگســاالن جستوجو کند ،سرانجام به آنجا
راه مییابد که رویکــرد دوم را بپذیرد و تقریباً به تمامی خود را
وقف آن کند و این راهکاری است که تصویرگری ،بیشتر فعالیتی
جنبی برای آن به شــمار میرود .دوری صندوقی از فعالیتهای
جشــنوارهای ،نمایشگاهی و گفتوگوهای تصویرگری ،این انگاره

را قویتر میکند.
تصویرگری کتابهای عدیبن حاتم ،غدیر خم ،و ســپاه
فیل ،نمونههای تمامنمای ویژگیهــای دوره دوم آثار صندوقی
به شمار میرود.
 .3تصویرگری برای کتابهای درسی

دوره سوم فعالیتهای صندوقی در تصویرگری بیشتر به تدارک
تصویر برای کتابهای درسی مربوط میشود .دورهای که مرحله
تکاملی دوره دوم اوست .ویژگی این دوره را باید بیشتر در استفاده
از رنگ در تصویر ،شــلوغی و ازدحام در عناصر تصویری ،افزایش
شــخصیتهای موجود در یک تصویر ،کنار گذاشــتن تدریجی
ضعفها و شتابزدگیهای گذشته و قدرت بخشیدن به طراحی
فیگوراتیو دانســت .دامن زدن به نشــانههای هیجان و حرکت با
زاویه دیدی سینمایی و برشهای تکنیکی ،در این دوره افزایش
مییابد .گرایش به ساختارگرایی ،که یادگار عالقه او به نگارگری
است ،و توجه به عنصر ماجرا و کنشهای پرماجرایی همچنان او
را از توجه به تخیل و سادگی بازداشته و البته این ویژگی مسلطی
اســت که در همه متنهای داستانی کتابهای تصویری او وجود
دارد .متنهایی که بیشتر به بازآفرینی حوادث تاریخیـ مذهبی
اختصاص دارد ،بدون آنکه به حسهای درونی ،رفتارهای زبانی و
عناصر توصیفی در متنهای آن اهمیت داده شود.
از میان کتابهای داستانی و غیرتاریخی صندوقی در این دوره،

تنها میتوان به کتاب خاله گلدونه  ...اشاره کرد .در تصویرگری
این کتــاب ،صندوقی به خلق تصویرهایی ســاختارگرا و پرکار،
خوشرنگ و بومی پرداخته اســت .او در تصویرهای این کتاب،
همان اندازه به طرح جزئیات لباسها ،طبیعت و معماری محیطی
اهمیت داده است که به شخصیتهای اصلی تصویر .ارزشگذاری
همســنگ به عناصر اصلی و فرعی ،که از ویژگیهای مسلط هنر
نگارگری است ،سبب شده تا صندوقی از حوزه تصویرگری فاصله
بگیرد و از نگاه یک نقــاش واقعگرا که به عناصر نگارگری کهن
گرایش دارد ،به کودک و تصویرگری نگاه کند .گرایش به جزئیات
غیرضروری و دست و پاگیر در استفاده از نمادهای کام ً
ال واقعی و
روزمره ،دوگانگی غریبی است که نه صندوقی و نه هیچ تصویرگر
دیگری نتوانسته است به آن زیبایی حرفهای ببخشد.
ایرانی بودن و وفاداری به فضای ایرانی ،ویژگی همیشــگی آثار
صندوقی است.
عالقه او به هنرهای ســنتی ایــران ،در تصویرگری کتابهای
تاریخی و دینی ،گاه به خلق آثاری دشوار ،پر ساختوساز و حتی
شگفتانگیز انجامیده است که سرشار از حرکتهای ریز و درشت
است ،بهگونهای که حتی گاه میتوان بخار دهان اسبهای عرق
کــرده را در میدانهای نبرد ،از میان برق شمشــیرهای آخته و
چهرههای خشمگین و گاه دردآلود احساس کرد .این ویژگی در
یکی از تصویرهای صندوقی که برای متن درس آماده کرده ،کام ً
ال
آشکار و دیدنی است .چنین ساختوسازهایی ،در آثار تصویرگران
موفــق و پرکار در زمینه تصویرگــری کتابهای غیرتخیلی ،که

