
ادبیات داستانی بستری 
برای انعكاس تجربه ها

گو
ت و

گف

عبــارات و جمالت باال، شــاه بیت مطالــب و محورهای اصلی 
ســخنان و دیدگاه های آقای حمیدرضا شاه آبادی، اوالً  به عنوان 
یك نویســنده و ثانیاً به عنوان مدیر عامل انتشارات مدرسه است 

که در گفت وگو با »رشد جوانه« عنوان کرد.
وی در این گفت وگو، ضمن بیان نظرات، مواضع و تحلیل خود 
از برنامــۀ حذف پیك های نوروزی و جایگزینی آن با طرح »عید 
و داســتان«، از جزئیات طرحی که بــه معاونت آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش وپرورش نیز ارائه کرده است، سخن گفت. شما را 

به مطالعه متن کامل گفت وگو دعوت می کنیم.

 شــما از نظر محتوایی، طرح »عید و داستان« را که در 

نوروز 1۳۹7 جایگزین پیک هــای نوروزی دانش آموزان 
شد، چگونه می بینید؟ ویژگی ها و نکات مثبت و همچنین 
مشکالت و آسیب های احتمالی اجرای آن را چه می دانید؟
من قطعاً این تصمیم را یك اتفاق خجســته می دانم. احســاس 
می کنم شرایطی فراهم شده اســت برای اینكه ما بتوانیم رفتار 
صحیح تری را جایگزین آنچه که تــا به امروز در ایام عید نوروز 
رخ می داده اســت، بكنیم. سال گذشته، سال تولد این طرح بود. 
ایــن اتفاق کمی نبود و بایــد آن را به فال نیك گرفت و فرصت 
داد تا شــكل مناســبی بگیرد. اگر معتقدیم مطابق مفاد ســند 
تحول بنیادین آموز ش وپرورش، داعیه دار پرورش فكری و روحی 
فرزندان خود هستیم و اگر اعتقاد داریم که صرفاً آموزش و ارائۀ 

اشاره
»داستان خوانی، قوة تخیل بچه ها را پرورش می دهد؛ قوه  تخیل می تواند پایه و اساس همه فعالیت های درسی بچه ها باشد. ما می توانیم از 
پرورش قوة تخیل كودكان بیشترین استفاده را بكنیم. ادبیات داستانی و خواندن داستان؛ بستری برای انتقال تجربه های زندگی و بهترین راه 
برای مواجه شدن فرزندانمان با واقعیت های زندگی است. از این رو، جایگزین كردن پیك های نوروزی دانش آموزان با طرح »عید و داستان«، 
كه امسال در نوروز اجرا شد، كار مفید و خجسته ای است كه اگر ادامه یابد و به مرور به تكلیف درسی تازه ای تبدیل نشود و با آموزش های 

الزم و بسترسازی مناسب هم اجرا شود بسیار ارزشمند خواهد بود.«

پای صحبت حمید رضا شاه آبادی، مدیر عامل انتشارات مدرسه برهان

هوشنگ غالمی
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یك رشــته اطالعات و مفاهیم هدف آموزش و پرورش نیســت، 
بهره گیــری از کتاب بــرای انتقال مفاهیــم و پیام های فكری و 
پرورشی و افزایش مهارت های روحی و توانایی های دانش آموزان، 
بســیار مهم اســت و در تعطیالت عید نوروز می توانیم به شكل 

غیررسمی، به پرورش روحی فرزندانمان بپردازیم.
شــما بهتر می دانید که بــه هر صورت در مدارس ما، ســاعات 
درســی فشرده هستند و محتواهای درســی هم گاهی اوقات با 
حجــم زیادی که دارند امكان فعالیت های خاصی را که در حوزة 
آموزش غیررســمی قرار می گیرند، از دانش آموز سلب می کنند. 
ایــام تعطیالت نوروز و در واقع 15 روز اول فروردین ماه، فرصت 
خوبی است برای اینكه ما بتوانیم فعالیت های غیررسمی آموزشی 
را شكل بدهیم و برنامه هایی را طراحی کنیم که در حوزة پرورش 
افكار دانش آموزان است و می تواند توانایی ها و مهارت های ذهنی 
آنــان را افزایش دهد. بنابراین، حــذف پیك های نوروزی که به 
نوعی، همان آموزش رســمی را انعــكاس می دادند، و جایگزین 
کردن آن با موضوع خوبی مثل داســتان خوانی و داستان نویسی 
به نظرم اتفاق بسیار خجسته ای است که باید به فال نیك گرفت 

و از آن حداکثر استفاده را کرد.

