
گزارش جشنواره

تمّدن اسالمی همراه با 
جوان های خالق و خودباور

گزارشمراسماختتامیةهفدهمینجشنوارةکتابرشد

»هفدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« روز 19 آذرماه 1398 با حضور جمع زیادی از ناشران آموزشی، 
چهره های فرهنگی، مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن آموزش وپرورش در محل »مدرسة دارالفنون« و 

با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این مراسم است.
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 ابزار راهگشای
کتاب خوانی

محسنحاجیمیرزائی،وزیرآموزشوپرورش

در ابتدای این مراســم، دکتر فریبرز حمیدی، رئیس مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی وزارت آموزش وپــرورش، پیــام دکتــر محســن حاجــی 
میرزایــی، وزیــر آموزش وپــرورش را خطــاب بــه دســت اندرکاران ایــن 

جشنواره به شرح زیر قرائت کرد:
٭٭٭

»به نام خداوند بخشــایندة مهربان! نیاز به کتاب و توســعة فرهنگ 
کتاب خوانــی، نیازی پویا و مســتمر اســت و آموزش وپرورش به عنوان 
مهم ترین عنصر بسترســاز آموزشــی و فرهنگی جامعه، در این مسیر 
نقش اساسی بر عهده دارد. خواندن از مهارت های اساسی است که 
هر یادگیرنده ای به آن نیاز دارد. خواندن برای برقراری ارتباط سازنده 
با جامعه امری ضروری است. مغز انسان به توسعة مستمر نیاز دارد 
و مطالعــه بــه ایــن توســعه کمک می کند تــا قوة تخیل آدمــی فعال تر 
شــود و بــه ســطحی از خالقیــت دســت یابــد. دانش آمــوزان به عنوان 
آینده ســازان کشــور باید در نظام آموزش وپرورش به گونه ای پرورش 

یابند که ذهنی پرسشگر و نقاد داشته باشند. 
کتــاب و کتاب خوانــی از جملــه مقوالتی اســت که می توانــد در طرح 
پرســش های مناســب و یافتــن پاســخ های مربــوط کمــک کنــد. بدون 
تردید بستر شکوفایی ذهن نقاد و پرسشگر در دانش آموزان از دوران 
کودکــی و از گــذر نظــام تعلیم و تربیتی پویا و با مشــارکت خانواده ها 
بایــد شــکل بگیــرد و این مهم ضــرورت برگزاری چنین جشــنواره ای را 
دو چنــدان می کنــد.  الزم اســت در این جشــنواره، افــزون بر دعوت و 
تشــویق دانش آموزان عزیز و معلمان گرامی به کتاب و کتاب خوانی، 
برنامه های خالقانة  جدیدی طراحی و اجرا شوند تا کتاب، نه به عنوان 
کاالیی زینتی، بلکه ابزاری راهگشا باشد برای حل مسائل و مشکالت، 

و برگزاری این جشنواره باید به سوی این هدف اصلی حرکت کند. 
ضمــن پاسداشــت جشــنوارة کتــاب رشــد و آرزوی توفیــق خدمــت 
صادقانه در نظام مقدس تعلیم و تربیت، فرصت را مغتنم می شمارم 
ایــن جشــنواره قدردانــی می نمایــم.  و از دســت اندرکاران برگــزاری 
امیدوارم هر ســال با برگزاری جشــنواره هایی پربارتر و پویاتر بتوانیم 

پیوند عمیق تری  میان دانش آموزان و کتاب برقرار کنیم.« 
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 احیای واقعی کتابخانه ها 
با جشنوارۀ کتاب رشد

حجتاالسالموالمسلمیندکترعلیذوعلم،
رئیسپيشينسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی

حقیقتاً ما در 
فرایند داوری ها 
باید بتوانیم، منطق 
و چارچوبی کامالً 
روشن، شفاف 
و مستند داشته 
باشیم

خــدا را سپاســگزاریم کــه توفیــق داد، در جمــع 
دوستان که هفدهمین جشنوارة کتاب رشد را در 
مدرســه دارالفنون برگزار می کنند، حضور یابیم. 
این اولین سالی است که جشنواره در دارالفنون 
برگزار می شود و پیوند دهندة بین امروز و دیروز 
ماســت. اگــر کســانی نبودنــد که در مســیر علم و 
ارتقــای معرفــت، آگاهــی و دانش در این کشــور 

بکوشند و جان خودشان را در این راه فدا کنند، امروز 
یقیناً برای ما چنین مجالی فراهم نمی شد. به همین 
مناســبت بــه روح بلند همة شــهیدان و همة کســانی 
کــه در راه اعتــالی حقیقــت، معرفــت و روح انقالبی و 
تالشــگر علیه ســلطه که در کشــور ما مبارزه کردند و 
شهید شدند، تعظیم می کنیم و به روح مطهر حضرت 

امام درود می فرستیم.