گاه چنین ویژگیهایی را طلب میکند ،کمیاب و نایافتنی است،
زیرا پرداختن به چنین ظرافتهایی ،تجربههایی دشوار و طوالنی
میطلبد که صندوقی از آن بیبهره نبوده است.
اگر چه صندوقی تردیدهای خود را ســرانجام پس میزند و در
گرماگرم دل سپردن به هنر نگارگری ،تصویرگری را در سایه قرار
میدهد ،اما آثــار پرکار او در تصویر کردن صحنههایی از ادبیات
کالسیک ایران در زمینهنگارگری ،ارزشمند و به یادماندنی است.
نخســتین تجربه صــادق صندوقی در زمینــه تصویرگری ،به
تدارک تصویری از حماسه عاشــورا در سال  1344باز میگردد
که برای روی جلد مجله صبح امروز کشید ،اما کار حرفهای را در
این زمینه ،در آخرین ســالهای دهة  50با تصویرگری قصههای
قرآنی آغاز کرد.
صــادق صندوقی را باید از نخســتین تصویرگــران معاصر در
تصویرگــری کتابهای دینــیـ تاریخی بهشــمار آورد .رهآورد
تالشهای او فراهمسازی تصویر برای بیش از  65کتاب مخصوص
کودکان و نوجوانان اســت که در آنهــا از ویژگیهای همزمان
نگارگــری و واقعیتگرایی تاریخی ،به فراوانی بهره گرفته شــده
است.
دوره پایانــی تالشهای صندوقی در تصویرگری ،با تواناییهای
فراوانی در پرداختن به طراحی فیگوراتیو و روایت دینیـ تاریخی
همراه است که متأســفانه هرگز فرصتی برای کامل کردن آنها
نیافت و لذا این آثار او باتوجه کافی به رنگ ،بافت و کتابســازی
امروزی همراه نشد .با وجود این آثار او چشمانداز تأثیرگذاری در
کارهای تصویرگرانی چون شادروان بهرام خائف پدید آورد.
بــا آنکه تالشهای صندوقی در زمینــة تصویرگری کتابهای
کودکان ،نیمهتمــام ماند ،با گرایش روزافــزون و حرفهای او به
نگارگری و فراهمســازی آثاری پرساخت و ساز در مینیاتورهای
ایرانــی ،این روند به نحــو دیگری کامل گردیــد .رویکردی که
دنباله تالشهای هنرمندانی چون محمود فرشــچیان ،برای
ارزشگذاری و احیای هنر نگارگری امروز بهشمار میرود.
صادق صندوقی در داخل و خارج از کشــور در زمین ه نگارگری،
نمایشــگاههایی برگزار کرد و در زمینــه تصویرگری کتابهای
درسی نیز پر کار و پر تالش بود.
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گفتوگو
ایدبود

صندویق
اصدق

جشن به ی ب
ه
واره رت ن اهن برای
گفتوگو با صادق صندوقی

خالقیت و نوآوری اتس

اشاره
در اولین جشــنواره تصویرسازی کتابهای درسی که در سال
 1383برگزار شــد از دو تن از تصویرگران برجسته کتابهای
درسی تقدیر شد؛ مرحوم پرویز کالنتری و صادق صندوقی .آنچه
در پی میآید مصاحبه کوتاهی است که با مرحوم صادق صندوقی
در همان ایام انجام شده است.
این تصویرگر برجســته در مردادماه  1397درگذشت .روانش
شاد.
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چه تفاوتی میان تصویرگری کتاب درســی با غیردرسی
قائل هستید؟