 به نظر شما، آیا نباید برای اجرای این طرح، ابتدا بستر 
و زمینۀ آن در مدارس و در ارتباط با دروس مرتبط مانند 

فارسی فراهم می شد؟
صد درصد؛ این نیاز بود و هســت. گمان می کنم این ایده زمانی 
می تواند موفق باشــد که حداقل ما از مدتی پیش در مدرســه، 
برای آن زمینه سازی کرده و با برگزاری برنامه های خاصی، توجه 
بچه ها را به  آن جلب کرده باشــیم، سپس رفتارهای منتج از آن 
را در تعطیالت عید انتظار بكشــیم. در تعطیالت عید، بچه ها به 
ســفر می روند، به خانه اقوام می روند، به دید و بازدید آشــنایان 
می روند، و برایشــان این امكان فراهم می شــود که بتوانند شهر 
خود و شــهرهای دیگــر را بهتر ببینند که همــۀ این ها در یك 
جمله، موجب تجربه اندوزی آنان می شود. همچنین اگر بپذیریم 
که ادبیات داســتانی بستری است برای انعكاس تجربه ها، گمان 
می کنم بهترین رفتار در تعطیــالت نوروز توجه دادن بچه ها به 

داستان نویسی و داستان خوانی است.

 به نظر شــما، از نظر کیفی چه مشــکالت، عوارض و 
آ سیب هایی می تواند اجرای موفق طرح را تهدید کند؟

نخســتین آفتــی که بر ســر راه اجرای این طــرح وجود دارد، 
تبدیل شــدن فعالیت های مرتبط با طرح به یك تكلیف درسی 
یا مدرسه ای اجباری است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نه تنها تأثیر 
مثبتی نخواهد داشت، بلكه تأثیرات منفی هم به دنبال دارد که 
از آن جمله، دلزده کردن بچه هــا از مفهوم مطالعه و رویگردان 
شدن از کتاب است، بنابراین به هیچ وجه نباید آن را به تكلیف 
درسی تبدیل کرد. عالوه بر آن، آفت دیگری که بر سر راه طرح 
وجود دارد این اســت که در هر صورت قرار اســت بچه ها کتاب 

بخوانند، کتاب تهیه کنند و احیاناً کتاب بخرند؛ در این میان اگر 
شرایطی فراهم شــود که عده ای با توجه به منافع شخصی وارد 
بشــوند و امتیازهایی را برای خودشان و دیگران آماده کنند و از 
این طریق کتاب های نامناســبی را به بچه ها برسانند، باز آفتی 
خواهــد بود. در این صورت صرفــاً کتاب هایی به بچه ها فروخته 
خواهد شد که به انحای مختلف، ارزش و کیفیت الزم را ندارد و 
فقط منفعت و سودی را برای برخی از ناشران همراه می آورد. به 
هر حال، این اتفاق خوبی نخواهد بود. مشكل دیگر این است که 
این فعالیت، بدون آگاهی، آموزش و زمینه سازی مناسب صورت 
گیــرد. یعنی ما می توانیم در اولین نگاه، فرض را بر این بگذاریم 
کــه معلم کتابی را به بچه ها معرفی کنــد و بگوید این کتاب را 
بخوانید و خالصه نویســی کنید و یا مثاًل درباره اش چند ســطر 
بنویسید. ممكن است این تبدیل بشود به یك فعالیت شاق و در 
ردیف تكالیف درسی قرار گیرد. بنابراین، توجه ویژه به آموزش ها 
و توجیهات الزم قبل از اجرای طرح الزم اســت؛ اعّم از آموزش 
معلمان و مربیان برای اجرای طرح، انگیزه بخشــیدن به بچه ها 
برای مشــارکت در طرح، و از همه مهم تر، تعریف کردن فرایند 

مناسبی که در آن بشود کتاب های مناسبی 
را برای بچه ها به شكل درست معرفی کرد و 
در اختیارشــان قرار داد. آن موقع می توانیم 
امیدوار باشــیم که طرح، بازده الزم را داشته 

باشد.

