
رشدکیفی،تنزلکّمی
شانزدهمین »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« در 
حالی برگزار می شــود که تگناها و رکــود اقتصادی و اجتماعی 
تأثیر خود را بر حوزة فرهنگ و نشــر نیز بر جای گذاشته است. 
در چنین شرایطی که تأمین نیازهای اولیه اولویت پیدا می کند، 
اولین کاالیی که از ســبد خانوار حذف می شود، اقالم و کاالهای 
آموزشی و فرهنگی چون کتاب هستند. از همین رو شاهد رکود 
فعالیت نشــر و محدود شدن عنوان ها و شــمارگان کتاب ها در 
حوزه های متفاوت، از جمله حوزة علوم اجتماعی، در این دوره از 

جشنواره هستیم.

امــا با وجود ایــن نزول کّمــی عنوان ها و شــمارگان، معدود 
کتاب هایی که در این حوزه به جشنواره رسیده اند، از نظر کیفی 
از ویژگی ها و برجستگی های چشــمگیری برخوردار بوده اند که 

برخی از مهم ترین آن ها را چنین می توان برشمرد:
 فرهنگ ها و دایرة المعارف های عمومی و موضوعی و تخصصی 
کودک و نوجوان در حوزة علوم اجتماعی، در این دوره از رشــد 

قابل توجه و کیفیت قابل قبولی برخودار بوده اند.
 آشنایی با مفاهیم حقوقی، به ویژه، حقوق شهروندی، موضوع 
برخی از کتاب های این دوره از جشــنوار در حوزة علوم اجتماعی 
بود. با توجه به اهمیت موضوع حقوق و مسئولیت های شهروندی 
و نیز پیچیدگی ها و مســائل و مشــکالت زندگی اجتماعی، این 
دســته از کتاب ها بــرای معلمان و دانش آموزان بســیار مفید و 

کاربردی خواهد بود. 
 طرح مهارت های اساســی زندگی اجتماعــی در قالب های 
غیرمستقیم و داستانی برای کودکان، یکی از گرایش های مثبت و 

قابل تقدیر حوزة نشر علوم اجتماعی در این دوره است.
 تولید کتاب به شکل چندرسانه ای همراه با »DVD«، فیلم 
و معرفی ســایت ها و اپلیکیشن های مناسب و مرتبط، یکی دیگر 
از گرایش های جدید در حوزة نشــر کتاب های آموزشــی علوم 
اجتماعی است که در این دوره از جشنواره، با وجود شمار اندک، 

روند آن آغاز شده است.
 تالش های اولیه ای از بعضی ناشــران و نویســندگان برای 
شرح مفاهیم، نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی، متناسب با فضای 
فرهنگی جامعه آغاز شــده است که ضمن تقدیر، جای تقویت و 

تالش بیشتری دارد.
 تالش برای تجسم تصویری و گرافیکی مفاهیم و موضوع های 
اجتماعی و نوعی »اطالع نگاری« همراه با بهره مندی مناســب از 
تصویرســازی و رنــگ در مجموعه ای از کتاب هــای حوزة علوم 

اجتماعی این دوره از جشنواره دیده می شود.
چشــم انداز زیبا و خوش آب و رنگ شــدن کتاب ها از یک سو و 
طرح مباحث در قالب طرح و اطالع نگاری از سوی دیگر، افزایش 
عالقه و رغبت مخاطبان کودک و نوجوانان را به مطالعه، و توسعۀ 
فرهنــگ خواندن را بیش از پیش دامــن می زند و جای تقویت، 

توسعه و تقدیر دارد.
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سنگکماشینیو
کتابهایمهارتهای

زندگی

مدتی است مسابقه ای بی امان در میان ناشران ایران برای انتشار 
کتاب هایی پیرامون مهارت های زندگی درگرفته اســت. بازنشــر 
چنین کتاب هایی شــبیه از تنور درآوردن نان ســنگک ماشینی 
شده است؛ نه از آرد مناسب و حرارت پخت به اندازه بهره ای دارد 
و نه لذت کندن ســنگ های چســبیده به نان با آن همراه است. 
این گونه کتاب ها هم همین طورند. ممکن اســت مزه ای داشــته 

باشند، اما بسیاری از آن ها خالی از محتوای مؤثرند.

