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 ناشر بود، اما٧٢ كه اولين فراخوان جشنواره صادر شد، تعداد شركت�كنندگان ١٣٧٩سال 
 در آن زمان، سؤال�هاى فـراوانـىً كتاب به دبيرخانه�ى جشنواره رسيـد. احـتـمـاال١٩٠٠تعـداد 

درباره�ى هدف�هاى جشنواره، استانداردهاى كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى، معيارهاى توليد
كتاب و موارد مشابهى كه بتواند كار ناشران را آسان�تر كند، در ذهن آنان وجود داشته است.

نگارنده در شماره�هاى قبل «رشد جوانـه»، بـه چـنـديـن مـورد از نـارسـايـى�هـاى كـتـاب�هـاى
كمك�آموزشى كه به�طور بى�شمار به كالس�هاى درس فرستاده مى�شوند، يا مى�شده�اند، اشاره
كرده�ام؛ مواردى مانند گردآورى سؤال�هاى امتحانى مناطق آموزشى و انتشار آن�ها به صـورت

بر دور مى�كنند، وّكتاب، چاپ كتاب�هاى حل�المسائل كه به�طور كلى دانش�آموز را از تفكر و تد
يا طرح سؤال�هاى كليشه�اى و يكنواخت و تكرارى كه با زمينه�سازى خالقيت و تفكر نقاد جوانان

و نوجوانان مغايرت دارد.
، استانداردهاى كتاب�هاى آموزشى١٣٧٩در بيانيه�ى هيئت داوران اولين جشنواره�ى سال 

مشخص شد كه به سه مورد از آن�ها، به�طور كوتاه اشاره مى�شود:
 تعداد كتاب�هاى تأليفى بايد بيشتر از كتاب�هاى ترجمه�اى باشد.مطالعات اجتماعى: 
 تنوع آثار ناچيز است و نوآورى و خالقيت در آن�ها ديده نمى�شود.تعليم و تربيت دينى: 
 با روح علمى يادگيرى فعال مغايرت دارند.ً كتاب�ها اصوالعلوم تجربى: 

در بيانيه�ى پايانى اولين جشنواره، در حوزه�هاى متفاوت درسى و غير�درسـى، كـارشـنـاسـان،
ناشران را نسبت به ارزش�گذارى كيفى كتاب�ها آگاهى داده�اند كه ذكر جزئيات آن از ظـرفـيـت

اين مقاله خارج است.
١٣٠٨ رسيد كه ١٨٢، تعداد ناشران شركت�كننده بـه ١٣٨٣در چهارمين جشنواره در سال 

 كتاب براى دوره�ى راهنمايى ارسال كرده بودند. در بيانيه�ى١٠١٩كتاب براى دوره�ى ابتدايى و 
 جاى خالى كتاب�هايى كه پرورش مهـارت�هـاىً چنين مى�خوانيم: «ضمنـا١٣٨٣داوران سال 

فرايندى تفكر منطقى و خالق و فعاليت�ها را مورد عنايت قرار دهند، احساس مى�شود كه مى�تواند
مورد توجه مؤلفان و ناشران محترم قرار گيرد.»

 بيانيه، با عنوان «پيشنهاد براى ارتقاى سطح كيفى تألي�wها» چنـيـن مـى�خـوانـيـم:١در بند 
«جمع�آورى مقاله�هاى گوناگون خود و ديگران حول يك موضوع، كار پسـنـديـده�اى اسـت كـه

نگى با�ارزش باشد. در عين حال، بديهى است تأليw كتاب نيازمندُنتيجه�ى آن مى�تواند تهيه�ى ج
نگ مناسب) اسـت. از آنُتمهيد سازمانى ويژه و واحد، هدفمند و پويا (فراتر از تهـيـه�ى يـك ج

مهم�تر، هر تأليw شايسته، فرصت�هايى براى تفكر و عمل خواننده، ايجاد انگيزه براى مراجعه
به منابع اطالعاتى و رويارويى با مسائل تازه و افق�هاى گوناگون فراهم مى�آورد.»

 همين بيانيه با عنوان «مشابهت در توليد و عدم نوآورى»، نظر هيئت�داوران چنـيـن٢در بند 
آمده است: «شباهت بسيار نزديك آثار توليد�شـده، از نـظـر نـوع سـاخـتـار، نـحـوه�ى گـزيـنـش و

 در طبقه�ى كتاب�هـاىًسازمان�دهى محتوا، بهره�گيرى از عناوين و تصاوير يكسان، خـصـوصـا
كمك�درسى، يكى از نكات قابل توجه در بررسى�هاى داورى بوده است. يكى از داليل اين امر،
تمايل پديدآورندگان به انتخاب عناوينى بوده است كه به طور مستقيم معرف مـحـتـواى كـتـاب
باشد و بى�واسطه با مخاطب ارتباط برقرار كند. اين موضوع سبب شـده اسـت، عـنـوان بـعـضـى

 يكسان باشد؛ از جمله عنوان كتاب كار فارسى اول و كتـاب�هـاىً مشابه يا كامالًكتاب�ها نسبتـا
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كار تا پنجم دبستان كه يكى از عناوين مشترك در كارنامه�ى توليد اكثر نـاشـران آمـوزشـى سـه
سال گذشته است!»