×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398× 4



ایــن فرصــت را بایــد مغتنم بشــماریم بــرای اینکه 
همان مســیر و همان خط مشــی بتواند عمیق شود و 
رشــد پیدا کنــد. حقیقتاً مــا در فراینــد داوری ها باید 
بتوانیــم، منطق و چارچوبی کامالً روشــن، شــفاف و 
مســتند داشته باشــیم تا خدای ناکرده تصور نشود، 
در انتخاب هــا اعمال نظری برخالف معیارها صورت 
می گیــرد، و ایــن باور هم به وجــود نیاید که حتماً ما 
باید معیارهای کتاب مناسب را برای دانش آموزان ، 

با شما مؤلفان و ناشران محترم مطرح کنیم.
باید عرض کنم، آنچه که به دنبالش هســتیم، در 
درجة اول رشد فکری و خالقیت، و رشد ایمان و باور 
عمیــق در نســل جوان و نوجوانمان اســت کــه  برای 
همیشــه به آن نیاز داریم، و رشــد معرفت، دانش و 
علم، و رشد اخالق که در سطح جامعة بشری از این 
حیث بسیار دچار کاستی هستیم، و رشد روحیة کار 

و تالش و فعالیت در نوجوانان.
بعضــی از ایــن آثــاری کــه به عنــوان آثــار برگزیده، 
مناســب و قابــل عرضــه در اینجا معرفی می شــوند، 
بــا همیــن نــگاه انتخــاب شــده اند. کتاب صرفــاً برای 
رشــد فکــری نیســت، بلکــه بــرای انگیزه بخشــی هم 
هســت؛ بــرای وارد کــردن نوجــوان و جــوان مــا بــه 
عرصــة تأثیرگــذاری هــم هســت. اگــر مــا در مســیر 
آینــدة جامعة خودمان، برای خودمان هدفی بســیار 
متعالــی و البتــه قابــل دســترس تعریــف کردیــم، و 
اگر در گام دوم انقالب اســالمی هســتیم که بتوانیم 
هــدف را محقق کنیم، یعنی تمدن ســازی اســالمی، 
تمدن سازی اسالمی بدون داشتن نسل جوان فعال، 
خــالق، پویا، مطالبه گر، تأثیرگذار، خودبــاور و دارای 
روحیة برخوردار از هویت عمیق ملی ممکن نیست. 

بنابراین باید از شما دوستان تشکر کنیم. 
بنــده هــم محــور صحبتــم تشــکر از نویســندگان و 
ناشــران محتــرم اســت. در وضعیتــی کــه همــة مــا 
می دانیــم، ارزش و قــدر کتــاب، تألیــف، تحقیــق و 
نشــر آن، چنــان کــه باید هنــوز در جامعة مــا جایگاه 
خــودش را پیدا نکرده اســت،  ایشــان در این عرصه 
حضور دارند. ما در کنار کتاب درسی و هم وزن کتاب 
درســی، حتمــاً باید به کتاب های غیردرســی اهمیت 
بدهیــم. بخشــی از محتــوای آموزشــی مــا در قالــب 
مطالعــة دانش آمــوزان، مباحثــه و گفت وگــو دربــارة 

محتوای کتاب، و نقد کتاب صورت می گیرد.  
دوســتان و همــکاران زحمت زیادی بــرای برگزاری 
این جشــنواره کشــیده اند. از بنیان گذاران جشــنواره 
بایــد تشــکر کنیــم که هفده ســال قبل، اولیــن دورة 
کــه  دوســتانی  همــة  کردنــد؛  برگــزار  را  جشــنواره 

سال های قبل زحمت می کشیدند و تالش می کردند. 
حتماً باید توانمندی ها و کیفیت جشنوارة کتاب رشد 

به صورت روزافزون مسیر تعالی را طی کند.
مــا بایــد یــک سلســله فعالیت هایی را حــول کتاب 
و مطالعــة کتــاب برای دانش آمــوزان تعریف کنیم و 
كتابخانــة مدرســة مــا به عنوان محلی پــر رفت  و آمد 
و شــلوغ تعریف شــود. از دوستان معاونت پرورشی 
و فرهنگــی، ســازمان پژوهــش، و بقیــة معاونــان 
آموزش وپــرورش، و فراتــر از آن، وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی که در این جهت دغدغه های فراوانی 
دارنــد، تشــکر می کنیم. خدمت این دوســتان عرض 
کنــم که اگــر بچه های ما  به کتاب عالقه مند شــوند، 
نیمــی از جمعیــت جامعه ما می تواند با کتاب ارتباط 
برقــرار کنــد. مــا از طریــق دانش آمــوز می توانیــم به 
پــدر و مــادر، و بقیة اعضــای خانــواده اش کتاب های 
مناســب را معرفی و هدیه کنیم و یا امانت بدهیم. 
را  از فعالیت هــا  در مدرســه می تــوان مجموعــه ای 
حــول کتــاب شــکل داد. امیدواریــم ایــن جشــنواره 
آغازی برای احیای واقعی کتابخانه باشد و حتماً باید 
دانش آمــوزان را هــم با کتابخانه های عمومی ارتباط 
دهیــم؛ به خصــوص بچه هــای دورة دوم متوســطه 
کــه می تواننــد در کتابخانه هــای عمومــی بــا عرصــة 