طرح مکمل
 شــما قبل از اجرای طرح، در نامه ای 
به خانم دکتر حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی، پیشنهاد داده بودید که با توجه 
به تجربیات خود، در این طرح، در زمینۀ 

معرفی کتاب های مناسب، کمک و همکاری داشته باشید؛ 
برخورد و استقبال با برنامه پیشنهادی شما چگونه بود؟

ما طرحی را آماده کردیم، که شــامل فراینــدی بود که بچه ها 
کتابی را می خواندند، و بعد در دو ســه خط می نوشتند که من 
کتاب فالن را خواندم، اســم نویســنده اش این است. شناسنامۀ 
کتاب این است، تصویرگرش فالن کس است؛ و اینكه من از این 
کتاب خوشــم آمد یا بدم آمد. و در آ ن برگه، عالمت می زدند و 
بعد می نوشــتند که بعد از خواندن این قصــه، من هم تصمیم 
گرفتم یك قصه بنویســم و در یك صفحۀ کوچك قصه کوتاهی 
را می نوشــتند. بنابراین بود که در اولیــن روز بعد از تعطیالت، 
بچه ها برگه هایی که نوشته  بودند را به کالس بیاورند و با یكدیگر 
ردوبدل کنند. یعنی هر دانش آموزی برگه دانش آموز کناری خود 
را بگیرد و قصــه همدیگر می خواندند و مجدداً در چند ســطر 
توضیح می دادند که من قصه دوســتم را خوانــدم، از این قصه 
خوشــم آمد، یا بــدم آمد، چون نقد چندخطــی خود را در آن 
برگه می نوشتند. به این ترتیب، بچه ها یك داستان و یك کتاب 
می خواندند، یك قصه می نوشتند، یك کتاب نقد می کردند و یك 

حذف پیک های نوروزی، 
اتفاق خجسته ای است 
که باید از آن حداکثر 
استفاده را کرد

ادبیات داستانی، 
بستری برای انعکاس 
تجربه هاست
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نقد داســتان درباره کار دوستشان را ارائه می کردند. این فرایند، 
کاًل در چهــار صفحه و در واقع چهار نیم برگ A4  جا می شــد. 
ما این طرح را خدمت خانم دکتر حكیم زاده فرســتادیم. ایشان 
مطالعــه کردنــد و از ما دعوت کردند که حضــوری هم توضیح 
دادیم. از موضوع  اســتقبال کردند ولی گفتند با توجه به فرصت 
اندکی که تا پایان ســال مانده امــكان دارد نتوانیم این طرح را 
برای نوروز 9۷ اجرا کنیم. به این خاطر قرار شد که سال آینده، 
با هم آهنگی های قبلی، زمینه های اجرایی آن را فراهم ســازیم. 
من با توجه به این که هم اکنون نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در حال برگزاری اســت، جا دارد به این نكته هم اشاره کنم که 
طی دو روز گذشته، با آقای نیكنام حسینی مسئول خانۀ کتاب 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت وگویی داشتم، و ایشان 
هم از طرح ما اســتقبال کردند و قرار شــد که یك جلسه ویژه 
با یكدیگر در رابطه با این موضوع داشــته 
باشیم و بیشتر صحبت کنیم. شاید در سال 
9۷، به لطف خدا، این امكان فراهم شود که 
پروژه با همــكاری آموزش وپرورش، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه کتاب قابل 

اجرا باشد.

تفاوت های ماهوی
آقای شاه آبادی! به نظر شما، کتاب   
مناسب چه نوع کتابی است؟ به خصوص 
و  دبستانی،  بچه های  سنی  دوره  برای 
به ویژه در عرصۀ قصه و داســتان شما 

