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در توليد آثار قرآنی مناسب
غنــی شویـــم

سمانه آزاد

محمدناصری،دبيردوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيرشدويژةآثارقرآني:

محمد ناصری، دبیر دوازدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد ویژه آثار قرآنی در نشست مطبوعاتی این جشنواره، 
ب��ه خألهای موجود در آثار قرآنی برای مخاطب کودک و نوجوان 
تأکی��د کرد. وی تکرار و کلیش��ه در روند تولی��د آثار قرآنی و نیز 
ادبی��ات دور از مخاط��ب را یک��ی از آفات این حوزه دانس��ت که 
نیازمند بازنگری جدی است. مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی از برگزاری کارگاه های موضوعی برای ناشران و نیز خرید 
یک میلیارد تومانی از آثار مناسب برای حمایت از آن ها خبر داد. 

دبیر دوازدهمین جش��نواره کتاب های آموزش��ی و تربیتی رشد 
وی��ژه آثار قرآنی گف��ت: »دوازدهمین دوره جش��نواره کتاب های 
آموزش��ی رشد به آثار قرآنی اختصاص دارد چرا که در این زمینه 
بیش از آنچه فکر می کردیم دچار فقر هس��تیم. می توان گفت در 
حوزه آثار قرآنی کارچندانی صورت نگرفته است. البته ما در یازده 
دوره گذشته این جشنواره مانند دیگر حوزه های درسی به حیطه 

قرآن هم توجه داشتیم که کافی نبود.«
وی افزود: »در این دوره از جش��نواره آثار قرآنی منتش��ر شده 
طی س��ال های 1390 تا 1393 در ش��ش گروه بررس��ی شدند. 
این گروه ها عبارتند از تفس��یر و ترجمه ق��رآن، حفظ و آموزش 

روخوان��ی، دانس��تنی ها و لطائ��ف قرآنی، س��بک زندگی قرآنی، 
قصه هاي قرآن��ی و مفاهیم و معارف قرآنی. کتاب های قابل اعتنا 
و مناس��ب در این دوره از جشنواره 372 عنوان کتاب بود که از 
117 ناش��ر به دبیرخانه جشنواره رس��یده بود. از میان این آثار، 
214 عنوان کتاب به مرحله دوم داوری رسید. این در حالی است 
که در دوره گذشته جشنواره، بالغ بر 1200 عنوان کتاب از 650 
ناش��ر بررسی شده بودند که خود گویای فقر در حوزه کتاب های 

قرآنی است.«
ناصری درباره خألهای آثار قرآنی گفت: »در حوزه های گوناگون 
قرآنی خألهای بسیاری وجود دارد. به طوری که در برخی گروه ها 
صدای آثار قرآنی ضعیف است. مثاًل در حوزه تفسیر برای مخاطب 

کودک و نوجوان آثار چندانی وجود ندارد.«
دبیر دوازدهمین دوره جشنواره کتاب های آموزشی رشد درباره 
مش��ارکت ناش��ران نیز گفت: »ما ع��الوه بر فراخوان جش��نواره، 
تماس ه��ا و ارتب��اط چهره به چهره با ناش��ران برق��رار و از آن ها 
درخواست کردیم که آثار خود را به جشنواره بفرستند. در نتیجه 
این فعالیت ها، آنچه به دس��ت ما رس��ید این تع��داد عنوان بود. 
قطعًا آثاری در بازار کتاب هس��ت که به دس��ت ما نرسیده است. 
نکته مهم آن اس��ت که با وجود استقبال زیاد از حوزه کتاب های 
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آموزشی و کمک آموزشی، ناشران كتاب هاي قرآني دغدغه ورود 
به جشنواره را ندارند.«

ناصری درباره حضور ناشران شهرستانی در این جشنواره توضیح 
داد: »44 درصد ناش��ران ش��رکت کننده از شهرستان ها )غیر از 
ته��ران( بودند. از میان 214 عنوان کتاب، 88 عنوان به ناش��ران 
شهرس��تانی تعلق داشت که مجموعًا 41 درصد کتاب ها را شامل 

می شود.«

عدم توجه به نياز مخاطبان
وی ب��ا بیان اینکه میان آثار حوزه ه��ای گوناگون قرآنی ارتباط 
منطقی و برنامه ریزی حساب ش��ده ای وج��ود ندارد افزود: »آنچه 
داوران پ��س از بررس��ی آثار ب��ر آن تأکید داش��تند این بود که 
می��ان محتوا و ادبی��ات آثار با نیازهاي مخاط��ب ارتباط عمیقی 
وجود ندارد. در واقع به نظر می رس��د ناشران بر اساس پژوهش و 
نیازس��نجی مخاطبان دست به تولید آثار نمی زنند. عالوه بر این، 
تکرار کلیش��ه های رایج در موضوعات قرآن��ی یکی دیگر از آفات 
این حوزه اس��ت. در واقع به نظر می رسد عنوان های جدید برای 
تولید کتاب قرآنی پیش��نهاد نمی ش��ود. به همین جهت روندی 
تکراری در تولید آثار دیده می ش��ود. این در حالی اس��ت که ما 
معتقدی��م قرآن کتابی برای همه دوران ها و برای همه مخاطبان 
است. اما ناش��ران از این منظر به قرآن نگاه نمی کنند. به همین 
جهت اس��ت که آثار منتشر ش��ده چندان برجسته و قابل توجه 