اما در حوزه�ى علوم تجربى، بخشى از نظرات هيئت داوران چنين است: «بجاست كه بـراى
هدر نرفتن سرمايه�ها در نشر، ناشران از هدف�هاى علوم تجربى، و به�طور كلى هدف�هاى آموزش

علوم در دنيا و به تبع آن ايران آگاه باشند.»
 چنين مى�خوانيم: «با توجه به سهم ناچيز توليد (بومى يا تأليw) در برابر مـوج قـوى٥در بند 

واردات (ترجمه)، الزم است توليدكنندگان و ناشران عزيز براى اين موضوع مهم اهميت بسيار
قائل شوند.»

در ادامه نيز توصيه�هاى گروه داوران آمده است: «به ناشران و نويسندگان ارجمند تـوصـيـه
مى�شود: نيازهاى واقعى زندگى مخاطبان، نه نيازهاى امتحانى و… را مركز فعاليت خود قـرار
دهند؛ از تكرار بپرهيزند و روى آوردن به نو را سرلوحه�ى برنامه�هاى كارى خود قرار دهند. زيرا
كه نو را حالوتى است دگر… اهداف برنامه�ى درسى را در نـظـر داشـتـه بـاشـنـد، نـه مـحـتـواى

كتاب�هاى درسى را.»
 مشابهًهمان�طور كه مالحظه مى�شود، پيام داوران به ناشران در سه دوره ى جشنواره، تقريبا

است. آن�ها در هر سه جشنواره، بيانيه�هايى داده�اند كه حاكى از عدم شناخت مؤلفان از هدف�هاى
كتاب كار يا كمك�درسى است. آسان�گرفتن مقوله�ى تأليw يـا كـپـى�كـردن از ايـن طـرف و آن
طرف و آسان�پذيرى ناشران، به هر فرد و شخصى اين امكان را مى�دهد كه كتابى تأليw كنـد.
البته انسان�ها در كار تأليw آزاد و مختارند، اما نهاد آموزش و پرورش به شايستگى�هاى مؤلفان
خالق و خوش�فكر، نيازمند اسـت و در ايـن بـسـتـر، ذهـن�هـاى خـالق فـرصـت نـوآورى دارنـد.
جشنواره�هاى سامان�دهى كتاب�هاى رشد، براى اكثر ناشران سودمند و مفيد بوده�اند. در حـال
حاضر، با توجه به آن�چه در جريان جشنواره�ها و بيانيه�ها و انتخاب�ها گذشته است، تعداد زيادى
از ناشران بايد با نقطه�نظرات آموزش و پرورش آشنا شده باشند، از نويسندگان خود انـتـظـارات

بيشتر داشته باشند و به رشد كيفى توليدات خود اهميت بيشترى بدهند.
به نظر نگارنده، نارسايى�هايى كه هيئت�هاى داورى به آن�ها اشاره كـرده�انـد، فـقـط مـتـوجـه
ناشران با چاپ كتاب�هاى موازى و مشابه نيست. معلمان و مديران مدارس نيز متأسفانه اجازه
مى�دهند، كتاب�هايى با تكلي�wهاى مكانيكى و كليشه�اى، يا به عبارت ديگر «بچه�بنشان»، بـه
كالس�هاى آنان اذن دخول پيدا كند. بسيارى از اوليا، خستگى فرزندانشان را هنگام انجام اين
تكاليw مى�بينند و معترض هستند. تأليw، چاپ، توليد و توزيع اين دسته از كتاب�ها، حلقه�هاى
به�هم پيوسته�اى هستند كه زنجير�وار يكديگر را هدايت مى�كنند و آن�چه چندان به�حساب نمى�آيد،
اتالف وقت و انرژى دانش�آموزانى است كه به جاى گسترش دامنه�ى تفكر و انديشه، مى�بايـد

ساعت�ها قلم بزنند و تكرارى�ها را تكرار كنند.
با نگاه به كتاب�هاى كار بعضى كشورها، تفاوت فاحش كتاب�هاى كار آن�ها با كتاب�هاى مـا

 مشخص مى�شود. بسيارى از كتاب�هاى كار ما، همان كـتـاب�هـاى درسـى هـسـتـنـد كـهًكامـال
رونويسى شده�اند و كمى رنگ و رويشان تغيير كرده است. به نظر مى�رسد كه اين تغييرات نيـز
چندان مطلوب و مثبت نيستند. زيرا تغييرات انجام شده در كتاب�هاى درسى، فـراتـر از انـتـظـار