چه کتاب هایی را مناسب می دانید؟
نخســتین ویژگی کتاب مناسب برای کودکان این است که ناظر 
بر تفاوت های ماهوی کودکان با بزرگســاالن باشد. بعضی اوقات 
ما فكر می کنیم که کودکان همان بزرگ سال های رشد نیافته اند؛ 
یعنی تفاوتشان با بزرگ ساالن صرفاً در اندازه و کمیت است. اگر 
این طور فكر کنیم معلوم اســت که خواهیم گفت هر کتابی که 
برای بزرگ ساالن مناسب اســت اگر خالصه شده و کوتاه شود، 
برای بچه ها هم مناســب خواهد بود. بسیاری از کتاب هایی که 
امروز برای بچه ها منتشر می شوند، از جمله کتاب های بازنویسی 
متون کهن، بر این اساس تولید و منتشر می شوند. بنابراین، باید 
اول کتاب به عالئق و ســالیق و درک و نوع نگاه جهان شناختی 
کودکان توجه داشــته باشــد. اگر چنین باشد می توانیم بگوییم 
که کتاب گامی به طرف بچه ها برداشــته و به آن ها نزدیك شده 
اســت. بعد از آن، رعایت اصول فنی داستان نویســی، و رعایت 

اصول ژانر است.

 این نکات که شما مطرح می کنید یک سؤال را به ذهن 
می آورد که مگر نباید ما با قصه و داستان و ادبیات بچه ها 
را رشد بدهیم و آن ها را به جلو ببریم، نه اینکه آن ها را در 

همان دنیای کوچک کودکانه شان نگاه داریم؟

ما باید با زبان خودشان و با دنیای خودشان با آن ها ارتباط برقرار 
کنیم. بحث، نگاه داشتن آنان در یك دوره نیست. بحث، در واقع، 
ورود به دنیای آنان اســت؛ دنیایی که دنیای آن هاست و ما باید 
بشناسیم. استفاده از تصاویر مناسب، تصاویری که ارزش  هنری 
داشته باشــند و در عین حال، به بچه ها، زبان تصویر را آموزش 
بدهند. امكان تصویرخوانی را برای آنان فراهم کنند و بعد از آن، 
می رسیم به نكاتی مثل کاغذ، مقوا و نوع صحافی که باید خوب 

و مناسب باشد.

سه فعالیت خوب
 با توجه به تجربیات خود و شرایط سنی کودکان، از سه 
فعالیت داستان خوانی، داســتان گویی و داستان نویسی، 

کدام یک را مفید تر، عملی تر و خالق تر می دانید؟
هر سه خوب هستند؛ هر سه در واقع، در کنار همدیگر می توانند 
قرار بگیرنــد. من اجازه می خواهم به آن ها نقد داســتان را هم 
اضافه کنم و آن ها را به چهــار فعالیت افزایش دهم. منظورم از 
نقد کتاب، نقد فنی، آکادمیك و حرفه ای نیست؛ بلكه نظرم این 
است که بچه ها بتوانند نظر خود را دربارة داستانی  که خوانده اند 
بدهنــد؛ حرف بزنند و آن را تحلیل کنند. نقد به عنوان فرایندی 
برای فهم بهتر اثر مدنظر ماســت. اگر این اتفاق بیفتد، بســیار 
خوب خواهد بود. رجوع به داســتان و داستان خوانی، قوة تخیل 
بچه ها را پرورش می دهد و قوة تخیل می تواند پایه و اساس همه 
فعالیت های درسی باشــد. نقل می کنند که کسی نزد اینشتین 
آمد و از او خواســت به او بگوید برای اینكه بچه اش موفق شود، 
چه بكند. اینشــتین به وی گفت که برای بچه ات داســتان های 
پریــان را بخوان. او گفت که من ایــن کار را می کنم، بعد از آن 
چه کاری بكنم؟ باز گفت داســتان های پریان را برایش بخوان. 
دوباره پرســید بعد از آن چكار کنم، اینشــتین بــاز جواب داد 
داســتان  پریان را برایش بخوان! این روایت نشان می دهد که ما 
باید بتوانیم از بحث پرورش تخیل کودکان بیشترین استفاده را 
بكنیم. گمان می کنم اگر بپذیریم ادبیات داستانی محملی برای 
انتقال تجربه و زندگی است، بهترین راه برای مواجهۀ فرزندانمان 
با واقعیت های زندگی، خواندن داستان و آفرینش داستان است.