وقتــی بحث آموزش پیش میآید ،تصویرســاز موظف اســت
در چارچوبــی که مؤلف در نظــر گرفته عمل کنــد .البته این
چارچوب در همهجا یکســان نیســت ،مث ً
ال در کتاب علوم شاید

تقریباً دست تصویرگر بسته است .اما در کتاب فارسی و ادبیات
دســت تصویرگر بازتر اســت .این در حالی اســت که تصویرگر
در کتابهای غیردرســی و غیرآموزشی عرصه وسیعتری برای
فعالیت دارد.
به نظر شــما در تصویرگری کتابهای درسی و آموزشی
چطور میتوان خالقیت ایجاد کرد و نوآوری داشت؟

برپایی چشــنواره بهترین بهانه برای خالقیت و نوآوری است.
کســی که در جشــنواره حضور پیدا میکند ،با موضوع آشنایی
دارد و از آن مهمتــر ،کار را در فرصت و زمان بیشــتری انجام
داده و ارائه میدهد .کارهایی که برای جشــنواره انجام میشود،
چون در قالب مســابقه است ،از تنوع و گوناگونی برخوردار بوده
و خالقیت در آن مشهود است .من معتقدم جشنواره جای بروز
خالقیتهاست .تصویرگر فرصت بیشتری برای فعالیت دارد .در

حالیکه وقتی کار سفارشــی میشــود ،تصویرگر با محدودیت
زمان روبهروســت .در عرصه هنر محدودیــت معنا ندارد .وقتی
کار بهعنوان وظیفة اداری ارائه شود و تصویرگر ناچار به تحویل
اثر در مدت زمان کوتاه باشد ،یکی از محورهای موفقیت در این
حوزه ســپردن کار به نسل جوان است ،البته به شرط آنکه افراد
مجرب هدایت و نظارت امور را بهعهده داشــته باشــند .جوانی
نیروی ارزشمندی برای خالقیت به حساب میآید.
راز ماندگاری یک تصویر در ذهن افراد چیست؟
حضــور طوالنیمــدت یک تصویــر در کتاب درســی ،باعث
ماندگاری آن میشــود .اگر یک تصویــر ،هر قدر هم که جذاب
باشــد ،تنها یک سال در کتاب درســی باشد و بعد آن را حذف
کنند ،در ذهن باقی نمیماند .همة ما تصویر درس دهقان فداکار
را در ذهــن خود داریم .راز ماندگاری این تصویر به دلیل حضور
طوالنیمدت آن اســت .نسلهای مختلفی این تصویر را بهخاطر
دارند .دانشآموز تنها یکســال با یک کتاب درسی ارتباط دارد
ولی حضور تصاویر را در ســالهای بعد هــم میتواند در کتاب
شاهد باشد.
تصویرگری برای کتابهای سالهای اول دبستان چه

تفاوتی با تصویرگری برای سالهای باالتر و مقاطع دیگر
دارد؟
در ســالهای آغازین تحصیلی،تنوع رنگ در میان تصاویر باید
بیشتر باشد .در این سالها ،تصویرگر میتواند از قوة تخیل خود
بهرة بیشتری بگیرد و آن را بیش از سالهای باالتر به کتاب وارد
کند .در دورة ابتدایی گاهی الزم است با ترفندهای خاصی نمک
کار افزود و در برخی کارها از چاشــنی کاریکاتور هم بهره گرفت
تا تصاویر برای کودکان جذابتر و شادابتر به نظر برسد .هرچه
کالس و سطح کار باالتر میرود ،کارها باید واقعیتر به نظر برسد.
چه زمانی تصویرگری در کتابهای درســی میتواند به
موفقیت نزدیکتر باشد؟

