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هماکنون در حالی بیستوششــمین یادداشــت سردبیر را در
مطلع شصتوچهارمین شــماره فصلنامه تخصصی جوانه تقدیم
حضورتــان میکنیم که با ارج نهادن بــه اندوختههای گرانقدر
و ارزشــمند و بهرهگیری از تجارب و دســتاوردهای گذشته و با
تالشهای همدالنه ،با امید و نگاه به اهداف بلند آینده ،گامهای
قابل توجهی برداشته شدهاست.
حرکت در این مســیر را ،با باور به بیان راهبردی بزرگمعمار
انقالب اسالمی ایران که «اصالح فرهنگ مرهون تربیت و آموزش
در ســالهای اولیه کودکی است» ،شــروع کردیم و با پذیرفتن
نقش انکارناپذیر آموزشهای غیررســمی در یاددهی و یادگیری
و تربیت نسل آینده ،همراه کردن آموزشوپرورش غیررسمی با
نظام تعلیموتربیت و آموزشوپرورش رســمی را هدف خود قرار
دادیم.
برگزاری جلســات هماندیشــی ،حضــور فعال همــکاران و
کارشناســان دفتر انتشــارات و فناوري آموزشي در نشستها و
گفتوگوهای با ناشران ،برگزاری دهها کارگاه آموزشی و تبیینی
در موضوعات تخصصی ،تبیین استانداردهای تولید کتاب و دیگر
منابع آموزشی و تربیتی ،تشــریح رویکردها و محورهای برنامه
درســی ملی برای پدیدآورندگان و برگزاری نشســتهای نقد و
نظر بهمنظور ایجاد همگرایی بیشتر در تولید و انتشار کتابهای
آموزشی ،قدمهای مؤثری بود که در این راستا برداشته شد.
بــا توکل بــه خداوند ،ایمان به درســتی مقصــد و اعتماد به
همراهان و ناشران ارجمند ،موانع بسیاری را از مقابل برداشتیم
و با پایمردی و کوشــش مســتمر ،گردنههــای پرپیچ و خم و
صعبالعبور بســیاری را پیمودیم و شــاخصهای ســاماندهی
چندین برابر افزایش یافتهاست .از جمله:
رشد  10برابری ناشران دارای تعامل با حوزه ساماندهی (از
حدود  100ناشر در سال  1379به حدود  1100ناشر)؛
رشــد  10برابری تعداد کتابهــای دریافتی از حدود 500
عنوان در سال  1379به  5000عنوان در سالهای اخیر؛
رشد  42درصدی کتابهای مناسب و استاندارد؛ بهطوریکه
در ســال  1379فقط  18درصــد کتابهــای دریافتی بهطور
میانگین مناســب بودند و این رقــم ،اکنون به حدود  60درصد
رسیده است؛
رشــد چند برابری تولید راهنماهای کتابهای آموزشی که
در سالهای اخیر به بیش از  40عنوان بالغ شده است.
بنابرایــن امروز از نقطه آغازین خود فاصله بســیار داریم؛ نتایج
ارزشمندی بهدست آوردهایم؛ چشــماندازهای زیبایی را به نظاره
نشستهایم و اهداف و قلههای رفیعتری را برای خود ترسیم کردهایم.

سند چشــمانداز ایران  ،1404نقشه جامع علمی کشور ،سند
شوپرورش و برنامه درسیملی از جمله
ملی تحول بنیادین آموز 
اسنادی هستند که با بهرهگیری از آموزههای دینی و فرهنگ و
تجارب غنی ملی تنظیم شدهاند .با استفاده از این اسناد میتوان
بــا اتکا به مبانی وحیانی و با تدبیر و امید ،نظام فرهنگی نوین و
کارامدی را مســتقر ساخت که منافع فرد و جمع را در بر داشته
باشــد و زندگی امروز و سعادت فردی انسان را تضمین کند .ما
در پی اثبات این گزاره هستیم که با همکاری میتوان از امکانات
و فرصتهای ذیقیمت بهتر استفاده کرد و کارهای بزرگی را به
سامان رســاند؛ چنانکه فضای فرهنگی کشور و اوقات فرزندان
عزیز دانشآموزمان سرشــار از آموزههــای هدفمند و ثمربخش
باشد.
شوپــرورش بــا توجه به نقــش بیبدیل خود در
وزارت آموز 
شــکلدهی به افــکار نونهاالن و دانشآموزان و ترســیم هویت
فرهنگی جامعه ،بیشــک باید در عرصه نشــر کتاب فعالتر و
هماهنگتر از آنچه هست گام بردارد؛ و اهداف رفیعتری را برای
همســویی ظرفیتهای داخلی این دستگاه و بخش غیردولتی و
ناشران و مؤلفان عالقهمند در نظر بگیرد؛ و برنامههای جامعتری
را برای همراهی همه عوامل تدوین نماید تا در تحقق آرمانهای
سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی ،برای تربیت دانشآموزان
حقیقتجو ،پرســشگر و خالق ،موفقتر عمل کند .برای نیل به
این مهم و تحقق اهداف مصوب ،همانطور که در ماده  7مصوبه
 828آمده اســت ،همکاری همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی
کشور و حوزههای مختلف ستادی آموزشوپرورش ضرورت دارد.
لذا انتظار میرود معاونتهای آموزشــی ،پرورشی و فرهنگی با
انســجام و یکپارچگی برای تحقق اهداف استانداردسازی منابع
آموزشی و تربیتی ،فرهنگســازی در جهت بهرهگیری از منابع
مناســب و اســتاندارد ،همراهی در اجرای آییننامه ساماندهی
منابــع آموزشــی و تربیتی ،و با وحدت رویــه در انتخاب منابع
آموزشی و تربیتی ،یاریرسان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
باشند و بدیهی اســت در زمینه آگاهیبخشــی و اطالعرسانی
به مخاطبــان ،نقش رســانههای دیداری و شــنیداری ،بهویژه
صدا و سیما بیبدیل و بیش از سایر رسانههاست.
متأســفانه در این زمینــه ،همراهی الزم و کافــی ،چنان که
شایســته است ،وجود ندارد و ضروری است رسانه ملی در تبلیغ
کاالهای فرهنگی ،بهويژه کتاب و ســایر منابع کمکآموزشی به
شــاخصها و اســتانداردهای نظام آموزشوپرورش کشور توجه
کند و اشــتیاق مخاطبان خصوصــاً خانوادهها و دانشآموزان را
بهسوی منابع استاندارد برانگیزد .به امید آن روز

گزارش

در جلسة سازوکار اجرایی صدور مجوز تبلیغات محصوالت آموزشی و کمکدرسی عنوان شد:

پراکندگی ذهن جامعۀ تعلیموتربیت؛

رهاورد تبلیغات انبوه کتابهای غیراستاندارد

مجوز تأییدیه پخش تبلیغات

محمد ناصــری ،مدیرکل
وقت دفتر انتشارات و فناوری
آموزشــی ،در ابتدای نشست،
بــا تشــریح دســتورالعمل
پیشــنهادی گفت« :جلســة
شورای سیاســتگذاری منابع
آموزشــی و تربیتی عالیترین
شورایی است که برای پیشبرد
اهداف مصوبه  828شــورای عالی آموزشوپرورش و در راستای
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی پیشبینی شده است .یکی از

مباحث مهم در تحقق این اهداف ،تبلیغات منابع غیراستاندارد،
بهخصوص کتابهای کمکدرسی نامناسب در صدا و سیماست.
البته با ابالغ نقدهای ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی،
و پیگیریهای وزیر وقت آموزشوپرورش و دســتور مقام معظم
رهبری ،از میزان تبلیغات این کتابها در صدا و ســیما کاسته
شده اســت .آنچه مهم اســت اینکه بخش زیادی از کتابهای
کمکدرســی تبلیغی در صدا و ســیما ،مجوز الزم را از سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی ندارند ،اما سازمان صدا و سیما
براساس مقرراتی که در بخش بازرگانی دارد ،بدون توجه به اخذ
مجوزهای الزم ،با ناشران آموزشی قرارداد میبندد».
به گفتــة او ،در همین ارتباط ،آقای الریجانی ،رئیس محترم

سمیه میرزایی

آموزش ،دنیای گســتردهای اســت که بنیانهای آن را آموزشهای رســمی مدرســهها تشــکیل میدهند .مخاطبان این
آموزشها ،طیف گستردهای از دانشآموزان با استعدادها و تواناییهای متفاوت هستند .در کنار «کتابهای درسی» که اصلیترین
منبع آموزش محسوب میشوند ،میتوان با نیازسنجیهای درست ،از «منابع کمکآموزشی» به منظور فهم بهتر مطالب درسی یا
یادگیری فراتر از آن برای دانشآموزان عالقهمند بهره گرفت .اما مطابق مصوبة  828شورای عالی آموزشوپرورش ،سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی و بهطور مشخص دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ،وظیفة بررسی منابع کمکآموزشی و تأیید آنها را برای استفادة
دانشآموزان به عهده دارد .تبلیغ یا معرفی هر یک از این منابع به دریافت مجوز از دفتر مورد اشاره منوط است.
تبلیغات گستردة کتابهای کمکدرسی غیراســتاندارد در صدا و سیما ،شورای سیاستگذاری منابع آموزشی و تربیتی را بر
آن داشت تا دستورالعمل اجرایی و سازوکار صدور مجوز تبلیغات محصوالت آموزشی و کمکدرسی را موضوع نهمین جلسة این
شورا قرار دهد .این جلسه با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،مدیر و معاونان وقت دفتر انتشارات و فناوری
آموزشی ،مدیران ستادی معاونتهای آموزش ابتدایی ،متوسطه و پرورشي ،نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دبیرخانة
شورای عالی انقالب فرهنگی ،انجمن فرهنگی ناشران آموزشی ،انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان ،سازمان ملی استاندارد،
مجمع ناشران الکترونیک ،شرکت صنایع آموزشی و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس ،در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.
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مجلس شورای اســامی ،نامهای به رئیس محترم سازمان صدا
و ســیما نوشــت و پیرو آن نیمی از این تبلیغات متوقف شــد،
امــا همچنان شــاهد پخش تبلیغات کتابهای کمک درســی
غیراستاندارد در صدا و سیما هستیم.
ناصــری با بیان اینکه این تبلیغات ممکن اســت به جز صدا و
ســیما ،در سایر رســانهها اعم از روزنامهها و مجالت هم پخش
شود ،اما به دلیل بُعد بیشتر تلویزیون ،عمدة انتقادات ما متوجه
این دســتگاه فرهنگی اســت ،تأکید کرد« :ما در مکاتباتی که
با مراجع ذیربط این سازمان داشــتهایم ،آمادگی خود را برای
بررســی فوری کتابهای مذکور و اعالم نظر ســریع ،در صورت
استعالم صدا و سیما اعالم کردهایم .میتوانیم ظرف حداکثر 48
ساعت به استعالم صدا و ســیما در مورد استاندارد بودن منابع
آموزشــی و تربیتی مکتوب پاسخ و تأییدیة مجوز پخش را ارائه
دهیم ،یــا اینکه اعالم کنیم اص ً
ال کتاب مــورد نظر وارد چرخة
داوریهای ما نشده است».
ناصری به ممنوعیت اســتفاده از کتابهای کمکدرســی در
مدرســههای ابتدایی هم اشاره و تأکید کرد که از سال گذشته،
در ســایت دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اعالم شده است که
کتابهای کمکدرسی حوزة ابتدایی بررسی نمیشوند.

کنند .از آنجا که وظیفة سیاســتگذاری در این حوزه به شورای
حاضر مربوط است ،مفاد این دستورالعمل را در این جلسه ،برای
همفکری بیشتر با اعضای محترم شورا ،به اشتراک میگذاریم».
کیا با تأکید بر ضرورت مشارکت تمامی دستگاههای فرهنگی
و بخشهای ســتادی آموزشوپــرورش در تحقق اهداف مصوبة
 828که در مادة هفت همین مصوبه به آن اشــاره شــده است،
گفت« :صدا و سیما هم جزو دستگاههای فرهنگی است و اساساً
حضور مدیر بازرگانی این سازمان در شورای سیاستگذاری هم،
به دلیل ضــرورت همکاری صدا و ســیما در تحقق اهداف این
مصوبه است».
وی با اشاره به ممنوعیت استفاده از کتابهای کمکدرسی در
مدرسههای ابتدایی گفت« :در اسناد باالدستی تأکید شده است
که اگر کتابهای کمکدرســی همجهت با اهداف برنامة درسی
باشــند ،میتوانند مفید واقع شــوند ،اما به قدری فضای منابع
غیراستاندارد غلبه کرده است که کتابهای خوب در مهجوریت
قرار گرفتهاند».

هــم ،در ادامــه ،با اشــاره به
مکاتبــات انجــام شــده بین
سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی و وزارت فرهنــگ و
ارشاد اســامی و صدا و سیما
گفــت« :ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی ،در اعتراض به تبلیغات گســتردة منابع
غیراستاندارد در صدا و سیما ،با ارسال نامهای به وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،خواستار متوقف شدن این تبلیغات شد .در این
نامه تأکید شد که تبلیغ و ترویج هرگونه منبع آموزشی باید پس
از دریافت تأییدیة اســتاندارد بودن کتاب از سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی انجام شود».
وی ادامه داد« :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در واکنش،
نامهای را به صدا و ســیما ارســال کرد و به رعایت درخواســت
ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی در بــاب تبلیغات
کتابهای کمکدرســی در رســانة ملی ،تأکید کرد .در همین
راســتا ،ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،دستورالعمل
بســیار موجــزی را تدوین کرد کــه ضمن توضیحاتــی دربارۀ
طرح ساماندهی ،به رســانهها میگوید در تبلیغ منابع مکتوب
و غیرمکتوب چه مجوزی را باید از ســفارشدهنده درخواســت

نقطهنظرات معاونت متبوعش
در ممنوعیــت ورود هرگونــه
کتــاب کمکدرســی بــه
مدرســههای ابتدایی گفت« :پــس از ابالغ ایــن مصوبه ،دفتر
معاونت ابتدایی آموزشوپرورش ،مکاتبههایی با مراکز اســتانها
انجام داد و بخشنامههایی صادر کرد که محتواهای آنها نشان
جد ممنوعیت تبلیغات کتابهای کمکدرسی در
میدهد ما به ّ
مدرســههای ابتدایی را پیگیری میکنیم .دفتر ارزیابی عملکرد
آموزشوپرورش هم به شــدت در بازرسیها مراقب است تخلفی
در ایــن زمینه رخ ندهد .در حال حاضر با وجود برخی تخلفات،
نسبت به گذشته شــاهد کاهش چشمگیر ورود این کتابها به
مدرسهها هستیم.
وی تأکید کرد« :البته در ابالغ این مصوبه ،منابع استانداردی
که ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی معرفی میکند،
مدنظر ما نبود .عمدتاً مدرســهها محل ســودجویی ناشــرانی
اســت که بــدون توجه به اهداف و سیاســتهای آموزشــی
فعالیــت میکننــد .به همین دلیــل هم ،با ابــاغ ویژة وزیر
آموزشوپــرورش ،ممنوعیت برگزاری آزمــون از این منابع و
ورود کتابهای کمکدرســی به مدرســههای ابتدایی ،صادر
شد».

فریبا کیا :در
اسناد باالدستی
تأکید شده است
که اگر کتابهای
کمکدرسی
همجهت با
اهداف برنامة
درسی باشند،
میتوانند مفید
واقع شوند،
اما به قدری
فضای منابع
غیراستاندارد
ارتباط ناشران سودجو با مدرسهها
است
غلبه کرده
در ادامــة جلســه ،مرتضی
که کتابهای
شــکوهی ،مدیــرکل دفتر
آمــوزش دبســتانی معاونــت
خوب در مهجوریت کتابهای خوب
مهجوریت قرار
آمــوزش ابتدایــی وزارت
فریبا کیا ،معاون وقت دفتر
گرفتهاند
آموزشوپــرورش ،بــا ذکــر
انتشــارات و فناوری آموزشی
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نــادر قدیانــی ،رئیــس
هیئتمدیــرة انجمن فرهنگی
ناشــران کودک ،در اين جلسه
که با تکیه بر تجربة  50ســالة
خــود در حــوزة نشــر گفت:
«از نظــر من ،آنچــه بیش از
تبلیغات گســتردة کتابهای
کمکدرســی در صدا و سیما
اهمیت دارد ،رانتی است که برخی از ناشران آموزشی ،با ورود و
نفوذ در مدرسهها به آن دست پیدا میکنند .اگر بخشنامههایی
کــه آموزشوپرورش ابالغ میکند ،بتواننــد به منظور قطع این
ارتباط کمککننده باشد ،شــما بیش از همیشه به اهداف خود
نزدیک شدهاید .چون این نقطه منشأ اصلی فساد است».
حســن احمدی ،رئیس
هیئــت مدیــرة ناشــران
الکترونیــک هم در ادامه ،صدا
و سیما را دستگاهی حاکمیتی
دانست که تشــکیالت خود را
دارد و گفت« :بــه اعتقاد من،
مشــکل اصلی از کاستیهایی
ناشــی میشــود کــه درون
آموزشوپرورش و مدرسهها وجود دارد .مشکل ،آن معلمی است
که در کالس درس ،نام برخی از ناشران را میبرد و به گستردگی
فعالیت ناشران کتابهای غیراستاندارد دامن میزند».
وی ادامه داد« :یک ناشــر آموزشی ،برخي از مدیران مدرسهها
را جمع میکند و برای آنها ســفرهای خارجی ترتیب میدهد
تا مجموعه محصوالت خود را به فروش برســاند .این ناشــر در
هیچیــک از تبلیغات تلویزیونی شــرکت نمیکنــد و فقط روی
مدیران مدرسهها سرمایهگذاری میکند».
احمدی تأکید کرد« :ناشــر مورد اشــاره ،با اتخاذ این روش،
ســاالنه بین ســه تا چهار میلیون ،از دانشآموزان مدرسههای
هدف ،بابت خریــد محصوالتش ،پول دریافت میکند .به همین
دلیــل ،من معتقدم ،در کنار کاهش  50درصدی تبلیغات منابع
غیراستاندارد از صدا و سیما ،باید به دنبال ریشههای مشکل در
خود مجموعة وزارت آموزشوپرورش هم بود».
سایۀ همیشه سنگین کنکور

محمدرضا سالکی ،رئیس
هیئتمدیــرة انجمن فرهنگی
ناشران آموزشی ،با حمایت از
ناشرانی که در جهت کمک به
تحقق اهداف آموزشوپرورش
و دستیابی به سود معقول کار
میکنند ،گفت« :گاهی اعداد

درشــت و بزرگی از میزان سود ســالیانة ناشران آموزشی در
جامعه مطرح میشــود که اص ً
ال صحت ندارد .ناشران آموزشی
ســال گذشته نزدیک به  400و امسال به دلیل کاهش تولید،
نزدیک به  300میلیارد تومان تولید داشتهاند».
وی خاطرنشــان کرد« :برخی از ناشــران ،فعالیتهایی مانند
برگزاری آزمون در مدرسهها یا تولید محتوا در صدا و سیما هم
دارند ،اما ناشــری که در مســیر معقول حرکت میکند ،توانایی
پرداخت هزینههای گزاف تبلیغات گســترده را ندارد ،مگر آنکه
درامدهای دیگری داشته باشد».
به گفتة سالکی ،با مهارت ـ محور شدن آموزشهای مدرسهای
و تولید کتابهای کار ،برخی از ناشــران آموزشی در این راستا
فعالیت میکنند که منطبق بــا برنامههای آموزشوپرورش هم
هست.
مجید شکوهی ،مدیرعامل
شرکت صنایع آموزشی ،با بیان
نکاتی ،در کنار توجه به منابع
مکتوب ،توجــه تصمیمگیران
را به منابع غیرمکتوب شــامل
صنایع آموزشــی و تجهیزات
آزمایشگاهی هم جلب کرد.
حســن بنیانیــان ،عضو
دبیرخانة شورای عالی انقالب
فرهنگی ،با تأکید بر این نکته
که دستورالعملهای پیدرپی
ممکــن اســت به ضــد خود
تبدیل شــود ،گفــت« :بیش
از ابــاغ دســتورالعمل ،باید
به مســئلۀ فرهنگســازی در
آموزشوپــرورش توجه کرد که در ایــن صورت بخش زیادی از
مشکالت حل خواهد شد».
وی افزود« :یکی دیگر از مســائل ،محدودیت ارتباط مدیران و
رؤسای آموزشوپرورش با بیرون از مجموعههای تحت مدیریتی
است .باید توجه داشت که در کنار ابالغها و دستورالعملها باید
فلسفۀ نوشــتن آنها را هم اعالم کرد و با بهکارگیری مدیریت
اقتضایی برای مناطق گوناگون ،متناســب با مشکالت هر منطقة
آموزشی تصمیم گرفت».
ابراهیم شــکا ،مدیرکل
امــور اداری و پشــتیبانی
سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی هم ،بر رعایت حقوق
مؤلف ،ناشــر و آموزشگیرنده
یــا دانشآمــوزان در ابــاغ
دستورالعمل و نیز رعایت حریم
کتابهای درسی تأکید کرد.

حسن
بنیانیان:یکی
دیگر از مسائل،
محدودیت ارتباط
مدیران و رؤسای
آموزشوپرورش
با بیرون از
مجموعههای
تحت مدیریتی
است .باید توجه
داشت که در
کنار ابالغها و
دستورالعملها
باید فلسفۀ
نوشتن آنها را
هم اعالم کرد
و با بهکارگیری
مدیریت
اقتضایی برای
مناطق گوناگون،
متناسب با
مشکالت هر
منطقة آموزشی
تصمیم گرفت
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علی ذوعلم:
باید با ایجاد
ظرفیت الزم ،به
جای تصدیگری
و تولید محصول
در سازمان ،به
ارتقای سطح
توانمندی
مؤلفان و معلمان
بپردازیم.به
ناشران محتوای
استاندارد
سفارش دهیم
و از ظرفیت و
توانمندیهای
مؤلفان بهرهمند
شویم
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بهرهمندی از ظرفیت ناشران غیردولتی
حجتاالسالم و المسلمین
دکتــر علی ذوعلم ،معاون
وزير و رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریــزی آموزشــی،
گفــت« :یکی از محاســن
برگــزاری چنین جلســاتی،
گفتوگو بیــن مراکز علمی
و فرهنگی و سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی است
کــه متولی اصلی تولیــد محتوا در آموزشوپرورش محســوب
میشود.
وی با تأکید بر اینکه از نظر ما هرکســی که وارد حوزة نشــر
میشود ،کار ارزشــمندی انجام میدهد و به ضرورت ،در تحول
آموزشوپــرورش باید به آن توجه داشــت ،خاطر نشــان کرد:
«براساس مبانی نظری آموزشوپرورش ،تربیت چهار رکن دارد و
«منابع غیردولتی» ،به عنوان رکن چهارم تربیتی در مبانی نظری
و در کنار سه رکن دیگر یعنی «مدرسه ،خانواده و رسانه» مطرح
شــدهاند .در نص صریح مبانی نظری و تحولی آموزشوپرورش
هم هیچ منعی برای حضور فعال منابع غیردولتی در عرصة تهیة
محتوای آموزشی و تربیتی وجود ندارد».
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی با اشــاره به
ضرورت ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی گفت« :ساماندهی
به این منظور انجام میشود که هرآنچه موجب پراکندگی ذهن
دانشآموزان و خانوادههای آنها میشود ،اتفاق نیفتد .متأسفانه
گاهی دســتگاههای حاکمیتی پیامهایی ارسال میکنند که به
این آشفتگی دامن میزند».
ذوعلم مدرســهمحوری و نقش آن در جلوگیری از فعالیتهای
ناشران آموزشــی متخلف را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد« :اگر
مدرســه برای انتخاب به بلوغ و تشــخیص الزم برســد ،جلوی
بسیاری از تخلفات گرفته میشود».
او ادامــه داد« :روح حاکــم بــر مصوبة  828شــورای عالی
آموزشوپرورش ،روح توســعهای اســت .به همیــن دلیل ،در
راهکارهای پیشنهادی برای استفاده از منابع استاندارد آموزشی
و منــع تبلیغات کتابهای غیراســتاندارد ،باید نگاه فرهنگی به
مســئله داشــت .اهرمهای قانونی به این مقولــه کمک زیادی
نمیکنند .ما باید به تحلیل محتوای ارائه شــده توســط ناشران
بپردازیم و با مباحثه و مناظره ،جامعه را متوجه محتوای مناسب

و غیرمناسب آموزشــی و تربیتی آن بکنیم .آنچه بیش از وضع
قوانین سلبی اهمیت دارد ،کمک به ارتقای کیفیت محتواست».
رئیس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی با تأکید بر
اســتفادة هرچه بیشــتر از ظرفیت ناشران آموزشــی و اجرای
سیاست چندتألیفی کتابهای درسی در همکاری با بخشهای
غیردولتــی گفت« :انگیزهها و روشهای ناشــران آموزشــی ،با
یکدیگر متفاوت اســت ،اما متأســفانه گاهی بخش دولتی همة
آنها را با یک چوب میراند .در حالیکه باید به دنبال گفتوگو
و تبــادل نظر با مجموعة بخش غیردولتــی ،بهعنوان یک اصل
کمککننده در نشــر کتابهای کمکآموزشی ،کمکدرسی و
تکنولوژی و منابع غیرمکتوب ،باشیم».
وی با تأکید بر تحول در ادبیات و نوع تعامل با مجموعة ناشران
آموزشی تصریح کرد« :متأسفانه بیشتر مدیران دولتی در اتاقهای
ســازمانی میمانند و نســبت به بهرهمنــدی از توانمندیهای
موجود در خارج از ســازمان غافل میشوند .سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی بهعنوان مصداق دولت در عرصة کتابهای
آموزشی و کمکدرســی ،باید با تقویت سعة صدر موجبات رقم
خوردن تحول در آموزشوپــرورش را فراهم آورد .باید با ایجاد
ظرفیت الزم ،به جای تصدیگری و تولید محصول در ســازمان،
به ارتقای سطح توانمندی مؤلفان و معلمان بپردازیم.به ناشران
محتوای اســتاندارد سفارش دهیم و از ظرفیت و توانمندیهای
مؤلفان بهرهمند شویم».
رئیس ســازمان پژوهش در پایان ،با اشــاره بــه ممنوعیت
اســتفاده از کتابهای کمکدرســی در مدرســههای ابتدایی
گفت« :بهتر بود در ابالغ بخشــنامة ممنوعیت ورود کتابهای
کمکدرسی به مدرســههای ابتدایی ،با لحاظ کردن تبصرهای
روشن ،کتابهای مورد تأیید ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی مستثنا میشــدند .زیرا سطح تواناییها ،عالقة ذهنی
بچههــا و توانمندی معلمان متفاوت اســت .بــه همین دلیل،
اســتفاده از منابــع کمککننده یک نیاز قطعی اســت .باید با
فرهنگســازی اشــتهای کاذب جامعه را در مورد اســتفاده از
کتابهای کمک درسی کنترل کرد .ما همواره مشتاق مطالعة
بیشــتر دانشآموزان هســتیم تا جایی که نشاط یادگیری در
آنها حفظ شود».
گفتنی است ،در پایان جلســه مقرر شد دستورالعمل اجرایی
و ســازوکار صــدور مجــوز تبلیغــات محصوالت آموزشــی و
کمکآموزشــی از منظر حقوقی مورد بررســیهای بیشتر قرار
گیرد و متن نهایی در جلسات بعدی بررسی شود.

نشست

در نشست «بستههای آموزشی ،جایگزین کتابهای درسی» مطرح شد:

یادگیری پایداربا بستههای آموزشی

ایــن بســتهها دارای محتــوای آموزشــی برای مدرســهها و
آموزشهای فرامدرســهای هســتند که در قالب ساعتها فیلم
آموزشی و فیلم مستند ،و هزاران منبع متنی ،صوتی و نرمافزاری،
به مخاطبان ارائه میشــوند .بستة آموزشــی در شکل استاندارد
آن ،دارای موضوعهای کاربردی برای یادگیری مفاهیم موردنیاز
زندگی واقعی اســت که در کتابهای درســی به آنها پرداخته
نشــده اســت؛ مباحثی نظیر فن بیان ،تعامالت اجتماعی ،زبان
بدن ،بینش و مهارتهای هنری ،مهارتهای ورزشی ،سواد مالی،
اقتصاد خانواده ،کسبوکار ،سواد رسانهای و مهارتهای فنی.
وقتی از ضرورتهای یک بســتة آموزشی اســتاندارد صحبت
میکنیم ،منظورمان تأیید بستههای موجود در بازار نیست .البته
اص ً
ال منظور بستههای کمکدرسی نیست که بهعنوان بستههای
آموزشی ارائه میشوند و تنها هدفشان داغتر شدن بازار کنکور و
تندتر شدن موتور تستزنی دانشآموزان است! این همان نکتهای
اســت که دکتــر محمود امانیطهرانی ،مشــاور علمي رئيس
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش،
در نشســت «بستههای آموزشــی ،جایگزین کتابهای درسی»

که به همت «انجمن ترویج علومانســانی» در حاشــیة نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران برگزار شد ،بر آن تأکید دارد.
وی با اشاره به اینکه افراد صاحبنظر در حوزة آموزشوپرورش
سالهاســت که با توجه به اهمیت موضوع درصدد ورود به این
بحث هســتند ،گفت« :بــرای بیان اهمیت موضوع بســتههای
آموزشــی ،مقدمهای را بیان میکنم .ما در  10ســال گذشــته
شــاهد حرکت جدی و جانداری در باب تولید اســناد آموزشی
بودهایم .سند تحول بنیادین ،مبانی نظری تحول بنیادین ،سند
مهندسی فرهنگی که توســط شورای عالی انقالب فرهنگی
تهیه شــده ،سند توسعة جامع علمی کشور ،اسناد برنامة درسی
ملی و هدفهای دورههای درســی ،از جملة این اسناد هستند.
حال ســؤال اینجاست که :آیا این اســناد به خودی خود اسناد
خوبی هستند؟ در دنیای امروز و با ارزشهای آکادمیک موجود،
این اسناد محلی از اعِراب دارند؟ بسیاری از صاحبنظران پاسخ
دادهاند :این اســناد به لحاظ نظری نمرة خوبــی میگیرند .اما
بالفاصله این ســؤال مطرح میشود که :این اسناد در مدرسهها
چه تأثیــری دارند؟ اگر ما امــروز میبینیم که این اســناد در

س .رمضانپور

داشتن نظام آموزشی پیشرو و آیندهنگر که در آن کودکان و نوجوانان ،عالوه بر یادگیری مفاهیم پایة دانش ،مانند علومتجربی،
ریاضیات و خواندن و نوشــتن ،با مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی آشنا میشوند و آنها را در مدرسه تمرین میکنند ،دغدغة
بســیاری از صاحبنظران و مردمی اســت که تحول نظام تعلیموتربیت کنونی را برای رســیدن به آن خواستارند .از بین تمامی
ضرورتهای الزم برای تحول و بهبود نظام تعلیموتربیت ،تهیة محتوای آموزشی مناسب در قالب بستههای آموزشی ،برای مربیان،
دانشآموزان و حتی خانوادهها ،مورد تأکید کارشناسان اســت که بر اساس آن مدرسهها میتوانند فارغ از کلیشههای تکراری،
خستهکننده و گاه ناکارامد کتابهای درسی« ،آموزش» به معنای واقعی را داشته باشند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۴
تابسـتان ۱۳۹۸
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امروز شاهد
آن هستیم که
تعدادی کمپانی
و صنعتکار در
امرتعلیموتربیت
وارد شدهاند و
بستههایی را
در شش زمینة
علومتجربی،
ریاضیات،
سبک زندگی،
زبان ،و هنر
ارائه میکنند.
این بستهها
سبب میشوند،
چارچوب
شناختی بچههای
تحت تعلیم
تغییرکند .یعنی
یادگیری مؤثر
اتفاق میافتد

