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توسعه ذهن با كتاب های داستانی   سمیه میرزایی

اهمیت داستان گویی در افزایش انگیزه و تسهیل یادگیری و به یادسپاری مفاهیم آموزشی و تربیتی همواره مورد تأكید متخصصان بوده است. دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی در سال های اخیر همراه با فاصله گرفتن از توجه صرف به مفاهیم پر حجم آموزشی، با توجه به نقش مهم کتاب های 
داستانی در ایجاد لذت مطالعه و تداوم آن در کودکان و نوجوانان، همكاری با پدیدآوردگان و ناشران كتاب های داستانی را مورد توجه قرار داده است. 
برگزاری سی ویكمین دوره نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، بهانه ای شد تا نشستی با عنوان »بایدها و نبایدهای تألیف و ترجمه كتاب های داستانی« 
با حضور مدیركل و معاونت این دفتر، داوران، نویسندگان و ناشران كتاب های داستانی برگزار شود. آن چه می خوانید گزارشی از این نشست است.

7۰ درصد داستان ها تأیید می شوند
نشست با سخنان فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی آغاز شــد. او در اظهاراتی گفت: حدود 6 سال است که 
دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی، برپایی نمایشگاه کتاب 
را برای خود فرصتی می شــمارد تا ضمن برگــزاری کارگاه ها و 
نشســت های مختلف، نقطه نظرات ناشران و مؤلفان را، به منظور 

ارتباط هرچه بیشتر با آن ها، دریافت کند.
خانم کیا با اشــاره به سابقۀ ۲۰ ساله 
ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی 
در این دفتر، افزود: از ســال 9۲ با توجه 
به نقش  و تأثیر کتاب های داســتانی در 
پیشبرد مأموریت اصلی آموزش وپرورش 
در تربیت دانش آمــوزان از طریق انتقال 

ارزش های اخالقی و کسب مهارت و توسعه ذهن، سامان دهی و معرفی 
کتاب های مناسب داستانی در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: از سال 
9۲ تاکنون، بیش از 5 هزار عنوان کتاب از سوی ۲5۰ ناشر داستانی 
دریافت و ارزیابی شده که حدود ۷۰ درصد آن ها مورد تأیید قرار گرفته  
اســت. کیا، اصلی ترین دلیل تشكیل این نشست را بیان ادلّۀ داوران 
در رد آثار و شــنیدن نقطه نظرات ناشران در هر چه بهتر شدن آثار 
داستانی دانست و گفت: ۲4 تن از ناشرانی که در این پنج سال با ما 
همكاری داشتند، حدود 4۰ درصد کتاب های مناسب را تولید کرده اند 

که تعدادی از نمایندگان آن ها در این نشست حضور دارند. 

دالیل رد شدن کتاب های داستانی
در  دفتر  مدیــرکل  محمدناصــری، 
ســخنانی بــا تأکید بــر نزدیك بودن 
دغدغــه ناشــران آموزشــی و دفتــر 
متبوعش در استفاده از ظرفیت ادبیات 
داستانی برای دانش آموزان گفت: پیش 

از سخنان معاونت پرورشــی وقت در سال 9۲ که خواستار ورود 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی به بحث سامان دهی کتاب های 
داستانی شد، ما با توجه به اهمیت آن در مباحث تربیتی، همواره با 

شعر و داستان در مجالتی مانند »جوانه« ارتباط داشتیم. 
این مقام مســئول افزود: با مطرح شدن سامان دهی کتاب های 
داســتانی، از ابتدا شــاهد همراهی و هماهنگی ناشــران ادبیات 
داستانی بوده ایم به گونه ای که در فضای کتاب های کمك درسی 
در ابتدای کار حدود 18 درصد تولیدات مناسب بود در حالی که 
۷۲ درصد کتاب های داستانی که به دست ما می رسد، با اهداف 
آموزشــی هماهنگ اســت و اگر روند همكاری ها به نحو احسن 
ادامه یابد، به زودی، بالغ بر 9۰ درصد کتاب های داســتانی که به 

دست ما خواهند رسید، مناسب خواهند بود.  
به گفته ناصری با مراجعه به سایت دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشــی، والدین و دانش آموزان می توانند به راحتی کتاب های 