گسترده تری از کتاب مواجه شوند.
معرفــی کتاب هــای مناســب بــه معنــی رد و طــرد 
بقیــة کتاب ها نیســت. بــه هر حال هــر کتابی که در 
جمهوری اســالمی نشــر پیدا می کند، حتماً می تواند 
مخاطبــان مناســب خــودش را داشــته باشــد. ولــی 
جشــنواره، متناسب با سن رشد بچه ها، و متناسب 
بــا تأکیدهایــی که در برنامة درسی شــان وجود دارد،  
و به خصــوص در دورة دوم متوســطه، متناســب بــا 
رشته های فنی و حرفه ای، کاردانش، و نظری کتاب 
مناســب معرفــی می کنــد. انتخــاب کتــاب مناســب 
توسط جشنوارة کتاب رشد به این معناست که این 
مناسبت ها و ارتباطات مورد توجه قرار گیرند. بخشی 
هــم کتاب های مناســبی را بــه اولیــای دانش آموزان 
معرفــی می کنــد کــه در ایــن حــوزه هــم باید بیشــتر 
ســرمایه گذاری کنیم و ســراغ انجمن اولیــا و مربیان 
هــم برویــم. در اســتان ها، به خصوص همــکاران ما، 
مدیران مدرسه ، به عنوان راهبران فرهنگی ـ تربیتی، 
نقش اساسی دارند که در این زمینه هم باید آن ها 
هم کتاب خوان بشوند تا بتوانند به درستی و با عمق 

بیشتری نقششان را ایفا کنند.

حقیقتاً ما در 
فرایند داوری ها 

باید بتوانیم، منطق 
و چارچوبی کامالً 

روشن، شفاف 
و مستند داشته 

باشیم
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پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی گذاشــته است، ولی 
همة ظرفیت های قانون فعال نشده اند. 

ایــن جشــنواره که اختتامیــه اش را برگــزار می کنیم، 
ناشــرانی  کــرده اســت.  را طــی  فراینــد یک ســاله ای 
و  بــه مدرســه ها  را  کتاب هایشــان  کــه می خواهنــد 
دانش آمــوزان ارائــه دهنــد، آن را در ســامانه ای ثبــت 
می کننــد و بــا ثبــت کتاب هــا در ایــن ســامانه، فراینــد 
ارزیابی و داوری آغاز می شود. در نتیجة این ارزیابی ها، 
کتاب ها به دو دستة کلی مناسب و نامناسب تقسیم 
 می شوند. کتاب های مناسب هم به سه دستة درجة  1،

2 و 3 مجدداً دسته بندی و تفکیک می شوند. 
جشــنواره تنهــا بین کتاب های درجة یــک و 2 برگزار 
می شــود. امســال کل ورودی کتاب هایــی که داشــتیم 
4264 جلد کتاب از 1130 ناشر بود. تعداد کتاب هایی 
کــه امســال مناســب تشــخیص داده شــده اند، اعم از 
درجــة یــک، دو یا ســه 2263 جلد کتاب اســت؛ یعنی 
۵3 درصد کل کتاب ها. شاید در ظاهر داستان خوبی 
نباشد که تنها ۵3 درصد از کل کتاب ها ،کتاب مناسب 
شناخته شده اند، ولی باید توجه داشته باشیم، بر اثر 
این طرح که از 20 سال پیش آغاز شده است و در ابتدا 
فقط10 درصد کتاب ها مناسب بودند،  تعداد کتاب های 
مناســب به ۵3 درصد رسیده است؛ یعنی رشد قابل 
توجهی داشته ایم. ولی هنوز 47 درصد کتاب ها فاقد 
اســتانداردهای الزم هســتند و این نشــان می دهد که 
خانواده ها در انتخاب کتاب ها باید به اعتبارنامه هایی 

اگر آموزش وپرورش به 
کمک بخش خصوصی 
نتواند بازار تولید و 
مصرف کتاب مناسب 
را پدید آورد، بازارهای 
کاذب کتاب های 
نامناسب ایجاد 
می شوند

این جشنواره یکی از مهم ترین جشنواره های وزارت 
آموزش وپــرورش در طول ســال اســت کــه به معرفی 
و حمایــت از کتــاب مناســب و کتاب خوب می پــردازد. 
مستحضرید که آموزش وپرورش برای تدارک دو نیاز، 
20 سال است که طرحی را اجرا می کند و این جشنواره 
به طور ســاالنه نقطة عطفی در این طرح است. آن دو 

نیاز عبارت اند از: 
1. خانواده هــا و دانش آمــوزان بداننــد در حوزه هــای 
متفاوتی که در نظام آموزشی وزارتخانه مورد تعلیم و 
تربیت قرار می گیرند، چه کتاب های خوبی را می توانند 
به عنــوان کتاب هــای آموزشــی و مبتنــی بــر ســلیقة 
خودشــان اســتفاده کنند. درواقع،  بایــد مرکزی ایجاد 
می شــد برای آنکه کتاب های خوب بخش خصوصی و 
بخش های دولتی را که در طول سال تولید می شوند، 
پس از شناسایی و ارزیابی به خانواده ها معرفی کند تا 
با اطمینان خاطر به دانش آموزان و فرزندانشان ارائه 

بدهند.
2. حاکمیــت بتوانــد از تولیــدات بخــش خصوصــی 
و تــوان عظیمــی کــه این بخــش دارد، اســتفاده کند و 
کیفیت محصوالت خودش را به نحو چشمگیری ارتقا 

دهد. 
در پی پاســخگویی به این دو نیاز، طرح ســاماندهی 
بــه منابــع آموزشــی و تربیتی به اجــرا در آمده اســت. 
عالــی  »شــورای   828 مصوبــة  کــه  مســتحضرید 
آموزش وپــرورش« ایــن وظیفــه را بــه عهدة ســازمان 

دکترمسعودفیاضی،مدیرکلدفترانتشاراتوفناوری
آموزشیودبیرهفدهمینجشنوارةکتابرشد

کتاب خوب باید 
به مخاطب برسد
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کــه آموزش وپرورش به کتاب ها می دهد، توجه کنند. 
هر آنچه که در بازار هست، لزوماً استاندارد نیست.