نیستند.«
ناصری با اشاره به قالب های جذابی مانند رمان و سفرنامه برای 
مخاط��ب کودک و نوج��وان گفت: »رمان و س��فرنامه قالب هایی 
هستند که معمواًل مخاطب کودک و نوجوان به دنبال آن هستند 
و ه��ر دو در قرآن وج��ود دارند. اما در این زمین��ه با آثار فاخری 
روب��ه رو نیس��تیم. در حوزه قصه که یک��ی از مهم ترین قالب های 
قرآنی اس��ت، با تنوع و تعدد کمی روبه رو هستیم در حالی که این 
قال��ب می تواند مورد توجه مخاطب قرار بگی��رد. جذابیت؛ چه از 
لحاظ عنوان و چه از لحاظ کتاب س��ازی هم موضوعی اس��ت که 
مغفول مانده است. می توان گفت در میان آثار شاهد کتاب سازی 

جذاب و چشمگیر و قابل توجه مخاطب نبودیم.«
زبان و ادبی��ات تکراری موضوع دیگری ب��ود که ناصری بر آن 
اش��اره کرد وی گف��ت: »گویی برای انتق��ال مفاهیم قرآنی فقط 
بای��د از زبان رایج وعظ اس��تفاده کنیم. ادبیات ب��ه کار رفته در 
آثاری که توس��ط داوران بررسی ش��دند نشانگر آن است که این 
موض��وع نیاز به بازنگری جدی دارد. یکی از مهم ترین دالیلی که 
کتاب های این حوزه مورد اس��تقبال خوبی ق��رار نمی گیرند این 
اس��ت که ادبیات به کار رفته در آن ها ب��ا مخاطب ارتباط برقرار 
نمی کن��د. در واقع کتاب ها با ادبیاتی ک��ه مخاطب با آن مأنوس 

است فاصله دارند.«

تالش برای ارتباط بيشتر با ناشران
دبیر دوازدهمین جش��نواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، 

ویژه آثار قرآنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت های جشنواره 
در پر کردن خأله��ای موجود گفت: »خألهای موجود که داوران 
در بیانیه های خود به آن ها اشاره خواهند کرد در فصل نامه جوانه 
منتش��ر خواهد شد. بر همین اساس کارگاه های موضوعی را برای 
ناشران و پدیدآورندگان این حوزه برگزار خواهیم کرد تا ناشرانی 
ک��ه دغدغه فعالیت در این ح��وزه را دارند به نحوی که می توانیم 

حمایت کنیم.«
وی افزود: »اس��ناد باالدس��تی آموزش و پرورش اهداف قرآنی 
ب��رای دانش آموزان و فرهنگیان را مش��خص کرده اند. ما س��عی 
می کنیم مقصد و مس��یر رس��یدن به این اهداف را تبیین كنیم 
و بس��ترهای الزم ب��رای این ام��ر را فراهم آوریم. ب��ه بیان دیگر 
انتظاراتمان را ش��فاف و روش��ن بیان می کنیم؛ سعی مان بر این 

اس��ت كه ارتباط میان ناشران را با برگزاری 
کارگاه ه��ای موضوعی افزای��ش دهیم و نیز 
از تولیداتی که منتش��ر می ش��وند حمایت 

کنیم.«

حمايت از آثار مناسب
ناصری درباره حمایت از آثار مناس��ب نیز 
چنین توضیح داد: »ت��ا پیش از این، خرید 
کتاب های مدارس به س��لیقه و تش��خیص 

مدی��ران مدارس بود اما در س��ال گذش��ته ای��ن کتاب ها فقط از 
فهرس��ت کتاب هایی که دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی در 
كتاب نامه رش��د منتش��ر می کند انتخاب و خریداری ش��دند. ما 
می توانی��م بخش قابل توجهی از این آث��ار را به کتاب های قرآنی 
اختصاص دهیم به شرطی که ویژگی های کتاب مناسب را داشته 

باشند.«
مدیر کل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی با بیان اینکه 
هم ناش��ر و ه��م پدیدآورنده در تولید اثر مناس��ب مؤثرند گفت: 
»ناشر سرمایه گذار و فراهم کننده مسیری است که یک نویسنده 
می توان��د اثرش را تولی��د کند. بنابراین اگر قرار اس��ت حمایتی 
صورت گیرد هم ش��امل ناشر و هم ش��امل پدیدآورندگان است. 
ارتباط میان این دو تنگاتنگ است و حمایت از هر کدام می تواند 
حمای��ت از دیگری باش��د. از این رو ما در این جش��نواره هم از 
ناشران و هم از نویسندگان و پدیدآورندگان برتر حمایت خواهیم 

کرد.«
محمد ناصری با اعالم برگزاری نمایش��گاه 50 هزار مدرسه در 
دهه فجر و خرید یک میلیارد تومانی آثار مناس��ب گفت: »یکی 
از مهم ترین حمایت های این جش��نواره از آثار مناسب شناسایی 
آن هاس��ت. هم چنین در دهه فجر امسال، نمایشگاهی با عنوان 
50 هزار مدرس��ه برگزار خواهد ش��د که همه آث��ار آن از میان 
کتاب های مناس��ب و معرفی ش��ده در این جشنواره خواهد بود. 
در زمینه ه��ا و حوزه ه��ای دیگر هم کتاب های مناس��ب معرفی 
ش��ده در کتابنامه رش��د، منبع انتخاب آثار برای این نمایشگاه 

مي باشد.«

کتاب های قابل اعتنا و 
مناسب در اين دوره از 
جشنواره 372 عنوان 
کتاب بودند که از 
117 ناشر به دبيرخانه 
جشنواره رسيده بود
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