داستانی مناسب را، در تمامی ژانرها انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: اگر برای هر  کتاب 1۰۰ امتیاز در نظر بگیریم، ما 
کتاب هایی را که زیر 6۰ امتیاز کسب می کنند مناسب نمی دانیم. 
عالوه بر محتوای نامناسب، شلختگی زبانی، نثر به هم ریخته، عدم 
رعایت مســائل مربوط به کتاب  سازی مانند تصویرسازی و اصول 
گرافیك از جمله دالیلی است که باعث رد شدن کتاب  ها می شود. 
بــه طور مثال اولین وظیفه آموزش وپرورش، زبان آموزی اســت 
و اگر کتابی ابتدایی ترین مســائل زبان شناســی را زیرپا گذاشته 
باشــد، بدون تردید از نظر ما مردود اســت؛ یا در حوزة ترجمه 
هر کسی شایســتگی آن را ندارد که کتابی را در حوزة داستانی 
برای بچه ها ترجمه کند. جاری بــودن نگاه فرهنگی تربیتی در 
کتاب های داستانی از مهم ترین نكاتی بود که ناصری بر آن تأکید 
کرد و گفت: ممكن اســت از دید شــما به عنوان یك خواننده، 
کتابی به لحاظ فانتزی عالی باشــد، ولی از نگاه ما مناسب نباشد 
یا درجه یك محســوب نشــود؛ چون نگاه فرهنگی و تربیتی مد 

گزارشی از نشست ناشران داستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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نظــر ما در آن وجود ندارد. در اینجا بایــد این نكته را هم اضافه 
کنم که شــاید ۲۰ درصد از کتاب هایی که از نظر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی مورد تأیید قرار گرفته اند، از نظر ما مورد تأیید 
نباشــند. چون خط قرمزهای ما برای تأیید کتاب با وزارت ارشاد 
قدری متفاوت اســت. مثاًل شــاید از نظر ارشاد داستان ضعیف و 
قــوی هر دو مجوز بگیــرد، اما از نظر ما آثــار ضعیف قابل قبول 
نیســتند. یا کتاب هایی از نظر ما قابل قبول است که ضد مدرسه 
یا معلم نباشد. ضمن این که  ممكن است نكاتی هم از چشم آن ها 
دور مانده باشــد. وی با برشمردن مصادیق مسئله ساز کتاب های 
داستانی حوزة ترجمه گفت: در حوزة کتاب های ترجمه، مهم ترین 
مشكل، انتقال شكلی از فرهنگ است که با فضای مدرسه، فرهنگ 
و رویكرد تربیتی ما تناســب ندارد. فحاشی، تبلیغ فرهنگ غربی، 
داشتن تصاویر نامناســب و متن های مستهجن از جمله مواردی 

است که بدون تردید و بالدرنگ از جانب ما رد می شود.
مدیرکل دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی با تأکید بر اینكه 
ما کتاب  ها را صرف نظر از نام نویســنده و ناشــر آن مورد بررسی 
قرار می دهیم، تصریح کرد: در حوزه کتاب های داســتانی تألیفی 
مهم ترین مســئله، رعایت نكردن مالحظات فرهنگی  اســت که 
 ناشــران فرهنگی  و قدیمی تر این مالحظات را بیش از ناشــران 
آموزشی که به تازگی به تولید کتاب داستان رو آورده اند، مد نظر 

دارند و بیشتر رعایت می کنند.
وی افــزود: من کتابی تألیفی را دیدم کــه مفاخر ادبیات کهن 
ایران را که مورد احترام همه ماست، به اصطالح دست انداخته بود 
تا موجب خنده بچه  ها شود! در حالی که به بهانه خنداندن بچه  ها 
نباید به مفاخر ادبیات کشور یا معلمان یا دیگر مسئوالن مدرسه 
بی احترامی کرد. دست انداختن یك معلم یا دیگر دست اندرکاران 
مدرســه از جمله مصادیقی اســت که باعث عدم تأیید کتاب ها 
می شــود. استفاده از ادبیات شــعاری هم یكی دیگر از  اسباب رد 
شــدن کارها اســت. به گفته ناصری، رعایت نكات دســتور زبان 
فارسی در تألیف کتاب  ها در کنار شخصیت پردازی قوی داستانی 
و رعایت مسائل فنی مثل وزن و قافیه در کتاب های شعر از جمله 

نكاتی است که باید در کتاب  های تألیفی مورد توجه باشد. 