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۴
تابسـتان ۱۳۹۸
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تغییر حال معلمان و دانشآموزان تأثیری نداشــتهاند ،ناشی از
چیست؟»
امانیطهرانی اظهار داشت« :من معتقدم ،تأثیرگذاری این اسناد
از راه آگاهسازی تکتک مجریان از بندهای اسناد ،عبور نمیکند.
این اســناد وقتی در آموزشوپرورش تأثیرگذارند که بین آنها و
مدرســهها ،پل ارتباطی شکل بگیرد که در نتیجة آن ،مفاهیم به
محصوالت موردنیاز مدرسهها تبدیل شوند .مدرسه نیاز دارد که
این اســناد مبنای تولیدات آموزشی از جنس بستههای آموزشی
قرار گیرند .برای درک بهتر این موضوع مثالی میزنم.
اگر شــما عملکرد شرکت اســباببازی «لگو» (،Lego group
نام یک شرکت دانمارکی تولیدکنندة اسباببازی که سالهاست
بهعنوان یکی از پیشروترین طراحان و تولیدکنندگان اسباببازی
در این صنعت فعالیت دارد) را در چند دهه اخیر بررســی کنید،
خواهید دید که لگو ابتدا یک شرکت اسباببازیسازی بوده است،
اما در دورهای این شــرکت چرخش ماهوی داشت و به «آموزش
لگو» ) (Lego educationتبدیل شــد .این شــرکت بستههایی
برای آمــوزش ریاضی ،علوم و زبان طراحی و اجرا کرده اســت؛
بستههایی با مقداری ابزارآالت فیزیکی ،طرح درس ،متن آموزشی
و مفاهیمــی که باعث آموزش عمیقتــر ،کاربردیتر ،جذابتر و
آســانتر همراه با کار فردی و گروهی .نکت ه اینجاست که لگو با
تئوریهای منحصر به خود ،بستههای آموزشی را عرضه میکند.
من معتقدم ما هم امروز باید با تئوریهای خودمان ،بســتههایی
را در ســطح مدرســهها طراحی و اجرا کنیم .یعنی درصدد آن
باشیم که جریانی حرفهای و جدی برای تولید بستههای آموزشی
مبتنی بر حجم عظیم پشــتوانه نظری آموزشوپرورش خودمان
شکل گیرد.
وی با طرح مثالی دیگر ادامه داد« :شما حتماً نام ماریا مونته
سوری را شنیدهاید .ماریــا مونته ســوری ،پزشکی ایتالیایی و
سرپرست یکی از مراکز نگهداری کودکان معلول و بیمار در این
کشــور بود .او در حین کار در مرکز متوجه برنامههای آموزشی
و تربیتی کودکان شــد و دریافت که فرصــت آزاد برای تجربه
کردن به آنان داده نمیشــود .چون عالقه داشت در این زمینه
کاری انجام دهد ،به دانشگاه بازگشت و در رشتة تعلیموتربیت
و جامعهشناســی تحصیل کرد و با الگوها و روشهای آموزشی
آموزشــی موجود ،الگوی
آشنا شد .ســپس بهجای برنامههای
ِ
جدیدی برای بچهها ارائه داد که مبتنی بر آزادیهای بیشــتر
بود .دغدغة او ابتدا عدالت آموزشی بود ،چون تحقیقات متعدد
نشــان دادند ،بچههای اقشــار ضعیفتر از پیشــرفت تحصیلی
کمتری برخوردارند .تعلیمات مونته ســوری هم بهگونهای بود
که بچههــای محروم هم از خدمات آموزشــی بهتری بهرهمند
شوند».
امانیطهرانــی تأکیــد کرد« :بــا توجه به زمینة گفته شــده،
امروز شــاهد آن هســتیم که تعدادی کمپانــی و صنعتکار در
امر تعلیموتربیت وارد شــدهاند و بســتههایی را در شش زمینة

علومتجربی ،ریاضیات ،ســبک زندگی ،زبان ،فرهنگ و هنر ارائه
میکنند .این بستهها سبب میشوند ،چارچوب شناختی بچههای
تحت تعلیم تغییرکند .یعنی یادگیری مؤثر اتفاقافتد».
معلم حرفهای
وی با اشاره به نقش معلمان در اجرای این بستهها تأکید کرد:
«معلم مدرســه در اینجا کسی است که بستة آموزشی میتواند
در مؤثرتر شــدن آموزش به او کمک کند .در این صورت تعریف
معلم دچار تغییری جدی میشــود .در حال حاضر ما دو تعریف
برای معلم داریم :یکی معلمی که از اول ســال ،صفحه به صفحه
کتاب را تدریس میکند ،و نقطة مقابل معلمی که خودش طراح
موقعیتهای آموزشــی و برنامهریز درسی اســت .اما تعداد این
معلمان بســیار اندک است .معلمی که در بستة آموزشی مدنظر
ماست ،بین این دو طیف قرار دارد.
آموزش معلم در این معنا ،از طریق بستة آموزشی آغاز میشود.
او معلم حرفهای اســت و روی اجرای بســتهها حرفهای عمل
میکنــد؛ یعنی معلمی که مهارت الزم را برای اجرای بســتهها
دارد .کســی که روانشناسی رشد میداند ،قصهگویی میکند ،از
روانشناســی علم و هنر برخوردار است و اص ً
ال گواهینامة تأیید
صالحیت اجرای بستههای آموزشی را دارد .در شیوههای سنتی
تدریس ،معلم کسی است که بدون کتاب درسی نمیتواند کالس
درس را پیش ببرد .ولی تعریف معلم در روش تدریس نوین تغییر
میکند .در این روش تدریس ،معلم کســی است که بدون کتاب
درســی هم میتواند کالس را پیش ببرد و مفاهیم آموزشی را به
دانشآموزان منتقل کند.
پدید آوردن موقعیتهای یادگیری
آقای امانی افزود« :بســتهای که من از آنها صحبت میکنم،
در واقع االن هنوز موجود نیســت .من از نیازی صحبت میکنم
که نیازمند تولید آن هستیم .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،ما مدرسة
خوب خواهیم داشت؛ یعنی مدرسهای که موقعیتهای یادگیری
را به خوبــی برای دانشآموزان پدیدار میســازد .مــا هنوز به
دنبــال این الگو نرفتهایم .ما باید به دنبال موقعیتهای یادگیری
طراحیشدهای باشیم که پشتش یک دنیا کار کارشناسی نهفته
اســت و وقتی وارد مدرسه میشــود ،فرایند یادگیری را آسان
میکنــد .در این صورت ،ما منظومة جدیدی از تولید ،تدریس و
پشــتیبانی خواهیم داشت و شاهد رشد بچهها به جای یادگیری
صوری خواهیم بــود .چون نهایت هدف این الگو ،یادگیری مؤثر
است و نه یادگیری طوطیوار».
این استاد دانشــگاه توضیح داد ،با این فضای جدید آموزشی،
کودک هنگام ورود به مدرســه با سه کتاب کلی فارسی ،علوم و
ریاضی مواجه نیست و در ادامه گفت« :در این صورت دانشآموز
درگیر طرح درســی میشــود که دیــدن فیلم ،بــازی کردن،
گفتوگو کردن و قصه شــنیدن ،همه اجزای آن هســتند و یک

ســیر یادگیری را شامل میشــوند .در نتیجه بعد از اجرای آن،
دانشآموز به لحاظ رشــدی ،در سطح باالتری قرار میگیرد .باید
خانوادهها این استانداردها را بشناسند و از تعلیموتربیت انتظارات
واقعی داشــته باشند .بستة آموزشــی باید بخشهای تجویزی،
نیمهتجویزی و غیرتجویزی ،یعنی اختیاری ،داشته باشد .مدرسه
از بین موجودیهای بســته حق انتخــاب دارد و در مجموع از
این بخشها ،برنامهای تحتعنوان «برنامة ویژه مدرســه» (بوم)
پدید میآید .امسال وزیر آموزشوپرورش هم ابالغ کرد که تمامی
مدرسهها دو ساعت در هفته مجازند ،خودشان دست به تولید و
انتخاب محتوای آموزشی بزنند».
مشاور رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی افزود:
«بســتههای کنونی همه به کتابهای درســی متصلاند .بستة
مدنظر من ،ناظر بر کتاب درســی نیســت و ناظر بر هدفهای
درسی اســت .در این مدل پیشــنهادی ،تقریباً روزگار کتاب با
مدلهای آزمون و تســت سپری شــده است .کتابهای درسی
در حال حاضر نیــاز افراد را برآورده نمیکننــد و فقط به مدد
آزمون و تســت همچنان پابرجا هســتند .اگر با این دید پیش
برویم که باید در کشــور اتفاق مثبتی بیفتد ،قطعاً باید از جنس
بستة آموزشی باشــد که از آن صحبت شد .باید با امیدواری به
ســوی تهیه و اجرای این بسته پیش رفت .بسیاری از نظامهای
آموزشــی موفق امروز دنیا ،زمانی که خیلی هم دور نیســت ،با
مشکالت زیادی مواجه بودهاند .مث ً
ال فنالند که امروز دارای یکی
از پیشروترین نظامهای آموزشی دنیاست و من از نزدیک آن را
لمس کردهام ،زمانی در دهة  1970میالدی ،مشــکالت زیادی
در این زمینه داشــت .اما در یک فاصلة 30ساله نظام آموزشی
آن به بهترین نظام آموزشی جهان تبدیل شد .جالب آنکه همین
کشــور با وجود تمامی موفقیتها ،باز هم در سال 2014اصالح
مجددی را در نظام آموزشی خود رقم زد تا بهتر از آنچه هست،
باشــد .به همین دلیل من معتقدم :اگر اصالح نظام آموزشی را
به یک جریان فکری و مطالبة عمومی تبدیل کنیم ،حتماً موفق
خواهیم شد».
این استاد دانشگاه با اشاره به غفلت از تهیة بستههای آموزشی
ش ما ،به دلیل بســیاری
توضیح داد« :متأســفانه آموزشوپرور 
مسائل حاشیهای و بارهایی که اص ً
ال به دوش کشیدن آن وظیفة
دستگاه تعلیموتربیت نیست ،بهاندازهای درگیر شد ه که پرداختن
به مباحث مهم را به فراموشــی ســپرده است .ما با بحث عدالت
آموزشی که در موضوع بستههای آموزشی به دنبال آن هستیم،
فاصلة زیادی داریم .در بسیاری از بخشهای دیگر ،مثل بهداشتی،
امنیتی و ...اســتاندارها در تمام کشــور و در تمامی مناطق یکی
اســت ،اما در بحث آموزش و مدرسه ،ما با مدرسههایی در تهران
روبهرو هســتیم که اگر شــما فیلم آنها را مشاهده کنید ،تصور
میکنید مدرســهای اروپایی است .درحالیکه مدرسههای ما در
مناطق محروم در وضعیت نامســاعدی قرار دارند و بســیاری از
بچهها از حداقلهای آموزشی بهرهمند نیستند».

رابطة متقابل فرهنگ و آموزش
وی در ادامه نشست و در پاســخ به انتقادات حاضران به نظام
آموزشی کشــور گفت« :زمانی بسیاری از مشکالت حل میشود
که آموزشوپرورش اولویت اول کشــور باشد و  10تا  15درصد
کل درامد ما به این وزارتخانه اختصاص یابد .باید مراقب باشیم،
معلمان ناامید ،بدخلق ،منفینگر به مدرســ ه راه پیدا نکنند .باید
والدین ،بچهها و مدیریت مدرســ ه دائم رصد کنند و اگر معلمی
دارای صالحیتهای عمومی و تخصصی نباشد ،استخدام او مورد
بازنگری قرار گیرد».
امانیطهرانــی ادامــه داد« :البته از ســوی دیگر ،بــا توجه به
دغدغههای معیشــتی مــردم و تورم موجود ،باید مشــوقهایی
برای کار بهتر معلم هم در نظر گرفته شــود .اگر به پارادایمی که
مطرح شــد عمل کنیم ،در آن صورت هر جوانی بالقوه میتواند
معلم باشــد .حتی ممکن است جوانی با هزینة خودش دورههای
تدریس بستههای آموزشــی را گذرانده باشد و البته در کنارش،
دیگر صالحیتهای الزم معلمی را هم داشته باشد و بهعنوان یک
معلم حرفهای کار کند».
او با بیان اینکه آموزشوپرورش در ایران با بقیة کشورهای دنیا
خیلی متفاوت است ،اظهار داشــت« :ما بار وزارتخانههای دیگر
را روی دوش یــک وزارتخانه گذاشــتهایم و بعــد آن را به حال
خود رها کردهایم .برای مثال ،مسئولیت ساختمان مدرسهها در
همة کشورهای دنیا با شهرداریهاست .یعنی ساختن ،زیباسازی،
ایمنی و نگهداری آن با شهرداریهاســت ،اما در کشــور ما اگر
مدرسهای چراغش دود میکند ،وزیر باید پاسخگو باشد! دومین
موضــوع که در همه جای دنیا وظیفة آموزشوپرورش نیســت،
تربیتمعلم است .در همه جای دنیا آموزش عالی وظیفة تربیت
معلم را به عهده دارد .ما االن صندلی خالی و اســتاد در آموزش
عالی داریم ،اما دانشــجو نداریــم .از طرف دیگر ،در پردیسهای
فرســودة آموزشوپرورش به تربیتمعلــم میپردازیم .موضوع
دیگر ،مســائل رفاهی معلمان است .مســائل مالی از این جنس
نباید به عهدة آموزشوپرورش باشند».
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد« :تا زمانی که حجم عظیمی از
مسائل گفته شده به عهدة دستگاه تعلیموتربیت ماست ،نمیتوان
انتظار زیادی از آموزشوپرورش داشت .متأسفانه بسیاری از مواقع
به دلیل آنکه تعلیم و تربیت شأن واقعی خود را پیدا نکرده است،
بسیاری از افرادی که وارد آموزشوپرورش میشوند ،پس از طی
مراحلی از ترقی قصد ورود به آمــوزش عالی را دارند .راهحل آن
اســت که امیدوارانه و با واقعبینــی منطقی قدمهایی برای آیندة
نظام آموزشی کشور برداریم .باید همیشه به خاطر داشته باشیم،
آموزشوپرورش هر کشور با فرهنگ آن کشور ،رابطة تنگاتنگ و
متقابل دارد .مثل ایمان و عمل صالح که رابطة متقابل با هم دارند.
فرهنگ خوب آموزش را تقویت میکند و برعکس .این چرخهای
بســیار مهم اســت که نتیجة آن تربیت شهروند مسئول و دولت
مسئول و پاسخگو توسط نظام آموزشی است».

آموزشوپرورش
هر کشور با
فرهنگ آن
کشور ،رابطة
تنگاتنگ و
متقابل دارد .مثل
ایمان و عمل
صالح که رابطة
متقابل با هم
دارند
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گزارش

کمک عالیم سجاوندی به درستخوانی

بررسی نقش ویرایش در نشر عمومی و نشر آموزشی از زبان ویراستاران و ناشران

اصغر ندیری

در کنار برپایی نمایشــگاه کتاب تهران ،معموالً نشستهایی حول و حوش موضوع کتاب و کتابخوانی تشکیل
میشود« .انجمن صنفی ویراستاران» نیز در این زمینه و با هدف بررسی وضعیت ویراستاری در سیودومین دورة
نمایشگاه کتاب تهران ،چند جلسه تشــکیل داد .یکی از این نشستها «به نقش ویرایش در نشر عمومی و نشر
آموزشی» اختصاص داشت .در این جلســه که با دبیری فتحاهلل فروغی ،مدیر «نشر شورا» برگزار شد ،جعفریان،
ویراستار و نویسنده ،شهنام دادگستر و هومن عباسپور ،هر دو سرویراستار و عضو انجمن صنفی ویراستاران ،مجید
راستی ،نویسندة کودک و نوجوان ،و یحیی دهقان ،مدیر «نشر مبتکران» به ارائه نظرات خود در زمینة ویرایش و
مسائل موجود در نشر کتابهای عمومی و نشر کتابهای آموزشی پرداختند.
ویرایش تزئینی نیست
ابتدا هومن عباســپور ،نایبرئیس انجمن صنفی ویراستاران،
با تأکید بر اینکه ویرایش کاری تزئینی نیســت ،گفت« :ناشــر
به وســیلة یک ویراستار مشاور میتواند اثری خوب تولید کند.
هنوز نمیدانم در تألیف و ویرایش متون کتابهای درسی چه
استانداردی هست ،اما قاعدتاً شــیوهنامهای باید باشد .موضوع
این اســت که آیا شیوهنامه درست اســت یا نه .ویراستار باید
خطا در متن را ،چه در کتاب درسی و چه در کتاب غیردرسی
اصالح کند .اینکه برای ویرایش کتابهای درســی ،شیوهنامة
مشترکی تدوین شود ،کاری شدنی است».
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ویرایش در عرصة نظر و عمل
جعفر ربانی ،ویراســتار مجلههای رشد و از سردبیران پیشین
این مجلههــا گفت« :در عرصة نظر ،حرف زیاد اســت ،اما در
عمل اتفاق دیگری میافتد .در تألیف کتابهای درســی هنوز

مبنا و ســند مناســبی که نظریهها را خوب تعیین کند ،وجود
ندارد .افرادی که مســئول میشــوند ،هرکــدام ادعایی دربارة
متن فارسی دارند .کتابهای آموزشــی با بیشترین شمارگان
منتشر میشــوند و باید طوری نوشته شوند که مراتب آموزش
در مدرســهها گامبهگام طی شود .در حال حاضر در «سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی» یک دورة خوب از لحاظ توجه
به ویرایش وجود دارد.
ت
ویرایشهــای جدید و قدیم در یک مقابله ،بیانکنندة تفاو 
و برتری ویراستاری حال است .امروز مشکل کتابهای درسی
بیشتر مسائل فنی آمادهسازی است تا ویرایش.
دیگر اینکه امــروزه انتقال دانش از طریق متن به درســتی
اتفاق نمیافتد .وقتی به گذشته نگاه میکنیم ،کتابهای ما در
اوایل راهاندازی نظام آموزشی ،به دست افراد دانشمندی مانند
احمــد آرام یا جالل همایی تألیف میشــدند .االن این امر به
ضعف گراییده است».

فقط پنج عالمت سجاوندی
شــهنام دادگســتر ،از ویراســتاران کهنــهکار ،در ارتباط با
مشــکالت ویرایش در کتابهای درســی گفت« :مشــکالت
ویراســتاری و خوانش در جامعة ما بیشــتر به کار مدرسهها و
آموزش وابســته اســت .در همین ارتباط دیده میشود که در
تمــام دورههای تحصیلی فقط پنج عالمت ســجاوندی رعایت
میشود.
چینش متنها هم در کتابهای درسی اهمیت دارد .مطالبی
در پایــة دوازدهم دیده میشــوند که پیشپــا افتادهاند و در
پایة نهــم مث ً
ال متنهایی آوردهاند کــه جایگاهی ندارند .حتی
واژههایی دیدهام که غلط معنی شدهاند.
برای رفع این مشــکل خوب اســت ویراســتاران مورد تأیید
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و انجمن ویراستاران
نوعــی هموندی پیدا کننــد .این خالء هنگامی بیشــتر دیده
میشــود که «فرهنگستان ادب فارســی» یک شیوه و سازمان
ســمت یا مجلههای رشــد شــیوة جداگانــهای را در ویرایش
انتخاب میکنند .بهطور طبیعی کتابهای کمکآموزشــی هم
به سمت دیگری میروند و آشفتگی بهوجود میآید .نتیجه این
خواهد شــد که میبینیم دانشآموز ممکن است نتواند شعر یا
متنی را درست بخواند».
دادگســتر در ادامه افزود« :دانشآموز باید بداند جای گیومه
یا پرانتز کجاســت؟ مسئوالن ســازمان پژوهش و دفتر تألیف
کتابهای درسی بهتر است ویراستاری کتابهای فارسی را به
یک نفر ندهند .با استفاده از ظرفیت انجمن صنفی ویراستاران
در این زمینه میشود به وحدت رویه رسید.
همچنیــن گام اول در حــوزة کتابهــای درســی توجه به
«ویرایش ســاختاری» اســت .یعنی کــدام کالم مقدم و کالم
مؤخر باشــد .از طرف دیگر ،موضوعهای ویرایشــی هم پلکانی
معرفی شوند .دانشآموز تا نقطه یا ویرگول را نشناسد ،عالمتی

به نام «نقطه ویرگول» برایش قابل فهم نیســت .یا مث ً
ال قبل از
واو عطف «ویرگول» نباید گذاشت .ما به دوستان جوان هم که
ویراستاری را شــروع میکنند ،میگوییم شما فع ً
ال نمونهخوان
هستید و باید سالها بگذرد ،مطالعه و تمرین کنید تا ویراستار
شــوید .معتقدم کســی که ســالی 30ـ 20هزار صفحه مطلب
متفاوت نخواند ،حق ورود به کار ویراستاری را ندارد».
ضربه به زبان فارسی
مجید راستی ،نویسندة کتابهای کودک است و پیشتر برای
تلویزیون برنامة کودک هم ســاخته اســت .او میگوید« :یکی
از مشــکالتی که طی ســالیان طوالنی اتفاق افتاده ،ضربههای
کوچک و بزرگ بر پیکر زبان فارسی بوده است .یعنی تالش ما
این اســت که کتاب را اصالح کنیم ،در حالی که زبان فارسی
درســت را باید میان مردم جا انداخت .در این صورت خواهیم
دید که بهطور طبیعی ویرایش هم جایگاه خود را خواهد یافت.
در کتاب درسی ما گاهی تغییر محتوا هم اتفاق میافتد« .عمو
نوروز» وقتی ســراغ «پیرزن» یا «ننه سرما» میآید ،او خواب
اســت .اما حال او به خواهر عمونوروز تبدیل شــده اســت .آیا
ویراســتار میتواند این قبیل مشکالت را حل کند؟ الزم است
ویراستار از سوی ناشر و نویسنده پذیرفته شود.
مخاطــب باید از نوشــته لذت ببرد .اگر ویراســتار این لذت
را با رعایت مســائل خاص این فن تأمین کند ،نشــان میدهد
کــه ویرایش به خوبی پیش رفته اســت .ســختگیری در کار
باعث حفظ کیفیت کار میشــود .من هم که در حوزة کودک
مینویســم ،تالش کردهام برخی نکات ویرایشــی را یاد بگیرم.
ویراســتار باید توانمندتر از نویسندة متن باشد ،زیرا میخواهد
کار نویسنده را اصالح کند».
ویراستاری میان ناشران خوب جا نیفتاده است!
یحیی دهقانی ،مدیر نشر مبتکران ،در این نشست به اهمیت
وجود ویراســتار اشاره کرد و گفت« :ویراستاری ضروری است.
موضوع این اســت که گاهی ناشــران با برخــی مؤلفان درگیر
هستند .مؤلفان که کارشــان گرفته ،دوست ندارند زبانشان را
تغییر دهند و گاهی از عبارات خودســاخته یا سخیف در متن
استفاده میکنند .این دســته دلیل میآورند که فروش کتاب
باال میرود .برخی نویســندگان هم دوســت ندارند حتی یک
کلمه از متنشــان کم و زیاد شــود .به همین دالیل ناشــر به
ســمت ویرایش نمیرود و ویراســتاری جا نمیافتد .برای رفع
این مشــکالت انجمن صنفی ویراستاران یا خودمان میتوانیم
شیوهنامههایی در اختیار ناشران و ویراستاران بگذاریم».
ممکن اســت فصلها و موضوعهای این دســته کتابها ،به
دلیل ســهلانگاری یا قدیمی شــدن ،با محتوای کتاب درسی
هماهنگ نباشند و مخاطب را به بیراهه ببرند».

مجید راستی:
یکی از مشکالت
که طی سالیان
طوالنی اتفاق
افتاده ،ضربههای
کوچک و بزرگ
بر پیکر زبان
فارسی بوده است
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اینجا تخیل صرف،
ارزش و اعتباری ندارد

گپ وگفتی با سارا عرفانی درباره دختر ماه ،نخستین زندگینامه
داستانی از زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) برای نوجوانان
بهروز رضایی

سارا عرفانی متولد ســال  1361در تهران و دانش آموخته الهیات در گرایش فلسفة اسالمی «دانشگاه شاهد»
اســت .از مشهورترین آثار این نویسنده ،باید به لبخند مسیح ،پنجشــنبة فیروزهای و هدیة ولنتاین (مجموعه
داستان کوتاه) اشاره کرد .وی همچنین تجربههایی در نوشتن داستان زندگی دارد و از آن جمله است« :پروانهای
که سوخت»؛ روایتی داستانی از زندگی نواب صفوی.
او برای «لبخند مســیح» عنوان رتبة اول «جشنوارة سراسری بانوی فرهنگ» را در سال  1385تصاحب کرد.
اما پرافتخارترین کتاب او «پنجشنبة فیروزهای» است که «برگزیدة جشنوارة رضوی» و «برندة جایزة کتاب سال
شهید حبیب غنیپور» در ســال  1394و حائز رتبة نخست «جشنوارة جایزة مردمی کتاب» در سال  1395شد.
این گفتوگو به بهانة انتشــار «دختر ماه» صورت گرفته که روایتی داستانی از زندگی حضرت معصومه(س) برای
نوجوانان است .دختر ماه در سال  1397از سوی «انتشارات مدرسه» و در قالب «مجموعة ریحانه» منتشر شده و
در فهرست کتابهای مناسب همین سال دفتر انتشارات و فناوری آموزشی راه یافته است.
اگر اشــتباه نکنم ،کار شــما به لحاظ موضوع ،یعنی
پرداختن به زندگــی حضرت معصومه (علیها ســام)،
نخستین داســتان در نوع خود به شمار میرود .درست
است؟
یکی دو تا کتاب داســتان دربــارة زندگی حضرت معصومه(س)
هست ،اما داستان نوجوان تا به حال نداشتیم .من در تحقیقاتی که
قبل از نوشتن کتاب داشتم ،متوجه شدم این بانوی بزرگوار ،کارهای
علمی زیادی انجام دادهاند .در این کتاب ،به این بعد از شــخصیت
ایشان خیلی مفصل پرداخته نشده است ،چون در این صورت شاید
داستان از حوصلة مخاطب نوجوان خارج میشد .لذا ترجیح دادم از
این نکات چشم بپوشم تا داستان قدری روانتر پیش برود.
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میتوان تصور کرد که نوشتن کارهای تاریخی ،خصوص ًا
دربارة خاندان پیامبر(ص) ،چقدر سخت است .یکی از دالیل
این سختی ،کمبود منابع دربارة زندگی آنهاست .دربارة
قهرمان روایت خودتان که خانم هم هست ،بالطبع کار به
مراتب دشوارتر بوده است .منابع اصلی شما برای نوشتن
کدامها بود و چرا نام آنها را در پایان کتاب ذکر نکردید؟

من برای این کار منابع زیادی را دیدم ،ولی اصلیترین منابع من
در این داســتان« ،االرشاد» و «عیون اخبارالرضا» بودند .راستش
را بخواهید ،من تصور میکردم چون اثری داستانی خلق میکنم
و فضا ،فضای کارهای علمی و پژوهشی نیست ،الزم نیست منابع
ذکر شود .اتفاقاً وقتی نسخة اولیه کتاب را تحویل دادم ،ناشر هم
منابع را خواســت و من تنظیم کردم و برای ناشر فرستادم .با این
حال در نهایت در پایان کتاب منتشر نشد.
نوشــتن دربــارة شــخصیتهای تاریخی ،بهخصــوص دربارة
معصومین (علیهمالســام) یا بزرگانی کــه خیلی به معصومین
نزدیک هستند ،خیلی دشوار است و نباید از چارچوبهایی خارج
شد .دربارة حضرت معصومه(س) هم اطالعات موثق بسیار کمی
وجود دارد و شاید اگر همة این اطالعات را یک جا جمع کنید ،با
حذف موارد تکراری ،دو ســه صفحه بیشتر نشود .ظاهرا ً به لحاظ
اختناق و فضای امنیتی حاکم آن دوران ،خیلی اجازه داده نمیشد
اطالعات زیادی دربارة این بزرگواران ذکر شــود .ماجرا به خانمها
هم محدود نمیشــود .دربارة حضــرت احمدبن موسی(ع) هم
همینطور است و با عنایت به خدمات و نقش مؤثرشان ،اطالعات
بسیار محدودی دربارة ایشان وجود دارد.

دشواری دیگر ،جایگاه این خاندان است و نمیتوان از
عنصر خیال ،در توصیف آنها خیلی بهره برد و هر گفتاری
و هر رفتاری را به ایشان منتسب کرد .این کار دربارة دیگر
شخصیتهای تاریخی آسانتر است .روایت شما از زندگی
قهرمانتــان تا چه اندازه آمیخته بــا مالت خیال و چقدر
مبتنی بر اسناد صریح است؟
بله همینطور اســت که شما گفتید .کتابهایی هستند که در
این زمینه داستانپردازی کردهاند و خیلی از تخیل بهره بردهاند.
اما بســیاری از آن نکات صرفاً خیالبافیاند و مســتند و قابل اتکا
نیســتند .در نتیجه ارزش و اعتبار زیادی هم ندارند .من از خیال
فقط حول و حوش اطالعات دقیقی که پیدا کردهام ،بهره گرفتهام.
من برای نوشــتن داســتان خیلی تحقیق کردم؛ هم در اسناد
تاریخی و هــم نزد بزرگانی که در تاریخ اســام مطالعاتی دارند
و براســاس تحلیلهای دقیق تاریخی میتوانســتند بگویند که
روایتها چقدر قابل اتکا هســتند .مث ً
ال ماجرایی که دربارة سنین
کودکی حضرت معصومه(س) در کتاب آمده است ،شاید سند
خیلی محکمی نداشته باشــد .خود نقلکنندگان هم ضمن بیان
ماجرا به این موضوع اذعــان کردهاند .اما وقتی با این تحلیلگران
صحبــت میکردم ،میگفتند با توجه به مقام شــامخ علمی این
بانوی معظم در خانوادة امام موســی(ع) ،این موضوع خیلی بعید
نیست و میتواند صحیح باشد.
من ســعی کردم روایتهایی را که حتی مستقیماً دربارة ایشان
نبودند ،بررســی کنم .مث ً
ال از روایتهایی که دربارة امام رضا(ع)
آورده شدهاند ،اگر مربوط به زمانی بودند که در شهر مدینه تشریف
داشتند و خواهرشان در کنارشان حضور داشتند ،استفاده کردم.
چون داستان برای مخاطب کودک و نوجوان است ،دو شخصیت
(یک کودک و یــک نوجوان) را بهعنوان فرزندخواندة آن حضرت
وارد داســتان کردهام کــه خیالیاند .البته اصــل موضوع که آن
حضرت ازدواج نکرده بودند و فرزندی نداشتند و از فرزندان یتیم
علویان سرپرستی میکردند ،در منابع روایت شده ،اما مشخصاً به
فرد خاصی اشاره نشده است.
در جایی از داستان ،آنجا که نامة امام رضا به خواهرشان
میرسد ،شما به صراحت از زبان خواهر میگویید که امام
ایشان را به مرو دعوت کرده اســت .به نظر میرسد ،در
منابعی که از وجود چنین نامهای ســخن گفتهاند ،کسی
به این خواسته تصریح نکرده است .ممکن است متن نامه
حــاوی حقایقی از رفتارهای ناپســند مأمون با امام بوده
باشــد و خواهر به دلیل دلتنگی خواهرانه یا برای آنکه در
کنار برادر مظلومش قرار بگیرد و او را در این شرایط تنها
نگذارد ،شخص ًا تصمیم به سفر گرفته باشد .آیا شما دربارة
صراحت دعوت به قطعیت رسیدید؟ چون این نکته در سفر
حضرت معصومه خیلی کلیدی است.
در منابع تاریخی تصریح نشده که در نامه چه نوشته شده است.
در این قبیل موارد تاریخی ،به خاطر اطالعات کمی که در اختیار
داریم ،خیلی ســخت میشود به نتیجة قطعی و دقیق رسید .اگر

قرار بود فقط به همان موارد قطعی بســنده کنم ،شاید نباید اص ً
ال
کتابی نوشته میشد .من تالش کردم منابع را کنار هم بگذارم و از
مشورت بزرگانی که در تاریخ تحلیلی اسالم کار کردهاند ،استفاده
کنم .اما بهعنوان نویسنده ،هیچ ادعایی دربارة بخش تاریخی این
ماجرا ندارم .از این مواردی که شما میفرمایید ممکن است کام ً
ال
مستند نباشند ،در زندگی حضرت معصومه(س) زیاد است .دست
مــا خالی بود و من مجبور بودم به همیــن ماجراها و روایتهای
محدودی که دربارة ایشان گفته شدهاند ،بپردازم.
آیــا از ایدههای دیگری که در ذهن داشــتید ،هنوز
هیچکدامشان برای آمدن روی کاغذ پا پیش نگذاشتهاند؟
به عبارت دیگر ،به زودی شاهد اثری تازه از شما خواهیم
بود؟
یکــی دو کار کودک انجــام دادهام که در انتظار انتشارشــان
هستم« .پسر من بزرگ شــده» یکی از آنهاست که داستانی از
کودکیهای شــهید یداهلل کلهر اســت .داستان من جزئی از یک
مجموعه است که قرار است توسط حوزه هنری منتشر شود .چند
کتاب دیگر هم هســت که وقتی کمی جلوتر بروند ،می توان در
مورد آنها صحبت کرد.
اگر سخن دیگری دربارة کتاب دارید ،بفرمایید.
دربــارة مجموعة ریحانه ،که قرار اســت بانــوان بزرگ خاندان
پیامبر ،مانند حضــرت زهرا(س) ،حضرت زینب(س) ،حضرت
خدیجه(س) ،حضرت امالبنین(س) و حضرت معصومه(س)
را به دختران دانشآموز معرفی کند ،انتظار داشتم ناشر کتابها،
برنامههای خیلی بهتری دربارة آنهــا برگزار کند .اما حداقل در
این یک ســالی که از انتشار کتاب میگذرد ،فعالیت قابل توجهی
رخ نداده است .جا دارد انتشارات مدرسه ،مهر بیشتری نسبت به
کتابها نشان دهد و نقش فعالتری در معرفی آنها ایفا کند .مث ً
ال
ناشر میتواند برنامههایی برای رونمایی از کتابها در مدرسههای
عالقهمند ترتیب دهد و نویسندگان نیز در مراسم حضور یابند.
نکته دیگری هم میخواهم درباره آثاری که جایشــان هنوز در
بین کتابهای کودک و نوجوان خالی است ،بگویم .برای کودکان
و نوجوانان ،کتاب زیاد نوشته شده ،اما متأسفانه در میان این آثار،
شــخصیتی که در ذهن بچههای سرزمین ما ماندگار شود ،کمتر
آفریده شد ه است .به عنوان مثال ،شخصیت هری پاتر را در همه
دنیا میشناسند .چرا نویسندگان ما نباید شخصیتهای ماندگاری
خلق کنند که با فرهنگ خودمان تناســب داشــته باشــد .یک
وقتهایی به من پیشنهاد میدهند که در مجموعههای مختلف،
داســتان کودک بنویسم؛ راستش دســت و دلم به کار نمیرود.
میگویم کتاب که زیاد اســت؛ باید طرحی نو دراندازیم و چیزی
بنویسیم که با تمام آنچه که تا امروز نوشته شده است ،فرق داشته
باشد .چیزی که برای بچههای این سرزمین ،راهگشا باشد و الگوی
شایســتهای به آنها معرفی کنیم .اگر این طور بشود ،نوشتنمان
اثربخش و جریانساز میشود؛ وگرنه میشود مثل صدها کتابی که
شاید یک چاپ منتشر میشوند و چندان اثرگذار نیستند.