آثار مثبت کتابخوانی
 شــما آ ثار مثبت و مفید کتابخوانی برای دانش آموزان 

دورة ابتدایی را چه می دانید؟
در دورة ابتدایی، کودکان اولیــن مواجهه های خود با زندگی را 
تجربــه می کنند. برای فهم دنیا تــالش می کنند. این فهم را به 
شیوه های مختلفی می توانند به دســت بیاورند و غیرقابل انكار 
اســت که این فهم می تواند تا سال ها همراه آن ها باشد و چه بسا 
تا پایــان عمر هیچ تغییری نكند. بنابراین، شــكل دادن به این 
مواجهه های اولیه بســیار مهم اســت. اینكه ما بچه ها را از چه 
طریقی با دنیا آشــنا می کنیم و این آشنایی اولیه از آن ها چطور 
آدم هایی خواهد ساخت؛ آیا آن ها دنیا را مجموعه ای سرد، بی روح 

تبدیل شدن فعالیت های 
مرتبط با طرح به یک 

تکلیف درس، یک آفت 
است

طرح جایگزین پیک های 
نوروزی را به هیچ وجه 
نباید به تکلیف درسی 

تازه ای تبدیل کرد
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و در واقع، خالی از هر نوع معنویتی می بینند و اینكه افراد فقط 
باید دنبال منافع شــخصی باشــند و برای رسیدن به این منافع 
شخصی دســت به هر عملی بزنند یا اینكه نه، دنیا را به مراتب 
متفاوت تر، بزرگ تر و عمیق تر می بینند. دنیایی می بینند که در 
آن معنویت می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد و در این جایگاه 
معنوی، اصول ارزشــی به گونه ای شكل می گیرد که از فرزندان 
ما انسان های پاک تر و سالم تری می سازد؛ آدم هایی می سازد که 
در واقع، در زمین، به شــكل عادالنه تری رفتار می کنند و دست 
به فســاد نمی زنند. این خیلی مهم اســت که مــا چطور بچه ها 
را در اولین مواجهه هایشــان با زندگی شكل می دهیم. قطعاً در 
چنین شــرایطی، کتاب خیلی می تواند مؤثر باشد و تصویر اولیۀ 
زندگی را به بچه های ما بدهد. عالوه بر این کتاب کمك می کند 
که آن ها مهارت های مختلفی را به دست بیاورند. به عنوان مثال، 
بچه هایی که کتاب می خوانند خیلی بهتر حرف می زنند؛ خیلی 
بهتر امكان بیان اندیشه های خود را پیدا می کنند؛ گنجینۀ لغات 
عمیق تــری را پیدا می کنند، می توانند دربارة موضوعات مختلف 
بحث کنند و هر حرفی را به راحتی نمی پذیرند و ذهن استداللی 
پیــدا می کنند. این ها به دلیل فهم بیشــتر و بهتری که از دنیا 

دارند و امكان دیدن همه چیز از باال را دارند انســان های صبورتر 
و بزرگوارتری می شــوند و امكان ایســتادگی بیشتری در مقابل 
مشــكالت دارند و به همین ترتیب، می توان جلو رفت و دید که 

چه ویژگی ها و امتیــازات خاصی با مطالعه، 
نصیب کودکانمان می شود. 

 به عنوان آخرین سؤال، نقش ناشران 
در اجرای خوب و قــوی طرح »عید و 
داستان« به جای پیک های نوروزی، چه 

می تواند باشد؟
اگر ناشــران، اجرای چنیــن طرحی را صرفاً 
زمینه ای برای کســب ســود و منفعت مالی 
ببیننــد و با این هدف جلو بروند قطعاً موفق 
نخواهنــد بود. آن ها در شــرایطی می توانند 
موفق باشــند که بــه اجرای بهتــر طرح و 

مشارکت در ارائۀ یك ایده مناسب، عمیق و تأثیرگذار فكر کنند 
و نگاه سوداگرانه نداشته باشند. اگر چنین رفتاری داشته باشند 

قطعاً می توانند در این زمینه موفق باشند.

طرح »عید و داستان« 
نباید بدون آگاهی 
مناسب، آموزش الزم و 
زمینه سازی انجام شود

با مسئول خانه کتاب 
وزارت ارشاد هم در 
زمینۀ طرح خود صحبت 
کردیم که از آن استقبال 
کردند
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