نقدهای ناشران
ناشــری که خود را فرهنگی بازنشسته معرفی کرد، با تأکید بر 
اینكه با مؤلفانی کار می کند که همگی از اهل قلم و بازنشستگان 
فرهنگی هســتند و بــر رعایت خط قرمزهــای فرهنگی، ادبی و 
اخالقــی واقف اند، گفت: من 14 جلد کتاب به دفتر انتشــارات و 
تكنولوژی آموزشــی ارسال کردم که فقط یكی از آن ها تأیید شد. 
آن هم مجموعه شــعری به زبان آذری بود. برای من جای تعجب 
اســت چرا این کتاب ها که از قالب شعر و داستان به عنوان بستر 
آموزشی اســتفاده کرده و تمامی اصول در آن ها رعایت شده، رد 

شده اند؟
این ناشر ادامه داد: به طور مثال، من کتابی را به دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشــی دادم که دربارة پسر یك خان روستایی بود 
که سعی داشت به زور  با دختِر یكی از نوکران پدرش ازدواج کند. 
دختر که به او عالقه ای نداشت، با پسر دیگری فرار کرد و در کمتر 
از ۲4 ساعت هر دوی آن ها کشته شدند. مؤلف کتاب می خواست 

بــا گفتن این قصه، عاقبت فرار را به بچه ها گوشــزد کند. اما این 
کتاب مورد تأیید واقع نشد.

یكی از کارشناســان دفتر تألیف کتاب ریاضی، با تأکید بر نقش 
و اهمیت  داســتان در مقولۀ آموزش گفــت: دکتر »بهزاد« یكی 
از استادان برجســته ریاضی کتابی را با زمینه داستانی در حوزه 
تخصصی آموزش ریاضیات نوشــته اســت. آیا دفتر انتشــارات و 
تكنولوژی آموزشی سازوکارهایی را به منظور بهره گیری از چنین 
ظرفیت هایــی  در نظر دارد یا خیــر و آیا داوران خاصی به منظور 

داوری این گونه کتاب ها تربیت کرده است؟ 
کارشناس دیگری   همین ســؤال را درباره بهره گیری از ادبیات 
داســتانی و تربیت نویسندگان  به منظور آموزش مسائل اعتقادی 

برای بچه ها مطرح کرد.
 مدیــر یكــی از دیگــر انتشــارات 
آموزشــی کــه در حــوزه کتاب های 
داســتانی هم فعالیت دارد، خطاب به 
داوران کتاب های داســتانی گفت: من 
فكر می کنم که داوران با حساســیت 
بیشتری کتاب های ناشران آموزشی را 

در حوزه های داســتانی بررسی می کنند. به عنوان نمونه در حوزه 
کتاب های ترجمه، کتابی که توسط ناشران آموزشی ارسال شده، 
مورد تأیید قرار نمی گیرد، اما همان کتاب اگر توسط ناشر دیگری 

برای شما ارسال شود، مورد تأیید واقع می شود.
وی در ادامه با سخت گیرانه خواندن مالحظات دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی، گفت: وجود برخی خشونت های کنترل شده 
در کتاب یا شــوخی های مناسب با    مدرسه،    باعث می شود رغبت 
خواننده بیشتر شــود و مقداری از هیجانات دانش آموزان تخلیه 

شود.
یكی دیگر از ناشران حاضر در نشست گفت: چنین ممیزی هایی 
باعث می شــود کتاب های داستانی شبیه  کتاب های درسی شوند.  
بچه ها نیازهای متفاوتی دارند. ما معموالً از باال برای بچه ها تصمیم 
می گیریم در حالی که باید توجه داشــته باشــیم داستان مقوله 