نوشتن درباره
شخصيتهاي
تاريخي،
بهخصوص
معصومین
(علیهمالسالم) یا
بزرگانی که خیلی
به معصومین
نزدیک هستند،
خیلی دشوار
است و نباید از
چارچوبهایی
خارج شد
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تخیل ناب کودکی
افسانههایی پراز ّ
گفتوگو با محمد رضا شمس ،دربارۀ مجموعۀ پهلوانپشه

حوریه سادات حسینی
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محمدرضا شمس ،متولد سال  ،1346در تهران است .نخستین کتاب این نویسنده با عنوان «اگر این چوب مال
من بود» ،در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» به چاپ رسید .بعدها با انتشارات «سروش»« ،امیرکبیر»،
«مدرســه»« ،قدیانی»« ،افق»« ،پیدایش»« ،محراب قلم»« ،بهنشر» و «شــباویز» همکاری کرد که حاصل این
همکاری چاپ بیش از  30عنوان کتاب بوده است .از آثار او میتوان به «من و زنبابا و دماغ بابام»« ،قصههای سر
و ته»« ،دیوانه و چاه»« ،بادکنک و اسب آبی» و «صبحانههای خیال» اشاره کرد.
شمس تاکنون جایزههای بســیاری ،همچون «قلم زرین جشنوارة مطبوعات ارشــاد»« ،لوح زرین جشنوارة
مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»« ،کتاب ســال شــورای کتاب کودک» ،و «جایزة چهارمین
فســتیوال عروسکی» برای نمایش «لی لی حوضک» را از آن خود کرده است .قرار گرفتن مجموعه پهلوان پشه
در فهرست کتابهای مناسب سال  1397بهانهای برای این گفتوگوست.
شــما مجموعههای دیگری از افسانهها را قب ً
ال منتشر
کردهاید .مجموعة سه جلدی «پهلوان پشه» از جدیدترین
این مجموعههاست .اگر بخواهید آن را به خوانندگان معرفی
کنید ،چه میفرمایید؟
این مجموعه براساس افسانة «حسن کچل» نوشته شده .حسن
در این مجموعه هم تنبل است ،هم قهرمان .هم ساده است هم زبر
و زرنگ .او قلبــی صاف و مهربان دارد و به مردم و حیوانات کمک
میکند و به همین خاطر است که در مقابله با دشمن پیروز میشود.

آنها را دوست دارند .افسانهها گنجینههای غنی هستند که نسل
به نســل به ما رسیدهاند .وظیفة ماست که آنها را حفظ کنیم و
به نسل بعد بسپاریم .این اتفاق در تمام دنیا میافتد .بزرگترین
شــاهکارهای دنیا براساس افسانهها شــکل گرفتهاند .بزرگترین
نویســندگان از افســانهها الهام گرفتهاند .فیلمها و کارتونهای
زیادی براســاس آنها ســاخته شــدهاند .تمام اینها از اهمیت
افســانهها حکایت دارند .به همین دلیل اســت که من به آنها
پرداختهام.

توجه خاص شما به بازنویسی افسانهها ،در این سالهای
اخیر ،بهخصوص روی مخاطب کودک و نوجوان چه تأثیری
دارد؟
افسانهها به کودکی بشر تعلق دارند ،برای همین است کودکان

وقتی در ســالهای  1397یا  ،1398کسی مانند شما
به بازنویســی افســانهها مبادرت میکند ،حتم ًا در این
بازنویسی به مســائل روز بچهها و جامعه توجه دارد .شما
در این بازنویســیها نسبت به کدام دغدغهها حساسیت

بیشتری داشتهاید؟ این دغدغهها چه اثری روی کار نوشته
شده داشتهاند؟
بزرگترین دغدغة من کودکی کودکان اســت که دارد فراموش
میشود و از بین میرود .شادی و بازی از کودکان گرفته شده ،تخیل
شگرف کودکان با محبوس شدن در آپارتمان ،بازیهای رایانهای و
برنامههای تلویزیونی ،محدود و محدودتر شــده ،و غرق شــدن در
کتابهای کمکدرسی و دغدغة دکتر و مهندس شدن و رفتن به
دانشگاه ،طول دورة کودکی را کوتاه و کوتاهتر کرده است .افسانهها
شاد و مهیج هستند .پر از تخیل ناباند .پایان خوش دارند ،امید را
در بچهها زنده میکنند و در یک کالم کمک میکنند دوران کودکی
آنها طوالنیتر شود.
به جرئت میتوانم بگویم ،یکــی از مهمترین دالیل عقب ماندن
کشورهای جهان سومی ،کودکی نکردن کودکانشان است.
در این بازنویسیها ،نقش داستان اصلی چقدر است و تا
چه اندازه باید به محور اصلی داستان و افسانه وفادار بمانیم؟
ما هم بازنویســی داریم ،هم بازآفرینی .بازنویسی قابل خوانش
کردن یک اثر برای مخاطب خاص آن است ،بدون آنکه به کلیت
آن خدشهای وارد شود .بازآفرینی اما از این قاعده مستثناست .در
بازآفرینی شــما میتوانید اثر را دوباره و با شکلی تازه بیافرینید.
در این روش ،شــما بنمایههای اثر را میگیرید و اثری تازه خلق
میکنید؛ اثری تازه و متفاوت که برگرفته از آن اثر اســت و از آن
اثر زاده شــده است« .پهلوان پشه» بازآفرینی افسانة حسن کچل
اســت که از یک قصة کوتاه به یک رمان سه جلدی تبدیل شده
است .بازنویسی سادة آن نیست .تغییرات زیادی در آن داده شده
اســت و شــخصیتها و ماجراهای زیادی به آن اضافه شدهاند .با
تمام اینها ،وقتی شــما آن را میخوانید ،فوری به یاد قصة حسن
کچل میافتید.
سفارش مهم و عملی شــما به نویسندگان جوانتر در
دو بخش انتخاب و بازنویســی افسانهها یا قصههای قدیم
چیست؟
باید شناخت کافی داشته باشند .باید ادبیات شفاهی را بشناسند.
روایتهای مختلف افسانهها را بخوانند و معتبرترین آنها را انتخاب
کنند .باید اصول و قواعد بازنویسی و بازآفرینی را بلد باشند ،و از همه
مهمتر ،به زبان تسلط داشته باشند.
نویســندگان معموالً به جز آثار منتشر شده ،همیشه
آثار تازهای در دست تهیه دارند .انشاءاهلل در آیندة نزدیک
شاهد انتشار چه اثر یا آثاری از شما خواهیم بود؟
دو مجموعه در دســت چاپ دارم :یکی« ،بیس بیس امیتیس»
است که مجموعهای چهارجلدی است و قرار است «افق» آن را چاپ
کند .دومی «سیب و جیب» است که کانون پرورش فکری چاپ آن
را به عهده گرفته است .یک مجموعه هم به نام «اسی اسکیمو» دارم
که قرار است در «انتشارات مدرسه» به چاپ برسد.

برای اینکه کودکان بیشتر کتاب بخوانند ،چه راهکارهایی
را برای بهتر نوشتن کتابهای داستان پیشنهاد میکنید؟
قبل از هر چیز ،کتاب باید یک قصة پرکشــش و سرگرمکننده
داشــته باشــد .خیلی از نویســندگان به دنبال آموزش دادن به
مخاطب هستند .این اشتباه بزرگی است که نویسندگان ما مرتکب
میشــوند .وظیفة نویســنده آموزش دادن نیست .آموزش وظیفة
آموزشوپرورش اســت .نویسنده باید قصهای بنویسد که مخاطب
را جذب و سرگرم کند .لذت خواندن را به او بچشاند .او را به کتاب
عالقهمند کند .نه آنکه بیزارش کند.
یکی از دالیل پایین آمدن شمارگان کتابها همین است .مخاطب
صبح تا شب از بزرگترها پند و اندرز میشنود و در مدرسه هم به
او آموزش میدهند .اگر قرار باشد کتابهای داستان هم همین بال
را سرش بیاورند ،معلوم است که به سراغشان نمیرود .من مخالف
آموزش و دادن پیامهای اخالقی نیستم ،به شرطی که غیرمستقیم
باشد و به ادبیات کار لطمه نزند .با این همه ،به اعتقاد من اولویت
با سرگرم کردن است.
تصویرهای کتاب هم باید جذاب باشند .تصویرگر باید با تصویرهای
جذاب و خالقش ،نانوشــتههای کتاب را به تصویر بکشــد و آن را
کامل کند .در کنار اینها نقش ناشر نباید نادیده گرفته شود .ناشر با
کتابسازی خوب و استفاده از حروفچینی و صفحهآرایی حرفهای،
سهم بزرگی در این چرخه دارد.
اینطوری است که میشود مخاطب را به خواندن کتاب ترغیب
کرد.

بازنویسی قابل
خوانش کردن
یک اثر برای
مخاطب خاص
آن است ،بدون
آنکه به کلیت
آن خدشه ای
وارد شود؛ اما در
بازآفرینی ،اثر،
دوباره و با شکلی
تازه آفریده
میشود .در این
روش ،بنمایههای
اثر را میگیرید
و اثری تازه خلق
میکنید

چقدر با این گفته موافقید که بازنویسیهای ارائه شده
در سالیان اخیر ،به جز برخی استثناها ،غالب ًا کشف ،لذت و
حتی حسهای تازهای به آثار قدیمی نیفزودهاند؟
کام ً
ال با آن موافق هســتم .بازنویســی اصول و قواعدی دارد که
رعایت نمیشود .یک فن است .سادهنویسی صرف نیست ،شناخت
الزم دارد .در این صورت اســت که بازنویســی یک اثر قابل قبول
میشود.
اگر بخواهید از کتاب خود انتقاد کنید چه نکاتی را بیان
میکنید؟
نمیدانم .اگر یک بار دیگر آن را بخوانم ،شاید تغییرات زیادی در
آن بدهم .شــاید اگر االن بخواهم آن را بنویسم ،به شکل دیگری
بنویسم .فرایند نوشتن فرایندی شگفتانگیز و غیرقابل پیشبینی
است .تا شما دست به قلم نشوید ،نمیتوانید بگویید که اثرتان چه
چیزی از آب در خواهد آمد.
در پایان اگر سخنی برای خوانندگان جوانه دارید ،بیان
بفرمایید.
افسانهها گنجینة شفاهی ما هستند .به آنها اهمیت بدهیم .نباید
بگذاریم فراموش شوند .نباید بگذاریم از بین بروند .اینها شناسنامة
یک مملکت و تاریخ شفاهی ما هستند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۴
تابسـتان ۱۳۹۸
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گفتوگو

تأکید بزرگان دین برفضیلت تفکّر
پای صحبت جلیل نداییپور ،مترجم جعبه ابزار ّ
تفکر

گالره کاشانیان

جلیل نداییپور متولد ســال
 1356است .او در دوران تحصیل
کمتر از کار و بــازی درس خواند.
اما به ریاضیات عالقهمند شــد ،به
مطالعة شخصی در این زمینه پرداخت
و در سال  1373مدال برنز کشوری المپیاد
ریاضی را کســب کرد .در «دانشگاه علم و صنعت»،
عالوه بر مهندسی عمران ،چند نیمسال هم ریاضی خواند .هر
چند که از دورة دانشآموزی به ادبیات و فلسفه عالقه داشت،
اما تحصیل در رشــتة  MBAدانشــکدة مدیریت و اقتصاد

چرا تفکر و دستیابی به مهارت تفکر مهم است؟
در مقدمــة کتابها از منظر فلســفه و نیز علوم اعصاب توضیح
دادهام کــه هر چند در هر یک از حــواس و توانمندیها ،برخی
حیوانات از انســان برتر هستند ،با این حال ساختار عصبی انسان
در نوع خود کاملترین است و ساختار حافظه ،توانایی حل مسئله
و یادگیری باعث شده اســت که انسانها در طول تاریخ به سایر
گونهها مسلط شوند و به پیشرفتهای کنونی نائل آیند.
تأکید بر فضیلت تفکر در ســخن بزرگان دین و اندیشمندان در
طول تاریخ باعث شــده است که این رکن از توانمندی بشر ،یکی
از پایههای نظام آموزشــی کشورها باشد؛ تا جایی که هر چند با
تأخیر ،اما عنوان تفکر به کتابهای درسی ما نیز اضافه شد.
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مجموعة «جعبه ابزار تفکر» چه مزیتهایی نســبت
به کتابهای مشــابه خود دارد که شــما را به ترجمة آن
عالقهمند کرد؟
ت تفکــر بهعنوان یک درس
بیشــترین توجه به آموزش مهار 
جداگانــه ،چه به لحاظ محتــوا و چه از نظر قدمــت ،متعلق به
«ســنگاپور» است .کشوری که بنا بر آمار ،از نظر کیفیت آموزش
قبل از دانشــگاه ،سالهاســت که بین پنج رتبة برتر جهان قرار
دارد .محتوای این کتاب بر مبنای روش آقای دکتر دبونو و توسط
خود ایشان تدوین شده اســت .برترین ویژگی این دوره در چند
نکته خالصه میشود :ســادگی و صراحت هدف آموزشی؛ دوری
از کلیگویی و اغراق و تئوریپردازی؛ آموزش آســان؛ و بر مبنای

«دانشــگاه شــریف» در دورة
کارشناسی ارشد ،او را به علوم
انسانی بیشتر عالقهمند کرد.
آقای نداییپور حدود  17سال در
انواع مدرسههای دولتی ،غیردولتی و
سمپاد در پایهها و شهرهای متفاوت تدریس
کرد و از نزدیک با مشــکالت این حوزه آشنا شد.
او مجموعــة «جعبه ابزار تفکر» را ترجمه کرده و از آن رو که
این مجموعه از سوی معاونت ساماندهی منابع آموزشی مورد
تأیید قرار گرفته است ،با ایشان گپوگفتی داشتیم.

موقعیت بودن.
بهجرئت میتوان گفت که مجموعة حاضر بدون اشارة مستقیم
به عناوینی چون تفکر خالق ،تفکر انتقادی و امثال آن ،همة اینها
را شامل میشــود .دلیل عالقهام به این سبک از آموزش مهارت
تفکر ،پایهای بودن و ســادگی روش آن و در عین حال چهار دهه
تجربه در یک نظام آموزشی موفق است.
مخاطب این کتاب ،یا بهتر اســت بپرســم بهترین و
مناســبترین مخاطب این کتاب ،از نظر شما کدام گروه
سنی است؟ این سؤال را به این دلیل میپرسم که به نظر
میرسد سطح برخی پرسشها و فعالیتها باالتر از سطح
دانشآموزان است.
بهتریــن مخاطبان کتاب در ســطح اول دانشآموزان چهارم تا
ششم ابتدایی و در سطح دوم دانشآموزان متوسطة اول هستند.
در هر سال با یک جلسة  60دقیقهای در هفته میتوان دو جلد از
شش جلد این مجموعه را آموزش داد .برای مخاطب متوسطة دوم
آموزش میتواند فشردهتر و با مثالهای جدیتر پیش برود .برخی
سؤالها عمدا ً سنگینتر طرح شــدهاند؛ به دو دلیل :یکی حضور
دانشآمــوزان قویتر در کالس ،و دیگر اینکه در دنیای واقعی نیز
مسائل همینطور هستند!
از آنجا کــه این مجموعه کتاب ،مجــوز آموزش ضمن خدمت
کارکنان دولت را نیز دارد ،آموزش آن به معلمان و دانشــجویان
بهصورت کارگاههای یکروزه میتواند بسیار اثربخش باشد.

در مقدمه گفتهاید ،عنوانهــای درسها را از مجموعة
« »Cortبه امانت گرفتهاید و جز چند مثال خوب ،مثالها و
چالشها را با فرهنگ و مسائل بومی جایگزین کردهاید .این
«جز» یعنی چه حجم از کتاب؟
بهتر است کمی در مورد ساختار درسها بگویم .کتاب اول با عنوان
«هوای تازه» با این هدف نگاشــته شــده است که مخاطب بتواند
مدیریت اندیشه هنگام تفکر را دریابد .میخواهیم ناگهان همة افکار
بــه ذهن هجوم نیاورند .در هر یک از  10درس کتاب به یک جنبه
ی ذهن» ،برای
از تفکر میپردازیم .کتاب دوم ،با عنوان «سازمانده 
موقعیتی است که میخواهیم بهتنهایی دربارة موضوعی فکر کنیم.
این کتاب هم  10درس دارد .در کتاب ســوم موقعیت تفکر دونفره
است« :بحث و مناظره!»
ً
کتاب چهارم که عنوان «تفکر جانبی» را دارد ،مشــخصا به روش
آقای دبونو در خالقیت میپردازد .کتاب پنجم اطالعات ،احساسات
و جریانهایی غیر از منطق ،مانند باورها و ارزشها را در جریان تفکر
بررسی میکند .در کتاب ششم ،با عنوان «میدان عمل» ،دنبال آن
هستیم که از جریان تفکر یک برنامة عملیاتی استخراج کنیم.
هر کتاب  10درس دارد و هر درس در یک جلســه قابل آموزش
اســت .در هر درس معموالً سه یا چهار مثال آموزشی فردی و سه
یا چهار مثال آموزشی گروهی داریم .حدود  30درصد از مثالهای
خوب آموزشی را از محتوای آموزشی « »CoRTگرفتهام .بیشتر این
مثالها در عین ســادگی و تحقق هــدف درس ،برای مخاطب عام
مطلوب هســتند .یعنی تقریباً در هر جای دنیا دانشآموزان کودک
و نوجوان با آنها درگیرند .مسائل مدرسه ،اخالق ،قوانین رانندگی
و امثال آن .بخــش تمرینها در محتوای  CoRTوجود ندارد و من
آن را اضافه کردهام .بخش تمرین اجباری نیســت ،اما تعداد و تنوع
آنها بهگونهای است که انتخاب چند مورد توسط دانشآموز هدف
آموزشی را برآورده میکند .عنوانهای درسها اقتباس شدهاند ،اما
نمادهای گرافیکی آنها را طراحی کردهام.
جعبة ابزار تفکر را طی ســال  1397 -98در چهار مدرسة تهران
آمــوزش دادم .یک بازخورد جالب مربــوط به تکلیف هفتگی بود:
دانشآموزان باید آنچه را یاد گرفته بودند ،به یکی از اعضای خانواده یا
دوستان خود یاد میدادند و جلسة بعد تجربهشان را در کالس بازگو
میکردند .این بخش کالس نشان میداد که چقدر در انتقال درس
موفق بودهام.
این سؤال را پرســیدم تا مقدمهای باشد برای پرسش
بعدیام .به نظر میرســد در اغلب آثاری که در این زمینه
ترجمه میشوند ،از امر بومیسازی غفلت میشود .از نظر شما
چرا باید بومیسازی اتفاق بیفتد؟ چون برخی بر این باورند
که موضوع تفکر جهانی است و نیازی به بومیسازی ندارد.
بنابراین حتی از سادهترین تغییرهای آگاهانه و اختیاری در
متنمیپرهیزند.
ســؤال آسان و جواب سخت است! به این لحاظ که در چند سطر
نمیگنجد .به دو دلیل آموزش تفکر آن هم در سطح این کتاب باید
بومیسازی شود :یکی کهنالگوها یا همان الگوهای ذهنی که باید
آگاهانه از آنها استفاده کرد تا بتوان آنها را به چالش کشید .دیگر

اینکه ما میخواهیم مخاطب با آنچه که میآموزد ،در دنیای ذهن،
خانواده و جامعه احساس غریبگی نکند .این به معنای آن نیست که
از رفتار مردم در سایر فرهنگها غافل باشیم .دروغ در همة فرهنگها
نکوهیده اســت .در همه جای دنیا اعتیاد زندگی انســانها را نابود
میکند .من یکی از مفاهیم و ارکان تفکر سیســتمی را بدون اشاره
به نام آن در بســیاری از مثالها و تمرینها مطرح میکنم« :تفکر
درونزا» .به این معنا که :در مورد یک مشکل یا راهحل علمی آن ،هر
یک از ما چقدر نقش داریم؟ تنها این پرسش است که میتواند یک
مسئلة جهانی را به یک مسئلة بومی تبدیل کند.

تأکید بر فضیلت
تفکر در سخن
بزرگان دین و
اندیشمندان در
طول تاریخ باعث
شده است که این
رکن از توانمندی
با توجه به تجربهای کــه دارید ،اگر بخواهید در زمینة بشر ،یکی از
بومیسازی پیشنهادی عملی به ناشران و مترجمان جوان پایههای نظام
آموزشی کشورها
بدهید ،چه میفرمایید؟
اگر بخواهم شعار بدهم ،باید به جملههای معروفی که در دانشگاه باشد

یاد گرفتهام ،اشــاره کنم :جهانی بیندیش و بومی عمل کن! اما به
نظر تنها نکتهای که در بومیســازی یــک محتوا اهمیت دارد ،این
اســت که مخاطب در نگاه اول متوجه آن نشود و اگر تا انتهای کار
هم متوجه این کار عامدانة نویســنده نشــود ،شما برندهاید .زبان و
محتوای نشخوارهای ذهنی مخاطب را پیدا کنید .در متن مخاطب
را به پاسخ مورد نظر خودتان برسانید .شوخیهای بیمایة زیادی را
در کتابهای کمکآموزشی دیدهام که در شهرستانها مخاطب با
آنها غریبه است!
در درس قوانین ،قبل از شروع درس ،از بچهها خواستم قهرمان و
الگــوی زندگی خود را در نظر بگیرند( .کلمة « »Heroبه این معنی
بین نوجوانان جا افتاده است) .در خالل درس از آنها پرسیدم :اگر به
چراغ قرمز برسید و در چهارراه تنها باشید ،مأمور و دوربین هم نباشد،
آیا از چراغ عبور میکنید؟ به نظر شما اگر ابنسینا امروز در میان ما
میزیست ،در آن موقعیت از چراغ عبور میکرد؟

در ابتدای مجموعه ،از برگزاری جلسههای آموزشی برای
مخاطبان گفتهاید .آیا بدون برگزاری این جلسهها و حضور
یک تسهیلگر ،باز هم کتاب قابل استفاده است؟ همچنین،
آیا بر اساس این کتاب ،شما یا دیگران ،جلسههای آموزشی
برگزار کردهاید؟ اگر بله ،چه نتیجه و بازخوردی داشته است؟
برگزاری جلســههای ضمنخدمت برای دبیران و آموزش فشرده
برای مربیان تفکر در دســتور کار اســت .با توجه به تدریس موفق
این مجموعه در چهار مدرسه به صورت آزمایشی ،فیلمهای آموزش
درسها تا قبل از ترویج کتاب در مدرسهها ،در وبسایت مجموعه
بارگذاری خواهد شد .هر درس یک فیلم آموزشی  7تا  10دقیقهای
خواهد داشت.
و سؤال آخر اینکه :آیا برنامة جدیدی در این زمینه دارید؟
همة هزینههای مجموعه برای چاپ  2000جلد را شخصاً پرداخت
کــردهام ،چون به کاری کــه میکنم ایمان دارم .امیــدوارم بتوانم
مجموعه را به چاپهای بعدی برسانم .شاید روزی بتوانیم در سطح
کشور ،باشــگاههای تفکر ایجاد کنیم! یا در کنار المپیادهای دیگر
المپیاد تفکر داشته باشیم!
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گفتوگو

قنات ،مظهرسختکوشی و قناعتپیشگی
گفتوگو با محمدرضا افضلی بغدادآبادی

علیرضا باقری جبلی

محمدرضــا افضلی بغداد
آبادی ،در ســال  1331در
مشــهد به دنیا آمــد و پس
از پایان تحصیــات ابتدایی و
متوســطه در این شهر ،برای ادامة
تحصیل به تهران آمد .در ســال 1357
در رشتة مهندســی متالورژی از دانشکدة فنی
دانشگاه تهران فارغالتحصیل شــد .کار در زمینة
ویرایش را از سال  1356در مؤسسة ویرایش دانشگاه
آزاد شــروع کرد ،اما فعالیت حرفهای وی در زمینة
تا حاال چند کتاب نوشتهاید و در چه موضوعها و برای
کدام گروههای سنی؟
بنده بیشــتر در زمینة ترجمــه و ویرایش فعالیت داشــتهام.
کتابهای تألیفیام از تعداد انگشــتان دو دست تجاوز نمیکند.
بیشتر آنها واژهنامه یا فرهنگ تخصصی دو زبانهاند که برای گروه
سنی بزرگسال تألیف شــدهاند و و کتاب با موضوع قنات ،یکی
برای گروه سنی نوجوان و دیگری برای گروه سنی کودک.
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از کجا به فکر افتادید داستان قنات را بنویسید؟
من از دهة  1370همکار «انتشارات فنی ایران» بودم و در زمینة
ترجمه و ویرایش کتابهای فنی و کاربردی این شرکت همکاری
داشتم .دورهای هم سرپرســتی ترجمه و ویرایش مجموعهای از
کتابهای علمی برای کودکان و نوجوانان را در همین شــرکت
بــه عهده گرفتم که در آن زمــان در قالب مجموعة «کتابهای
فنیاد» منتشر شدند و تعدادی از آنها که عمرشان به دنیا باقی
بود ،این روزها در قالب مجموعة «کتابهای نردبان» گاه و بیگاه
تجدید چاپ میشوند.
تقریباً اواســط دهة  ،1380روزی آقــای مهندس رضا کروبی،
مدیرعامل محترم شــرکت انتشــارات فنی ایران ،در جلسهای و
ضمن صحبتهای دیگر گفتند که همیشــه آرزو داشتهام کتابی

ترجمه ،ویرایش و تألیف از
سال  1367شــروع شد .تا
سال  1380همکار «مرکز نشر
دانشــگاهی» بود و پس از قطع
همکاری با مرکز نشر دانشگاهی،
با ناشــران متفاوت (بیشتر در بخش
خصوصی) همکاری کرده اســت .بررسی کتاب
«داستان قنات» و مناسب شناخته شدن آن از سوی
دفتر ســاماندهی منابع آموزشی ،بهانهای برای این
گفتوگو شد.
با موضوع قنــات برای کودکان و نوجوانان منتشــر کنم و تا به
حال نتوانســتهام .من با توجه به آشــنایی و الفتی که از دوران
کودکی و نوجوانی در شهر مشهد و روستاهای اطراف آن با قنات،
این شاهکار مهندسی نیاکان خود داشتم ،بالفاصله برای نوشتن
کتابــی در ایــن زمینه اعالم آمادگی کــردم و حاصل کار کتاب
«قنات مظهر روشنایی» شد .این کتاب برای گروه سنی نوجوان
نوشته شده و آمیزهای از داستان و جزئیات فنی مربوط به قنات
و شرح بعضی اصطالحات آن است .تصویرگری این کتاب را خانم
نوشــین ناهیدی انجام دادند و کتاب در ســال  1389به چاپ
رسید .چاپ دوم این کتاب در سال  1395روانه بازار شد.
مدتــی پس از چاپ کتــاب قنات مظهر روشــنایی ،از «گروه
صنعتی بوتان» با شــرکت انتشــارات فنی ایران تماس گرفتند
و اعــام کردند در نظر دارند ،در چارچــوب یکی از فعالیتهای
فرهنگی و ترویجی خود ،کتابی با موضوع قنات بین دانشآموزان
منطقة بازار تهران توزیع کنند و خواســتار کمک انتشارات فنی
ایران برای تألیف چنین کتابی شدند .طبیعتاً ناشر کتاب «قنات
مظهر روشنایی» را پیشنهاد داد ،اما گروه صنعتی بوتان خواستار
کتابی برای کودکان ســوم تا پنجم دبســتان بود .جلســههای
متفاوتی برگزار شــد و حاصل کار کتاب «داســتان قنات» بود.
کتابی که با سادهســازی کتاب نخست ،و حذف بعضی جزئیات و

اصطالحات فنی و تصویرگری متناسب با گروه سنی موردنظر به
چاپ رسید .تصویرگری کتاب اخیر را خانم بهار اخوان انجام داد
و کتاب تاکنون یکی دو نوبت به چاپ رسیده است.
چه ضرورتی دارد که کــودکان و نوجوانان ایرانی با
قنات و کارکرد آن آشنا شوند؟
همانطور که اشاره شد ،قنات شاهکار مهندسی نیاکان ماست که
با دست خالی و بدون در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات امروزی،
صرفاً با پشــتوانة علم و دانش فنی ،و پشتکار و سختکوشی ،آب
را از دل زمین و از مســافتهای دور برای آشــامیدن و مصرف
کشاورزی به سمت زمینهای قابل کشت و سکنا انتقال میدادند.
قنات ،گذشته از اینکه میراث علمی و فرهنگی گذشتگان ماست،
مظهر سختکوشی و قناعتپیشــگی پدران ما نیز هست .قنات
بخشــی از هویت ایرانیان در طول تاریخ و در سراسر جهان بوده
و شایســته است کودکان و نوجوانان ما این هویت را بشناسند و
قدر بدانند.
کدامیک سختتر است :نوشتن برای کودکان یا برای
بزرگساالن؟
برای من هر دو ســخت اســت .شاید نوشــتن برای کودکان
ســختتر باشد ،زیرا نویســنده با محدودیتهای بالقوه از جنبة
واژگان و مفاهیم روبهروســت ،در حالی که در بخش بزرگسال
چنین محدودیتی مطرح نیســت .البته همانطور که گفتم ،من
بیشتر به ترجمه پرداختهام و کمتر به سراغ تألیف رفتهام.
همکاریتان با ناشر چگونه بوده است؟
شــرکت انتشــارات فنی ایران که از دهة  1370تاکنون به من
افتخار همکاری داده ،از ناشران معتبر و خ وشنامی است که ابتدا
کار خود را در حوزة بزرگســال شــروع کرد و سپس به تدریج،
به حوزة کودک و نوجوان گرایش نشــان داد .این ناشــر ،در هر
دو حوزه ،چیزی از دقت ،وســواس ،کوشش و صرف هزینه برای
انتشــار هر چه آبرومندانهتر کتابهای خود فروگذار نکرده است.
من در مقام ویراســتار ،مترجم ،و مشــاور با این ناشر همکاری
کــردهام .امیدوارم تالش بیدریغ ناشــر موجــب جلب رضایت
مخاطب نیز شده باشد.
تعامل با تصویرگر چگونــه بود؟ از تصویرگری راضی
بودید؟
من درکار تصویرگران دخالتی نداشتم و فقط برای کتاب «قنات
مظهر روشــنایی» چند تصویر از جزئیات فنی و ابزار حفر قنات
در اختیار تصویرگر گذاشــتم .ناشــر مدیر هنری دارد که بر کار
تصویرگران نظارت میکند.
تولید کتابهای تألیفی برای کودکان و نوجوانان چه
ضرورتی دارد؟