زمانــی این مهم اتفاق میافتد کــه تصویرگر و مؤلف کنار هم
باشند .باید زمینهای فراهم آورد تا مؤلف و تصویرگر همدیگر را
بهتر درک کنند .هر عاملی که بتواند موجب تفاهم بیشتر میان
مؤلف و تصویرگر شــود ،ارزشمند اســت و باید به آن بها داد و
زمینة تقویتش را فراهم کرد .در این عرصه ،برپایی جشــنواره و
نمایشگاه تصویرگری کتاب درسی یک گام مهم به شمار میآید
و ثمرهاش در ســالهای آتی در کتابهای درسی نمودار خواهد
شد.
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هس ملعم شورانگزی
در مجلة «رشد معلم» شماره ( 146دی  - 1378ص  )43مطلبی
از صادق صندوقی درباره بهترین معلمانش منتشر شده است .او
ی دوران تحصیل بیش از  30معلم داشته است
به گفته خودش ،ط 
که در این نوشته سه تن از آنها را شایستة ستایش میشمارد که
باید بر دستانشان بوسه زد .این یادداشت کوتاه را از او بخوانید.
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ا ّولین بار بود که این دو کلم ه ب ه گوش م مـیخورد« :تـشویق» و
ی همدان
«تـرغیب»؛ آن هم سال ا ّول ابتدایی در دبستان شکیبا 
و از زبان آقـــایی بـــه نا م «پورراد» که معلم پنجم ابتدایی بود و
نقّاشیهای مرا فقط بر د ر و دیوا ر کالسها و دفتر و راهروها دیده
بودّ .
گ و یک
ک جعب ه آبرن 
لذت و شیرینی این دو کـلمه ،بـا دادن ی 
دفترچۀ نقاشی اعال ،آن هم سر صـف و جلوی چش م دانشآموزان
ن شد.
ف میزدن د و هورا میکشیدند ،صدچندا 
دیگر که برای م ک 
نمیدانم چه قدرت و کششی در این کـلمات بـود کـه را ه مرا از
ن اوان کودکی مشــخص کرد .البته آقای «پورراد» را با همان
هما 
ک دودی و لبخن د همیشگی ،دهها ســال بعد ،در انستیتو
عـــین 
ت آن مرکز دیدم و
ت معاون 
ن امور هنری و در کســو 
مربیا 
تربیت ّ
اظـهار آشـنایی و ارادت کردم که نشناخت؛ ولی با تواضعی آمیخته
ف گفت نیمی از کسانی کـ ه در ایـنجا رشـتۀ هنر را دنبال
ب ه شع 
ی هستند ک ه شهد شیرین تشویق
کردهاند و میکنند ،از جمل ۀ کسان 
ن انگیخت ه است!
را اول بار او به کـامشان ریـخت ه و بـ ه جانشا 
بخت یــار من بود که بعدها ،در ســالهای آخر دبســتان نیز،
ف ب ه نام «محمد شریفی» معلم
ت و شری 
نیکمردی پاکســـرش 
ت و هـمو بـود که
ی داشـ 
ی و عالقها 
ما شد که در ورزش نیز دست 
ّ
لذت درک ورزش و هنر را به ما شناســاند .شگفت آنکه او طریق
ن و انتقاد و تجزیه و تحلیل آثـــار هـــنری را ،آن هم
ت دید 
درس 
ن و د ر محیط بســته و مهجور دهۀ سی
در کالس چهارم دبســتا 
همدان ،ب ه ما شـناساند .چـرا کـه عالوه بر اخذ تکالیف درسی ،از
ت فیلمهایی را که در تنها سینمای شهر میدیدیم ،در
ما میخواس 
ح امروزی ،نقد کنیم و چهقد ر گر م و پرجوش
زنگ انـشا ،بـ ه اصطال 
ف همدان
ن هات 
ن مـعلّم عـزیز در دبـستا 
ت درس آ 
و زند ه بو د ساعا 
ّ
که واقعا برازندۀ نام «معلم» بود.
ت انشا ،زمانی کـه سـال سـوم
این سرزندگی و جوشش در ساعا 
متوسط ه بودم ،با آمدن دبیری آگا ه و متع ّه د به اوج رسید .تا جایی
ادبیات برای ما دریچهای شد تا از آن به
کـ ه سـاعات در 
س انشا و ّ
ی بـک ر و تازه ،ذهن
ح مـوضوعات 
ی نظر کنیم .او با طر 
ی جدید 
دنیا 
ما را به جــوالن درآورد و گهگا ه د ر فواید یا مضرات مظاهر تمدن
مـث ً
ن ترتیب میداد و
ال سـینما ،مناظراتی کتبی بین دانشآموزا 
دروس کالسیک،