متفاوتی است که چنین نگاهی در آن اثرگذار نیست. 
یكی از داوران حاضر در نشســت در 
پاسخ به برخی از انتقادات مطرح شده 
گفت: من اخیراً کتابی را درباره آلمان 
پس از جنگ جهانــی دوم خواندم که 
شــخصیت پردازی و قالب داســتانی 
فوق العاده قوی و پرکششی داشت. اگر 

ناشر یكی از بندهای  آن را که مخالف فرهنگ و اعتقادات ما بود، 
مــورد تجدید نظر قرار می داد، حتماً این کتاب تأیید می شــد. یا 
کتاب خوبی نوشــته شده  بود که در جایی از آن، به معلم توهین 

شده بود. متأسفانه چنین کتاب هایی را نمی توان پذیرفت. 

لزوم توجه به نیازهای نسل جدید
خانم ناشــری با بیان اینكه خودش فرزند 8 ســاله ای دارد، بر 
توجه داوران به ســلیقه بچه های نســل جدید تأکید کرد و بیان 
داشــت: برای بچه های امروز، خواندن یك رمان عاشقانه یا کتاب  
روان شناســی، مهم تر از خواندن کتابی در حوزة جنگ اســت که 
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برای نســل ما حائز اهمیت بود. توجه 
نداشتن به ســلیقه دانش آموزان باعث 
می شــود وقتی آن ها را بــرای دیدن 
نمایشگاه کتاب می آوریم، دست خالی 

از غرفه  ها خارج شوند.
خانمی که خود را روان شناس معرفی 

کرد، با طرح این پرســش که آیا کارشناســان شــما از نیازهای 
بچه هــا اطالع دارند و آیا بچه ها    واقعاً این کتاب های تأیید شــده 
را می خوانند؟ گفت: متأســفانه خیلی از کتاب هایی که توســط 
شما انتخاب شــده اند، مورد رضایت نسل نوجوان ما نیست. باید 
کارشناسی شــود که بچه های ما در چه فضایی هستند و به چه 
کتاب هایی عالقه دارند. بچه های امروز بچه های دهه 6۰ نیستند 
که تنها منبع اطالعاتی شــان صدا و ســیما باشــد. توجه داشته 
باشــید که اگر بچه ها در کودکی لذت خواندن را تجربه نكند، در 

بزرگ سالی هم آن را تجربه نمی کند. 

پاسخ های داوران
محمد علی قربانی، یكــی از داوران 
دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی 
در پاســخ به برخی ســؤاالت مطرح 
شــده گفت: هر انــدازه هم که توصیه 
شود فضای مدرســه باید باز باشد، باز 
نمی تــوان پذیرفت کــه در کتاب های 

داستانی از مشروبات الكلی یا روابط آزاد دختران و پسران صحبت 
شود. 

وی افــزود: فضای مدرســه دارای حرمت هایی اســت که این 
حرمت  ها باید رعایت شود. در کشور ترکیه خیلی چیزها آزاد است، 
اما در مساجد باید میزانی از پوشش را رعایت کرد. فضای مدرسه 

هم شبیه مسجد است که مالحظات آن باید رعایت شود. 
ناصر نادری، یكی دیگر از داوران هم 
با بیان اینكه روی آوردن به رمان های 
تألیفی ویــژه کــودکان و نوجوانان از 
ســوی ناشــران، پدیدة قابل اعتنایی 
اســت، گفت: این واقعیت وجود دارد 
که کارهای ترجمه نســبت به کارهای 

تألیفی جذاب تر اســت و بچه  ها نســبت به کارهای ترجمه اقبال 
بیشتری دارند. وی ادامه داد: سوژه یابی، زایش ذهنی ادبی، خالقیت 
و رعایت جنبه های زیبایی شناسی از مهم ترین مسائلی است که در 
کتاب های تألیفی به درستی رعایت نمی شود. کتاب های ترجمه به 
لحاظ کتاب سازی و رعایت نكات بصری از کتاب های تألیفی بسیار 
قوی تر عمل می کنند. نادری اظهار داشت: پدیده غلبۀ ترجمه بر 
تألیف نگران کننده است. درست است که ما نمی توانیم به واقعیات 