کتاب هــای درجــة یــک و دو 9۵9 جلــد بودنــد که 22 
درصد کل کتاب های وارد شده به این سامانه محسوب 
می شوند. تعداد کتاب های درجة یک 317 جلد بود که 
فقــط 7/۵ درصــد از کل کتاب هــای ورودی را شــامل 
می شود و قاعدتاً باقی درجة دو می شوند. این کتاب ها 
بر اساس برنامة درسی ملی که سند مستند ماست، 
در طراحــی دوره هــای آموزشــی و حوزه های یادگیری، 
در 27 گــروه تقســیم بندی و درجه بندی شــده اند. این 
گروه هــا از ادبیــات کودک و آداب و مهارت های زندگی 
تا فیزیک، ریاضی، تربیت بدنی، معماری و ... را در بر 
می گیرند. این تنوع یکی از امتیازهای جشنواره است. 
بــرای هر گروه یک گروه داوری تخصصی پیش بینی 
شــد که مجموعاً 81 نفر متخصص می شــدند و داوری 
تخصصــی کتاب ها را بر عهده داشــتند. مبنــای داوری 
آن ها شــاخص هایی بود که در اسناد و استانداردهای 
مــا وجود داشــتند. مبنــای داوری هایی  کــه در ارزیابی 
اولیــه هــم انجــام می گیرند، همین اســت. یــک گروه 
هنری تخصصی هم برای جنبه های هنری و گرافیکی 

کل کتاب ها در نظر گرفته شد. 
ســال گذشــته این طور بود که خود گروه های علمی 
جنبه هــای هنــری را هــم می ســنجیدند. امســال بــه 
پیشنهاد ناشران، به منظور رسیدن به وحدت رویه در 
ارزیابــی جنبه های گرافیکی، یک گروه تخصصی ســه 
نفره تمام کتاب ها را از جنبة هنری ارزیابی کردند. در 
نتیجه، از بین این کتاب ها 14 اثر برگزیده و درجة یک، 
و 38 اثر درجة دو و اصطالحاً تمدیدی شناخته شدند.

اگر ما در وزارت آموزش وپرورش از تصدی گری منع 
شده ایم و تصدی گری باید به صورت حداقلی رخ بدهد، 
اگــر تکلیف شــده ایم که از بخش خصوصی اســتفاده 
کنیــم و اگــر راهبــرد حاکمیــت در مواجهــه بــا بخــش 
خصوصــی تنظیم گری اســت، پس قانــون 828، طرح 
ساماندهی و این جشنواره بسیار بیش از این می تواند 
نقش ایفا کند. مواردی در این قانون ذکر شــده اند که 
هنــوز صددرصــد به آن عمــل نکرده ایــم و باید به طور 
جدی تــر عمــل کنیــم. در این قانون گفته شــده اســت 
کــه ارزیابی، هدایت، تشــویق و حمایــت از کتاب های 
مناســب بخش خصوصی باید توسط وزارتخانه انجام 
بشود. سامانه ها و راهکارهایی که برشمرده این است 
کــه کتاب هــا باید ارزیابــی، استانداردســازی و حمایت 
بشوند و کتاب هایی که مناسب تشخیص داده شدند، 
در بســته های یادگیری مورد اســتفاده قرار گیرند. این 
نکتة مهمی است.لذا به نظر می رسد، این جشنواره و 
طرح ساماندهی حلقه ای  از یک زنجیره است که اگر ما 

بتوانیم حلقه های متفاوت این زنجیره را تکمیل کنیم، 
تازه معلوم می شــود که کارآمدی این قانون چیســت 
و چطــور بخــش خصوصــی می تواند کامالً در راســتای 
هدف ها و راهبردهای اصلی سند برنامة درسی ملی 
ایفــای نقــش کنــد. به هر حــال ما باید ســه کار انجام 
بدهیــم: شناســایی، معرفــی و حمایــت از کتاب هــای 
مناســب. شــاید در حوزة معرفی و حمایت  به تالش 

بیشتری نیاز داریم. 
اگــر آموزش وپــرورش بــه کمــک بخــش خصوصــی 
نتواند بازار تولید و مصرف کتاب مناسب را پدید آورد، 
بازارهای کاذب کتاب های نامناســب ایجاد می شــوند. 
من آمار ارزیابی های در طول سالمان را عرض می کنم. 
ما از میان کتاب های کمک درســی،  یعنی کتاب هایی 
که ناظر بر مادة درسی اند و به صورت تست و مانند آن 
منتشر می شوند، فقط 10 درصد را استاندارد تشخیص 
داده ایم. این یعنی بازار لزوماً تولید استاندارد ندارد و 