س
ب نـی ز در فـواصل برنامهها ،عالوه بر تدری 
اغـل 
ی اجمالی آنها ،ب ه ما که
معرف 
ت اشعار 
بـا قـرائ 
ی از شعرای نوپرداز و ّ
از دنیای کودکی به دوران نـوجوانی و جـوانی قدیم میگذاشتیم،

ایدداشیت از زندهاید اصدق صندویق

ت مـیدا د
ت و مـنطقی از حـالوهوای زمانه بـ ه دسـ 
ی درس 
شناخت 
ن صورت ما را با اشعا ر نـو ،افـکار نو و هنر نو آشنا میکرد .او
و بدی 
ّ
حتی ما را ب ه خواندن نشریات وزین و مـترقی آن زمان ،ک ه خارج از
ب
ف مـکات 
ق میکر د و با تـعری 
درک و فه م همساالنمان بـود ،تشوی 
ن هنری و سیاسی ،دید ســـیاسی شـاگردان را با تحلیل
گوناگو 
ش و اهمیت کار او برای من ،با آمدن بـه
مسائل روز باال میبرد .ارز 
ّ
تـشخص
ی آن زمـان،
ی زیبا 
تـهران و تحصیل در هنرستان هنرها 
چ خودستایی ،احـساس
و نـمود بیشتری پیدا کـرد؛ چـرا که بیهی 
مـیکردم افکار و ّاطالعات و معلومات عمومی و هنری من نوجوان
شهرستانی خیلیخیلی بیشتر از شاگردانی است که در تـــهران
ل کردهاند و این نبود جز نـحوۀ آمـوزش صحیح و
ی و تحصی 
زنـدگ 
عـملکرد فـوق بـرنامۀ دبیر دلسوز و انقالبی ،جـناب «علی اکبر
باللی» عزیز که هرکجا هست خدا او را به سالمت دارد.
مع ّرفی
ن بـــه دنـــیا آمـد.
«صادق صندوقی» در سال  1 325د ر همدا 
تحصیــات ابتدایی را در دبســتانهای «شــکیبا»« ،پرورش» و
«هاتف» بــه پایان برد .دورۀ اول متوســطه (نظــا م قدیم) را در
دبیرســتانهای «ادیب» تـــهران و «علویان» همــدان به انجام
رســاند .در سال  1340دوبار ه به تهران آمد و دنبالۀ آموزش را در
«هـنرستان هنرهای زیبای پسران» طـی کـرد.
در سال  ،1344پس از اخذ دیپلم هنر ،در کسوت سپاهی دانش،
به روستای فیروزآباد اسفراین رفت و همرا ه با تدریس به جستوجو
ی پرداخت .در ســال  1348به
در زمینــۀ هنرهای بومی و ســنت 
استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمد و دو سال در روستاهای
س به
آذربـایجان غربی به تدریس و تمرین هنر همت گماشت .سپ 
ن مرکزی منتقل شد و معلمی را در روستاهای ساوه و نوبران
استا 
ادامه داد.
در سال  1352به تهران آمد و تحصیالتش را در انستیتو مربیان
ن دوره ،نـفر ا ّول و بـرندۀ بورس خارج
امور هنری پی گرفت .در پایا 
ل به دلیل کمبود بودجه از اعزام
از کشور شد که مقامات مســئو 
او به خارج سرباز زدند .ســپس مسئول امور نمایشگاهها در دفتر
ی و میهنی شد و در سال  1357به همکاری با امـور
ت مل 
تحقیقا 
ی پرداخت و در سال  1361به دفتر امور کمکآموزشی آمد
تـربیت 
ل چاپ
و با مجالت رشــد همکاری کرد .در سال  1367به ادارۀ ک 
تابستان  1 377که بازنشسته