بچه هــای امروز بی تفاوت باشــیم، اما 
نمی توانیم نسبت به هنجارهای مد نظر 

هم بی اعتنا باشیم. 
مهری ماهوتی، شــاعر و یكی دیگر 
از داوران دفتر انتشــارات و تكنولوژی 
آموزشــی هــم گفــت: در وضعیــت 

اقتصادی نامناسب امروز دســت شما ناشران را به دلیل اینكه به 
ســوی کتاب و نشر می روید، می بوســم. باید بگویم متأسفانه در 
حوزه کتاب های شعر نوجوان با وضعیت مناسبی روبه  رو نیستیم. 
کتاب هایی در این حوزه تولید می شــود که علی رغم حجم زیاد، 
کل محتــوای آن ها در چهار خط هم نمی گنجد؛ گرچه  در بخش 
کودک کارهای قشنگ تری ارائه و با عالقه بیشتری کار می شود. 

وی افــزود: در حــوزه کتاب هــای ترجمه، ســلیقۀ مترجم در 
جایگزینی لغات و تلطیف فضای کار بســیار حائز اهمیت اســت. 
مدتی قبــل یك کار ترجمــه 3 جلــدی را داوری می کردم که 
محتوای خوبی داشــت، اما مترجم اثر آن را با ادبیات نامناســب، 
یعنی با همان ادبیاتی که می گویید بچه ها دوســت دارند و امروزه 
آن ها را بر زبان می آورند، ترجمه کرده بود. من نتوانســتم خودم 
را راضی و آن را تأیید کنم. چند روز قبل، ناشــر دیگری، ترجمه 
دیگری از همان کتاب را برای ارزیابی فرستاد. مترجم این کتاب، 
آن کلمات زشــت را به خوبی تلطیف کرده بــود. به همین دلیل 
معتقدم که مترجم اوضــاع را عوض می کند و یك مترجم خوب 

می تواند یك کتاب بد را نجات دهد.
مهــری ماهوتی تأکیــد کرد: برخی از کتاب  ها شــاید به لحاظ 
مفهومی دارای ســطح خیلی باالیی نباشــند، امــا دارای طنزی 
شــیرین و تصویرگری مناســبی هســتند که لذت خواندن را به 

خواننده انتقال می دهند. 

داستان،  کتاب درسی نیست
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی 
در پایان پس از شــنیدن سخنان ناشران و داوران، در جمع بندی 
ســخنان آن ها و در پاســخ به یكی از منتقدان که از شبیه شدن 
 کتاب های داســتانی به کتاب های درسی انتقاد کرده بود، ضمن 
تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دفتر انتشارات با ناشران، گفت: قرار 
نیســت در حوزة تألیف و ترجمۀ کتاب های داستانی، ما دنباله رو 
کتاب های درسی باشیم. خط مشی ما در حوزه کتاب های داستانی، 
غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان است در حالی که جنس 

کتاب درسی آموزشی است. 
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تربیت افراد متخصص 
بــرای داوری آثار خاص مانند آموزش داســتانی ریاضیات، گفت: 
مــا در دفترمان افراد متخصصی داریم که می توانند در این زمینه 
مشارکت جدی داشته باشند. اکنون بیشتر افراد اهل قلم به دلیل 
همكاری با ما در تألیف مجالت رشــد و به واســطه کارگاه های 
قصه نویســی که برگزار می شود با ما ارتباط دارند. دفتر انتشارات 
و تكنولــوژی آموزشــی به فضای قصه ورود زیــادی دارد و ما به 
ناشــران آموزشی هم که به تازگی وارد این فضا شده اند خوش آمد 

می گوییم.
ناصری در پاســخ به نقد دیگری که گفته شد، داوران آموزشی 
ســخت گیری بیشتری را در بررســی کتاب های داستانی ناشران 
آموزشــی اعمال می کنند، گفت: ما کتاب ها را صرف نظر از اینكه 
ناشــر آن برچسب آموزشی دارد یا خیر، بررسی می کنیم. ما  باید 
همواره ضمن رصدکردن فضای داستان نویسی، توجه داشته باشیم 
که ایرادات کار، که باعث ریزش مخاطب می شــود، کجاست و با 
رفع آن ها هرچه بیشتر به تولید داستان های جذاب تر اقدام کنیم. 
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