باید کمک کنیم که بازار تولید استاندارد به وجود آید.
کتــاب خــوب باید خــوب بفروشــد و کتاب بــد نتواند 
بفروشــد. باید همــة توانمان را بــه کار بگیریم که این 
بــازار را بــه وجــود آوریــم. مــا به عنوان مجریــان اصلی 
طــرح ســاماندهی و قانــون 828 در وزارتخانه، با نظر 
کامالً مساعدی که ریاست محترم سازمان و مسئوالن 
سازمان و بخش های دیگر وزارتخانه دارند، باید بتوانیم 
ایــن بــازار را شــکل دهیم. در ایــن راســتا، ارتباط های 
خوبی هم با بخش های دیگر وزارتخانه گرفته ایم. ما به 
حمایت معاونت محترم پرورشی و معاونت های دیگر 
وزارتخانــه نیــاز داریم تا این اتفاق بیفتــد. از آن طرف 
جلســه های مشــترک خوبی با ناشران داشتیم. هفتة 
گذشــته در انجمــن ناشــران آموزشــی بودم و جلســة 
بسیار خوبی برگزار شد. مسئوالن در دو طرف آمادگی 

دارند که این بازار را شکل دهند.
در پایان از همة کسانی که در تولید، معرفی و حمایت 
از کتاب خوب و مناسب برای نسل نو که آینده سازان 
این کشور هستند، نقش دارند،  تشکر می کنم. به ویژه 
از حمایت هــای وزیــر محتــرم آموزش وپــرورش، وزیــر 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمی که بخش مهمی از 
شکل دهی به این بازار می تواند از طریق وزارت ارشاد 
باشــد، از معاونت هــای مختلــف وزارتخانــه، به ویــژه 
معاونت محترم پرورشــی، نهاد کتابخانه های عمومی 
که حمایت خیلی خوبی از این جشــنواره داشتند، و از 

بخش های مختلف سازمان کمال تشکر را دارم.  

جشنواره و طرح 
ساماندهی حلقه ای  
از یک زنجیره است 

که اگر ما بتوانیم 
حلقه های متفاوت 

این زنجیره را تکمیل 
کنیم، تازه معلوم 

می شود که کارآمدی 
این قانون چیست

7×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398×



کتاب عامل رشد و 
پیشرفت جوامع بشری

دکترمحسنجوادی،معاونفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم. خدمــت همــة حضار 
مربیــان  و  معلمــان  عزیــز،  دانش آمــوزان  گرامــی، 
کــه  محترمــی  ناشــران  و  نویســندگان  مدرســه ها، 
اصــل شــکل گیری ایــن برنامه بــه همت آن هــا بوده 
اســت  و بــه کار آن هــا بســتگی دارد، ســالم عــرض 
می کنــم. از برگزارکنندگان محترم این برنامه تقدیر 
و تشــکر دارم. از دوســتانی که در ســازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی، ایــن جشــنواره را بــه دور 

هفدهم رسانده اند،  تقدیر و تشکر می کنم.
همین طــور کــه از نام جشــنواره پیداســت، رشــد و 
تعالــی در بطــن آن جریــان دارد و روشــن اســت کــه 
دغدغه و هدف اصلی برگزاری و اســتمرار جشــنواره 
این اســت که رشــد تحقق پیــدا کند. رشــد می تواند 
دوســویه باشــد و در دو جهــت تحقق پیــدا کند: یکی  
در جهت عملی، مهارتی و اخالقی اســت و مبتنی بر 
اینکه ما می خواهیم زندگی مان را بهتر کنیم و رشــد 
داشته باشیم. می خواهیم زندگی اجتماعی   و آداب 
و اخــالق اجتماعی مــان را بهتــر کنیــم. ایــن یک جور 
رشــد است. می خواهیم صنعتمان، و پزشکی مان را 
بهتر کنیم. همة این ها ذیل رشد مهارت قرار دارند. 
اخالق هم نوعی مهارت حســاب می شــود. سیاست 
هــم نوعــی مهارت حســاب می شــود و فن اســت که 
رشد آن در این حوزه تحقق پیدا می کند. رشدی هم 
بــه لحــاظ دانش و معرفــت داریم کــه اطالعاتمان را 
زیادتر و فهممان را بیشتر می کند. فهم چیزی بیشتر 

از اطالعات است. فهم این است که درک عمیق تری 
از آنچــه می بینیــم و می دانیم، داشــته باشــیم. پس 

رشد می تواند هم نظری باشد و هم عملی.
در طــول تاریــخ روشــن اســت کــه کتــاب در رشــد 
معرفت و اطالعات ما سهم فراوانی داشته است. در 
دوره ای تنها عامل رشد معرفت و فهم ما کتاب بود و 
کتاب جایگزینی نداشت؛ نه نوار صوتی و نه فضاهای 
مجــازی و الکترونیکــی. کتــاب به لحــاظ تاریخی این 
جایــگاه را داشــته اســت. هنــوز کتاب چنین نقشــی 
را ایفــا می کنــد. ولو اینکه منابــع و مصادر معرفت و 
جاهایــی که ما می توانیــم معرفت و فهم پیدا کنیم، 
کمی وسیع تر شده باشند، ولی بنیاد و اساس هنوز 
هم کتاب است. روایت معروفی از معصوم داریم که 
می فرماید: »قیدالعلم بالکتابه«: علم را با نوشتن به 
بند بکشید اگر ننویسید فرار می کند و در حافظه تان 