در کتــاب تألیفی میتوانیم به مســائل بومــی و موضوعهای
فرهنگی کشور خودمان بپردازیم .روی همرفته کتاب تألیفی برای
این گروه ســنی ملموستر اســت و کودکان و نوجوانان راحتتر
با آن ارتبــاط میگیرند .اما از ترجمه نیز نباید غافل شــد ،زیرا
علم ،فناوری و بعضی ارزشهای فرهنگی خصلت جهانی دارند و
کودک و نوجوان ما نباید از جهان بیرون بیخبر بماند .باید بفهمد
در اطراف او چه میگذرد و ملتهای دیگر چگونه میاندیشند و
چطور زندگی میکنند.
فرق قنات و چاه عمیق چیست؟
بــا احداث قنــات میتوان بــدون مصرف انــرژی مکانیکی یا
الکتریکی آب زیرزمینی را سوار زمینهای کشاورزی کرد .حسن
اصلی قنات این اســت که در طول سال ،بسته به میزان افزایش
یا کاهش بارش و باال آمدن یا پایین رفتن ســطح آب زیرزمینی،
آبدهی آن افزایش یا کاهش مییابد .قنات حکم خانوادهای را دارد
که هر سال متناسب با درامد یا سود ساالنة خود هزینه میکند.
چنین خانوادهای معموالً دچار ورشکســتگی یا فقر نخواهد شد،
زیرا همواره اندوخته یا ســرمایهای دارد .در مقابل چاه عمیق حد
و مرزی برای برداشــت آب نمیشناسد و حکم خانوادهای را دارد
که در طول ســال هم از محل درامد و سود هزینه میکند ،و هم
از ســرمایه و جیب ،و طبیعتاً دیر یا زود ورشکسته خواهد شد .تا
جایی که فنــاوری حفر چاه و تلمبهزنی اجازه دهد ،میتوان آب
را از اعماق زمین به ســطح آورد و بر اراضی کشاورزی سوار کرد
و آبی را که در طول دهها هزار سال ذخیره شده است ،طی چند
دهه مصرف کرد .فناوری از این لحاظ دســت ما را باز گذاشــته
است تا میراث گذشتگان و سهم آیندگان را یکجا مصرف کنیم.
البتــه نمیخواهم بگویم که امروز باید دوباره به ســراغ احداث
قنــات برویم و چاههای عمیق را تعطیل کنیم .بلکه راه درســت
محدود کردن تعداد و عمق چاهها و میزان برداشت آب از ذخایر
زیرزمینــی ،و در کنار آن ،مجهز شــدن به فنون نوین آبیاری ،با
هدف کاهش مصرف آب اســت .به علت برداشــت بیرویة آب از
منابع زیرزمینی ،هر ســال سطح آب این منابع پایینتر میرود و
ناگزیــر باید عمق چاه و توان پمــپ را افزایش داد .همین تدابیر
نیز همیشه قابل تداوم نیست .زمانی میرسد که سطح منبع آب
زیرزمینی به اندازهای پایین خواهد رفت که دیگر برداشت آب از
آن مقرون به صرفه نخواهد بود ،قناتهای منطقه خشک خواهند
ت بیرویة آب ،زمینهای
شــد و بدتر از همه اینکه به علت برداش 
روی منابع آب زیرزمینی دچار فرونشســت میشوند (اتفاقی که
هماکنون در بعضی دشتهای این سرزمین رخ داده است).
چرا قنات از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده است؟
خشکســالی در ایران تازگی ندارد و از دوران باســتان کشور
ما با این مشــکل روبهرو بوده اســت ،چنانکه در کتیبة معروف
داریوش کبیر آمده اســت که خدا این کشــور را از دشــمن،
از خشکســالی ،و از دروغ حفظ کند .حفر قنــات و انتقال آب

در کتاب تألیفی
میتوانیم به
مسائل بومی
و موضوعهای
فرهنگی
کشور خودمان
بپردازیم.
کتاب تألیفی
برای کودکان
و نوجوانان
ملموستر است
و راحتتر با آن
ارتباط میگیرند.
اما از ترجمه
نیز نباید غافل
شد ،زیرا علم،
فناوری و بعضی
ارزشهای
فرهنگی خصلت
جهانی دارند و
کودک و نوجوان
ما نباید از جهان
بیرون بیخبر
بماند
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زیرزمینی به مســافتهای دور و سوار کردن آن روی زمینهای
کشاورزی تدبیر ایرانیان برای غلبه بر مشکل کمبود آب در نقاط
مناسب برای سکونت و کشــاورزی بوده است .ایرانیان نخستین
طراحان و احداثکنندگان قنات در هزارة نخست پیش از میالد،
یعنی نزدیک به سه هزار سال قبل بودهاند.
در حال حاضر وضعیت قناتها در ایران چگونه است و
وظیفة ما در حفظ و نگهداری قناتها چیست؟
اطالع دقیقــی در این خصوص ندارم .میدانم که بســیاری از
قناتهــای این ســرزمین ،به علت پایین رفتن ســطح آبهای
زیرزمینی ،یا به این علت که به موقع الیروبی و مرمت نشــدهاند،
خشــک شده و از بین رفتهاند .هنوز نزدیک  20هزار رشته قنات
دایر داریم که آنها هم با گذشــت زمــان ،و با آهنگی روزافزون
تخریب خواهند شــد .کاهــش برداشــت آب از چاههای عمیق
و الیروبــی و مرمــت به موقع قناتهای دایــر از جمله کارهایی
هستند که میتوان برای طوالنیتر کردن عمر قناتها انجام داد.
در گذشــته الیروبی قناتها با همیاری کســانی که از آب قنات
بهرهمند میشدند ،بهطور مرتب انجام میگرفت.
آیا ســاخت قناتهای جدید میتوانــد راهی برای
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صرفهجویی در مصرف آب باشد؟
بــه نظر من احــداث قناتهای جدید دیگر مطرح نیســت.
اصــوالً قنات را نباید راهی بــرای صرفهجویی در مصرف آب
دانســت ،زیرا آب بهطور پیوســته از قنات خارج میشــود و
نمیتوان مانع خروج آن شد .کارکرد مهم قنات تنظیم میزان
برداشــت از آب زیرزمینی اســت و به صورت ترمزی در برابر
حرص و ولع انسان برای مصرف آب عمل میکند .در صورتی
کــه آبیاری زمینهای کشــاورزی به آب قنات متکی باشــد،
امکان برداشــت بیرویه و مصرف سریع ذخایر آب زیرزمینی
که طی قرنها انباشته شــده است ،وجود نخواهد داشت .در
نتیجه کشــاورزان ناگزیر خواهند شــد یا ســطح زیرکشت را
کاهش دهند (که امروزه اص ً
ال مطرح نیســت) ،یا از روشهای
نویــن آبیاری ،مانند آبیــاری قطرهای ،اســتفاده کنند تا با
جلوگیری از تبخیر آب در هوا و نفوذ آب در زمین ،مانع هدر
رفتن آن شوند.
آیا داستان روستای شمسآباد واقعی است؟
داســتان روســتای شــمسآباد واقعی نیســت ،اما میتواند
درگوشهای از این سرزمین رخ داده باشد.

گفتوگو

گفتوگو با ناشران آموزشی دربارۀ نشر کتابهای کمکدرسی:

آیا کتابهای کمکدرسی به پایان خط رسیدهاند؟

محمدحســین متولی ،مدیر نشر الگو و نشر هوپا:
کتابهای علمی  -آموزشی منتشر خواهیم
کرد
فضای کنونی نشــر کتابهای کمکدرسی را چطور
میبینید؟
افزایــش قیمــت کتابها ،بــازار کتابهای کمکدرســی را
به ســمت انقباض برده اســت و بچهها با وســواس و تحقیق
بیشتری کتاب انتخاب میکنند .شرایط جذب دانشگاهها هم
تغییر کرده و تعداد داوطلبان کنکور در حال کاهش اســت.
در چندســال اخیر ،تعدادی از ناشــران از دور خارج شدند و
این روند ادامه خواهد داشت.
کتابهای درســی حجم کمی دارند و تمرینهای کتاب برای
بچهها کافی نیســت یا مطالب بهخوبی توضیح داده نشدهاند.
از طرف دیگر ،هنوز در کشــور ما کنکور و آزمون مدرسهها،
حرف اول را میزنند .بنابرایــن تا وقتی که این نیازها وجود

دارند ،ایــن کتابها همچنان حضور دارنــد؛ مگر آنکه اتفاق
جدیــدی بیفتد؛ مثل اتفاقی که در طراحی آزمونهای جدید
تیزهوشــان افتاد و آزمونها از نکتهمحور بودن ،خارج شدند.
آیا با این گفته موافقاید که کتابهای کمکدرسی
آسیبزا هستند؟
بیشــتر کتابهای کمکدرســی ،به خصوص کتابهایی که
برای دوره ابتدایی منتشــر میشــوند ،آســیبزا هستند .اما
ناشــران آموزشی نمیتوانند از این آســیب جلوگیری کنند؛
این وظیفه بر عهده آموزشوپرورش است.
از یــک طرف ،کتاب کمکدرســی حجیم و پــر از نکتههای
خارج از کتاب اســت که با هدفهای کتاب درسی همخوانی
ندارنــد .از طرف دیگر در برخی از مدرســهها بهخصوص در
دوره ابتدایی و متوسطه اول بر تدریس معلمان نظارت کافی
انجام نمیشــود و معلم ســؤالهایی به بچهها میدهد که با
هدف کتاب درســی همخوانی ندارند .گاهی معلم وارد نکته،
فرمــول و مفاهیمی میشــود که عمق ندارنــد .تا زمانی که

ام لیال صمدی

هنگامی که ،در اواخر سال  1396و ابتدای  ۱۳۹۷استفاده از پیکهای نوروزی ،برگزاری آزمونهای زائد
و بهرهگیری از کتابهای کمکدرســی در مدارس ابتدایی ،به فاصله اندکی از هم ممنوع شد ،بسیاری
از ناشــران به این نتیجه رسیدند که دوران سلطنت بیچون و چرای کتابهای کمکدرسی بهسر آمده
یا رو به افول گذاشته است .برخی از ناشــران بزرگ البته منتظر بخشنامه وزیر نمانده بودند .آنها بر
اساس تحلیل رفتار مخاطبان خود ،دریافته بودند که باید بخشی از تخممرغهایشان را به سبدهای دیگر
منتقل کنند .بنابراین پیشتر به فکر افتاده بودند که بخشی از سرمایهگذاری خود را به تولید کتابهای
غیرکمکدرسی داستانی اختصاص دهند.
رشد جوانه کوشیده اســت ضمن گفتوگو با تعدادی از ناشــران ،این تغییر رویکرد را مورد واکاوی
بیشــتری قرار دهد .ناگفته نماند كه ديدگاههاي ارائه شده در اين گزارش ،لزوم ًا مورد تأييد نشريه
جوانه نيست و حتي نسبت به برخي از آنها نظر انتقادی دارد .اگر شما نیز دیدگاهی در این زمینه
دارید ،میتوانید آن را برای انتشار در اختیار جوانه قرار دهید.
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محمد حسین
متولی :باید
شیوه تدریس و
ارزشیابی مدرسه
به سمتی برود که
با هدفهای کتاب
درسی هماهنگ
باشد

شــیوه تدریس معلم به این شــکل باشد،
کتابهایی هــم که بخواهند به این نیاز
پاســخ دهند ،وجود خواهند داشت .به
این ترتیب شما در دوره دوم متوسطه،
با دانشآمــوزی مواجه میشــوید که
نکات زیــادی میداند ،اما مفاهیم کتاب
را نیاموخته است.
این داستان از مدرسهها شروع میشود .باید
شــیوه تدریس و ارزشیابی مدرسه به سمتی برود
که با هدفهای کتاب درســی هماهنگ باشد .متأسفانه در
خیلی از مدرسهها این اتفاق نمیافتد .خانوادهها به خصوص
در دوره ابتدایی ســردرگم هســتند؛ دانشآموز هم در سنی
نیست که تشــخیص دهد؛ لذا از آنها سوء استفاده میشود.
بچهها تحت فشــار روانی خانواده قــرار میگیرند و به جای
درک مفاهیــم ،نکاتی را به حافظه میســپارند که عمقی در
آنها وجود ندارد؛ که در ســالهای آینده قطعاً دچار آسیب
میشوند.
اگر شــما کتابی را با محور آموزش مفاهیم تولید کنید ،بازار
این کتاب را پس میزند .چرا که در مدرســهها از این کتاب
حمایت نمیشــود و این کتاب را خریداری نمیکنند.
برای نمونه ،کتابهایی که شــما آنها را مناسب و استاندارد
میدانید و از جشنواره رشد جایزه میگیرند ،اغلب کمفروش
هســتند .یعنی در محیط واقعی معیارهــای دیگری ،غیر از
معیارهای جشنواره رشــد حاکم است .مخاطب به معیارهای
ســــازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و دفتر انتشارات و
فناوری آموزشــی و به فهرستی که منتشر میکنند ،توجه و
اقبال نشان نمیدهد .ناشران هم کار خود را انجام میدهند.
مــا مانند جزیرههایــی دور از هم و پراکندهایــم .این فاصله
وجود دارد و باید کمتر شود.

کتــــاب را داریــم .مــــا در دورههای
ابتدایــی و متوســــطه اول كتــاب
کمکدرســی نداریم ،چرا کــه منتقد
این قضیــه هســــتیم .امــا کنکور با
وجود آنکــه مخالفان زیــادی دارد ،با
شــرایط فعلی ،بــه نظر ميرســد هنوز
عادالنهترین روش است .نشــــر الگو هم
هیچوقت کتابی در حوزه ســؤاالت امتحانی
منتشــــر نکردهاســــت .به نظر ما کتاب کنکور
در عدالت آموزشــی تأثیر دارد .بچههایــی که به امکانات
آموزشــی مناسب و معلم خوب دسترسی ندارند ،امیدشان به
کنکور است تا وارد دانشگاه شــوند ،در رشته مورد نظرشان
تحصیــل کنند و با موقعیت خوب وارد جامعه شــوند .کتاب
کنکور کمــک میکند تا این بچههــا بتوانند با دانشآموزان
مدرســههای خوب رقابت کنند .نتیجــه کنکور هم همین را
نشان میدهد.
نشر الگو آمادگی تألیف کتاب درسی را دارد؟
یکبار در ســال  1383-84این پیشــنهاد به ما و انتشارات
فاطمی داده شــد؛ امــا تغییراتی در دولت اتفــاق افتاد که
سیاســتها عوض شــدند .ما این ظرفیت را داریم که افراد
متفاوتی را به میدان بیاوریم و چه بســا کتاب تألیف شــده
بهتر از کتابهای فعلی از کار درآید.

قرار نیست ما جایگزین آموزش و پرورش
باشیم
شــرکت کنندگان در گفتوگو :حسن آرمین و امید
جعفری ،مدیران فروش /حمید سرشــار ،مدیر فروش
نمایندگیهای شهرســتان /دکتر حامد هوشیاران،
این فاصله را چطور میتوان کاهش داد؟
مدیــر تولید کتابهای عمومی کانون فرهنگی
باید ارزشــــیابیها شــفافتر باشــــند و ارتبــاط با بخش آموزش

خصوصی بیشــتر از این باشد .به نظر میرسد چارچوبهایی
که تعیین میشــود ،نتوانســته ذائقه بازار را عوض کند .این
معیارهــا با ذائقه بازار فاصله زیــادی دارد .البته در پایههای
تحصیلی متوســطه دوم و ســالهای آخر ،چــون همه چیز
تحتالشــعاع کنکور قرار دارد ،شــاید تغییــر دادن ذائقهها
ســخت باشــد؛ اما در دورههای ابتدایی و متوسطه اول حتماً
میشد تأثیر بیشتری گذاشت.
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شما متناسب با ذائقه بازار کار میکنید؟
ما در نشــر الگو ،نســبت به همکاران خــود ،کمترین عنوان

رویکرد کانون فرهنگی آموزش در تولید کتابهای
کمکدرسی چیست؟
آرمین :کانون پنج مرحله آموزه طراحی کردهاند که شــامل
ادراک ،تثبیت ،تســلط ،ارزیابی و جمعبندی اســت .ما برای
تک تک این آموزهها محصول داریم .کتابهای کمکدرســی
مــا برای ســلیقهها و نیازهای مختلف طراحی میشــوند .ما
قبل از خرید به دانشآموز مشاوره میدهیم تا اگر حس کرد
با آن کتاب نیازش برطرف میشــود ،کتاب را بخرد.
همیشــــه توصیه اول ما بــه دانشآمــوزان خواندن کتاب
درسی اســت .کتابهای کار و تمرین نیز با این هدف تولید

میشــــوند که دانشآموز ،مفاهیمی را که خوانده اســت ،با
تکرار حل مســئله در ذهــن تثبیت کند .حجــم کتابهای
کمکدرســی قلمچی هم معموالً زیاد نیست.

از نظر ما درســت اســت .والدینی كه به تحصیل فرزندانشان
اهمیت میدهند ،روش ما را میپسندند .از نظر ما روشی که
آموزشوپرورش در پیش گرفته اســت ،درست نیست .ضمن
اینکه مسئله اصلی آموزش معلمهاست.
کتابهای کمکدرسی شــما چه کمکی به معلمان
میکنند؟
آرمیــن :معلمــان از ســــؤالهایی که مــا در کتابهای
کمکدرســی آوردهایم ،برای تمرین کردن با بچهها استفاده
میکنند .تمرینهای کتابهای درسی کماند.
هوشــیاران :هــــدف کتابهــای کار و تمريــن ،پرکاری
دانشآموز اســت .کتاب کار منبعی کمکی است تا دانشآموز
با تمرین و تکرار ،مطلب کتاب درســی را یاد بگیرد.
اگر قرار بر این باشــد کتاب درسی تولید کنید ،این
آمادگی را در خود میبینید؟
هوشــیاران :اگر روزی آموزشوپرورش بخواهــد که ما به
ســمت تولید محتوا برویم ،نه تنها پاســخ ما مثبت است که
اگر از هر ناشــر بزرگی هم بپرسید ،به شــما میگوید بله ما
این توان را داریم.

با ممنوعیت برگزاری آزمونهای زائد و اســتفاده از
کتابهای کمکدرسی در مدارس ابتدایی ،آیا تغییری
در نشر کتابهای کمکدرسی شما رخ داد؟
جعفری :تغییری کــه اتفاق افتاده ،بیشــتر مربوط به دوره
ابتدایی اســت .طبیعتاً دبســتانها مثل گذشته خرید ندارند.
اما در انتشــار کتابهای مــا که مخاطبانــش دانشآموزان
دورههــای اول و دوم متوســطهاند ،تغییــری رخ نداده و ما
تغییــری حــس نکردهایــم .البته ســاختار کانــون و جنس
کتابهایــش بهگونهای اســت که دانشآمــوزان به صورت
انفــرادی از مــا کتــاب میخریدنــد و هنوز هــم میخرند.
کتابهای ما براســاس نیاز دانشآموز نوشــته میشوند و از
این رو تغییر رویکرد هم ندادیم .اساســــاً ما بر اساس پسند
مدارس پیش نمیرویم.
آرمین :البته از تغییر سیاســــتها و تغییر متن کتابهای
درســی باید حتیاالمــکان پرهیز کرد؛ چــون این کار باعث
میشــود ما هم کتابهای کمکدرســی تولید شــده را دور
بریزیم و کتابهای جدیدی منتشــر کنیم و در نتیجه کاغذ
زیادی به هدر برود و به اقتصاد کشور آســــیب وارد شود.

چه برنامهای برای آینده دارید و خصوص ًا در صورت
حذف کنکور ،چه رویکردی را دنبال خواهید کرد؟
آرمیــن :مطمئناً جمــع نمیکنیم برویم! مــا فقط در پایه
دوازدهم کنکور داریم و هدف ما در ســایر پایهها ،پیشــرفت
درسی دانشآموز است.
جعفری :ما فع ً
ال چنین چشــماندازی برای خودمان نداریم.
به این فکر نکردهایم که اگر کنکور نباشــد ،چه میکنیم .در
ســطح کالن ،روی گروههــای پایه کار میکنیــم .معلوم هم
نیســت چه اتفاقی میافتد .ما با این بدنــه نمیتوانیم خیلی
کار عجیــب و غریــب دیگری انجام دهیــم .اصول کلی خود
را حفــظ میکنیــم .مطمئناً ریزش داریم .امــا آدمهایی که
عالقهمندند فرزندشــان را ارزشیابی کنند ،کم نیستند.

به نظر شــما منشــأ نیاز دانشآموز بــه کتابهای
کمکدرسی چیست؟
آرمین :بیشــتر والدین با روشهای جدید کتابهای درسی
آشــنا نیســتند و نمیتوانند بــا بچهها کار کنند .بخشــی از
کتابهای ما در پاســــخ به این نیاز والدین طراحی شدهاند.
از طرف دیگر برخی از دانشآمــــوزان تا زمانی که درس به
صورت ســــؤال در نیاید ،آن را یاد نمیگیرند .کتابهای ما
مبتنی بر پرســــشمحوری و نگاه به گذشــتهاند .این روش

نظرتان در مورد اینکه میگویند شــیوع اســتفاده
از کتابهای کمکدرســی به هدفهای برنامه درسی
آسیب میزند ،چیست؟
آرمین :اگر قرار اســت تغییری در رویکرد آموزشوپرورش
اتفاق بیفتــد و تولیدات کمکدرســی براســاس هدفهای
کتاب درسی و مصوبات آموزشوپرورش باشند ،باید از پیش
دبســتانی این کار انجام شود .از طرف دیگر نباید این نگرانی
وجود داشــته باشد که با عوض شــدن وزیر آموزشوپرورش

حسن آرمین:
همیشه توصیه
اول ما به
دانشآموزان
خواندن کتاب
درسی است.
کتاب کار نیز
با این هدف
تولید میشود
که دانشآموز
بتواند در طول
سال با تکرار حل
مسئله،مفاهیمی
را که خوانده
است تثبیت کند
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محمدرضا
سالکی :بعضی
قسمتهای سند
تحول بنیادین
برای ناشران
آموزشی گنگ
است .محتوای
سند زیاد و
گسترده است؛
باید این سندها
به دستورالعملها
و راهکارهای
سادهتر و
روشنتر تبدیل
شوند تا ناشران
ن را درک
هم آ 
کنند و در آن
مسیر گام بردارند دکتر محمدرضا ســالکی ،مدیر عامل سازمان
آموزشــی کاگو و رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی
ناشران آموزشی:
نقش ما کجا دیده شده است؟!

رویکردها و نظام آموزشــی تغییر کند .برخی از کسانی که با
کانون مخالف هســتند ،فرزندانشان در همین مجموعه حضور
دارند و از خدمات ما استفاده میکنند!
جعفری :یــک پنجم دانشآمــوزان مجموعه مــا ،فرزندان
دبیران هســتند .میبینید کســانی هم که خودشــان دست
انــدرکار آموزشاند ،ما را انتخاب میکنند .به نظر من مهمتر
از روش خوب داشــتن ،این اســت که در آمــوزش حداقل
روشــی داشــته باشــیم .من نگران پدر و مادری هستم که
نظام آموزشوپرورش هر بار میخواهد فرزندشــان را به یک
سمت ببرد.
سرشــار :ما عالقهمندیم مؤلفانمان با ســازمان در ارتباط
باشند و به لحاظ آشنایی با سیاستها بهروزتر شوند .در چند
ســال گذشــته ،وقتی کتابمان را برای ارزیابی میفرستادیم،
بعضــی از کتابهای مــا تأیید و بعضی رد میشــدند و این
برای ما جای ســؤال بوده است .چرا که این کتابها ساختار
و الگوی مشابهی دارند.
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تحلیــل شــما از فضــای فعلی نشــر کتابهای
کمکدرسی چیست؟
در چند سال اخیر تغییراتی ایجاد شد .کتابهای کمکدرسی
حذف شــدند و نگاهها به ســمت کتابهای داســتانی رفت.
رویکرد آموزشوپرورش به خصوص در دبســتان ،از معلومات
به ســمت فعالیت ،مهارت و بازی رفتــه که دیدگاه جدیدی
اســت .اگر ما به عنوان بدنه آموزشــی ،به موقع از این تغییر
رویکردها آگاه شــویم ،طبیعتاً محتواهای کتابهایمان را به
آن ســمت میبریم .دیگر کتاب کار جــواب نمیدهد .ما این
فضــا را درک کردهایم ،اما برای اینکه خطایمان کم باشــد،
احتیاج داریم ابعاد و مؤلفههای آن را بیشــتر بدانیم.
اگر در این حوزه ارتباطاتی وجود داشــته باشد ،نیازها مبادله
میشــوند و ما هم در این حوزه بهتر عمل خواهیم کرد .البته
صحبتهایی شده و قرار اســت کارشناسان سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشــی ،دورههایی را برای ناشران آموزشی
برگــزار کننــد و رویکردهای جدید را به مــا منتقل کنند تا
ما بتوانیم براســاس آن محتوای مناســب تولیــد کنیم .این
عاقالنهترین ،سریعترین و مؤثرترین راه است تا عم ً
ال بتوانیم
پشتیبان آموزشوپرورش در این کار باشیم.

اینکــه میفرمایید رویکــرد مهارتمحوری برنامه
درســی را درک کردهاید و مورد تأیید قرار میدهید،
از کجا ناشی میشود؟ از طریق ارتباط با دانشآموزان،
این ضرورت را حس کردهاید؟
ما با نســلی مواجهیم که بعد از دوران مدرســه و دانشــگاه،
بســیاری از مهارتهای الزم را بلد نیســتند .کی و کجا باید
به آنها یاد داده شــود؟ اگر من پرونده شفافی داشتم که مرا
از دبســتان هدایت میکرد و از همــان زمان میفهمیدند که
اســتعداد دارم در رشته پزشــکی درس بخوانم ،شاید خیلی
زودتر از  35ســالگی این کار را میکردم و اینقدر ســخت
نمیشد.
دانشآموز در سن  18سالگی ،چه به دانشگاه برود و چه نرود،
باید در حوزهای تخصص و ظرفیت انجام کار داشــته باشــد.
در این صورت اگر دانشــگاه هم بــرود ،از همان ابتدا به فکر
توســعه خود خواهد بود .تألیف کتاب درســی کار و فناوری،
فوقالعــاده کار خوبی بود؛ اما برای آن زیرســاختهای الزم
مهیا نشده اســت .برای این کتاب باید معلم حرفهای داشته
باشیم و میدانم که پیدا نمیشود.
آیا خودتــان کتابهای کمکدرســیتان را با این
دیدگاه تألیف میکنید؟
ً
کتابهای نظــام قدیم که دانشمحور هســتند ،عمال جایی
بــرای این مــوارد ندارنــد .خوشــبختانه کتابهــای جدید
تغییرات خوبی داشــتهاند .حجم محتوا کم شده و مؤلفههای
کاربردی (مثل شیمی برای زندگی) به کتاب راه یافته است.
این در شــرایطی اســت که همه برای ورود به دانشگاه باید
از ســد کنکور رد شــوند .یعنی آن دارد فدای این میشود.
شــما نمیتوانید جامعه را به ســمتی هدایت کنید که مسیر
مشخصی ندارد؛ باید راهکار بدهید.
محصوالت فعلی ما مربوط به تفکرات گذشــته است .کاگو از
زمان تأسیس در سال  1375تاکنون کتابهای کمکدرسی
متنوعــی تولیــد کردهاســت .امــا از ســال  1392که من
فارغالتحصیل شــدم ،برنامهام را عوض کردم و تصمیم دارم
کاگو را از نشــر به یک سازمان آموزشی تبدیل کنم .بنابراین
طبیعتاً عالوه بر محتــوای فیزیکی به صورت کتاب ،خدمات
هم ارائه خواهیم کرد.
ما از مدتی قبل احســاس کردهایم که تغییراتی در حال رخ
دادن اســت و باید رویکردمــان را تغییر دهیم .چند ســال
در حــال به وجود آوردن زیرســاخت تولیــد محتوا بودیم و
اکنون آمادگی داریم محتوای مناســب را هــم تولید کنیم.
اساساً ســعی داریم با علوم مدیریتی نوین بخشهای متفاوت

را طراحی کنیم؛ هر چنــد هنوز کاگوی
جدید را منتشر نکردهایم.
تغییــرات مــا بــا رویکــرد جدیــد
آموزشوپرورش همخوان اســت .روی
پیشدبســتانی کار میکنیــم؛ چــون
اعتقاد داریم که ریشــه را باید درســت
کــرد تا وقتــی دانشآموز بــه پایه اول و
باالتر میرود ،بتواند خود را توسعه دهد .اگر
از پایه فکری را منتشر کنیم و ارزشی را بهوجود
آوریم ،با آن میتوانیــم آرام آرام به پایههای باالتر برویم.
مســئله پیچیده اســت و واقعاً برنامهریزی و پیادهسازی این
کار آسان نیست.
هنوز کنکور که برزخــی بین وزارت علوم و آموزشوپرورش
اســت ،وجود دارد .اگر روزی نظام جذب مناســبی بهوجود
آید ،بســاط کنکور هم جمع میشــود .اما تــا زمانی که نیاز
وجــود دارد ،محصوالت ویژه کنکور هم ارائه میشــوند .باید
نیازهــای جدید را به ما انتقال دهید تا ما مطابق همان عمل
کنیم .
نیازهایی که میفرمایید ،در ســند تحول بنیادین و
برنامه درسی ملی نیامده است؟
بله وجود دارد؛ اما بعضی قســمتهای ســند تحول بنیادین
برای ناشــران آموزشــی گنگ اســت .محتوای ســند زیاد
و گســترده اســت؛ باید این ســندها به دســتورالعملها و
راهکارهای ســادهتر و روشــنتر تبدیل شوند تا من ناشر هم
آن را درک کنــم و در آن مســیر گام بردارم؛ وگرنه من چه
درســت و چه غلط کار خودم را انجــام میدهم .حجم کار و
توان ناشران آموزشی کم نیست و ظرفیت خوبی وجود دارد.
بایــد آنها را راهنمایی و توجیه کــرد .باید به ما بگویند که:
نقش ما کجا دیده شــده؟ به صورت شــفاف به ما بگویند که
چگونه میتوانیم وارد این دستگاه شویم .جشنواره رشد فقط
از ما اطالعات میگیرد و ما ناشــران آموزشی را حذف کرده
اســت .خب طبیعی است که دور میشــویم .باید نزدیکشان
باشیم و افکارشان به ما برسد.
از ظرفیت ناشران آموزشی که به آن اشاره کردید،
چطور میتــوان در تحقق هدفهای برنامه درســی
استفاده کرد؟
کاربــرد دانــش ،مهارتهــا ،فعالیتها ،هدایت اســتعدادها
و مستندســازی در این نظــام را چه کســی میتواند انجام
دهــد؟ آیا یک نهــاد بهتنهایی تا این حــد خالقیت ،نوآوری
و تــوان دارد؟ همــه جای دنیــا این کار با مشــارکت انجام

میشــود .برای پیادهســازی طــرز تفکر
جدید آموزشوپرورش و محتواســازی،
مشارکت ناشران آموزشی خیلی کمک
کننده اســت .آنها سیاستگذار باشند
و فضا را باز طراحی کنند؛ ما ناشــران
میآییــم و برای ایدههایشــان محصول
طراحی میکنیم .چنین ظرفیت مدیریتی
و فکری را داریم .نشســتهای متعدد داشته
باشــیم و تبادل فکر کنیم و آنها محصولمان را
بررســی و در صورت تأیید از آن حمایت کنند.
با توجه به مسئولیتی که در انجمن فرهنگی ناشران
آموزشــی به عنوان رئیس هیئت مدیره دارید ،مسیر
پیش روی این صنعت را چطور میبینید و چه برنامهای
برای آن دارید؟
ناشــران آموزشــی زیاد ضربه خوردهانــد و فعالیت خیلی از
آنها کم شده اســت .حتی ممکن است از این صنعت خارج
شــوند؛ چون همه ظرفیت تغییــر را ندارند .اگر آنها از بدنه
خارج شوند ،یک ظرفیت خارج میشود .وقتی تغییری اتفاق
میافتد من فرصت میخواهم که خود را تطبیق دهم .انتظار
نداشــته باشید که من به یکباره ســازمانم را تغییر دهم .اگر
چهار ســال قبل به من گفته میشد که میخواهد بشود ،من
آرام آرام تغییر پیدا میکردم .ما و آموزشوپرورش هیچوقت
نباید روبهروی هم قــرار بگیریم .باید نیاز مخاطب را هم در
نظر گرفت؛ نیاز مخاطب یکبــاره تغییر پیدا نمیکند .ما هم
با تبلیغات نامناســب مخالفیم اما نظام را باید بهتدریج عوض
کرد .نشــر تجارت نیست ،اما یک کسب و کار حرفهای است.
من با واژه «مافیا» مخالفم .گردش مالی نشــر در مقایسه با
صنایع و کســب و کارهای دیگر ،رقم باالیی نیســت .حیف
اســت به نشر چنین نگاهی داشته باشیم.
مــن به همکاران خود میگویم که باید تغییر کنید .نشــر به
لحاظ ســاختار و ســازماندهی مدیریتی وارد مرحله مدرن
شده اســت .دیگر نمیتوان نشر را به روش سنتی اداره کرد.
معتقدیم از یک طرف که زیرساخت فکری نظام و دانشآموز
را درســت میکنیم ،از طرف دیگر ابزار در اختیارشــان قرار
دهیم .بــدون «  »ITنمیتوانیم ایــن کار را انجام دهیمIT .
ســرعتدهنده توسعه است .نسل ششــم صنعت نشر در دنیا
بــر پایه فناوری اطالعات اســت .ایران به لحــاظ نرمافزاری
ظرفیت انســانی فوقالعاده باالیی دارد .ما چند ســال قبل با
واقعیت مجازی محتوا تولید و از آن اســتفاده کردیم .اکنون
باید به ســمت بستهها و محتواهای آموزشی به شکل سایت،
اپ ،مولتی مدیــا ،آبونمان ،ماهنامه و پلتفرمهای آموزشــی

علی جهانگیری:
معلم قرار نیست
فقط انتقال
دهنده باشد؛ باید
طراح باشد .این
کار بسیار سخت
است .چون باید
هم با سبکهای
یادگیری و هم
با تفاوتهای
فردی آشنا باشد
و طراحی کند که
هرکدام را در چه
موقعیتی به کار
بگیرد
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محرم نقی زاده:
وزارتخانه در
حال گذر از
ادبیات موفقیت
به ادبیات
شادی است.
شادی کنید؛
مشق ننویسید؛
پنجشنبه به
مدرسه نروید .اما
ادبیات جدیدی
که در دنیا مطرح
است ،ادبیات
معناست؛ اینکه
چگونه دنیا را
معنادار کنیم

برویم که هم اثربخشــی باال و هــم بازدهی خوبی دارند .این
تغییرات در حال رخ دادن هســتند و باید در این مسیر تغییر
کنیم .نشر دانش میخواهد که متأسفانه ما در ایران آموزش
نشــر نداریم .ما میکوشــیم در انجمن زیرساخت آموزش را
فراهم کنیم .آموزشوپرورش هم باید در این مســیر سرمایه
گذاری ویژهای داشته باشــد .آموزشوپرورش هم الزم است
برنامهها و نشســتهایی برای ناشــران آموزشــی بگذارد تا
کارشناســان ما بیایند و خط بگیرند ،کار انجام دهند و مورد
حمایت آموزشوپرورش قرار بگیرند.
به عنوان ناشر آموزشی ،آیا این آمادگی را دارید که
کتاب درسی تولید کنید؟
در نظــام چند تألیفی ،که در اغلــب مناطق دنیا وجود دارد
ـ مفاهیم آموزشــی تعیین و به ناشــران اعالم میشود .چند
ناشــر کتاب تولید میکنند و آثارشان ارزیابی میشود و اگر
منطبق بــا اهداف بود ،مدرســهها آن را انتخــاب میکنند.
اگــر آموزشوپــرورش مبانــی و سلســله هدفهــا را به ما
بگوید ،ما شــاید بتوانیم برای آن محتوای بهتری نســبت به
کتابهای درســی رایــج آماده کنیم .اینگونــه ،از این پس
کتاب کمکدرســی تولید نمیکنیم؛ بلکه کتاب درسی تولید
میکنیــم و مخاطب آن را انتخاب میکند.

تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن کنید
گفتوگو شوندگان:
علی جهانگیری ،مدیرعامل مرکز نوآوریهای
آموزشــی مرآت و رئیس هیئت مدیره موسسه
مدارس یادگیرنده
محرم نقیزاده ،قائممقام مرکز نوآوریهای آموزشی
مرآت و مدیرعامل موسسه مدارس یادگیرنده
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در تحقــق هدفهای برنامه درســی ،چه جایگاهی
برای کتابهای کمکدرسی قائل هستید؟
نقیزاده :وقتی گفته میشــود از ســمت برنامههای ملی به
سمت برنامههای مدرسهای ،از ســمت برنامههای مدرسهای
به ســمت کارهای کالســی ،و از کارهای کالســی به سمت
شخصیســازی آموزش حرکت کنید ،بدون برنامه و محتوای
شخصیسازی شــده و متفاوت ،نمیتوان به بچههای متفاوت
خدمات داد .از نظر من کتاب کمکدرســی تســهیلگر و ابزار
خلــق موقعیتهای یادگیری گوناگون اســت .ازاینرو ،بهغیر
از کتاب درســی یا ســرفصلهای آموزشی رســمی ،هر نوع
تســهیلگری که به معلم کمک کند تا ســبک یادگیری اتفاق
بیفتد ،کمکدرســی به حساب میآید .برای مثال ،در «سبک

یادگیــری ُکلــب» چهار شــیوه برای یادگیری آمده اســت:
«تجربه عینی» (فعل احســاس کردن یا )feeling؛ «مشاهده
تأملی» (فعل تماشــا کردن یا ) watching؛ «آزمایشــگری
فعــال» (فعــل انجــام دادن یــا  )Doingو «مفهومســازی
انتزاعی» (فعل فکر کردن یا  .)Thinkingبعضی ســر کالس
یاد میگیرنــد ،بعضی باید ببینند و یــاد بگیرند ،بعضی باید
انجام دهند ،و بعضی هم باید بروند خانه و در فضای آرام آن
یاد بگیرنــد .غیر از افرادی که با «فکر کردن» یاد میگیرند،
ســه گروه بعدی به منابع کمکدرســی نیاز دارند .کســانی
که با «تماشــا کردن» یاد میگیرند ،به کمکدرسی سمعی-
بصری ،کســانی که به شــیوه «تجربه عینی» و «احســاس
کــردن» یاد میگیرنــد ،به موقعیــت یادگیــری از تکلیف،
و افــرادی که با «انجــام دادن» یاد میگیرنــد ،به موقعیت
یادگیری تمرین نیاز دارنــد .بنابراین باید برای دانشآموزان
موقعیتهای یادگیری متفاوت خلق کنیم.
معلم چه نقشی در خلق موقعیتهای یادگیری دارد؟
جهانگیری :مدرســه و عوامل آن وجود دارند تا دانشآموز
کتاب را بهتر یاد بگیرد .ما همیشــه ســعی کردهایم ســطح
علمی ،حرفهای و تخصصی معلم را باال ببریم و ابزار مناســب
را در اختیــارش قرار دهیــم .معلم قرار نیســت فقط انتقال
دهنده باشــد؛ باید طراح باشــد .این کار بسیار سخت است.
چــون باید هم با ســبکهای یادگیری و هم بــا تفاوتهای
فردی آشــنا باشــد و طراحی کنــد که هرکــدام را در چه
موقعیتی به کار بگیرد.
نقیزاده :معلمها احتمــاالً همه جای دنیــا انتخاب کننده
خوبیانــد؛ اما لزومــاً تولید کننــده خوبی نیســتند .این را
باید به عنــوان یک اصل بپذیریم .وقتی بــه معلم میگوییم
کتاب بنویســد یا سؤال طراحی کند ،شــاید نتواند؛ اما اغلب
معلمان انتخابگر خوبی هســتند .با توجه به اینکه معلم زمان
کافی ندارد ،ما باید این کار را برای او تســهیل کنیم .کتاب
کمکدرســی نه فقط یک ابزار خلق موقعیت یادگیری ،بلکه

ابزار توســعه حرفهای معلمی است و از طریق آن مهارتهای
تخصصی معلمان توســعه پیدا میکنــد .وقتی این ابزار را از
آنها میگیرید ،آنها را از توســعه محروم میکنید.
یعنی شــما بــا فضــای تبلیغاتی نامناســبی که
برای تهییــج دانشآموزان به اســتفاده از کتابهای
کمکدرســی در مدارس ابتدایی به وجود آمده بود،
موافق بودید؟
جهانگیــری :مــن مؤکدا ً بــا تبلیــغ تلویزیونــی و تهییج
دانشآمــوز مخالف هســتم .اما این صحیح نیســت که چون
نمیتوانیم راهحلــی بیابیم ،همه چیز را ممنوع کنیم .شــما
میتوانید بگویید چی خوب است و چی بد است؛ ساماندهی
کنید .
ما از ابتدای فعالیتهایمان اعــام کردهایم که به دنبال تحقق
هدفهای آموزشوپرورش هستیم و پشتیبان مدرسهایم؛ ایجاد
ســازمان یادگیرنده در راستای ســند تحول بنیادین و برنامه
درسی ملی اســت .این همه در سند تحول بر بخش خصوصی
تأکید شده و این همه مجوز ،تأییدیه و لوح تقدیر به ما دادهاید؛
امــا یکباره به مافیا تبدیل شــدیم! ما هیچوقت نخواســتهایم
دانشآموز را تهییج کنیم .ما کاری به کنکور نداشتهایم؛ اگر هم
آزمون برگــزار میکردیم ،به این دلیل بود که تحقق هدفهای
آموزشــی را رصد کنیم .ما همواره گفتهایم که باید نهاد مدرسه
را تقویــت کنیم و ســطح معلمان را با آموزش بــاال ببریم .ما
عمرمان را در این مسیر گذاشــتهایم و با ارزشهایمان زندگی
کردهایم؛ بــه حرفهایی هم که میزنیم باور داریم و از این رو،
ولو با سختی ،به مسیرمان ادامه میدهیم.
نقیزاده :میدانید اســتدالل آموزشوپرورش در این زمینه
اســتدالل متینی است ،اما پاســخی که میدهد لزوماً پاسخ
درســتی نیســت .فضای کمکآموزشی ،از ســاماندهی ،به
فضای تبلیغات تلویزیونی و یک فضای سیاســتزده کشــیده
شده بود و هر کس جیغ بلندتری میکشید ،جنسش را بیشتر
میخریدنــد .اآلن وزارتخانه همه را تعطیل کرده اســت .این
کار نه تنها به عدالت آموزشــی کمک نکرد ،بلکه به ناعدالتی
آموزشی دامن زد .این بخشــنامه به نفع یکی دو مؤسسهای
شــد که قب ً
ال در نظام مدرســهای با یک دهم قیمت سرویس
میدادند و اآلن به صورت مســتقیم با خود بچهها و آنهایی
که پولش را دارند ،کار میکنند .البته ما در راســتای باورمان
حرکــت میکنیم و به گفتوگویمان با آموزشوپرورش ادامه
میدهیم و استدالل میکنیم و مینویسیم.
بهنظر میرسد ضرورت داشــت آموزش و پرورش
برای تغییر فضای رقابتی ناخوشایندی که در استفاده
از آزمونهــای غیرضروری و کتابهای نامناســب به

وجود آمده بود ،اقدامی انجام میداد .از نظر شما برای
تغییر آن فضا چه میشد کرد؟
جهانگیری :ما تعدادمان کم اســت و ارزیابــی عملکرد ما
کار سختی نبود .میتوانســتند همه ما را به جلسهای دعوت
کنند و به مدت پنج دقیقه به مأموریت و حرفهای هر کدام
از مــا گوش دهند و انتخــاب کنند .دفتر وزیر میتوانســت
مــا را بخواهد و بگوید شــما دارید راه را اشــتباه میروید و
مســیرتان را اصالح کنید .میتوانســتند دغدغههایشــان را
مطــرح کنند و به ما بگویند شــش روز وقــت دارید تا برای
ایــن دغدغهها جواب بیاورید؛ آنوقت ما پاســخ میدادیم و
کارشناسان آموزشوپرورش میتوانســتند درباره پاسخهای
ما داوری کنند .ما ســراغ هر کسی میرفتیم ،میگفتند وارد
این قضیه نمیشــوند ،چون شــائبه ایجاد میشود .وقتی نوع
نگاه این اســت که ما اضافهایم ،ســاماندهی انجام نمیشود.
مؤسســههایی مثــل ما ،بــا این تشــکیالت قــوی ظرفیت
قدرتمندی برای آموزشوپرورش محسوب میشوند.
نقیزاده :به جای آنکه بخشنامهای برای مدرسهها بفرستند و
هرگونه کتاب کمکدرسی را ممنوع کنند ،میتوانستند تبلیغ آن
را در تلویزیون ممنوع کنند .مدرسهها سره را از ناسره تشخیص
میدهنــد .وزیر گفت دارو را در تلویزیــون تبلیغ نمیکنند .آیا
برای جلوگیری از تبلیغ دارو ،باید داروخانهها را بست؟

حامد هوشیاران:
هدف کتابهای
کار ،پرکاری
دانشآموز است.
کتاب کار منبعی
کمکی است تا
دانشآموز با
تمرین و تکرار،
مطلب کتاب
درسی را یاد
بگیرد

تحلیلتان از این مســئله در فضــای فعلی حاکم بر
آموزشوپرورش چیست؟
نقــیزاده :وزارتخانه در حــال گذر از ادبیــات موفقیت به
ادبیات شادی است :شادی کنید؛ مشــق ننویسید؛ پنجشنبه
به مدرســه نروید .امــا ادبیات جدیدی کــه در دنیا مطرح
اســت ،ادبیات معناســت؛ اینکه چگونه دنیا را معنادار کنیم.
لزوماً قرار نیست به ما خوش بگذرد .حاال که تکلیف منزل را
حذف کردهایم ،جایگزین آن چیســت؟ آیا قرار است فرهنگ
کار و تالش ،به اسم شادی ،از بین برود؟
آمادگیتان برای مشــارکت در تألیف کتاب درسی
چهقدر است؟
جهانگیری :یکی از بندهای ســند تحــول بحث چندتألیفی
اســت .کار بخش خصوصی ،شــکار فرصتهاست؛ اما مادامی
که آموزشوپرورش تکلیف خود را با بخش خصوصی روشــن
نکرده است و سیاستها پایدار نیستند ،سیاست چندتألیفی،
پیشــرفته و رؤیایی اســت .با تصمیمهــا و اتفاقهای اخیر،
خیلیها جرئت نمیکنند در این بخش ســرمایهگذاری کنند.
ابتدا آموزشوپرورش بایــد تکلیف خود را با بخش خصوصی
روشن کند.
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گفتوگو

مسافرستارههای دوستداشتنی
گفتوگو با محسن هجری ،نویسندة مجموعه کتاب
«ستارههای دوستداشتنی»

حمیدرضا داداشی
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محسن هجری ،متولد 1342
در بروجرد ،نویسندة حوزة
کودک و نوجوان است که با
آثار متفاوتی چون «آتشــی
به لطافت بنفشهها» (داستان
حضرت ابراهیــم (ع))« ،آخرین
موج» (داســتان توفان نــوح (ع))،
«ایستاده بر خاک» (داستان روز عاشورا)،
«یک سبد خاطره» (داستان سلمان فارسی)« ،طلوع
آن ستاره» (داستان تولد پیامبر (ص))« ،فصل چیدن»
(داستان یاران امام صادق (ع))« ،پدر خاک» (داستان امام
علی (ع)) ،و رمانهایی چون «چشم عقاب» (با موضوع
حملة مغولها به قلعة الموت) و «اقلیم هشتم» که براساس
آقای هجری ،اجازه دهید باب گفتوگو را از اینجا باز
کنیم :چند سال پیش موجی شــکل گرفته بود با عنوان
قصههای  14معصوم و  12امــام (ع) .موجی که دامنهاش
خیلی هم طوالنی و فراگیر شــد ،طوری که تعداد زیادی
از ناشران و نویسندگان بازنویسی قصههای  14معصوم را
انجام میدادنــد و خب طبیعت ًا در این برهه کپیکاری هم
شــکل گرفت ،گویی تعداد زیادی از نویسندگان از روی
دســت هم نگاه میکردند .و یا موجی که بعد از موج اول
شکل گرفت و یکباره حجم زیادی از بازنویسی آثار کهن،
مثل قصههای شاهنامه ،مثنوی و  ...به راه افتاد و هنوز هم
ادامه دارد .ارزیابیتان را در این مورد بفرمایید.
تصور من این اســت که مشــکل اصلی ما در توسعة اینگونه
از سفارشینویســیها ،در یک وجه به نگاه ناشــران برمیگردد
کــه الگوهای خاصی را به نویســنده تحمیــل میکنند و اجازة
شــکلگیری خالقیت ادبی به او نمیدهند .بیشتر این کارها هم
بهصورت خرید قطعی انجام میشــوند و بنابراین ورود نویسنده

زندگی شــیخ شهابالدین
سهروردی نوشته ،به جایگاه
خاصــی در حــوزة ادبیات
داســتانی کودک و نوجوان
دســتیافته است .او عالوه بر
نویسندگی ،تجربة روزنامهنگاری
و تدریس داستاننویســی هم دارد.
عضویت در هیئتمدیرة انجمن نویسندگان
کودکان و نوجوانان هم از جملة مشاغل اجرایی هجری
است .اما آنچه باعث شد برای گفتوگو به سراغ او برویم،
مجموعة کتاب «ستارههای دوستداشتنی» با موضوع
چهارده معصوم (ع) است که در شانزدهمین دورة «کتاب
سال رشد» بهعنوان اثر برگزیده دست یافت.
به پروژههای بازنویسی ،بیشتر ناشی از انگیزههای انتفاعی است.
یکی دیگر از عوامل رشــد اینگونه بازنویسیها ،جریان داوری
در جشنوارههاســت که در طول این ســالها با انتخاب برخی از
این بازنویســیها به رواج آنها کمک کردهاند .من در این مدت
کمتــر دیدهام ،جریان داوری که بهطــور معمول افراد خاصی را
شــامل میشود ،به خالقیتهای ادبی توجه داشته باشد و بیشتر
«بازنویسی» را بر «بازآفرینی» ترجیح داده است؛ بهویژه در آثاری
که مضامین دینی دارند.
راســتش را بخواهید ،زمانی هم که شنیدم مجموعة «ستارههای
دوستداشتنی» در شانزدهمین جشنوارة رشد برگزیده شد ،تعجب
کردم .چرا که پیش از آن دیده بودم ،جایزة کتاب ســال ،جشنوارة
کتاب کانون و مجموعههایی از ایــن قبیل چگونه این مجموعه را
نادیده گرفتند و به خالقیتهایی که در بازآفرینی این مجموعه بهکار
گرفته شده بودند ،بیتوجه ماندند .تا اینکه گروه داوری جشنوارة رشد
را دیدم و متوجه شدم نگاههای متفاوتی در این گروه داوری حضور
داشتهاند که ویژگیهای این مجموعه نظرشان را جلب کرده است.

راســتش زمانی که این موج «بازنویسی» به قول شما
به جــای «بازآفرینی» راه افتاده بود ،به شــخصه گاهی
احساس میکردم این نوع بازنویســیها لقمة آمادهاند.
قهرمانی هست ،ماجراهایی هست و زحمت یافتن سوژه
هم حذف میشود .انصاف ًا هم در بسیاری از این مجموعه
کارها ،خالقیت چندانی دیده نمیشــد .نگاه و زاویة دید
تازهای هم به چشــم نمیخورد .بنابراین بسیاری از این
کارها تکرار مکررات بودنــد و چیز جدیدی برای ارائه به
مخاطب نداشتند.
با تلقی شــما موافقم .به واقع هم نویســنده ،هم ناشــر و هم
گروههای داوری در رشــد اینگونه آثــار نقش بازی کردهاند .در
ادبیات اصطالح «گوســت رایتــر» ( )ghost-writerرا داریم که
معادل فارســی آن میشود «نویســندگان در سایه» یا به قولی،
«نویسندة مهمان»! اینها کسانی هستند که مهارت نویسندگی
خود را در اختیــار دیگران میگذارند ،بدون اینکه نام خود را در
اثر تولیدشده ثبت کنند .در طول این سالها برخی از نویسندگان
به واقع همین نقش را بازی کردهاند ،با این تفاوت که اسمشــان
هــم روی جلد آمده اســت .اگر قرار بود همین نویســندگان از
خالقیتهای خود بهره بگیرند که البته امکانش هم بوده و هست،
شاهد خلق آثار دیگری بودیم .البته این نقد به معنای آن نیست
که نویسندگان دیگر به دنبال کارهای خالقه نبودند .انصاف حکم
میکند به نویســندگانی چون علی مؤذنی و حمیدرضا شاهآبادی
اشاره کنم که در طول این سالها تالش کردند مضامین دینی را
با خالقیت ادبی پیوند بزنند.
ولی شما با «ستارههای دوستداشتنی» نشان دادید
که خوشبختانه در ایــن دام نیفتادهاید .حدس من این
است که تکرار مکررات از طرف سایر نویسندگان سبب
شد شــما در این مجموعه کتاب ،تنها نوری بر چهرة ائمه
بتابانید .نگاه متفاوت شما به این سوژه نشان از هوشمندی
و طراحی آگاهانــه و هدفمند دارد .ابتــدا بفرمایید که
پیشنهاد نگارش کتابهایی با موضوع  14معصوم از طرف
ناشر بود یا از طرف شما؟ و بعد اینکه چگونه به این طرح و
شکل بدیع رسیدید؟
نخســتین کتابی که با تلفیق خالقیتهای ادبی و تاریخ ادیان
تألیف کردم ،به سال  1375برمیگردد .در آنموقع برای نوشتن
کتاب «آتشــی به لطافت بنفشهها» حدود یک سال وقت صرف
کردم و بارها آن را اصالح و بازنویســی کردم .در این داســتان،
شهر سنگتراشها را خلق کردم که د ر آن فروش مجسمه رونق
داشــت .تا اینکه رونق این بازار از میان رفت و سنگتراشها به
این فکر افتادند که با خلق مجسمههای مقدس ،این بحران را از
سر بگذرانند .و در این شهر است که بعد از سالها نوجوان پانزده،
شانزدهسالهای به تناقضهای این مجسمههای مقدس پی میبرد.
به واقع با خلق این شــهر ،بتشکنی حضرت ابراهیم وارد فضای
داستانی میشود که در عین همسو بودن با متون مقدس از جمله
قرآن ،از خالقیتهای داستانی بهرهمند میشود.

این الگو را بعدها در تألیف کتابهای «آخرین موج» (داســتان
توفان نوح)« ،ایستاده بر خاک» (داستان روز عاشورا)« ،یک سبد
خاطره» (داستان سلمان فارســی)« ،طلوع آن ستاره» (داستان
تولد پیامبر (ص))« ،فصل چیدن» (داستان یاران امام صادق(ع))،
«پدر خاک» (داســتان امام علی (ع)) و همینطور مجموعة 14
جلدی «ســتارههای دوستداشــتنی» بهکار گرفتم .البته برقرار
کــردن تعادل میان واقعیتهای تاریخــی و خالقیتهای ادبی و
داستانی بسیار دشوار است .چرا که از یکسو نویسنده نمیخواهد
مانند یک مورخ ،تاریخ را روایت کند و از طرف دیگر نمیخواهد
در مسیر خلق ادبی به تحریف تاریخ دچار شود .آن سرمشقی که
در طول این ســالها راهنمای من بود ،گرفتن چارچوب کلی از
تاریخ بود ،و در عین حال خلق جزئیاتی که با این چارچوب کلی
همسو باشد .به نظرم ناشر با توجه به این پیشینه بود که پیشنهاد
تألیف چنین مجموعهای را با بنده مطرح کرد.
تعبیر من این است که جدا از همة ویژگیهای مثبتی
که این کار دارد و آن را دوستداشــتنی و مخاطبپسند
کرده اســت ،یک ویژگی بارز دارد :سخنی است برآمده
از دل؛ وگرنه کار ضعفهایی هم دارد .بیان غیرمســتقیم
پیام داستانها و ویژگیهای شخصیتی هر یک از ائمه هم
از نقاط قوت کار است ،طوری که تقریب ًا ردی از نویسنده
نمیبینیم .اما ایــن پرهیز ،لطمههایی هــم به کار زده،
بهگونهای که تعلیق و کشمکش در این داستانها کمرنگ
است و داستانها ،خطی و روایی شدهاند.
اصلیترین تعلیقی که در «ســتارههای دوستداشتنی» وجود
دارد ،انتظار مخاطب برای این اتفاق اســت که شــخصیت اصلی
داستان با هر ســتاره چگونه ارتباط برقرار میکند .قالبی که من
برای روایت هر ســتاره در نظر گرفتــم ،حدود دو هزار کلمه بود
که متن را در حد و اندازة یک داســتان کوتــاه تعریف میکرد.
گنجاندن شخصیتهایی با این جایگاه ممتاز ،در این داستانهای
کوتاه ،کار بســیار دشــواری بود که ممکن است کاستیهایی را
هم رقم زده باشــد .با این حال تصور مــن این بود که مخاطب
چنیــن کتابهایی خالیالذهن نیســت و در این مورد اطالعات
تاریخی دارد .بنابراین تالشم را معطوف به این موضوع کردم که با
خلق یک فضای داستانی ،فاصلة زمانی هزار و چندصدسالة میان
مخاطب و ســتارهها را از میان بــردارم و آنها را برای مخاطبان
قابل دسترس نشان دهم .بهگونهای که بتوانند به راحتی خود را
جایگزین شخصیت اصلی داستان کنند و به سراغ ستارهها بروند.
مورد دیگری که خیلی به دل من نشست ،باز به همین
بیان غیرمستقیم برمیگردد .برای مثال ،در داستان امام
حسین (ع) به جای آنکه مستقیم بروید سراغ این نکته که
یاران سیدالشهدا در روزهای سخت واقعة عاشورا ایشان
را تنها گذاشتند ،از زبان ایشان ویژگیهای دوست خوب
را بیان کردهاید .اینها از ابتدا در ذهن شــما بودند یا در
طول نگارش داستانها به آنها رسیدید؟
تألیــف این مجموعه نزدیک به دو ســال زمان برد که شــامل

کمتر دیدهام
جریان داوری
که بهطور معمول
افراد خاصی را
شامل میشود،
به خالقیتهای
ادبی توجه داشته
باشد و بیشتر
«بازنویسی» را
بر «بازآفرینی»
ترجیح داده
است؛ بهویژه
در آثاری که
مضمونهای
دینی دارند
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آنچه که در
طول این سالها
بخش مهمی از
مخاطبان را از
داستانهایی با
مضمون دینی
گریزان کرده،
نادیده گرفتن
ضرورتهای
جهان داستانی
است
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مطالعات تاریخی و نگارش آثار میشــود .یعنــی با وجود اینکه
ما با  14داســتان کوتاه مواجهیم ،اما هر کدام به واقع یک جهان
داســتانیاند و خلق یک جهان داســتانی کار دشــواری است؛
بهویژه زمانی که با حساســیتهای تاریخی و اعتقادی هم مواجه
باشیم .اما اینکه به بیان غیرمستقیم بهعنوان مزیت «ستارههای
دوستداشــتنی» اشــاره کردید ،بــاور من این اســت که بیان
غیرمســتقیم ویژگی اصلی متن ادبی و داستانی است .به محض
اینکه به مستقیمگویی رو آوریم ،از وادی ادبیات داستانی خارج و
به حوزة آموزش و تعلیم وارد میشویم.
اما اینکه ویژگیهای هر داســتان چگونه خلق میشــدند ،باید
بگویم طی فرایندی تدریجی و زمانبر .از یکســو تاریخ در برابر
ی آن کودک مشتاق
من بود و از ســوی دیگر ،شــخصیت داستان 
را میدیــدم که با حال و هوای خودش به کوچه پس کوچههای
تاریخ سر میزند .این کودک مشتاق به دنبال فراگرفتن نکاتی بود
که او را در زندگی روزمره یاری دهد و هر کدام از این ســتارهها،
به بخشهایی از این نیاز پاسخ میدادند .به واقع پرسشهای این
شــخصیت داســتانی به من کمک میکرد ،به دنبال پاسخهایی
متناسب از زبان ستارهها بروم .اما مهمتر از همه این بود که تمام
این اتفاقها در یک فضای داســتانی شــکل بگیرد تا به مخاطب
کتاب امکان همذاتپنــداری و جایگزینی را بدهد .نکتة مهم در
سفر این کودک به ستارهها ،ارتباط بدون واسطة او با این ستارهها
بود و این معیار باعث میشد که هر آنچه برای این مسافر کوچک
اهمیت دارد ،در مسیر روایت دنبال شود .خلق فضاها هم تابعی از
این موضوع بود که جغرافیای متفاوت ستارههای دوستداشتنی
را بــه مخاطب یادآوری کند تا این ســفر برای مخاطب ملموس
شود.
شــما در این مجموعه کتاب ،نــوری هم به چهرة
یاران نزدیک ائمه (ع) انداختهاید .ســلمان فارســی،
کمیلبنزیاد ،هشــام و دیگر یاران پیامبر و ائمه هم به
نوعی در کار معرفی میشــوند .چطور شد که پای این
شخصیتها به داستانها باز شد؟ در شکل فعلی ،نقش
این یاران فقط در حد همراهی با پســربچهای است که
میخواهد با ائمه  -ســتارهها  -آشنا شود .کاش بیشتر
روی این شخصیتها کار میشــد و مخاطبان بیشتر با
آنها آشنا میشدند.
در قالب داســتان کوتاه ،بیش از این امــکان پرداختن به این
شــخصیتها نبود .ورود این شــخصیتها هم تابعی از نیازهای
منطقی روایت داستانی بود که آن را برای مخاطب باورپذیر کند.
وقتی کودک مشتاق به دنیایی ناآشنا وارد میشود ،بهطور طبیعی
به سرپلها و مســیرهایی نیاز پیدا میکند که او را با این جهان
ناآشنا پیوند دهند .به همین دلیل شخصیتهایی انتخاب شدند
که به نوعی با ایرانیان پیوند داشتند تا این کودک ناآشنا به زبان
عربی را در این سفر پررمز و راز همراهی کنند.

نظرتان دربارة تصویرگری و طراحی کتابتان چیست؟
آیا در مجموع تصویرگر و مدیر هنری کتاب توانسته است
به شما در القای پیام داستانها کمک کند؟
تصویرگری و طراحی کتاب ســتارههای دوستداشتنی ،از نگاه
من نویسنده ایدهآل است ،چرا که به خوبی توانست ه است فضای
ِ
خیالی را برای مخاطب به نمایش بگذارد .اما در نامگذاری کتاب،
مدیــر هنری ترجیح داد که از الگوهای ســنتی پیروی کند .در
حالی که پیشنهاد من این بود که هر کتاب با مشهورترین ویژگی
یک ستاره نامگذاری شود .برای مثال ،امام علی (ع) را با «ستارة
عدالت» نامگذاری کنیم .امام حســن (ع) را با «ســتارة صبر» و
 ...تــا آن فضای خیالانگیز متن ،به عنــوان هم راه پیدا کند .اما
مدیــر هنری بر این باور بود که با گذاشــتن نامهای تاریخی آن
بزرگواران ،تکلیف مخاطب با این کتاب روشــن میشــود که آیا
چنین کتابی را مطالعه کند یا نه.
این استدالل برای من خیلی عجیب بود ،چون در پس آن این
نگاه وجود داشت که مخاطبان دو گروه هستند که یا مضمون این
کتاب را میپســندند یا نمیپسندند! در حالیکه کارکرد ادبیات
داســتانی ورای این تقســیمبندیهای عرفی و اجتماعی است و
بنای نویســنده بر این است که با تمامی مخاطبان سخن بگوید؛
حتی آنهایی کــه در برابر چنین مضمونهایی جبهه میگیرند.
به همین خاطر هم در تمام تجربیات گذشــتهام ،از ابهام و ایهام
برای دعــوت مخاطب به چنین فضاهایی بهــره بردهام و عنوان
کتابها را به گونهای انتخاب کردهام که در آنها مســتقیمگویی
نباشــد تا مخاطب به تجربه کردن این گونه جهانهای داستانی
تمایل داشته باشد.
متأســفانه این نخستینباری بود که مدیر هنری یک انتشارات
بدون مشــورت ،خواســتة خود را در انتخاب عنوان کتاب بر من
تحمیل کرد و زمانی که کتاب منتشــر شــد ،متوجه این اعمال
سلیقه شدم که با مضمون خیالانگیز داستانها همخوانی ندارد.
در پایان اگر ناگفتهای هست بفرمایید.
ضمن قدردانی از توجه شــما به این مجموعه ،باید عرض کنم
ادبیات داستانی قواعد و آداب خاص خودش را دارد و هر مضمونی
که به این فضا وارد میشــود ،باید این قواعــد و آداب را رعایت
کند .پرهیز از تاریخنویســی و همینطور پرهیز از مستقیمگویی
که شــامل نتیجهگیریهای آشکار اخالقی هم میشود ،ضرورت
انکارناپذیر فضاهای داستانی است .آنچه که در طول این سالها
بخش مهمــی از مخاطبــان را از داســتانهای دارای مضمون
دینیگریزان کرده ،نادیده گرفتن ضرورتهای جهان داســتانی
اســت .در متن داستانی ،نویســنده باید به مخاطب اجازه بدهد
خودش از روایت اســتنتاج کند که کدام شخصیت ممدوح است
و کدام شــخصیت ،ملعون .رمز و رازهای متن یا گرهافکنی همان
چیزی اســت که داستان را از آموزش مستقیم متمایز میسازد و
مخاطب را تشویق میکند که جهان داستانی را تجربه کند.