و توزیع کتابهای درســی رفت و تا
شد ،با واحد طـــراحی و تـصویرسازی آن اداره همکاری میکرد.
ی ب ه کا ر آزاد در
ایــن معلم هنرمند از آن پس در کنار وظایف ادار 
ن و روی جلد
ی مت 
زمینۀ نقاشــی و گرافیک و با تصویرسازی برا 
بیش از  2000کتاب ،به ویژه کتابهای تاریخی و مذهبی کودکان
ی آشنا در عرصۀ هنر
و نوجوانان در سـالهای قـبل از انـقالب ،نام 
ایـران شـد.

تسخط

د
اصدق صندویق
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صندویق از زابن صندویق
صادق صندوقی در سال  1392گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران
جوان انجام داده و در آن به نکات جالب توجهی از زندگی هنری
خود اشاره کرده اســت .بخشهایی از این گزارش را که از زبان
خود او روایت میشود ،با اندکی ویرایش بخوانید.
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روز اول مدرســه قبل از اینکه وارد دبســتان شوم کتابهای
بــرادرم را که تصاویری ســیاه و ســفید داشــت ،رنگآمیزی
میکــردم .این عالقــه کمکم در من ایجاد شــد و شــروع به
نقاشــی کردم .هیچ وقــت خاطــره روز اول مدرســه از یادم
نمــیرود اگر آن روز معلم برخورد تنــدی با من میکرد معلوم
نبــود که امروز سرنوشــت چه تقدیــری را برایــم رقم میزد.
روز اول مدرسه بود .بچهها در کالس شلوغ میکردند و معلممان
برای ساعتی کالس را ترک کرد و به بچهها گفت« :تا برمیگردم
هر کدامتان یک نقاشــی بکشــید ».تصویــری از یک خرگوش
کشــیدم و برای یکی از همکالسیهایم همان تصویر را طراحی
کردم .در دفتر چند نفر دیگر هم همین تصویر کشــیده شــد.
مبصرمان که دو ســال از بچههای کالس بزرگتر بود مرا تهدید
کــرد که به معلم میگوید ،با چهرهای نگران منتظر آمدن معلم
بودم.
وقتی در کالس باز و معلم وارد شد ،اضطراب داشتم .هر لحظه
فکر میکردم معلم از کالس اخراجم میکند؛ اما برخالف تصورم
وقتی معلم نقاشیها را دید و متوجه شد که همۀ نقاشیها را من
کشــیدهام ،به جای تنبیه ،تشویقم کرد و بچههای کالس برایم
دســت زدند .این نخســتین بار بود که تشویق را با همۀ وجود
حس میکردم .تشــویق در وجود هر انسانی از شیرخوارگی تا
بزرگســالی ،حس خوبــی را القا میکند .با ایــن کار کوچک
مســیر زندگیام به کلی تغییر پیدا کــرد .اگر آن روز معلممان
مرا تشــویق نمیکرد ،ممکن بود راه دیگری را انتخاب کنم؛ از
آنجا بود که به طور جدی همۀ فکرم ورود به دنیای نقاشی شد.
عشق به نقاشی و معلمی با اشتیاق به هنرستان هنرهای زیبای
تهران آمده و درســم را ادامه دادم بعد از گرفتن مدرک دیپلم
چون عالقه زیادی به رشته معلمی داشتم به استخدام آموزش و
پرورش در آمده و به عنوان معلم روستا به آذربایجان غربی رفتم.
در روســتا که بودم فقط مطالعه میکردم و نقاشــی از طبیعت
بهترین سرگرمیام شده بود .سه سال از بهترین روزهای عمرم