نمی ماند. 
مــن فکر می کنم ایــن روایت معنای عمیق تری هم 
دارد. یعنــی اگر شــما ننویســید، نظم پیــدا نمی کند. 
دانش با نوشتن نظم پیدا می کند. بحث فرار نیست. 
خود فکر آدم هم نوشــتن و کتاب اســت که معرفت 
و دانش را منظم می کند پس کتاب به لحاظ تاریخی 
هنوز در رشــد دانش و معرفت و همین طور فهم ما 
نقش اساســی دارد. اما بعضی فکر می کنند،  کتاب 
این نقش را در رشد مهارتی ندارد. مثالً مهارت ها را 
در تمرین و تقلید از دیگران فرا می گیریم. در نجاری 

همینطورکهازنام
جشنوارهپیداست،
رشدوتعالیدر
بطنآنجریاندارد
وروشناستکه
دغدغهوهدفاصلی
برگزاریواستمرار
جشنوارهایناستکه
رشدتحققپیداکند
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الزم نیســت کــه کتــاب بخوانیــم. یــا حتــی در حــوزة 
اخــالق، خیلی ها فکر می کنند اخــالق کتاب خواندن 

نمی خواهد. یا در مورد سیاست هم همین طور. 
ولــی بــه نظــر من ایــن برداشــت درســت نیســت. 
مهــارت یــاد گرفتــن و مهــارت را تکمیــل و تقویــت 
کــردن، کتــاب می خواهــد. اتفاقــاً عاملــی که ســبب 
می شــود، گاهــی اوقات مــا در صنعتی رشــد نکنیم، 
بــا اینکه زحمت زیادی می کشــیم، یــا در یک مهارت 
یــا فن - مثالً زندگــی اخالقی ـ خوب پیش نرویم، این 
است که کتاب خوب نمی خوانیم. دلیلش این است 
که اطالعات خوبی نداریم. اگر ما تجربه های زیستة 
دیگران را در قالب داســتان و رمان خوب بخوانیم و 
بدانیم که مثالً مردمان دروغ گو چه سرنوشــتی پیدا 
کردند، مردمان بدکردار به چه سرانجامی  رسیدند، 
آرام آرام انگیــزة  مــا هم بیشــتر می شــود. مــا الگو و 
شــکل مهــارت را در کتاب می بینیــم. بنابراین کتاب 
هم رمز تعالی و رشــد دانش و معرفت اســت و هم 

رمز رشد اخالق و مهارت های فنی ماست. 
این جشــنواره که برای کتاب رشد برگزار می شود، 
انگیــزة اصلــی اش این اســت که این دو جهــت را در 
دانش آمــوزان تقویــت کنــد و بتواند ســهم خوبی در 
رشــد آموزش وپرورش و رشــد دانش آموزان داشــته 
باشد تا آیندة این کشور تضمین بشود.  رشد علمی 
و اخالقی دانش آموزان از مسیر کتاب های خوبی که 

در اختیارشان قرار می گیرد، حاصل می شود. 
البتــه درســت اســت که هــر کتابــی قــدر و منزلت 
خوانــدن را نــدارد و خیلــی وقت هــا کتــاب نیســت، 
اســمش کتــاب اســت. کتابــی بــه مفهــوم یــک اثــر 
ارزشمند که بتواند نقش ارتقا و تعالی فرد را داشته 
باشــد، نیســت. خوب است که با همین جشنواره ها 
شناســایی کنیــم و بگوییم که ایــن کتاب ها خوب اند 
و این هــا را در بســتة آموزشــی معرفــی کنیــم. همة 
این هــا درســت اســت، ولی بــه نظر من نبایــد از یک 
نکته غفلت کرد: مخاطبان در ســنین کودکی بیشــتر 
به راهنمایی نیاز دارند. جلوتر که می رویم، خود فرد 
باید یاد بگیرد و بفهمد چه چیزی خوب و چه چیزی 
بــد اســت. مــا نمی توانیم تا آخر بســته معرفی کنیم 
که شــما این کتاب را بخوانید، آن را نخوانید. شــاید 
این روند درستی نباشد. نمی خواهم مشورت کردن 
را نفــی کنــم، امــا مشــورت کــردن غیر از این اســت 
کــه فقــط معرفی کنــم که حتمــاً باید ایــن را بخوانی 
و دلیــل نیــاورم و توضیــح ندهــم. در یک ســنی و در 
مقطعــی آرام آرام بایــد تفکر و اندیشــیدن را در فرد 
رشد بدهیم تا بتواند خودش تشخیص بدهد که چه 