گفتوگو

همنشینی هنرهای زیبا

گفتوگو با آقای محمد شمخانی

برای شــروع فکر میکنم بد نباشد که اشارهای به
روند شکلگیری کتاب «فرهنگنامة هنر» داشته باشید.
نوشتن فرهنگنامة هنر در سال  1390از سوی ناشر محترم
آن ،آقــای کاظم طالیی به بنده پیشــنهاد شــد .بنده هم با
شــناختی که از کیفیت کار «نشر طالیی» و فرهنگنامههای
درخور آن داشتم ،با افتخار پذیرفتم .البته قبل از شروع ،طی
چند جلســه ،راهبردی برای کتاب تعیین کردیم و چارچوبی
برای محتــوای آن در نظر گرفتیم .قبــل از هر چیز هم قرار
گذاشــتیم که این فرهنگنامــه ،موضوعــی (موضوعمحور)
باشــد و نه شــخصمحور و نه تاریخمحور .یعنــی به معرفی
خود موضوع یا رشــتههای هنری بپردازد .البته ،با این هدف

کالنتر که ارتباط میان رشــتهها نیز به نوعی حفظ شود.
کار آمادهسازی محتوای کتاب تا سال  1392طول کشید و
کتاب در  17فصل آمادة صفحهبندی شــد .یکی از مشکالت
بعــدی ،به رغــم اینکه بنــده تصاویری را نمونــهوار ضمیمة
نوشــتهها کــرده بودم ،پیدا کــردن تصاویر بــا کیفیت برای
مداخل متفاوت کتــاب بود .کتاب تعدد موضوعی داشــت و
گرافیست را ســردرگم میکرد .به همین خاطر هم سه نفر از
گرافیستهای باتجربه وســط کار انصراف دادند و نفر چهارم
باالخــره به هر قیمتی بود ،کار را به اتمام رســاند .البته چند
ماه قبل از انتشــار کتاب ،بنده به پیشــنهاد ناشــر تصاویر را
بازبینی کردم.

سیدهمایون موسوی

محمد شمخانی دارای مدرک کارشناسی ارشد «پژوهش هنر» از دانشگاه تهران و کارشناسی صنایع دستی از
دانشگاه هنر تهران اســت .از جمله فعالیتهای ایشان میتوان از تألیف پنج کتاب و بیش از  500مقالة هنری و
ادبی ،عضویت در انجمنهای داخلی و بینالمللی عکاسی ،نویسندگی و کارگردانی فیلمهای مستند و تبلیغاتی و
تئاتر کودک و نوجوان ،و ارائة مقاله در چندین همایش ،کنگره و سمینار ملی و بینالمللی نام برد .وی همچنین در
زمینههای عکاسی ،طراحی گرافیک و نقاشی نیز فعالیت کرده است .کتاب «فرهنگنامة هنر» که از برگزیدگان
جشنوارة شانزدهم بود ،بهانهای برای این گفتوگو بوده است.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۴
تابسـتان ۱۳۹۸
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در تألیف کتاب ،کدام دســته از مخاطبان را بیشتر
مدنظر داشتهاید؟ مخاطب عام ،هنرجویان هنرستانها،
دانشــجویان هنر ،دانشآموختگان رشتههای هنری،
معلمان هنر ،استادان یا ...
راستش تعاریف موضوعی عمومی هستند و تنها وقتی درگیر
افتراق و دســتهبندی مورد سؤال شــما میشوند که بخواهیم
وارد بحثهای فلســفی هنر بشویم .به عبارت دیگر ،تا اینجای
کار تفاوتــی نمیکند که چه کســی و در چه مقام و موقعیتی
مخاطب این مباحث باشــد .شــما تا وقتی رســانه یا مرزهای
دقیق مــادی و موضوعی یــک هنر را نشناســید ،نمیتوانید
مقیم الیههــای عمیقتر آن بشــوید .بنابراین همة گروههایی
که نام بردید ،در شمول هدف و محتوای فرهنگنامة هنر قرار
میگیرند .البته هدف غایی در تهیه و تدوین این کتاب ،پرهیز
از پیچیدگی و مغلقگویی بوده اســت تا افراد بیشتری بیرون
از دایرة هنر نیز بتوانند مخاطب آن باشــند .این شــفافیت و
روراســتی با خواننده در ارائة مفاهیم پایــه را با اندکی دقت
میتــوان در تمام منابــع مهم و معتبر دنیا دیــد؛ نکتهای که
متأســفانه در ایران خیلی رعایت نمیشــود و همین هم مانع
انتشــار فراگیر مفاهیم و مضامین هنر در جامعة ما شده است.
این کتاب چه تفاوتی با ســایر کتابهای مشــابه
موجود در بازار کتاب ایران دارد؟
به امید آنکه بتوانم جانب انصاف را رعایت کنم ،در این مورد
باید از دو منظر بــه موضوع بپردازم .یکی از تفاوتهای اصلی
فرهنگنامة هنر با موارد چاپی مشــابه ،همین تعدد موضوعی
آن ،یــا به عبارت دیگر ،همنشــین کردن شــاخههای متنوع
هنرهــای زیبا در یک مجلد اســت؛ هنرهایی که در نظامهای
متفاوت طبقهبندی هنر در شــمار هنرهــای زیبا آمدهاند .در
یک جســتوجوی موضوعی دقیق در پایــگاه دادههای معتبر
اینترنتی راســتش کتابی یافت نشد که این تعداد رشتة هنری
را یکجا آورده باشــد .این را البته بنده بهعنوان مزیت کتاب
مطــرح نمیکنــم و به آن فقط از منظر یک بحث ســاختاری
در چینــش محتوای کتاب نگاه ميکنم کــه صد البته ،هم بر
دشواري کار ميافزود و هم محدوديتهايي بههمراه داشت.
نکته بعدي به محتواي کتاب برمیگردد .راستش کتابهای
مرجع هنر در ایران که بیشــتر هم ترجمه هســتند تا تألیف،
بهطــور معمول کتابهایی زمینهگرا محســوب میشــوند که
معجونــی از تاریخ ،تئوری ،تفســیر و بیوگرافــی را یکجا به
خورد خواننــده میدهند .آنقدر که یافتــن اصل موضوع در
آنها یا دشــوار و یا مستلزم غرق شــدن در مباحث مختلفی
است که آشنایی مخاطب با رسانة هنری مورد نظر را به تأخیر
میاندازنــد .به عبــارت دیگر ،کتابی که شــاخههای گوناگون
هنرهای زیبا را فقط در مقــام موضوع معرفی کند و مرزهای

رســانهای آنها را در بافتاری نظاممند ارائه بدهد ،شاید هرگز
نداشــتهایم؛ کتابی تألیفی که اقتضاهــای هنر ایران را نیز در
نظر گرفته باشــد .فرهنگنامة هنر در پاســخ به چنین نیازی
شــکل گرفته اســت .اینکه مجموعة هنرهــای زیبا را ،به دور
از هر حاشــیهای ،در خود و در ارتباط ســاختاری با یکدیگر
معرفی کند.
اشاره به دشــواری و محدودیتهای ساختار کتاب
کردید .شاید بد نباشد در این مورد هم توضیحی بدهید.
بزرگترین این محدودیتها و دشواریها ،حفظ انسجام درونی
مطالــب و محتوای کتاب ،پرهیز از تکــرار آنها و به قول اهالی
موسیقی ،حفظ «ضرباهنگ» کار بود .چون همة هنرها در برخی
مفاهیم و هر دســته از آنها ممکن است در بسیاری از مفاهیم
و مضامین مشــترک باشــند؛ اینکه فالن مفهوم ذیل کدام هنر
گنجانده شــود ،اینکه کجا باید ارجاع داده شود ،و اینکه برخی
مفاهیم چگونه بیان شــوند تا امکان ارجاع دادن به وجود بیاید.
اینها و بسیاری از جزئیات دیگر همه از دشواریهای کار بودند.
بــرای مثال ،گریم را ما هم در تئاتر داریم و هم در ســینما.
یا ترکیببنــدی را هم در هنرهای تصویــری داریم و هم در
هنرهای نمایشــی مثل ســینما و تلویزیــون و باالخره هم در
موسیقی .از این گذشته ،خارج شدن از یک رشته (موضوع) و
وارد شدن به رشــتة بعدی ،خودش هم از نظر حسی و هم از
نظر محتوایی ،غرابتها و شباهتهایی ایجاد میکرد که مؤلف
باید بر آنها چیره میشــد .خالصه این تعــدد موضوع باعث
مراجعات زیادی به مباحث قبلی میشد و کنترل دقیق کار را
میطلبید تا به اصطالح رشتة کار از دست نرود.
پرداختــن به حیطة وســیعی از هنرها ،با توجه به
حجم کتــاب ،باعث ایجاز و خالصگی زیاد آن نشــده
اســت؟ و اینکه آیا عنوان «فرهنگنامة هنر» برای این
خالصگی مناسب است؟
قطعاً محتوای کتاب میتوانســت شــاملتر و کاملتر از این
باشــد .با این حــال ایجازی کــه میفرمایید از لــوازم اصلی
فرهنگنامهنویســی اســت .اصــ ً
ا تفــاوت فرهنگنامهها با
دایرهًْالمعارفهــا در همین نکته اســت؛ در پایان باز و بســتة
مطالب آنها .در فرهنگنامهنویســی بایــد در طرح جزئیات
کمی امســاک علمــی به خرج داد و به اصطــاح ،اهم و مهم
کــرد و مهم را بازگو کرد .حال آنکــه در دایرهًْالمعارف چنین
نیســت و ساختار (قالب) به شــما حکم میکند که موضوع را
تا ســر حد امکان با جزئیات و حواشی کامل آن بیان کنید .از
همین رو هم هســت که دایرهًْالمعارفهای بزرگ دنیا ،مقارن
با گســتردگی و شــتابگیری تحوالت فکری چند دهة اخیر،
نســخههای جمع و جورتــری را در قالــب فرهنگنامه ارائه

کردهاند که شــناخت اصلی و اولیه را به مخاطب میدهند و او
مخیر میکنند.
را به پیگیری دقیقتر موضوع ّ
بــا این حال ،شــرط اول و آخــر فرهنگنامهنویســی ،فقط
فشردهنویســی نیست و نکات دیگری باید در آن رعایت شوند؛
نکاتــی مثل تشــخیص دقیق موضوع و تمایز درســت آن .به
عبــارت دیگر ،در فرهنگنامهنویســی باید بــه اندازة کافی بر
موضوع مســلط بود و دســت به انتخاب محتوا زد .نکتة دیگر
در مــورد فرهنگنامة هنر بــه انتخاب مضامیــن و مدخلها
مربوط میشــود .در این مورد کتــاب رویکردی «اجماعی» را
دنبال کرده است .یعنی مضامینی انتخاب شدهاند که در تمام
دایرهًْالمعارفها و فرهنگنامههای معتبر مورد اشــاره و اجماع
قــرار گرفتهاند .و این یعنــی از خوانشهای نوعی و موردی تا
حدود زیادی پرهیز شده است.
نکتة آخر اینکــه فرهنگنامة هنر با این پیششــرط تألیف
شــده است که هنرهای موجود نســبتی بافتاری با هم داشته
باشــند و عناصر و مبانی مشترک در هنرهای مختلف دیداری،
شنیداری و نمایشی یک بار در کتاب بیایند و یا ارجاع مستقیم
داده شوند و یا برای دسترســی در نمایة مفصل انتهای کتاب
بیایند .اینهــا و نکات دیگری مثل «فــرض حرکت مخاطب
میان فصلهای کتــاب» اجازه داد تا بتوانیم محتوای کتاب را
فشردهتر کنیم.
آیا نمونة مشابهی در زبانهای دیگر سراغ دارید که با
همین رویکرد و شکل و شمایل به موضوع پرداخته باشد؟
اگر منظور جنابعالی شــکل و شــیوة نوشتار و تولید محتوا
باشــد ،بله ناشران معتبری در اروپا و آمریکا هستند که بهطور
مشــخص و حرفهای فرهنگنامه تولیــد میکنند .همینطور
دایرهًْالمعارفهــای مهــم و معتبــر دنیا سالهاســت که این
رویــه را پیش گرفتهاند .نشــر طالیی تا آنجا کــه میدانم با
هدف بومیســازی و تولید محتوای علمی ،از لحاظ شــکلی به
نمونههای مهم و موفق این کار در دنیا اقتدا کرده است .حتی
بــرای مثال ،امتیاز یکی از ایــن فرهنگنامهها را (فرهنگنامة
بدن انســان) از ناشر انگلیســی آن خریده و به شکلی نفیس
منتشــر کرده اســت .در همین فرهنگنامة یاد شده ،خواننده
با کلیت موجز و جامعی از ســاختار و بیماریهای بدن انسان
آشــنا میشــود و رغبت پیدا میکند که در صــورت لزوم به
مطالعة بیشتری دربارة موضوع بپردازد.
به نظر میرســد کــه اگر معادل التیــن واژههای
تخصصی در کنار آنها یــا بهصورت پانویس در داخل
کتاب گنجانده میشد ،امکان استفادة بهتر و در صورت
نیاز جســتوجوی راحتتری را برای خواننده فراهم
میکرد؛ همینطور درج فهرست منابع در پایان کتاب.

به چه دلیل از این دو صرفنظر شده است؟
مورد اولی که فرمودید در نســخة دســتنویس بنده رعایت
شــده بود .منتها نظر ناشــر و ویراســتار کتاب بر این بود که
معادلهای انگلیســی کلمات نه در متن که در واژهنامة کتاب
بیاید .در مورد کلماتی که معادل فارســی دقیق و جاافتادهای
نداشــتند ،از همان اصطالح خارجی رایج آن در کنار برگردان
فارسی اســتفاده شــده اســت .این البته رویهای است که با
رویکرد بومیســازی مطالــب در تمام فرهنگنامههای نشــر
طالیی رعایت شــده اســت .با ایــن حال بنده نــه آن را رد
میکنــم و نه صددرصــد از آن دفاع میکنــم ،چه ،در برخی
مــوارد صعوبــت فهم معادلهای فارســی یا تطبیــق آنها با
معادلهــای فرنگیاش را دیدهام .و امــا در مورد منابع ،کام ً
ال
حق با شماســت .منتها با این توضیح که منابع آمادة گنجاندن
در قالب کتاب بود و به دالیلی ،از جمله باال رفتن هزینة چاپ،
از انتشــار آنها صرفنظر شــد .این ایرادی است که در نوبت
بعدی انتشار کتاب حتماً مرتفع خواهد شد.

شرط اول و آخر
فرهنگنامه
نویسی ،فقط
فشردهنویسی
نیست و نکات
دیگری باید
در آن رعایت
شوند؛ نکاتی
مثل تشخیص
دقیق موضوع و
تمایز درست آن.
به عبارت دیگر،
در فرهنگنامه
نویسی باید به
به نظر خودتان ـ در جایگاه مخاطب و نه در مقام مؤلف اندازة کافی بر
ـ چه نقاط قوت و ضعفی را میتوان برای این کتاب در نظر موضوع مسلط
گرفت؟ و اگر در چاپهای بعــدی کتاب ،امکان ویرایش بود و دست به
داشته باشید ،ایجاد چه تغییراتی را الزم میدانید؟
انتخاب محتوا زد

در فاصلة نوشــتن تا انتشار ،ناشر بدون اطالع بنده فصلهای
متفاوت کتاب را برای بازخوانی به افرادی صاحب تجربه و نظر
ســپرده بود تا اگر ایرادی میبینند ،گوشزد کنند .خوشبختانه
مجموع مواردی که به بنده منتقل شــد ،از عدد انگشتان دست
و پا تجاوز نمیکرد .آن معدود تذکرات هم غالباً به جای خالی
برخی مسائل در تاریخچة هنرها باز میگشت که مرتفع شد .در
جریان مراسم رونمایی کتاب در دانشگاه هنر هم خوشبختانه
بازخوردهای خوبی از استادان ســخنران دربارة کتاب دریافت
کردم .جز یکی دو مورد که مقداری جنبة سلیقهای داشت و از
اختالفهای آکادمیک سرچشمه میگرفت.
با این حال بنده همانطور که در آستانة انتشار کتاب ،بعد از
چهار سال ،تغییراتی جزئی یا کلی در محتوای برخی مدخلها
دادم ،قطعــاً به دور از هر نوع جزمیتــی امکان تغییر و تدقیق
بیشتر در محتوای کتاب را نفی نمیکنم .اگرچه راستش هنوز
که هنوز است ،خســتگی تألیف این کتاب در تنم مانده است.
یک ایراد هم به جلد کتاب وارد اســت که استاد قباد شیوا و
برخی از دوســتان تذکر دادند و آن چوب کبریت سوختة روی
جلد است .قرار است در چاپ بعدی این چوب کبریت سوخته
که دوســتان آن را تمثیلی از هنرمند دانســتهاند ،مشــتعل
باشــد! خالصه بعید اســت چنین کتابی ،به رغم تمام تالش و
توجهاتی که به شــکل و محتوای آن شــده است ،خالی از هر
نوع خللی باشد.
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مقاله

شعبدهبازی با چرتكه
نقدی بر روشهای آموزش ریاضی به وسیله چرتکه

علی اسماعیلی

مدتی اســت که آمــوزش ریاضی از راه چرتکه در کشــور ما
طرفداران زیادی پیدا کرده است .در این مقاله کوشش میشود،
زیانهای «آموزش از راه چرتکه» مورد بررسی قرار گیرند.
کلیدواژهها :چرتکه ،خالقیت ،فهم ریاضی ،شیوة آموزش
اساسیترین مشــکلروشهای چرتکهای این اســت که از ابتدا این
روشها برای ایران بومی نبودهاند .در زمینة آموزشوپرورش نخســتین
چیزی که باید در نظر گرفته شــود ،سازگاری روش آموزشی با فرهنگ
یک کشــور ،توانایی ذهنی و هوشــی ،و آموزههای موجود در آن کشور
است ،و بهویژه ساختار آموزشوپرورش و بسترهایی که این ساختار برای
آن آموزش باید فراهم کرده باشد.
خروج ارز و وعدههای دروغ
زمانی که چرتکه برای اولین بار در کشــور چین به کالسهای درس
راه یافــت ،چهار مــاه زمان در اختیار بچهها قرار داده شــد تا بتوانند با
ابزار چرتکه بهعنوان یک وســیلة بازی و ســرگرمی ارتباط برقرار کنند.
در نظام آموزشــی ایران این بســتر وجود ندارد و شرکتهایی که از این
روش استفاده میکنند ،تجاری هستند و دغدغهای برای فراهم ساختن
چنین فرصتهایی برای کودکان ندارند .از ســوی دیگر ،بومیسازی یک
روش آموزشی و فراهم ساختن بسترهای مناسب فرهنگی برای آن ،تنها
تغییر دادن تعداد مهرههای چرتکه یا تغییر شکل ظاهری آن نیست.
بلکه الزم اســت مطالعات وسیعی انجام شود و بسترهای مناسب
فرهنگی و ســاختاری آن فراهم آید .این پدیده زمانی پررنگتر
میشــود که بدانیم ،برخی از این شرکتها که تحت لیسانس
شــرکتهای مادر در کشورهای خارجی (نظیر مالزی) هستند،
ســاالنه مبالغ قابل توجهی ارز بهعنوان سهم باالسری از کشور
خارج میکنند .تجاری بودن شرکتهایی که در زمینة آموزش از
راه چرتکه فعالیت میکنند ،موجب شده است که به تمامی کودکان
در بدو ورود قول ســفر به مســابقههای خارج از کشور را میدهند،
حال آنکه تعداد کســانی که به این ســفرها راه پیــدا میکنند ،تنها به
اندازهای اســت که نیازهای تبلیغاتی این شرکتها را برطرف سازد.
دســت نیافتن کودکان به سفر خارجی و شکست آنها در
مسابقههای انتخابی سفر خارجی موجب شکست روحی
آنها میشــود .در این میان ،کسانی هستند که تنها
با کم داشتن اندک نمرهای از این سفرهای تبلیغاتی
محروم میشــوند و این گروه بیشترین ضربه را از این
ابزار تبلیغاتی دریافت میکنند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۴
تابسـتان ۱۳۹۸

34

ذهن خالق یا مهارت استفاده از ابزار؟
چرتکه یک ابزار محاسبه است ،این ابزار در اثر تمرین
آموزان نقش

و تکرار بســیار زیاد و پرفشار در ذهن دانش
میبندد .بنابرایــن برخالف ادعاهای موجــود ،این ذهن

آموزان نیســت که فعال و خالق میشــود ،بلکه همان استفاده از

دانش
ابزار است که باعث میشود بچهها بتوانند عملیات ریاضی را انجام دهند.
از سوی دیگر ،چرتکه یک ماشینحساب است که تنها عملیات را انجام
میدهد .یعنی عددها در قالب مهرههای چرتکه به آن داده میشــوند و
نتیجه نیز در همین قالب نشــان داده میشود .در واقع صرفاً یک رابطة
مکانیکی بر آن حاکم است .لذا هیچ فهمی از مفاهیم تشکیلدهندة این
آموزان ایجاد

عملهــا و هیچ درکی از رابطههای عــددی در ذهن دانش
نمیشود.
نکتــة بعدی در بــاب زیانهای روشهــای چرتکهای ،ســرخوردگی
آموزان از فشارهای زیاد در مقابل کاربردهای آن آموزههاست .کودکان

دانش
با تکالیف ســختی که انجام میدهند ،میتوانند در نهایت ضرب دو رقم
در چهار رقم و گاه جذرهای چندرقمی را با ســرعت زیاد و بهطور ذهنی
انجام دهند و نتیجه را بگویند .اما پس از رســیدن به این مرحله،هنگامی
که متوجه میشوند این توانایی در زندگی واقعی تقریباً هرگز به درد آنها
نخواهد خورد ،از زحمتی که برای دستیابی به این توانایی متحمل شدهاند،
سرخورده میشوند .به بیان دیگر ،تقریباً هیچیک از ما بعد از یادگیری عمل
جذر هرگز آن را در زندگی واقعی به کار نبردهایم و تنها یادگیری مفهوم آن
با عددهای کوچک برای ما کافی بوده است.
افت تحصیلی در درس ریاضی
بســیاری از معلمان از پیشرفت
تحصیلــی بچههایــی کــه به
روشهای چرتکهای ریاضی را

آموختهاند ،شکایت دارند و معتقدند که این بچهها در درس ریاضی دچار
افت تحصیلی میشوند .دلیل این امر تکبعدی بودن این روشهاست.
زیــرا این روشها کاری میکنند که بچههــا میتوانند عملیات جمع،
منهــا و ضرب را ذهنــی انجام دهند ،به همین ســبب بچهها حوصله
نمیکننــد راهحلها را دنبال کنند .به همین خاطــر نمرهای از انجام
راهحل به دســت نمیآورند و نمرة آنها در درس ریاضی افت میکند.
از سوی دیگر در درسهای ریاضی دبستان مفاهیمی به جز چهار عمل
اصلی وجود دارند که اثری از آنها در روشهای چرتکهای نیست .مثل
انواع الگوســازیها ،مقیاسهای پول ،طول ،ساعت ،جرم ،کسر ،و مانند
اینها .اعتمادبهنفس کاذبی که بچهها در درس ریاضی ،تنها به واسطة
توانایی در اعمال اصلی کســب کردهاند ،موجب میشــود که آنها به
سایر مفهومهای درس ریاضی توجه کافی نکنند و دچار افت یادگیری
در این زمینهها شوند .در برخی روشهای آموزش چرتکهای ،ریاضی را
به زبان انگلیســی یاد میدهند که این پدیده نیز به سهم خود به عدم
تعادل و سردرگمی بچهها در درس ریاضی دامن میزند .زیرا بچهها این
آموزشها را گاه پیش از آغاز دبستان میآموزند و مبانی یادگیری آنها
به زبان انگلیسی شکل میگیرد .به همین سبب در دورة دبستان مدتی
بین کلمة «به عالوه» و » «plusو ســایر واژهها ،نظیر منها و مساوی
دچار سردرگمی میشوند.
کودکان به مثابه بازیچه
اما بیش از همة موارد فوق ،آنچه کــه روشهای چرتکهای را زیانآور
کرده ،اســتفادة ابزاری از کودکان در جمعهای خانوادگی ،نمایشگاهها و
گاه در رسانة ملی است .رســوخ چنین نگرشی در خانوادهها و نمایشی
کردن تواناییهای کسب شده توسط کودکان ،به سبب این نگرش است
که یادگیری انجام اعمال بزرگ ریاضی به جز نمایش دادن ارزش دیگری
نــدارد .برای درک بهتر زیان این کار به نظریــة کوهات و تحقیق اتوی
و وینیولس ( )2006اشــاره میکنیم .کوهات معتقد است که دو بعد از
فرزندپروری باعث افزایش خطر اختالل شخصیت خودشیفته میشود:
 .1سردی عاطفی
 .2تأکید مفرط بر دستاوردهای کودک
وانگهی کوهات الگویی را شرح میدهد که در آن بچه دستاویزی
اســت برای تقویت عزتنفس والدین و در نتیجه ،بر استعدادها
و تواناییهای کودک بیش از اندازه تأکید میشود .این کودک
در قبال هرگونه قصوری که داشته باشد ،شدیدا ً احساس شرم
میکند و برای توجیه خود دچار حالتهایی از رفتار میشود که
به آن «اختالل شخصیت خودشیفته» گفته میشود 1.موضوع
دیگر سوءاستفاده از ناآگاهی مردم در مورد ساختار مغز و فعالیت
دو نیمکرة مغز اســت .در روشهای چرتکهای به شــدت تبلیغ
میشــود که کار با چرتکه باعث تقویت دو نیمکره مغز میشود،
حال آنکه این ادعا نهتنها واهی و صرفاً تبلیغاتی است ،بلکه طبق
ساختار مغز و مسیرهای عصبی ،استفاده از چرتکه باعث کاهش
خالقیت در کودکان نیز میشود .تمامی حرکتهای جدیدی
که انســان میآموزد و انجام میدهد ،از مسیری میگذرد که
شــامل قشر مخ ،هستة قرمز و نخاع میشود .هستة قرمز ،واقع
در منطقه  4تقسیمبندی برودمن ،گنجینة عادتهای حرکتی
انسان است .وقتی ما میآموزیم که برای انجام یک کار از ابزاری
(چون چرتکه) اســتفاده کنیم و به تدریج این کار در ما به عادت
تبدیل میشــود ،فرمانهای حرکتی از مســیر اصطالحاً قشری ـ

قرمــزی ـ نخاعی حرکت میکنند .حال آنکــه در زمان ایجاد یک رفتار
جدید یا تغییر در رفتارهای گذشته ،مغز این کار را به مسیر قشری نخاعی
میسپارد و سپس آن را به هستة قرمز منتقل میکند.
بنابراین اگر شیوة آموزش از راههای متنوعی انجام شود ،هستة قرمز به
تدریج غنیتر و در نتیجه فرد خالقتر میشــود .عادت مداوم به استفادة
عملی یا ذهنی از چرتکه باعث میشود ،فرد راههای جدیدتر را یاد نگیرد و
هستة قرمز دچار محدودیت رشد شود .به همین سبب استفاده از چرتکه
2
جلوی رشد خالقیت کودکان را میگیرد.
آموزش بدون درک مفاهیم
در روشهای چرتکهای هیچ اثــری از درک مفهومهای ریاضی وجود
ندارد و این روشها تنها به آموزش عملیات متکی هستند .این عملیات
نیز براســاس آموزش فرمولهایی انجام میشوند که با تمرین فراوان در
ذهن کودکان جا میافتند و موجب افزایش ســرعت اســتفاده از فرمول
میشــوند .در نتیجه بر اســاس یک قاعدة کلی ،کار کردن با فرمولها
همیشــه جلوی فعالیتهای خالقانة مغز را میگیرد و نیاز کودکان را به
درک مفهومها از بین میبرد .به همین سبب بچهها عملیات را به خوبی
انجام میدهند ،اما هرگز درک مناسبی از مفهومها به دست نمیآورند .از
همین روست که اگر به عددی که یک دانشآموخته روش چرتکهای به
سادگی و در آن واحد میتواند ضرب آن را انجام دهد ،تنها یکدهم اعشار
اضافه کنیم از انجام و درک آن عاجز میشود .در پایان باید گفت براساس
مبانی فلسفة پراگماتیســم (اصالت عمل) ،در حال حاضر در هیچیک از
نظامهای پیشــرفتة آموزشوپرورش در جهــان ،اصوالً ریاضیات را برای
یادگیری اعمال ریاضی تدریس نمیکنند .ریاضی ورزش فکر اســت که
طی آن بچهها رابطههای عددی و آثار علی و معلولی را در این روابط درک
میکنند که نتیجة آن خالقتر شدن کودکان و پرورش آنها برای درک
بهتر منطقهاســت .برای مثال ،تمام منطق فازی (رابطة اگر  ...پس )...
که از رابطههای ریاضی کشــف شده ،در حال حاضر در تمامی علوم ،اعم
از علوم انســانی ،تجربی و فنی دامنگستر شده است .همچنین بسیاری
از سبکهای برنامهریزی مانند  GANT ،GERT ،CPM ،PERTو
غیره همگی براســاس الگوهای منطقی طراحی میشوند که منبع آنها
درک ریاضی است.

بسیاری از
معلمان از
پیشرفت
تحصیلی
بچههایی که
به روشهای
چرتکهای ریاضی
را آموختهاند،
شکایت دارند و
معتقدند که این
بچهها در درس
ریاضی دچار
افت تحصیلی
میشوند

سخن آخر
استفاده از چرتکه در قالب یک روش آموزشی کاری بس زیانآور است.
چرتکه تنها میتواند در یک یا دو جلسه از درس ریاضی ،برای مثالهای
آموزان کاربرد داشته باشد .چنانکه در بسیاری

عددی ،برای معلم و دانش
از مدرسههای پیشرفتة جهان نیز از این ابزار تنها به همین اندازه استفاده
میکنند .در چنین شرایطی چرتکه جانشین آموزش انگشتی یا آموزش
با استفاده از چوبکبریت ،نی ،و چیزهایی مانند نخود ،لوبیا و سنگریزه
میشــود و به معلمان اجازة تدریس یکدستتری را میدهد که آن هم
ضروری نیســت و میتوان با همان ابزارهای ســادهتر و ارزانتر کار را به
ثمر رساند.
پینوشتها

 .1بــرای مطالعــة کاملتر این مبحث مراجعــه بفرمایید به :کتاب آسیبشناســی روانی،2
نوشتة جرالد دیویســون ،جان نیل ،کرینگ ،جانســون ،2016 ،ترجمة دهستانی و حسین
شاهیبرواتی ،انتشارات ویرایش ،صفحة  469بخش مربوط به اختالل شخصیت خودشیفته.
 .2برای مطالعــة کاملتر این مبحث مراجعه بفرمایید به :کتاب مقدمات نوروســایکولوژی،
نوشتة دکتر داوود معظمی ،انتشارات سمت ،فصل پانزدهم ،صفحههای  192تا .196
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گزارش

کاهش تعداد ،افزایش محتوا و کیفیت
مقایسۀ تعداد و کیفیت کتابهای ارزیابی شده در سالهای  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷

معموالً در پایان هر دوره از فعالیت ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی گزارش یا گزارش هایی در مجله
جوانه منتشــر میشود تا ناشران در جریان روند رویدادها قرار گیرند .بیستمین دوره ساماندهی (که به بررسی
کتابهای چاپ نخست  1397اختصاص داشت) در حالی پایان یافت که در نیمه دوم سال  ۱۳۹۷ناشران با گرانی
قابل توجهی در حوزه کاغذ روبهرو شــدند .مجله جوانه با مقایسه این دوره با دوره پیشتر کوشیده است ضمن
ارائه گزارشی از روند ارزیابیها ،تأثیر این اتفاق را بر فرایند ساماندهی بررسی کند.

دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی

سال 1396
زمانی که ســامانه کنتــرل کیفیت منابع آموزشــی و تربیتی
مکتوب ،بر اساس تاریخ تنظیم شده ،ثبت کتابهای نوزدهمین
دوره فعالیت ســاماندهی (چــاپ اول  )1396را متوقف کرد،
شمارشگر دبیرخانه روی رقم  4904ایستاد .از این تعداد کتاب،
برای  4774عنوان ،یکی از دو نتیجه مناسب یا غیر مناسب رقم
زده شــد؛ اما  130عنوان یا به لحاظ زمانی نخستین بار قبل از
سال  ۱۳۹۵چاپ شده بودند ،یا به لحاظ موضوعی ارتباطی بین
آنها و آموزش و پرورش پیدا نشــد .در بین کتابهای ارزیابی
شــده در ســال  ،1396گروه کتابهای داســتانی از بیشترین
فراوانی برخوردار است .بخش گستردهای از کتابهای داستانی
بین دورههای آموزشــی مشترک هستند این کتابها در نهایت،

در شمار کتابهای مناســب دورههای تحصیلی مربوط معرفی
میشوند.
اما در بین دورههای آموزشــی ،دورههای ابتدایی و متوســطه
دوم به ترتیب با  1158و  914عنوان کتاب ،جایگاههای نخست
را اشــغال کردهاند .پیشدبستانی با  569و متوسطه اول با 532
عنــوان با فاصله کمی از هم در جایگاههــای بعد قرار گرفتهاند.
دو دوره فنــی و حرفهای و کاردانش و کودکان اســتثنایی نیز
همانطور کــه انتظار میرود ،در آخرین رده جدول جای دارند.
(جدول شماره )1
اما از نظر کیفیت ،در سال  ،1396بیشترین نسبت کتابهای
مناســب با رقم  68درصد ،در کتابهای داستانی دیده میشود.
این رقم در کتابهای آموزشــی کودکان اســتثنایی ،دورههای

جدول  .1وضعیت کتابهای ارزیابی شده در سال  ،1396بدون احتساب کتابهای مشترک
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ردیف

گروه یا دوره

مناسب

نامناسب

جمع

نسبت مناسب (درصد)

1

ابتدایی

611

547

1158

53

2

متوسطه اول

209

323

532

39

3

متوسطه دوم

302

612

914

33

4

فنی و حرفهای و کاردانش

162

143

305

53

5

پیشدبستانی

298

271

569

52

6

کودکان استثنایی

27

23

50

54

7

کتابهای داستانی

846

400

1246

68

جمع /میانگین

2455

2319

4774

51.4

ابتدایی ،فنی و حرفهای و کاردانش و پیشدبســتانی با نوسانی
اندک بین  52تا  54درصد بوده است .اما در کتابهای متوسطه
اول از  39و متوســطه دوم از  33درصد فراتر نرفته اســت .به
این ترتیب میانگین کتابهای مناســب سال  1396روی 51.4
ایستاده است( .جدول شماره )1
سال 1397
تعداد کتابهای دریافت شده توسط دبیرخانه ساماندهی در
بیســتمین دوره فعالیت آن (چاپ اول  )1397نســبت به سال
پیشتــر ،همانطور که انتظار میرفت بــه دلیل گرانی کاغذ ،با
کاهشی  13درصدی روبهرو شد .بر این اساس عناوین کتابهای
ثبت و دریافت شده در دبیرخانه به  4265عنوان رسید.
اتفــاق شــگفت و غیر قابــل انتظار ایــن بود کــه علیرغم
کاهش عناویــن کتابها ،مجمــوع صفحات ارزیابی شــده ،از
 598,427صفحه در ســال گذشــته ،به رقم  634,742صفحه

و پیشدبســتانی بــا  357عنوان رخ داده اســت و آنها را با
فاصله اندکی در جایگاههای بعد نشانده است .دو دوره فنی و
حرفهای و کاردانش و کودکان اســتثنایی نیز مانند سال قبل
آخرین ردههای جــدول را به خود اختصاص دادهاند( .جدول
شماره )2
با مقایســه جدولهای شماره  1و  ،2میتوان گفت که از نظر
کیفیت نیز ،در سال  1397بیشترین نسبت کتابهای مناسب
با  80درصد متعلق به کتابهای داستانی است که نشاندهنده
افزایشــی قابل توجه به میزان  12درصد اســت .با این وصف،
بیشــترین تغییرکیفی در کتابهای دوره ابتدایی با  18درصد
افزایش رخ داده است .در این دوره ،میزان کتابهای مناسب از
رقم  53درصد در سال  1396به  71درصد در سال  139۷بالغ
شده است .این رشد خیرهکننده احتماالً به دلیل عدم پذیرش
کتابهای کمکدرسی در این دوره رخ داده است که در اواخر
ســال  1396ورود آنها بــه مدارس ممنوع شــد .کتابهای

جدول  .2وضعیت کتابهای ارزیابی شده در سال  ،1397بدون احتساب کتابهای مشترک
ردیف

گروه یا دوره

مناسب

نامناسب

جمع

نسبت مناسب (درصد)

1

ابتدایی

600

249

849

71

2

متوسطه اول

157

202

359

44

3

متوسطه دوم

297

731

1028

29

4

فنی و حرفهای و کاردانش

163

133

296

55

5

پیشدبستان

191

166

357

54

6

کودکان استثنایی

17

9

26

65

7

داستانی

907

228

1135

80

جمع /میانگین

2332

1718

4050

57.6

(بیــش از  6درصد) افزایش یافت .به عبارت دیگر محتوای مورد
ارزیابــی نه تنها کاهش نیافت ،که روندی صعودی طی کرد و به
زبانی بهتر کتابها قطورتر شدند.
در بیــن کتابهــای ارزیابی شــده در ســال  ،۱۳۹۷گروه
کتابهای داســتانی بــا  1135عنوان همچنان از بیشــترین
فراوانی برخوردار است .اما در بین دورههای آموزشی ،جایگاه
دورههای ابتدایی و متوسطه دوم نسبت به سال پیش جابهجا
شــده است .به این ترتیب دوره متوسطه دوم با  1028عنوان
در صــدر و دوره ابتدایی با  849عنــوان در جایگاه بعد قرار
گرفته اســت .همین اتفاق بین دورههای متوسطه اول با 359

کمکدرســی در بین انواع کتابها ،معمــوالً پایینترین میزان
کتابهای مناســب را دارند( .نگاه کنید به جدولهای  6و )7
کمترین نوســان در کیفیت کتابهای مناسب دو سال ،در
دوره فنــی و حرفهای و کاردانش با  2درصد افزایش رخ داده
اســت .تنها دورهای که کیفیت کتابهای آن در سال 139۷
نســبت به سال قبل کاهش یافته اســت ،دوره متوسطه دوم
اســت که میزان کتابهای مناسب آن از  33درصد در سال
 1396به  29درصد در ســال  139۷رسیده است .این کاهش
 4درصــدی چنانکه در جای دیگری از همین مقاله نشــان
داده شده اســت ،بیتردید تحت تأثیر کتابهای کمکدرسی
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جدول  .3مقایسه تعداد کتابهای ارزیابی شده در دو سال  ۱۳۹۶و 139۷
ردیف

گروه یا دوره

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

میزان تغییر (تعداد)

میزان تغییر (درصد)

1

ابتدایی

1158

849

309-

27-

2

متوسطه اول

532

359

173-

33-

3

متوسطه دوم

914

1028

114

12

4

فنی و حرفهای و کاردانش

305

296

9-

3-

5

پیشدبستانی

569

357

212-

37-

6

کودکان استثنایی

50

26

24-

48-

7

کتابهای داستانی

1246

1135

111-

9-

8

نامرتبط زمانی و موضوعی

130

215

85

65

جمع /میانگین

4904

4265

639-

13-

*کتابهای نامرتبط کتابهایی هستند که به دلیل زمان چاپ یا موضوع کتابها غیرمرتبط تشخیص داده میشوند و مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.

بوده اســت .اجمــاالً میتوان نتیجه گرفت کــه کاهش تعداد
عناویــن کتابها در ســال  ،۱۳۹۷منجر بــه افزایش کیفیت
کتابها شده است.
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وضعیت مشارکت ناشران در سالهای  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷
چنان که گفته شــد تعداد کتابهای دریافت شــده در سال
 ،139۷نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است .گرانی کاغذ
و کاهش انتشار کتاب ،در میزان مشارکت ناشران نیز اثر گذاشته
است .مطابق آمار ،در ســال گذشته سهم ناشران شهرستانی از
کل کتابهای ارســالی  20درصد بود که امســال به 16درصد
کاهش یافته است.
از حیث میزان مشارکت ،در سال  ،1396تعداد  364ناشر در
ارســال کتاب مشارکت کرده بودند که این رقم در سال 1397
به  326ناشر بالغ شــد ( 10درصد کاهش) .همزمان میانگین
تعداد کتابهای ارســالی هر ناشر از رقم  13.5به  13.1کتاب
رسید.
در یک نگاه ســاده ،چنین برداشــت میشــود که ناشــران
شهرســتانی در ماجرای گرانی کاغذ بیشــتر آســیب دیدهاند.
بررسی میزان کاهش کتابهای دو گروه در مقایسه با سال قبل
خودشــان ،نشان میدهد که در برابر  8درصد کاهش کتابهای
ارسالی توسط ناشران تهرانی در سال  ،139۷کتابهای ناشران
شهرســتانی  32درصد کاهش یافته اســت .همچنین در سال
گذشته ناشرانی از  54شــهر در این مشارکت نقش داشتند که
امسال به  43شهر محدود شده است.

جدول  .4کتابهای رسیده بر حسب محل نشر
محل نشر

تعداد کتابها
در 1396

تعداد کتابها
در 1397

میزان کاهش
(درصد)

شهرستان

984

668

32

تهران

3920

3597

8

در هر دو ســال اخیر ،شــهرهای قم ،مشهد و اصفهان ،پس از
تهران ،به ترتیب بیشــترین سطح مشارکت را به خود اختصاص
دادهاند .از جدول شــماره  ،5آشکار است که کتابهای این سه
شــهر مهم در برابر کاهش  8درصدی ســهم تهران (جدول ،)4
بهطور میانگین  37درصد کاهش یافته اســت .شهر قم در بین
سه شهر مذکور با بیشــترین کاهش روبهرو بوده است .وضعیت
این سه ناشر شهرستانی در جدول  5مقایسه شده است.
جدول  .5سهم ناشران سه شهر مهم کشور از کتابهای رسیده
شهر

تعداد کتابها
در 1396

تعداد کتابها میزان کاهش
(درصد)
در 1397

قم

328

177

46

مشهد

182

125

31

اصفهان

142

111

22

جمع /میانگین

652

413
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وضعیت کتابهای ارزیابی شده بر حسب نوع کتاب
مقایسه وضعیت نوع کتابهای ارزیابی شده نیز ،تصویر جالبی
از کتابها ارائه میدهد .مقایســه دو جدول  6و 7نشان میدهد
نسبت کتابهای مناسب آموزشی و داستانی مناسب به مجموع
کتابهای ارزیابی شده ،هر کدام  10درصد افزایش یافته است.
بدین ترتیب که نســبت کتابهای آموزشی دانشافزایی از 55
درصد در سال  ۱۳۹۶به  65درصد در سال  139۷رسیده است؛
در همین دوره ،نســبت کتابهای داستانی از  70درصد کتاب
مناســب به  80درصد صعود کرده اســت؛ در مقابل ،کتابهای
کمکدرسی مناسب در همین فاصله زمانی با  12درصد کاهش،
از  22درصد به رقم  10درصد کاهش یافته اســت که شــایان
تأمل است.
نکته جالب توجه دیگر در مقایســه دو جدول ،شیب کاهش
انواع کتابهاســت .همانطور که اشــاره شــد ،مجموع تعداد

کتابها در ســال اخیر با کاهشــی  13درصــدی روبهرو بوده
اســت .بر اســاس دو جدول  6و  ،7تعداد کتابهای آموزشی
دانشافزایــی  11درصــد ،کتابهای داســتانی  14درصد و
کتابهــای کمکدرســی  23درصد کاهــش یافتهاند .کاهش
چشــمگیر تعداد کتابها ،در گروه ســوم ،به دلیل ممنوعیت
ورود کتابهای کمکدرســی به مــدارس ابتدایی و به تبع آن
عــدم پذیرش کتابهای کمکدرســی دوره ابتدایــی از آغاز
ســال  1397موجه به نظر میرســد .کاهش نسبت کتابهای
کمکدرسی مناسب نیز بی ارتباط با این موضوع نیست .نسبت
کتابهای کمکدرســی تأیید شــده در دوره ابتدایی باالتر از
میانگین این گروه از کتابها در دورههای متوســطه اول و دوم
بود و در نتیجه میانگین این گروه از کتابها را افزایش میداد.
با این وصف همانگونه که گفته شــد ،موضوع ،شایان توجه و
تدبیر جدی است.

جدول  .6وضعیت کتابهای ارزیابی شده در سال  1396برحسب نوع کتاب
ردیف

دوره

کتابهای
مناسب

کتابهای
نامناسب

جمع

نسبت کتابهای
مناسب (درصد)

1

کتابهای آموزشی دانشافزایی

1154

962

2116

55

2

کتابهای کمکدرسی

261

914

1175

22

3

کتابهای داستانی

1040

443

1483

70

جمع /میانگین

2455

2319

4774

51.4

جدول  .7وضعیت کتابهای ارزیابی شده در سال  1397برحسب نوع کتاب
ردیف

دوره

کتابهای
مناسب

کتابهای
نامناسب

جمع

نسبت کتابهای
مناسب (درصد)

1

کتابهای آموزشی

1223

673

1896

65

2

کتابهای کمکدرسی

89

796

885

10

3

کتابهای داستانی

1020

249

1269

80

جمع /میانگین

2332

1718

4050

57.6
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نقد کتاب

نقدی بر یک کتاب ب ََزک شده
علیرضا متولی

نام کتاب :رفتارهای سر میزی
نویسنده :جولیا کوک
ترجمه :هایده عبدالحسینزاده
از مجموعه کتابهای نردبان
وابسته به انتشارات فنی ایران
قبل از ورود به نقد و بررسی کتاب رفتارهای سر میزی خوب
است بدانیم ویژگیهای یک کتاب خوب برای کودکان چیست?
در مطالعات فنی و اصولی اصحاب پژوهش ،در مورد ویژگیهای
کتاب خوب برای کودکان ،موارد بسیاری برشمرده میشوند که
از میان آنها به این ده نکته که مورد توافق اکثر نویسندگان
جهان اســت ،اشــاره میکنم .در نهایت کتاب رفتارهای سر
میزی را با همین مالکها مورد بررسی قرار میدهم.
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 10ویژگی کتاب مناسب برای کودکان:
 .1تصویرهای کتاب کودک باید لذتبخش باشد .چیزهایی که به
لذتبخش بودن یک کتاب کمک میکنند ،داستان یا مطلبی آرام و
دلنشین است .اما این آرامش مانع از وجود هیجان در کتاب نیست.
قطع کتاب میتواند عامل جذابیت باشد .تصویرهای کتاب در رأس
ایجاد جذابیت هستند .تصویرهای کتاب ممکن است رنگی نباشند
و حتی با رنگهای جیغ و به اصطالح شاد رنگآمیزی نشده باشند.
آنچه باعث جذابیت تصویرها میشود ،خیالانگیزی آنهاست .نتیجة
همافزایی این جذابیتها در نهایت به تأثیرگذاری مجموعة آنها بر
پرورش ذهن ،خیال و ســواد مخاطب منتهی میشود که میتواند
ارزش کتاب را معین کند.
 .2کتاب باید طوری باشد که کودک بتواند خودش پاسخ سؤاالتش
را در آن بیابد .لزوماً این پاسخگویی نباید آنی باشد .کودک میتواند
پس از مدتی که توانســت محتوای کتاب را هضم کند ،به نتیجه یا
نتایجی برسد که خودش هم نمیداند از کجا به چنین نتایجی دست
یافته است .از اینرو ،کتابهایی که به آموزش مستقیم میپردازند،

به دستهای خالقیت کودک دستبند میزنند و او را به پذیرندهای
بیخاصیت تبدیل میکنند.
 .3موضوع کتاب باید برای کودک پر از هیجان و حرکت باشــد و
او را به وجد بیاورد .شــگفتی و طنز در کنار ماجراهای هیجانانگیز،
میتواند عامل مؤثری در مناسب بودن کتاب باشد.
 . 4کتاب باید بتواند محتوایی آموزشــی در دل خود داشته باشد.
داستان یا نوشتة آموزشی خوب باید بتواند به خواننده نکات اخالقی،
فرهنگی و ارزشهای مذهبی را بهطور غیرمستقیم منتقل کند.
 .5کتاب خوب شــخصیتهایی دارد که در شرایط سخت قادر به
تصمیمگیری هستند و رفتارشان شجاعانه و اخالقی است.
 .6کتاب باید فکر و اندیشه ،و احساس و خیال کودک را تغذیه کند.
کتاب نباید وســیلة وقتگذرانی تلقی شود .هیچ کاری برای کودک
وقتگذرانی محسوب نمیشود .کودک از هر کاری و موضوعی برای
کاوشگری و کشف پیرامون استفاده میکند .بازیها در کودکی پر از
لحظههای کشف و درک زندگی هستند.
وقتگذرانــی مال بزرگترهاســت .کودکان هرگــز وقتگذرانی
نمیکنند؛ مگر اینکه ما بزرگترها بخواهیم ،واین بزرگترین خیانت
به کودکان است که امکانات کشف و درک هستی را از آنها بگیریم.
 .7کــودک حتی از طریق بــازی ،رابطههایی را کشــف میکند.
طبقهبندیها را میشناســد و بسیاری از اصول زندگی را میآموزد.
کتاب در مرحلهای باالتر از بازی ،باید همان نقشی را داشته باشد که
بازی برای کودک دارد .از نگاه نگارنده ،کتاب میتواند اســباببازی
سخنگوی کودک تلقی شود .سخنگویی ساکت و بیصدا که همچون
مرشدی نامرئی کنار کودک زندگی میکند و یکی از شخصیتهای
زندگی او میشود.
 .8کتاب خوب باید تجربــة زندگیهای دیگر را در اختیار کودک
بگذارد .در غیر این صورت ،کتاب مثل تماشــای گذر یک کبوتر از
جلوی چشمان اوست.
 .9محتوای کتاب ،اعم از داستانی یا آموزشی و یا اطالعرسانی ،باید
عاری از نصیحتپردازی باشد .کودکان با کتابهایی که محتوای آن
نصیحتپردازی باشد ،ارتباط برقرار نمیکنند.
 .10کتاب خوب باید نویســندهای کاربلد و تصویرگری شایســته
داشــته باشد که هم تکنیک روایت را میشناسند و هم روانشناسی
مخاطب را .نویسنده الزم نیست تخصص روانشناسی داشته باشد،
اما باید کودکشــناس باشد و بداند که چگونه باید خیال و احساس
کودک را نه در چنگ بگیرد ،بلکه پروازش بدهد.
نگاهی کلی به ماجرای درون کتاب رفتارهای سر میزی
ناشــر در ابتدای کتاب نامة نویسنده را خطاب به کودکان ،والدین
و مربیان منتشر کرده است .در این نامه نویسنده اطمینان میدهد
که کتابــش به کودکان کمک میکند که در همة مراحل زندگی از
مهارت حل مســئله کمک بگیرند و در شعاری اعالم میکند« :برای
اینکــه به کودکان آموزش بدهیم ،باید دنیــا را از دریچة دید آنها
بنگریم».
راوی داســتان یک میز ناهارخوری اســت؛ یــک میز ناهارخوری

بداخــاق و موعظهکننده .در اولین تصویر ،میز تابلویی در دســت
گرفته است و روی آن نوشته :حواست باشد که خوب رفتار کنی.
و در سخنانش میگوید :من به تو میگویم که چطوری باشی .در
صفحة بعد از آداب نشســتن ســر میز غذا سخن میگوید و کمکم
شروع میکند به امر و نهی کردن :این کار را بکن و آن کار را نکن.
بچهها دقیقاً از اینکه کسی به آنها اینگونه بگوید حواست باشد،
دوری میکنند .اگر حتی به شــکل ظاهری دوری نکنند ،از لحاظ
عاطفی ،از گویندة آن دور میشوند .بچهها کافیست بفهمند کسی
میخواهــد به آنها درس زندگی بدهد .بهطور غریزی راهشــان را
میگیرند و میروند.
شخصیت کتاب باید بتواند دست کودک را بگیرد و در خالل ماجراها،
خوبی یا بدی رفتارهایی را به او نشــان بدهد .نویسنده تا آخر کتاب
نکات مهم آموزشیاش را با امر و نهی کردن به خواننده دیکته میکند.
ولی مشــکل اصلی کتاب به نظر نگارنده این متن در صفحة ششم
بروز میکند (کتاب شمارة صفحه ندارد):
«اگر رفتارت سر میز غذا خوب نباشد ،دیگران میبینند و از روی
همان دربارة تو نظر میدهند».
و از همینجا کودک را با غلطترین آموزة زندگی آشــنا میکند .و
درواقع قصد دارد به کــودک بگوید :کارهای بعدی که باید آنها را
انجام بدهی یا ندهی ،برای این اســت که دیگران نظر خوبی دربارة
تو داشــته باشند .این نوع تربیت دقیقاً ریشة بسیاری از مشکالت و
اختالالت شــخصیتی در بزرگسالی افراد است؛ زندگی برای تأمین
نظر دیگران .انجام کارهای خوب برای اینکه دیگران نسبت به ما نظر
خوب داشــته باشند و نه انجام کارهای خوب برای اینکه انسان باید
کارهای درست را انجام بدهد.
در صفحــة هفــت میگوید« :قبــل از اینکه پیش من بنشــینی،
دستهایت را بشور .نمیخواهم میکروبهایت روی من پخش بشوند».
احتماالً نویســنده خواسته طنزی را به کار بگیرد؛ اما طنزی است
که جواب مناسبی نمیدهد و بیشتر حال خواننده را میگیرد .ممکن
است در فرهنگ کشوری که نویسنده در آن زندگی میکند ،جواب
بدهد ،اما در فرهنگ ما اولین برداشت مخاطب این است که :چه میز
لوسی! و همذاتپنداری مخاطب را با راوی داستان مچاله میکند.
در اینجاست که نقش مترجم حاذق اهمیت خود را نشان می دهد.
مترجم باید در برگردان اثر ذوق و فهم مخاطب محلی خودش را در
نظر بگیرد .در ترجمه اشکاالتی نظیر آنچه گفته شد وجود دارد که
باید یک متخصص ترجمه به آنها بپردازد .اما ازمنظر نثر و نگارش
من میتوانم بگویم که این متن دچار اشکاالتی است.
نکات آموزشــی مندرج در کتاب خوب هستند و الزم است بچهها
آنها را بیاموزند؛ ولی بچهها بــا امر و نهی نمیآموزند .بلکه بهطور
غیرمســتقیم آموزش بهتری میبینند .مثال در صفحة  7میگوید:
«میدانســتی که آداب غذا خوردن خیلی مهم اســت؟» اول اینکه
واژة آداب باید برای بچهها توضیح داده شود .چون واژهای تازه است
که محتوای آن را باید برای بچهها شــکافت .سپس مینویسد« :این
آداب فقط مربوط به خوردن نیســت .مهربان بودن ،مالحظة بقیه را
کردن و توجه داشتن به احساسات دیگران هم جزو این آداب است».

خب در اینجا نویســنده ســه موضوع را پشت ســر هم میآورد.
موضوعهایی که برای تثبیت مفهوم در ذهن کودک به توجه بیشتر
نیاز دارد .هر کدام از این واژهها باید توضیح داده شــوند تا در ذهن
کودک بنشــینند .ممکن است گفته شــود که در بقیة کتاب اینها
توضیح داده میشــوند .درست اســت و تا حدودی هم توضیح داده
شدهاند؛ ولی صفحهبند کتاب میتوانست این سه عبارت را جدا کند
و بزرگتر نشان بدهد تا کودک هم بداند این عبارتها مهم هستند
و بداند که در کتاب با این عبارتها بیشتر آشنا خواهد شد.
این موضوع نشــان میدهد که هر کتابی که هر خارجی نوشــت،
دلیل بر خوب بودن آن نیست.
نکتة دیگر این اســت که ما میتوانیم از کتابهای نویســندگان
خارجی اســتفاده کنیــم ،اما وقتــی داریم مهارتهــای زندگی را
میآموزیم ،باید به بومیســازی دســت بزنیم .آداب غذا خوردن در
سراســر دنیا ممکن است مشــابهتهای زیادی داشته باشند ،اما در
کشور ما آداب دیگری هم دارد .همان رفتار سر میزی میتواند ایرانی
باشد .مث ً
ال شروع غذا خوردن با نام خدا و پایان آن با شکرگزاری .این
کتاب و احتماالً کتابهای دیگری از این مجموعه باید گرفتار همین
موضوعها باشند .ناشر میتوانست با همین تصویرها ،قصهای مبتنی بر
فرهنگ بومی خودمان بنویسد .اگر بحث وفاداری به نویسنده مطرح
باشــد ،این کتاب بههیچوجه کتاب مناسبی نیست .خود نویسنده به
شــعاری که داده است وفادار نبوده و اصوالً مسئلهای در کتاب وجود
ندارد که مخاطب با مهارت حل مسئله به حل آن بپردازد.
با توجه به نکات گفته شــده ،این کتاب را برای کودکان معصوم
خودمــان مناســب نمیبینم و امیدوارم ناشــران بــه انتخابهای
دقیقتری دست بزنند .اگر قرار است به ثروت دست بیابند ،با اجناس
بزک شده چنین کاری نکنند.
نکتة پایانی
متأسفانه ناشران عزیز ما متوجه این موضوع نیستند که خارجیها
هم کتاب ضعیف تولید میکنند و مورد نقد کارشناســان خودشان
هستند .امروزه خیلی از ناشرانی که مدعی خرید کپیرایت از مؤلفان
خارجی هســتند ،میدانند و ما هــم میدانیم که ارزانقیمت بودن
برخی تألیفات به این دلیل است که در جهان بازار خوبی ندارند .در
واقع بیشتر این آثار اجناسی هستند که یا رایگاناند و یا ارزانقیمت.
ناشران بهتر است از نویسندگان داخلی حمایت کنند که خودیها
خیلی بهتر از همکاران خارجی خود مینویسند.
تأسف بیشــتر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم بیتوجه
به نکات فرهنگــی و تربیتی به برخي از اين كتابها بدون توجه به
تأثیرات فرهنگی آن مجوز میدهد.
از ســوی دیگر ،بازار کتابهای مهارتهای زندگی هم داغ است و
ناشران با سرعت و در مسابقهای مثالزدنی ،بدون توجه به تأثیرات
فرهنگی اینگونه کتابها،دنبال متنهایی هســتند که فقط عنوان
مهارتهای زندگی را داشته باشد.
عوارض ناگوار اینگونه کتابها در سالهای بعد ظهور و بروز پیدا
خواهد کرد.
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عبدالعظیم کریمی ،مدیر مطالعات بینالمللی تیمز و پرلز در ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت ،با استفاده از
ادبیات ،شوریدگی ،نکتهسنجی و همچنین شناخت واقعانگارانه از تعلیموتربیت ،برای تغییر در نظام باورهای اهالی تعلیموتربیت
بسیارکوشیده است .او در این وادی عاشقانه قدم میزند و به راههای عملی خروج از بنبست تعلیموتربیت میاندیشد.
او همانگونه که خود در این کتاب اشاره میکند ،راه خروج از بنبست تعلیموتربیت را دستیابی به یک نظام برنامهریزی منسجم
میداند که بدون تردید ابتدا باید به یک فلسفه متکی باشد .وی همواره کوشیده است ،آن فلسفهای را که بتواند زیر بنای تغییر
واقع شــود ،بر مبنای ادبیات پر بارسرزمینمان ،با کالمی رازآلود تبیین کند .زیرا آنچه که جامعة تعلیموتربیت از آن غافل است،
داشــتن فلسفهای قوی اســت تا بر مبنای آن بتوان راه برون رفت از مشکالت تعلیموتربیت را پیدا کرد .او تالش دارد ،متولیان
تربیتی جامعه را وادار کند که از کجاندیشی بپرهیزند.
کریمی همواره با چاپ کتابهای جدید در این زمینه کوشــیده اســت ،ابتدا با آگاهی بخشیدن به برنامهریزان تعلیموتربیت
آنها خود بتوانند به شناختشناســی سلبی و معرفتشناسی تنزیهی دســت یابند .امید است برنامهریزان نظام تربیتی صرف ًا
برآموختههایی که حاصل عادتهای ســنتی است ،تکیه نکنند تا در این مسیر بتوان خط بطالن بر آموزش رسمی کشید و آغازی
برای تربیت فطری و طبیعی باشد .وی برای رسیدن به این مهم از هیچگونه تالشی فروگذار نکرده است.

هــر قدر زمان به جلو میرود ،مشــکالت تربیتی مبتالبه نظام
آموزشوپــرورش بیشــتر خود را نشــان میدهنــد و توجه به
دیدگاههای تربیتــی دکترعبدالعظیم کریمی که به ظاهر نگاهی
وارونه به تعلیموتربیت دارد ،بیشتر ضرورت پیدا میکند.
ـ این نگاه وارونه که گفتم به آن جهت است که ما به دلیل رفتار
تضادمند با مســائل تربیتی ،تربیت را به پوستینی وارونه تبدیل
کردهایم .بنابراین وقتی کسی درک درست و عمیقی از رفتارهای
تربیتی پیدا میکند و حقیقت تربیت را میفهمد ،نگاه عموم به او
این اســت که دیدگاهها و نظراتش وارونهاند .یعنی دقیقاً برعکس
آن چیزی است که ما از تربیت فهمیدهایم .در صورتی که حقیقت
چیز دیگری است و آنچه که وارونه است ،نگاه ماست.