بوده�اند و جذابيت الزم را براى جذب مخاطب دارند.
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ناشرى از يكى از دوستان من خواسته بود، كتابى با مشخصات «ويژه» براى دوره�ى دبستان
تأليw كند و زمان كوتاهى را پيشنهاد كرده بود. دوست من مى�گفت، به او گفتم ايـن كـتـاب بـا
ويژگى�هايى كه توصيw مى�كنيد، غيرممكن است در اين مدت كوتاه تهيه شود. بهتر است شما

 ابتكارى و نو باشند.ًبه من وقت بيشترى بدهيد، تا ايده�هاى تازه�اى را در كتاب بياورم كه كامال
wناشر كه فقط مى�خواست كتابى به دستش برسد تا به�موقع آن را توزيع كند، مخالفت كرد و تألي
ًرا به فردى سپرد كه يك ماهه كتاب را به او تحويل داد. اما دريغ از طرح ويژگى�هايى كه قبـال

 واقعى از جريان توليد كتاب، توسط بعضىًناشر آن�ها را پيشنهاد كرده بود. اين نمونه�اى كامال
ناشران است.

آن�چه ذكر شد، انتظاراتى است كه از اين رويداد مهم و تاريخى در آموزش و پرورش و دفتر
كمك�آموزشى مى�رود. به نظر نگارنده، جشنواره�هـا، از بـا�ارزش�تـريـن مـراسـمـى هـسـتـنـد كـه
مى�توانند، بسيارى از نارسايى�هاى برنامه�ريزى، تدريس، تكلـيـw، يـادگـيـرى و ارزش�يـابـى را
برطرف كنند؛ البته به اين شرط كه هماهنگى كلى بين ناشران و مسئوالن جشنواره به�وجود آيد.
كتاب�هاى كمك�آموزشى اين امكان را دارند كه دانش ساخته شده توسط مدرسه را به محيط
زندگى دانش�آموزان و تجربه�هاى شخصى آنان ارتباط دهند. بسيارى از دانش�آموزان نمى�فهمند
كه چه�طور محتوايى را كه مى�آموزند، با طرح بزرگ�ترى از اشياى محيطشان مـطـابـقـت دارد.
يكى از داليل عمده�اى كه باعث مى�شود، دانش�آموزان آن�چه را كه خوانـده�انـد و مـى�خـوانـنـد
فراموش كنند، آن است كه هرگز از معلومات خود در زندگى استفاده نكرده�اند و بـراى تـجـارب

آنان محيط مناسبى مهيا نبوده است.
)، ما دانش�آموزانى مى�سازيم با «دانش شكستـنـى»١٩٩٢(ديويد پركينز طبق نظريـه�ى 

كه يا بعد از امتحان آن را ديگر به ياد نمى�آورند و يا نمى�دانند چه�وقت و چگونـه از آن اسـتـفـاده
 افرادى فرهيخته و اهل علم و ادب هستند، با شناخت رسالت سنگينىًكنند. ناشران كه معموال

كه در جهت�دهى به فرهنگ مردم بر دوش دارند، بايد بتوانند امكانات بالقوه�ى خود را بـه فـعـل
 در آموزش و پرورش و مراكز دانشگاهى وجود دارند كهًدرآورند. نيروهاى علمى زيادى خصوصا

مى�توانند در اين راستا، تحوالت اساسى در كتاب�هاى كمك�درسى و كمك�آموزشـى بـه�وجـود
آورند و نيم�رخ اين كتاب�ها را به حالتى خود�فعال تغيير دهند. الزمه�ى اين كار برنـامـه�ريـزى بـا

توجه به اهداف آموزش و پرورش و داشتن تشكيالتى فعال و منسجم است.
اب و دنراد هدـهع�هب ار رشن ـتيلوئـسم رپ راك هك دـوب ىنارورس اب ـمنخس ىور رـتشيب هلـاقم نيا رد

ىاه�هراونشج رد نارشان رثكا .دنا�هداتسيا راوتسا و دننك�ىم مرن هجنپ و تسد نآ ى�هديدع تالكشم
نيا .ـتسـاه�هراوـنشج و ـاه�شيـاـمه قنور ـثعاب نـاشروـضح و دنا�هدـرك ـتكرش ـىشـخب�نامـاس
ىهد�ناماس ،طـيحم اب طابترا تـهج رد شرورپ و شزومآ رمتـسم شالت زا ىا�هنومن ،اه�هراـونشج
ـ�ىهدداي رما تفرشيپ و ىلاعت و دشر ًاتياهن و دنور�ىم اه�سالك و سرادم نورد هب هك ىياه�باتك
و ناكدوك راعشا و ىناتساد ىاه�باتك راشتنا اب طابترا رد ات دشاب ىتصرف مراوديما .تسا ىريگداي
.تسا رايسب ىنتفگ ،مه شخب نآ رد هك ميشاب هتشاد ىلماعت زين ناناوجون
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