کتابی ارزش خواندن ندارد.
در هــر صــورت، غــرض اصلــی خوانــدن کتــاب و 
مطالعــه اســت. تا ایــن اتفاق نیفتد، هــر چه هم ما 
کتاب بخریم و حمایت کنیم، فایده ای ندارد. ما باید 
مثل هر کشــور دیگری دانش آموزان و مدرســه ها را 
بــا کتابخانه ها و کتابخانه های عمومی مرتبط  کنیم. 
الزم اســت این ارتباط وســیع شــود تا باالخره کتاب 
خوانــدن اتفاق بیفتــد؛ چه به صورت خانوادگی و چه 
با معلم یا بدون معلم. این موضوعی است که نباید 
از آن غفلــت کنیــم و صرفاً با بســته معرفی کردن و 
فرســتادن کتــاب دم در خانــه، اتفــاق نمی افتد. این 

روند باید اجرایی شود.
اگــر زمینــه ای فراهــم بشــود، مثــالً در جشــنوارة 
هجدهم کتاب رشد، که  خود بچه ها هم نظر بدهند، 
خیلی خوب خواهد شــد. مثالً دربارة  کتاب هایی که 
قبــالً انتخــاب شــده و برنــده شــده بودند، از ایشــان 
بازخــوردی بگیریم و ببینیم که آیــا به درد می خورند 
یــا فقــط من بزرگ ســال با دیدگاهی  خــاص گفته ام 
که این کتاب خوب اســت،  اما نمی دانم که واقعاً به 
درد این بچه و نوجوان می خورد یا نه. اگر این اتفاق 

بیفتد، به نتایج یقینی می رسیم. 
بخشــی هــم می توانیم برای نویســندگانی داشــته  
باشــیم کــه می تواننــد بهترین کتــاب را برای ســنین 
متفاوت بنویسند که گاهی خود کودکان یا نوجوانان 
چنیــن نویســندگانی هســتند مــا آمــاری در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی داریم که واقعاً امیدبخش 
اســت و نشــان می دهد، نوجوانــان کتاب های خوبی 
می نویســند. یعنی می توانیم بخشــی از جشــنواره را 
به معرفی نوشته های خوبی که خود دانش آموزان و 

معلمان دارند، اختصاص بدهیم.
بخــش »کتــاب الکترونیــک« در جشــنواره وجــود 
ندارد. نمی دانم که این نوع کتاب ها معرفی شده اند 
یا نه؟ ولی درواقع آیندة نشر با این نوع کتاب ها گره 
خورده اســت. این آثار هم الزم اســت دیده شــوند. 
البته  نه آن هایی که پی دی اف کتاب ها هستند، بلکه 

کتاب هایی که واقعاً ماهیت تعاملی دارند.
تقدیــر و تشــکر می کنــم از عزیزانی کــه این برنامه 
را در دارالفنــون که یادآور شــکل گیری اولین مراحل 
دانش جدید در ایران اســالمی اســت، برگزار کردند. 
امیدواریم که تالقی جشــنوارة کتاب رشــد و مدرسة 
دارالفنون نویدبخش آن باشد که یاد بزرگانی که این 
عمارت را برای علم و رشــد علمی کشــور بنا نهادند، 
گرامــی باشــد و نتیجــه اش رشــد و تعالــی علمــی و 

اخالقی کشور باشد.

مخاطباندرسنین
کودکیبیشتربه

راهنمایینیازدارند.
جلوترکهمیرویم،

خودفردبایدیادبگیرد
وبفهمدچهچیزی

خوبوچهچیزیبد
است
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۵۰ هزار نمایشگاه 
برای کتاب های رشد

علیرمضانی،مدیرکلفرهنگیهنری،اردوهاوفضاهایپرورشیمعاونتپرورشی

شایســته می دانــم به عنــوان مدیــرکل فرهنگــی و 
هنــری نســبت بــه نوع نگاهــی که جناب آقــای دکتر 
ذوعلــم و جناب آقــای دکتر فیاضی در حوزة فرهنگ 
و تربیــت ایجــاد کرده انــد، تشــکر کنــم. یــک هــوای 
تــازه ای در وزارت آموزش وپــرورش دمیده انــد و بــه 
نظر می رسد که با این حرکت سریع و خوب سازمان 
پژوهش برنامه ریزی کرده، هم در حوزة فیلم رشــد 
و هم در حوزة کتاب رشــد، آیندة بســیار خوبی را در 
حوزة کتاب و کتاب خوانی می بینم.اما وضعیت کتاب 
و کتاب خوانــی در حــوزة دانش آمــوزی زیــاد جالــب 
نیســت؛ هــم از نظر میــزان زمانی کــه دانش آموزان 
بــرای کتــاب و کتاب خوانــی می گذارنــد، هــم از نظــر 
نــوع کتاب هایــی کــه دانش آمــوزان می خواننــد. این 
دو حــوزه بــرای ما نگران کننده اســت. ما در معاونت 
فرهنگی ـ پرورشی سه سال است که کار جدیدی به 
نام »جشنوارة دانایی و توانایی« را شروع کرده ایم. 
بعضی از عزیزانی هم که در اینجا حضور دارند  و در 
کارگروه کتاب هســتند و از میان نویســندگان بزرگ 
کشــور انتخاب شــده اند، به ما کمک می کنند. انتظار 