نگاه حقیقی به تربیت همان نگاه تنزیهی و مباح دانستن تربیت
از القای باورها و دانســتههای خود به دانشآموزان است .کشف
حقیقت توسط دانشآموزان همواره خالئی بزرگ در نظام تربیتی
ما بوده اســت .این مشکل همواره ناشــی از تالش بیوقفة نظام
آموزشوپرورش اســت ،برای دانایی دانشآموزان با ابزار تحمیل.
این است و جز این نیست و امر و نهی .غافل از اینکه همین رفتار
ضدتربیتی مانع دانایی منزه میشود؛ آنگونه دانایی که فرد خود
عامل و فاعل آن است .دستاندرکاران نظام تعلیموتربیت همواره
میکوشند که این مسائل و مشکالت را حل کنند ،ولی گره کور
این دور باطل همچنان خود باقی است و نظام سیاسی و تربیتی
را نیز به پرسش وا میدارد! این گفتار نقد آلود در پی آن است که

تلنگری بر باورهای غلط تنیده بر نظام تربیتی باشد.
کریمی در این کتاب اشاره میکند« :آگاهی قلبی در ساحت
بی ذهنی اتفاق میافتد ،اما دانستن قالبی در ساحت ذهن
اندوخته میشود  ...در اولی دانش به بینش میانجامد و در
دومی در حد دانستن و حفظ کردن کلمات و حمل واژگان
بیروح و بیمعنا متوقف میشود».
او در ایــن نوع آگاهی به نقش زمان اشــاره میکند .ذهنی که
با قرار گرفتن در مدار زندة جهان در حال ظهور و حضور اســت،
در زمان حال زیســت میکند و ذهنی که منزه ازگذشته و آینده
نیست ،اســیرموهومات ،مرده و منجمد است .نتیجة نگاه سلبی
و تنزیهی به تعلیموتربیت این اســت که مــا نمیتوانیم عوامل
خوشبختی و سعادت را برشماریم ،بلکه صرفاً میتوانیم بگوییم
کــه چه چیزهایی مــا را به خوشبختی نمیرســانند یا بدبخت
میکنند؛ تا به این وســیله بتوانیم آنچــه را که در فطرت خود
داریم ،کشف کنیم.
حرکت بر مدار هيچ آموزي و هيچ انگاري
بر این اساس ،گام نخست نگاه کریمی در تعلیموتربیت تنزیهی
حرکــت بر مدار هیچآموزی وهیچانگاری برای تخلیة ذهن و دل از
اوهام شناختی و جهتگیریهای شخصی و پیشداوریهای جعلی
است تا به واسطة آن ،نیمة مثبت وجود بشر که همان فطرت اوست،
خود عهدهدارکشــف شــود و هر کس به روش خود سرنوشتش را
خلق کند .نه اینکه بهعنوان مســئول تربیتی برای همه یک نسخه
بپیچیم و دانشآموزان را به اسارت تعلیموتربیت تحمیلی و بندگی
اندیشههایی در آوریم که ما بهعنوان مسئوالن تربیتی جامعه خالق
آنها هستیم .در این صورت فطرت دانشآموز که مهمترین عنصر
برای ساخت یک ذهن خودساخته از جانب اوست ،هیچ نقشی در
زایش فکریاش ندارد .بنابراین او همواره اندیشههای دیگران را که از
خالقیت تهی است ،تکرار میکند و در مدار افکار دیگران میچرخد
که در عمل ناتوان خواهد بود .خیل عظیم تحصیلکردگان بیکار
که فاقد سؤال ،نوآوری و جوشش از درون هستند ،محصول این طرز
تفکر است که صرفاً قصد دارد ،ذهن دانشآموز را بدون هیچ اندیشه
و جوششی از درون ،پر از معلومات کند.
در صورتیکه در باور عبدالعظیم کریمی بیتالشی و خاموشی از
جانــب مربی یا معلم فعالترین مداخله برای کمک به دانشآموز
است تا از درون بجوشد .این روش بنیاد تربیت ایجابی را از ریشه
متالشی میکند .بر ایناســاس دانشآموز باید خود خالق افکار
خود باشــد و برای تمام مســائل زندگی خود بیندیشد و راهحل
ارائه دهد .در نگاه وی این امرحاصل نمیشود ،مگر با تغییر نظام

برنامهریزی درسی و آموزش نیروی انسانی و سبکهای مدیریتی.
همچنین تبدیل تعلیموتربیت تنزیهی که پاک و مباح ازدســتور
و تحمیل مطلقانگاری اســت ،به گفتمانــی غالب در همة ابعاد
زیستی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی.
گفتمان غالب این کتاب هیچآموزی و هیچانگاری است و آنچه
جز تخلیة ذهن دانشآموز از آموختهها نیســت ،تا خود در یک
جوشــش درونی به کشــف نایل آید .آنگاه لذت آگاهی را درک
میکند و آگاهی را باری بر دوش خود احســاس نمیکند ،بلکه
او ســوار بر موتور آگاهی خواهد بود و این آگاهی و بینش زندگی
را برای او آســان میکند .در این صورت او خالق و خودباور است
و خود را انســانی توانا و قدرتمند میبیند که در گردونة ســخت
زندگی خود را نهتنها حالل مشکالت خود میداند ،بلکه میتواند
به مشکالت اطرافیان و جامعه بیندیشد و برای حل آنها به تفکر
بپردازد .در حال حاضر ناتوانترین افراد جامعة ما فارغالتحصیالن
این نظام تربیتی هســتند که با تحصیالت باال ،بدون هیچ بینش
و آگاهی خودجوش و بیبهره از مهارت و خالقیت ،منتظر دست
مسیحایی منجی برای خود هستند .اما افرادی که بدون مداخلة
نظام تربیتی و خودجوش و رها وارد چرخة زندگی شــدهاند ،در
بازار کسبوکار بسیار موفق بودهاند.
ـ البتــه این به معنای انکار هر گونه تحصیالت عالی نیســت.
باالخره کســانی هم هســتند که بهصورت اتفاقــی در این نظام
تربیتی توانســتهاند از درون بجوشــند و موفق هم باشند .شاید
عوامــل دیگری از جمله تربیــت دوران کودکی و انطباق بعضی
روشهای نظام تربیتی بر شخصیت آنها ،و وجود معلمانی آگاه
کــه بدون اینکه تحتتأثیر نظام تربیتی باشــند ،خالقانه طوری
با دانشآموز رفتار کردهاند که آنها توانســت ه اند خود را در این
گمگشته بازار پیدا کنند .کم نیستند معلمان خالق و پویایی که
تا حدی از اســارت نظام تربیتی خود را خالص کردهاند ،ولی به
هــر صورت آنها نیز در قطاری هســتند که با این نظام تربیتی
مجبورند هماهنگ و هممســیر باشــند .آنچه مورد انتقاد است،
فضای کلی حاکم بر تعلیموتربیت اســت که ریشه در تحمیل و
پرکردن ذهن با کتابهای درسی دارد؛ بدون اینکه در این رفتار
غیر کنشمند در ذهن دانشآموز بینش و زایشی ایجاد شود.
در شــناخت ذات اقدس حق نیز این نکته صادق است که باید
ذهن را از آنچه در مورد خدا میاندیشیم ،پاک و منزه کنیم«.لیس
کمثله شی» (شوری )11 /چیزی مثل او نیست.
هر چه اندیشی پذیرای فناست
آنچه در اندیشه ناید آن خداست (مولوی)
نتیجه اینکه تــا از آموختههای خودانگارانه خالی نشــویم ،به

دانشآموز
باید خود خالق
افکار خود باشد
و برای تمام
مسائل زندگی
خود بیندیشد و
راهحل ارائه دهد
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داشتن آرمانهای
واال و فلسفهای
که تکیهگاه
نظام تربیتی
باشد ،بسیار
ضروری بهنظر
میرسد ،اما
چیزی که خأل آن
احساس میشود،
دستیابی به یک
نظام برنامهریزی
براساس
فلسفهای قوی
است
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حقیقت و شناخت واقعانگارانه دست پیدا نمیکنیم.
وی در بخــش دیگری از این کتاب ،به کتاب «معلم نادان» ،اثر
ژاک رانسیر اشاره میکند که از فلسفة ژوزف ژاکتو بهره برده است.
ـ ضربالمثــل معروف «کوری عصاکش کور دیگری اســت»،
دقیقــاً گویای همین روش آموزش در نظریة ژاکتو اســت .یعنی
کور و نادان میتواند کور و نادان دیگری را راهنمایی کند .او اعالم
میکند افراد درس ناخوانده و حتی آدمهای کمســواد میتوانند
بهتنهایــی بدون آنکه معلمی چیزی برایشــان توضیح بدهد ،هر
چیــزی را که میخواهند یاد بگیرنــد و در مقابل اعالم میکند:
معلمها هم میتوانند چیزهایی را درس بدهند که خودشــان از
آنها بیخبرند ».رانسیر تالش میکند ،هر گونه رابطة بین مربی
و دانشآمــوز را که مبتنی بر اقتدار و مرجعیت باشــد ،از میان
بردارد« .او با حذف آموزش ،معلمان نادان و هیچ دان را ستایش
میکند که در اینجا البته هدف نفی آموزش و دانایی نیست ،بلکه
هدف نهایی آن تهیسازی ذهن از باورهای تحمیلی و غنی کردن
آموزش اکتشافی است و برجسته کردن سهم یادگیرنده در خلق
دانش و بینش خویش است تا از این رهگذر تعلیموتربیت از دام
بستههای آموزشی و آموزشهای بستهای رهایی یابد».
آشکار شدن تربيت فطري
کریمی در بخش تعلیم و تأدیب تنزیهی به تربیت فطری اشاره
میکند .وی معتقد است :هر آنچه که شما آرزو میکنید در آینده
فرزندتان داشته باشد ،همین االن بیمنت همة آنها را دارد .فقط
کافی اســت به آنها پی ببرد و آنها را آشکار کند .نیازی نیست
از بیرون به او تزریق شــود .او در این قسمت از شعر «آب را ،گل
نکنیم» اثر سهراب سپهری بهره میگیرد و میگوید:
ـ گرچه آب از سرچشمه زالل است ،ولی با دستکاری ما آلوده
و ناپاک میشود« .همة مصیبتهای تربیتی از آنجا آغاز میشود
که اولیا و مربیان با نیت عاشقانه و دلسوزی ناشیانه آستین همت
باال میزنند تا کودکان مســتقر در مدار فطرت را به خواســت و
مصلحت جامعه مطابق با ذهنیت و ســلیقة خود تربیت کنند»...
یعنی والدین با دســت کاری طبیعت کودک او را از مدار طبیعی
و ریــل فطری خارج میکننــد .آب را گل نکنیم .چه گوارا این
آب! چه زالل این رود! مردم باالدســت چه صفایی دارند!  ...یعنی
فطرت سپید وطبیعت پاک کودک را با تربیت کردن سیاه نکنیم.
فطرت ناب او را با آموزشهای تحمیلی تیره و تار نکنیم .صداقت
و یکرنگی را به نام آموزش اخالق و اخالق آموزشــی نابود نکنیم.
دین و دیانت حنیف را با دیندهی و دیننمایی معدوم نکنیم و ...
عبدالعظیــم کریمی در بخــش دیگری از این کتــاب یادآور
میشــود« :رنج وبدبختی انســان از آنجا شدت گرفت که انسان
اراده کرد زندگی خود را از هر گونه رنج و بدبختی تهی کند .آن
گاه زندگیاش سراسر رنج و بدبختی شد .آنگاه آنچه مردم فطرتاً

میدانستند ،نابود شد و به دانش و سواد کتابی و حفظی که عین
بیسوادی است ،روی آوردند».
در ستایش هیچ گویی وی بیان میکند« :امروزه اهمیت سکوت
در تعلیموتربیت نهتنها فراتر از آداب و آیین انضباطی است ،بلکه
به مثابه فضای تعلیقی و زیباییشناســانه برای پرورش خالقانه و
نوآوری ارتقا یافته است».
طنزي تلخ و سياه براي دور شدن از معناي زندگي
در بخش پایانی کتاب او به «معناگرایی تنزیهی» اشاره میکند
و معتقد اســت :تالش برای معنادار کردن زندگی ،طنزی تلخ و
سیاه است برای دور کردن خود از معنای زندگی.
ـ در ایــن نگاه آنچه که برای درمــان درد صورت میگیرد ،به
ریشــة درد نمیپردازد؛ بلکه درد را از حس شــدن و دیده شدن
پنهان میکند .این درمان به جای زدن ریشــة درد ،شــاخهها و
عالئم درد را حذف میکند و منابع تولید درد همواره وجود دارند.
کریمی این درمان بیریشه را «روان درمانی زرد» مینامد که
به جای کشف معنا از درون به ساخت معنا از بیرون متکی است.
ـ چکیــدة هیچآموزی در یک کالم این اســت :ذهن و دل باید
همچون آینه «هیچآموز» و«هیچ انگاشــت» شود تا همهچیز آن
همانگونه که هست ،نمایان گردد .وقتی ذهن از هر چیزی پاک
و منزه شد ،آنگاه نور آگاهی طبیعی بر آن میتابد و این حاصل
نمیشــود مگر اینکه ما کمتر دغدغة تربیت داشته باشیم ،چون
هر اقدام ناشیانهای کار را خرابتر از آنچه هست میکند .بگذاریم
حداقل تربیت مســیر طبیعی خود را طی کنــد و دانشآموزان
همواره روحیة کنجکاوی فطری خود را از دست ندهند .با تربیت
وارونه آنها را به ورطة نابودی نکشانیم.
نظر نگارندة این سطور در باب دستیابی به یک نظام ساختارمند
و راهبرد عملیاتی برای نجات تعلیموتربیت از سیاهچالهایی که
در حــال بلعیدن آن هســتند ،چیزی جز واقعانــگاری و نگاهی
زمینی به تعلیموتربیت نیســت و این حاصل نمیشــود مگر با
نگاهی عملگرایانه و برنامهمحور.
داشتن آرمانهای واال و فلسفهای که تکیهگاه نظام تربیتی باشد،
بسیار ضروری بهنظر میرسد ،اما چیزی که خأل آن احساس میشود،
دستیابی به یک نظام برنامهریزی براساس فلسفهای قوی است که
این فلســفه و نگاه فاخر و وزین به تعلیموتربیت از جانب نویسندة
کتاب به خوبی تبیین شده اســت .آنچه ضروری به نظر میرسد،
آگاهی بخشیدن به برنامهریزان و دستاندکاران نظام تعلیموتربیت
است .توصیه میشــود ،این کتاب به در خواست سازمان پژوهش
توســط نویســندة محترم یا افراد صاحبنظر خالصه و در اختیار
مؤلفان کتابهای درســی ،معلمان و بهخصوص در اختیار رؤسای
ارشد وزارت آموزشوپرورش قرار گیرد تا بر مبنای آن برنامهریزی
آموزشی صورت گیرد.

نام کتاب  :ستاره
نویسنده :محدثه گودرزنیا
انتشارات :آفرینش
سال نشر1396 :

کتاب ســتاره ،داســتانی بلند اســت بــا درونمایــة خانوادگی-
روانشــناختی .نویســنده به موضوع نامــادری ،ازدواج دوم پدر و
دغدغههای نوجوانی  14ـ  13ســاله به نام ســتاره و کنار نیامدن او
با ازدواج دوم پدر میپردازد .راوی و شــخصیت اصلی داستان ستاره
است .او مادرش را بر اثر بیماری سرطان از دست داده و اینک پدرش،
بهروز که متخصص اطفال اســت ،با زنی از افغانســتان به نام ماللی
ازدواج کرده است .شوهر ماللی به دست طالبان کشته شده است .او
کودکی ششساله به نام فریماه دارد.
از آنجا که پدر فریماه را طالبان مقابل چشمانش کشتهاند ،زبان فریماه
بند آمده است و نمیتواند حرف بزند .ستاره احساس میکند ،ماللی و
دخترش جای مادر او را گرفتهاند و به هیچ عنوان حاضر نیست با این
موضوع کنار بیاید .با اینکه ماللی رفتاری بسیار مهربان دارد و میکوشد
موقعیت ســتاره را دریابد ،ولی ستاره با رفتارهای پرخاشگرانه و کمی
توهینآمیزش ،نشان میدهد که دوست ندارد ماللی به او نزدیک شود.
ســتاره در صدد است ماللی را به افغانســتان برگرداند ،پس نقشهای
میکشد که فریماه را به نوعی گموگور کند.
روزی کــه ماللی برای گرفتــن گواهینامة رانندگی از خانه بیرون
میرود ،ستاره از مدرسه به خانه برمیگردد و با فریماه راهی خیابانهای
تهران میشوند .آنها بعد از طی مسافتی با ماشین و مترو ،از «امامزاده
صالح» ســر در میآورند .ستاره فریماه را آنجا رها میکند و به بیرون
از امامزاده میگریزد .در آن شــب ســرد برفی ،او سوار خودروی مرد
جوانی میشــود که ظاهرا ً قصد کمک به ســتاره را دارد .اما ستاره به
خاطر حرفهایی که مرد جوان میزند ،از خودروی او پیاده میشود و
دوباره به امامزاده بر میگردد و فریماه را در اتاقک حراست پیدا میکند.
زمان داســتان در گذشته و حال روایت میشود و نویسنده مدام به
گذشــته برمیگردد و خاطرات خودش را با خانوادهاش مرور میکند

نقد کتاب

نرگس افروز

گرمی با هم بودن

و اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرار میدهد .داســتان در خانه،
خیابانها و امامزاده و در فصل زمستان اتفاق میافتد.
ســتاره با خودش در کشــمکش اســت .از خود میپرسد فریماه را
کجــا گم و گور کند که نتوانند پیدایــش کنند .اما هر کاری میکند
نمیتواند با این موضوع کنار بیاید .سرانجام میبینیم ،عوامل و پیرنگ
داستان طوری چیده میشوند که ستاره نمیتواند بر احساس دخترانه
و نوجوانی خودش غلبه کند و فریماه را به جایی میرساند که هم زبان
بستهاش باز میشود ،هم به مادرش میرسد .خود ستاره نیز سرانجام
با ماللی و پدرش کنار میآید .حرف اصلی نویسنده در همینجاست
که :آنچه باعث درمان دردهای اصلی ما میشــود ،برگشتن به آغوش
طبیبان آسمانی و کمک خواستن از درگاه این بزرگواران است .بهروز با
اینکه پزشک است و ظاهرا ً میتواند دردهای جسمانی دیگران را درمان
کند ،ولی نمیتواند مشــکل دخترش را حل کنــد و او را به خودش
نزدیک سازد .عاقبت نویسنده این مشکل را با بردن ستاره به امامزاده
حل میکند .پای همة خانواده را به امامزاده باز میکند و در اینجاست
که خانواده دور هم جمع میشــوند و مشکالت حل میشوند .سرمای
زمستان هم جای خودش را به گرمی دور هم بودن خانواده میدهد.
برخی ضعفهای داستان از این قرار است:
ما نمیدانیم بهروز که متخصص اطفال و از طبقة اجتماعی باالیی
اســت ،چگونه با آرزو ،مادر ستاره که سطح اجتماعی پایینتری دارد،
ازدواج کرده است.
علت رفتارهای افسانه (خالة ســتاره) با بهروز چیست که با هم
کنار نمیآیند؟
بهار ،عمة ستاره ،از کجا میداند که فریماه را ستاره با خودش برده
اســت و مدام به او تلفن میکند و به صورت غیرمستقیم میگویدکه
فریماه با اوست؟ در طول داستان به این موضوع اص ً
ال اشاره نشده است.
با اینکه نویسنده سعی میکند از زمستان و سردی آن حرف بزند
ولــی جمالت نمیتواند حس زمســتان را القا کند و تقریباً باید گفت
زمستان ،زمستان باورپذیری نیست.
اشاره به بیمارستان تجریش که عمو ناصر در آن کار میکند ،در
لحظات آخر کام ً
ال غیرمنتظره مطرح میشود .انگار نویسنده جمله کم
میآورد و یکباره این جمله را به داخل داســتان پرتاب میکند تا راه
حلی برای ستاره باز کند.
اینکه ستاره سوار خودروی مرد جوان میشود ،قابل باور نیست.
نمیتوان باز شدن ناگهانی زبان فریماه را باور کرد.
رفتارهای پرخاشگرانة ستاره را میتوان تحمل کرد ،ولی رفتارهای
توهینآمیز و گاهی بیادبانه او قابل پذیرش نیست .نویسنده میتوانست
این نوع رفتارها را تعدیل کند.
از نقاط قوت این داســتان ،پرداختن به دغدغههای نوجوانان ،جنگ
طالبان در افغانستان ، ،مهربانی مردم ایران ،و نیز پرداختن به جایگاه
اولیاءاهلل در حل مشکالت انسانهاست.
نویســنده به زیبایی توانسته است مهربانی و مظلومیت ماللی را به
خواننده انتقال دهد .معصومیت فریماه کام ً
ال در داستان احساس و به
خواننده منتقل میشود .چند بار استفاده از اصطالح «پر و پخش» ،در
ارتباط با موهای فریماه کام ً
ال پر و پخش بودن زندگی فریماه را نشان
میدهد که بسیار خوش نشسته است.
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نقد کتاب

هنرخوب
گوش دادن

نام کتاب :هنر گوش دادن
چاپ اول سال 1396
ناشر :دانش آفرین  /رشد اندیشه
نویسنده :مایکل پی نیکولز
مترجم :روحاهلل میرزا آقاسی

علیرضا غالمی

کتاب «هنر گوش دادن» ،نوشتة مایکل پی نیکولز است که آقای روحاهلل میرزاآقاسی آن را به فارسی ترجمه و برخی از تجربیات
مشاورهای خود را به آن اضافه کرده است .نام اصلی کتاب «هنر گمشدة گوش دادن» است که نسخهای از آن پیش از این توسط
خانم اکرمی ترجمه شده است .کتاب در  13فصل به همراه تمرینهایی برای تقویت مهارت گوش دادن ،گردآوری شده است.

با نگاهی موشکافانه به محتوای اثر متوجه میشویم ،نویسنده
در چهار بخش کلی به موضوع اصلی خود پرداخته است:
 .1در بخش مقدماتی این پرســش اساسی مطرحشده است:
اهمیت گوش دادن در زندگی ما چیســت؟ فصل از همان ابتدا
با مثالهایی از فرهنگ ایرانی شــروع شــده و با نثری روان و
ســاده ادامه یافته اســت .مترجم همانطور که در پیشــگفتار
اشــاره کرده ،توضیحات تکمیلی و مثالهای مشــاورهای خود
را در قالب تألیف بدان افزوده اســت .این قســمت پس از نگاه
اجمالی به اهمیت گوش دادن و بررسی مثالها ،با آوردن شش
تمرین برای خواننده پایان مییابد.
 .2بخــش دوم مربوط به تأثیر خوب گوش دادن در ارتباطات
روزمره اســت .در دو فصل دوم و ســوم به بررسی تأثیر گوش
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فرادادن صحیح بر رشــد شخصیت کودک پرداخته شده است.
مخاطبان بــه اختصار در جریان مراحل شــکلگیری زبان در
مراحل متفاوت رشد و تأثیر ارتباط والد ـ کودک بر این فرایند
قرار میگیرند .مطالعة این بخش بهویژه برای مربیان و والدینی
که فرزند کوچک دارند ،مفید است.
در ادامة این بخش به نقش عوامل بازدارندة ارتباط میپردازد.
هنگامیکه شــنونده از مهارتهای کافــی برای گوش فرادادن
برخوردار نباشــد ،فرایند مکالمه آســیب میبیند .توصیهها و
مثالهای این قسمت نیز برای مخاطبان فایدهبخش است.
با مطالعة یکسوم از کتاب مخاطب با آزمون سنجش شناخت
عادتهای شــنیداری ،شامل  25پرسش آشــنا میشود و در
صــورت اجرای آزمون ،در پایان فصل بــه کمک کلید تصحیح

میتوانــد میزان مهارت گوش دادن خــود را ارزیابی کند .قرار
دادن آزمون ســنجش شناخت عادتهای شنیداری گام خوبی
در جهت تعامل با خواننده اســت که میتواند انگیزة خوبی در
جهت دقت بیشتر به راهکارهای پیشنهادی نویسنده باشد.
 .3در بخــش آموزش مهارتها ،بر همدلی و توجه به گوینده،
بدون دخالت احساسات و مســائل شخصی ،تأکید شده است.
نویسنده در فصل  4به ویژگیهای فردی (شامل عالقهمندی به
گوینده ،بردباری ،کنترل عواطف ،عادتهای نامناسب همچون
نصیحــت کردن ،بذلهگویی هنگام گــوش دادن به مخاطب ،و
توصیههای غلــط) ،در (فصل  )5به عوامل بازدارندة شــخص
(شــامل بروز احساســات درونی همچون خشم و پیشداوری
هنگام صحبت) و در فصل  6به خودآگاهی از احساسات درونی
(شامل حقارت ،اضطراب و عزتنفس پایین) پرداخته است.
در ادامة آموزش مهارتها ،فصل هفتم به بحث فنون ارتباطی
بازمیگــردد و توصیههایی در مورد تمرکز بر ارتباط در اختیار
مخاطبان قرار میدهد .در فصل هشــتم نیز نویسنده دوباره بر
ویژگیهای عاطفی و روانی شــنونده تأکیــد دارد؛ مطالبی که
میشــد در فصلهــای قبلی ادغام و از تکــرار آنها در فصلی
جدید خودداری شــود .مطالب فصل نهــم نیز تکراریاند .زیرا
بحث احساســات درونی ،همچون خشم و پاسخهای احساسی،
بازگویی شــده و به همراه مثالهای متعدد ،مطلب را طوالنی
کرده است.
 .4در بخــش پایانی کتاب موضــوع گوش فرادادن در محیط
خانوادگی و به اعضای خانواده و دوســتان گنجاندهشده است.
مطالــب فصلهای دهم و یازدهم که در واقع میشــد در یک
فصل گنجانده شــوند ،به بروز مشــکالت زوجین پرداختهاند؛
موضوعی که منشــأ آن بهزعم نویســنده خوب شنیده نشدن
اســت .نکتة برجستة این قســمت وجود مثالهای مشاورهای
مؤلف است.
در دو فصل پایانی نویســنده با توجه به رهنمودهای ابتدایی
کتــاب و بهکارگیری فنون گوش دادن مؤثر ،به بحث در زمینة
ارتباط مؤثر با کودکان در ســنین مختلف (فصل  )12و ارتباط
سازنده با دوستان پرداخته است.

تمرینها
بــا مطالعة تمرینهای فصلها بهروشــنی میتــوان دریافت
که انجام ایــن تمرینها بهتنهایی و بدون تحلیل مشــاورهای،
برای مخاطب فایدة چندانی نخواهد داشــت .این دستورات از
جنس توصیههای تقویت حافظه ،افزایش ســرعت پردازش و یا
باال بردن میزان دقت و توجه نیســتند .ازاینرو بیشتر مناسب
مشاوران هستند که در جلسات مشاورهای خود بهعنوان تکلیف
از مراجع خود بخواهند ،آنها را تا جلســة بعدی انجام دهند و
نتایج را برای تجزیهوتحلیل پیشرفت عملکرد نزد آنان بیاورند.
مؤلف با آوردن مثالهایی از تجربههای درمانی خود سعی بر
غنیسازی کتاب داشته اســت ،عالوه بر این ،احتماالً مطالبی
تکمیلــی نیز به متن اصلی اضافه کرده اســت که البته معلوم
نیست کدام قســمتها متعلق به نویسندة اصلی است؛ چراکه
هیچ اثری از نشــانهگذاری ،پانویس و  ...در کتاب وجود ندارد.
در کتابهای تألیفی رســم بر این است که مؤلف حرف اصلی
خــود را در متن میآورد و برای تکمیل کار خود ،با ذکر منبع
اصلی ،ســخن دیگر نویســندگان را به اثر خــود میافزاید .در
پایان نیز منابع مورداســتفاده را ذکر میکند .این اشــکال به
ناشــر هم برمیگردد که هنگام بررسی اثر ،دقت الزم را مبذول
نکرده است.
در کتابهای تخصصــی معموالً مترجم اصطالحات تخصصی
را در پاورقــی مــیآورد که ایــن کتاب فاقد فهرســتی از این
اصطالحات اســت .در پایان کتــاب هم منابع ذکر نشــدهاند
کــه نمیتوان پذیرفــت آقای نیکولــز در کتاب خــود منابع
مورداستفادهاش را ذکر نکرده باشد.
و ســرانجام ،بهتر بود برای مخاطب عام از تصویر ،نمودار و...
استفاده میشــد تا از یکنواختی نوشتار کاســته شود .بدیهی
است یکنواختی کلمات بدون فضای سفید خوانی و تصویرهای
مناســب و جذاب ،ذهن مخاطب را خسته و کار مطالعه کتاب
را سخت میکند.
در پایــان میتــوان گفت :کتاب هنر گــوش دادن عالوه بر
متخصصان حوزة روانشناســی و مربیان ،برای ســایر اقشــار
تحصیلکرده نیز مناسب است.
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مریم اسفندیاری
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حد و مرز برقراری ارتباط با دیگران
نام کتاب :مجموعه ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو
چاپ اول سال 1395
ناشر:شرکت انتشارات فنی ایران
نویسنده :معصومه یزدانی
مجموعة «ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو» ،اثر معصومه
یزدانی ،دارای چهار جلد و دربارة مهارتهای زندگی اســت.
شخصیت این مجموعه ریحانه کوچولوست که سعی میکند،
اصول اولیة مهارتهای ارتباطی را به بچه گربهاش یاد بدهد.
چاپ و نشر این مجموعه توسط «انتشارات فنی ایران» صورت
گرفته است .در این مجموعه به چهار موضوع مؤدب بودن ،جرئت
داشتن ،شاد بودن و مسئولیتپذیر بودن پرداخته شده است.

داســتانها زبان ســادهای دارند که باعث کشش بیشتر کودک
میشــوند .این مجموعه یک شــخصیت اصلی به نام ریحانه دارد.
نزدیکترین دوست ریحانه پیشی کوچولوست .آن دو طی داستان
یا مسائلی روبهرو میشوند که برایشان نا آشنا هستند و باید راهحلی
برای آنها پیدا کنند .به این ترتیب ،مهارتهای متفاوتی ،از جمله
همدلی ،صبور بودن و  ...در خالل داستانها گوشزد میشوند.
موضوع «برقراری ارتباط» در مجموعه به صورت پررنگی مشهود
اســت که به عنوان یکی از مهارتهای پایه ،پرداختن به آن بسیار
اهمیــت دارد .تالش در جهت برقراری ارتبــاط با آدمها ،با وجود
اهمیت موضوع ،نیازمند آن است که به مسئلة ارتباط با کدام دسته
از افراد و به چه شکل و شــیوهای اشاره شود .در داستان «پیشی
کوچولو بیشــتر  ..بیشتر  ...بیشترتر!» گربه به سمت همة آدمهای
داخل پارک میرود ،ســام میدهد و احوالپرسی میکند .حال
این نکته مطرح است که :آیا از نظر تربیتی و مهارتهای برقراری
ارتباط ،حد و مرزی برای این کار وجود ندارد؟
زبان داستان بسیار ساده و جملهها نیز کوتاه هستند .استفاده از
عبارتها و زبان کودکانه و ارتباط با حیوانات با زبان کودکانه باعث
ارتباط بیشتر مخاطب با کتاب میشود و مطالب را برای او قابل فهم
میکند( .صحبت کردن گربه با آدمها در «پیشی کوچولو! بیشتر ..
بیشتر ..بیشترتر .)»!...

ســاخت و پرداخت مطالب کام ً
ال متناسب ،ساده و روان است .از
آنجا که داســتانها با زندگی واقعی کــودکان و اتفاقهای روزمره
و تجربههــای آنها همخوانی دارند ،مورد توجه مخاطب (کودک)
هستند.
به لحاظ ارزشگذاری محتوایی و علمی ،از آنجا که کتاب در حوزة
کتاب کودک اســت و به مهارتهای ارتباطی ،مسئولیتپذیری و
جرئتورزی و ( ...یعنی مهارتهای زندگی) با توجه به ویژگیهای
رشدی و میزان درک و فهم مخاطب پرداخته ،ارزشمند است .البته
داســتانها این توان و کشش را دارند که موضوع بسط پیدا کند و
کمی پیچیدگی و چالش ذهنی به وجود آورد.
از نکات بارز این مجموعة چهارجلدی ،تصویرگری ســاده ،زیبا و
کودکانة خانم ســارا خرامان است که در عین سادگی و استفاده از
رنگهای مناســب ،موجب ارتباط مؤثر مخاطب با کتاب میشود.
کودک پیشدبســتانی تصویرخوانی میکند و بــرای او تصویرها
اهمیت واژگان را دارند .در این مجموعه ،عالوه بر خود داستانها،
کودک قادر است با ارتباطی که با تصویرها برقرار میکند ،به خلق
داستانی دیگر روی آورد.
سفیدخوانیهای صفحهها موجب تمرکز و تأمل کودک و پرواز
خیال در فضای داستان میشــود .بین متن و تصویر هماهنگی
الزم وجود دارد و واژگان ساده و روان انتخاب شدهاند .در طراحی
و رنگآمیــزی روی جلد چهار کتاب ایــن مجموعه ،با توجه به
مخاطب کتاب (گروه الف) ،از رنگهای اصلی و شــاد اســتفاده
شــده اســت .از آنجا که جنس کاغذ نیمه مات اســت ،نور را به
میزان مناســبی منعکس میکند و از ضخامت مناسبی برخوردار
است .البته تصویر روی جلد کتاب «پیشی کوچولو! موشک مال
توســت» ،نسبت به سه کتاب دیگر از جذابیت کمتری برخوردار
است.
حرفها درشــت تایپ شــدهاند و مخاطب به راحتی میتواند با
چشم خطوط را تعقیب کند .البته کودکان گروه الف سواد خواندن
ندارند ،اما آشــنایی با شــکل و تصویر حرفها در این نوع نگارش
برای کودک امکانپذیر اســت .چیدمان متن و تصویر در مجموعة
چهارجلدی مناســب اســت .عنوان کتاب کام ً
ال در ارتباط با متن
انتخاب شده و مناسب است.
اندازة کتاب خشــتی و با گروه سنی الف متناسب و قابل حمل
و ســبک است« .ســخنی با بزرگترها» هم در انتهای کتاب یک
گشتالت کلی از مجموعه را ارائه میکند.

 14تیر ،روز قلم گرامی باد.
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