را کنار دانشآموزان روستا در آذربایجان غربی گذراندم .از پایه
اول تا پنجم تدریس میکردم .زمانی که قصد بازگشت داشتم،
تمــام دانشآموزانم را بــا خطی خوش به آیندهای درخشــان
ســپرده و راهی سفری دوباره شدم .دو سال در ساوه بودم و در
این شــهر در ســال  48زمانی که جوانی  23ساله بودم ازدواج
کردم.
بعد از آن به تهران آمده در انستیتو تربیت مربیان امور هنری که
وابسته به آموزش و پرورش بود ،مشغول به کار شدم .دانشجوی
ممتاز بودم و زمانی که از هنرهای هفتگانه فارغالتحصیل شدم،
به من وعده بورس مطالعاتی در فرانسه و ایتالیا دادند که متأسفانه
محقق نشد .در تهران ماندگار شدم و چون برای هنر ،نقاشی و
قلم حرمت قائل بودم ،دیگر هیچ تصویری را طراحی نمیکردم.

تصویرسازی به سفارش امام خمینی(ره)

قبل از پیروزی انقالب اســامی کتــاب قصههای قرآنی را به
ســفارش امام خمینی(ره) طراحی کــردم و زمانی که از کارم
استقبال شد به عنوان یک تصویرگر کتاب شناخته شدم .بعد از
پیروزی انقالب اســامی ،کارم وارد مرحلۀ جدیدی شد و تقریباً
تمام شخصیتهای اسالمی و چهرههای مذهبی را نقاشی کردم.
ورود به کتابهای درسی

از سال  1366بود که وارد دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی
شده ،نقاشی کتابهای درسی را به عهده گرفتم .در کتابهای
درسی ماندگارترین اثرم نقاشی معروف اصحاب فیل است .تقریباً
همۀ افــراد مرا با تصویر چهره امیرکبیر میشناســند .خیلی از
نویسندههای معاصر میگویند« :نخستین عشق و عالقه به کتاب و
کتابخوانی با دیدن نقاشیهای من در آنها به وجود آمده است».
وقتی میدیدم تمام نقاشیهایم در همۀ نقاط ایران حتی در دنیا
به عنوان کتاب درسی مورد استقبال قرار میگیرد ،حس خوبی
را تجربه میکردم؛ چون این نقاشــیها دست پروردۀ خودم بود
که به همۀ نقاط دنیا سرک میکشید .در واقع نیمی از شخصیت
من بود .به همین خاطر با عشق و عالقه کار میکردم.
علی رغم کار زیاد و وقت اندکی که داشــتم ،ســعی میکردم
بهتریــن کار را ارائه دهم .تمام توجهم را به ســمت جوانان و
نوجوانان جلب کردم و دوست داشتم اثری ماندگار و تأثیرگذار
برایشــان طراحی کنم .چون آنها آیندهســازان کشور هستند
و به نوعی باید آیندهنگری را در نقاشــیهایم نشــان میدادم.
در جنگ شــهرها و در موشک باران ،پیشــنهاد دادم در کتاب
زبان انگلیسی تصاویری به صورت کاریکاتور نقاشی شود که در
آن شرایط متشنج ،جوانان را به ادامه تحصیل ترغیب کند .این
طرح مورد توجه قرار گرفت و موجب شاد شدن روحیه جوانان
زمان جنگ شد.
از مشکالت نهراسیم

گاهــی در کار ،نظرات مخالف موجب پیش آمدن مشــکالتی
میشــد .با اینکه اغلب آنها (مخالفان) افرادی باســواد و آگاه
بودند ،اما ســواد بصری نداشــتند .در عصر جدیــد ،تمام کارها
بــا رایانه پیش میرود و با تکنولوژی جدید و دیجیتالی شــدن