است که عزیزان دیگری هم به جمع ما بپیوندند. 
خوشبختانه کاری که ما در حوزة کتاب و کتاب خوانی 
به عنوان جشنوارة دانایی و توانایی در نظر گرفته ایم، 
بــا اســتقبال خوب حوزة کتــاب و کتاب خوانی مواجه 
شــده اســت.  اما کتاب ها با قیمت مناسب به دست 
دانش آموزان نمی رسند و  ما بدون اینکه دوستانمان 
در آموزش وپرورش، جناب آقای دکتر جوادی و آقای 
دکتر مختارپور، در این کار نقشــی داشــته باشند، به 

کمک ناشــران این کار را انجام می دهیم. ســال قبل 
دانش آموزان با پول توجیبی خودشان نزدیک به سه 
میلیــارد تومــان کتاب خریدنــد. ما انتظــار داریم، به 
جهت نوع نگاهی که هســت، نویسندگان و ناشران 
نیــز بــه ایــن جشــنواره ورود پیــدا کنند. جنــاب آقای 
دکتــر جــوادی و آقای دکتــر مختارپور هم به ما کمک 
کنند که ما کتاب ها را با تخفیف بیشــتری در اختیار 

دانش آموزان قرار دهیم. 
هدف گــذاری مــا امســال ایــن اســت کــه بتوانیــم 
یــک میلیــون دانش آمــوز را مخاطب قــرار دهیم. در 
۵0 هــزار نمایشــگاه، امســال بــه کمــک »انتشــارات 
منــادی تربیــت« و وزارت ارشــاد اســالمی کتاب های 
خــوب شــما را ارائــه می دهیــم و در تجهیــز کتابخانة 
کالســی مان قــرار مي دهيــم. مــا باید عزیزانــی را که 
عالقه منــد هســتند به آموزش وپــرورش کمک کنند، 
پشیمان نکنیم. ما آمادگی داریم، تمامی کتاب هایی 
را  که در ســامانة رشــد و ســازمان پژوهش انتخاب 
کرده انــد، در ۵0 هــزار نمایشــگاهمان قــرار بدهیم. 
انتظار داریم، کاری که ســازمان پژوهش شروع کرد 
و مــا در کنارشــان ادامــه می دهیــم، شــما بزرگواران 
به عنــوان مطالبــة جدی خودتــان در نظر بگیرید. من 
تمــام امتیــازات کــه به عنــوان مدیــرکل داشــتم، بــه 
کارگروه  واگذار کردم که تمامی اعضای آن، عزیزانی 

از نویسندگان بزرگ کشور هستند.

در50هزارنمایشگاه،
امسالبهکمک
»انتشاراتمنادی
تربیت«ووزارتارشاد
اسالمیکتابهایخوب
شماراارائهمیدهیم
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مطالعه؛ طلوع کتاب است 
بر جان آدمی

علیرضامختارپور،دبیرکلنهادکتابخانههایعمومیکشور

به نام خدا
سه مطلب را می خواستم عرض کنم:

اول اینکــه تعریفــی از کتاب داشــته باشــیم: کتاب 
بــه هــم  اوراق کاغــذ  از  آیــا مجموعــه ای  چیســت؟ 
وصل شــده، همراه با مرکب یا احیاناً تصویر اســت، 
یــا مجموعــه ای از متــون بــه هــم مرتبط و منســجم،  
محصول اندیشــه و تفکر، با هدفی مشــخص و برای 
رســیدن به بحث معرفت. این تعریف چه مناسبتی 
با عنوان ها و شمارگان فعلی کتاب در کشور ما دارد؟ 
دوم اینکه مطالعه چیست؟ آیا نگریستن بر آن اوراق 
کاغــذی و الکترونیکی حاوی خط ها و نقش هاســت؟ 
یــا آن طوری کــه مرحوم اشــراف فرمودند: مطالعه، 
طلوع کتاب است بر جان آدمی و تجلی آدمی است 
بر جان کتاب؟ این تعریف ها چه تأثیری بر محاسبة 
ســرانة مطالعه دارد؟ بعضی معتقدند نگاه کردن به 

هر نوشته ای، حتی زیرنویس ها، تابلوهای اعالنات، 
و تابلوهــای راهنمــای بزرگراه هــا مطالعه محســوب 
می شــود. اگــر ایــن مطالعــه اســت، بایــد در کشــور 

نهضت کاهش مطالعه راه بیندازیم! 
موضــوع ســوم ایــن اســت کــه: هــدف از مطالعــه 
چیســت؟ هــدف از مطالعــه پر کردن اوقــات فراغت 
اســت؟ هدف رفع نیازهای شــغلی، فنــی و حرفه ای 
است؟ و یا هدف ارتقای سطح معرفت برای تکامل 

فردی و اجتماعی و رسیدن به سعادت است؟
خداونــد مرحــوم موالنــا را رحمــت کند کــه در قرن 

هفتم فرمود:
 گرچــه مقصــود از کتــاب آن فــن بــود/ گــر تــواَش 

بالش کنی هم می شود/
 لیک ازو مقصود این بالش نبود/ علم بود و دانش 

و ارشاد و سود

هدفازمطالعه
چیست؟هدف

ارتقایسطح
معرفتبرای

تکاملفردیو
اجتماعیورسیدن
بهسعادتاست؟
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