وسایل ،کار ســریعتر و بهتر شده است؛ اما حال و هوای هنری
نــدارد و این موضوع کمی عالقههــا و انگیزهها را کمرنگ کرده
اســت .به هر حال دوره زندگی ماشینی است و باید مدرنیته را
پذیرفت.
کار مــدرن در جایــگاه خود ارزشــمند اســت ،امــا نه برای
کتابهای درســی .این نوع طراحیها (مدرن) برای کتابهای
غیرآموزشــی و تخیلی مناســبتر است .در کشــورمان فکر و
ایدههــای خوبی وجود دارد .از نظر فنــی مثل چاپ و صحافی
کشــورهای دیگر باالتر هســتند؛ اما از نظر نقاشــی و طراحی
تقریبــاً برابری میکنیم .یک وقتی کارهایم را در نمایشــگاهی
در ایتالیا گذاشــته بودم ،بازدیدکننــدگان تصور نمیکردند کار
فردی اســت و خیال میکردند این تصاویر کار یک گروه باشد.
تمام دلخوشیام ،نقاشیهایم هســتند بزرگترین آرزوی یک
هنرمنــد جاودانگی قبل از مرگ اســت .میخواهم تا زمانی که
زنده هســتم چند نمایشگاه برپا کنم و کتاب بنویسم تا ردپایی
از خود باقی گــذارم و کاری ماندگار ارائه دهم .تمام دلگرمی و
دلخوشیام همین نقاشیها هستند .االن برای دل خودم نقاشی
میکشــم .در تصاویــری که برای نوجوانــان طراحی میکردم،
سعیام این بود که از رنگهای خالص استفاده کنم .همه رنگها
زیبایــی خاصی دارند ،اما در میان آنها رنگ فیروزهای جلوهای
خاص دارد و بیانگر فرهنگ شرقی است.
رنگ زندگی

بــرای اثر خلقی نــو و جاودانه باید در ابتدا طرح را مجســم
کنم و با قوه تخیل و هنر تجســمی به آن بپردازم .آنجا که اوج
داســتان است و زمانی که به نقطه طالیی قصه میرسم ،نقاشی
را شــروع میکنم تا تأثیرگذار باشد .نقاشی ،صبور و با حوصلهام
کرده اســت که این دو ویژگی نعمتی بزرگ اســت .نقاشی در
روابــط اجتماعی ،تربیت فرزندان و ارتباطــات خانوادگیام نیز
تأثیرگذاربوده و نکاتی را به من یاد داده است .ازدواج با همسرم
را رنگ صورتی زدهام؛ کودکیهایم ســبز و میانسالی را به رنگ
زرد تجســم میکنم .تولد برایم رنگ قرمز و رنگ زندگی است و
مفهوم مرگ را با رنگ خاکی بیان میکنم .از ســوی طرفدارانم
نقاش مردمی نام گرفتهام که از موهبت تولد تا حالوت مرگ را
به تصویر کشیدهام.
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فرشته های زمین کاش ماندنی بودند
شادی صندوقی

چه خوب میشد اگر خوبها نمیرفتند
فرشتههای گلی چون شما نمیرفتند
زمین بهشت برین بود با وجودت اگر
فرشتهها همه پیش خدا نمیرفتند
فرشتههای زمین کاش ماندنی بودند
و بی مقدمه از بین ما نمیرفتند
چه خوب میشد اگر روحهای ما بی ما
شبیه بادکنکها هوا نمیرفتند
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چه خوب میشد اگر خاک مهربانتر بود
که ساده این همه ُگل زیر پا نمیرفتند
ن َق َدر عجول نبود
چه خوب میشد اَجل ای 
که ناگهانی عزیزان ما نمیرفتند
چرا نماندی عزیزم تو خوب بودی که؟!
همیشه اهل وفا بیوفا نمیرفتند!
من شادی به غم مبدل شد
تو رفتی و ِ
که با تو شادی و شور و صفا نمیرفتند.