ناشــران از رویکرد جدید وزارت آموزش وپرورش مطلع شده اند 
و حاال ســیل کتاب های خارجی در این زمینه است که به سمت 
واحدهای تولید ناشــران سرازیر شده و ســیل دانشجویان زبان 
و متخصصان اســتفاده از مترجم »گوگل« به ســمت ناشــران 
و در نتیجــه کتاب هایی بیرون می آیند که نــه بافرهنگ بومی 
ما ســازگارند و نه مطلب مفیدی در این زمینــه در آن ها یافته 
می شــود. ناشران محترمی هم هســتند که حساب شده تر با این 
مقولــه برخورد می کننــد و رعایت اصول حرفه ای در آثارشــان 
هویداســت. اما در این مسابقه آن ها برنده ترند که هیچ اصلی جز 

تجارت کتاب در اندیشه ندارند.
در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰ کتاب در موضوع مهارت های 
زندگی خوانده و بررســی کرده ام. با قاطعیــت می توانم بگویم، 
نزدیک به صددرصد آن ها ترجمــۀ آثار خارجی اند. آن ها هم که 

حکم تألیف دارند، برگرفته از آثار خارجی اند.
باال رفتــن از نردبــان رویکردهــای وزارت آموزش وپرورش و 
سودجویی های تعدادی از ناشران فضای کار را چنان آلوده کرده 
است که دیگر صدای متخصصان این رشته به هیچ جا نمی رسد.

ظاهراً نگاه بــه موضوع مهارت های زندگــی هنوز تخصصی و 
جدی نشده است. تنها کسانی که این موضوع را جدی گرفته اند، 
سودجویان هستند و به نظر می رسد، تنها کسانی که مهارت های 

زندگی! را خوب بلدند، همین ناشران سودجو هستند. 
سوی دیگر ماجرا مربوط به فهم عمومی ما از مقولۀ مهارت های 
زندگی اســت. متأســفانه هر چندگاه واژه هایی باب می شــوند و 
خالیق با این واژه ها زندگی می گذرانند. واژه ها مد می شوند و این 
مدگرایی افراطی سرنوشت مبهم کودکان معصوم ما را هم هدف 

قرار داده است. 
در گذشــته والدین عالقه داشــتند بگویند بچه شان »باهوش« 
اســت. امروزه عالقه دارند بگویند فرزندشان »خالق« است. چون 
واژة خالق و خالقیت امروزی تر و ُمدتر اســت. مدتی هم »هوش 
هیجانی« )EQ( مد شــده بود و امــروزه هوش های چندگانه مد 
روز است. هوش های چندگانه بدون بستر مطالعاتی مناسب، ورد 
زبان معلمان، والدین و مربیان شده است. واضع نظریۀ هوش های 
چندگانه، هوارد گاردنر اســت. خودش عقیده دارد که هنوز این 
نظریه کامل نیست، ولی در ایران آن را کامل می دانند و بر اساس 

آن برنامه های گسترده ای اجرا می شود.
هنــوز هیچ کتاب عالمانه و دانشــگاهی در این زمینه در هیچ 
دانشگاهی تدریس نشده اســت، اما به برکت رقابت مدرسه های 
غیردولتــی با هم، همه متخصص این رشــته از دانش شــده اند 
که هنوز به صورت شــبه علم است. هنوز هم وقتی از مهارت های 
زندگی صحبت می شود، موارد ده گانۀ »سازمان بهداشت جهانی« 
یادآوری می شــود. در حالی که امروزه ایــن ده مورد برای توجه 
 »۴H« به آموزش مهارت های زندگی کافی نیســت. امروزه مدل
در حال گســترش اســت که تمامی موارد مهارت های زندگی، 
مهارت هــای شــهروندی، مهارت های مدیریتــی و مهارت های 

سازمانی را در برمی گیرد.
شــعار ۴H »آموزش از طریق عمل کردن« است. منظور از این 
شعار این عبارت است: »یادگرفتن چگونه انجام دادن از طریق به 
انجام رســاندن.« اگر به این عبارت توجه کنیم، می بینیم بیشتر 
کتاب هایی که منتشرشــده اند، حتی در کشورهای دیگر، به این 
موضوع توجه ندارند. بیشــتر آن ها درواقع بچه ها را با دانش کلی 
مهارت های زندگی آشنا می کنند و آن ها را در زندگی کردن ماهر 

نمی سازند. این موضوع نگران کننده است.
پیشنهاد من این است که ستاد یا کمیته ای در »سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی« ایجاد شود و با دعوت از همۀ کسانی که 
در ایــن زمینه کار علمی کرده اند و حتی دعوت از کارشناســان 
بین المللی، یک برنامۀ جامع آموزش مهارت های زندگی منطبق 
با زیســت بوم و سبک زندگی ایرانی ـ اســالمی طراحی و تدوین 

کنند و از ناشران خواسته شود که در این چارچوب عمل کنند.
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آزادکردنانرژیپنهان
ومتراکممعلمانبا
تربیتمعلمانمؤلف

شانزدهمین جشنواره کتاب های رشد در بخش فرهنگ و هنر 
دســتاوردهای قابل اعتنایی دارد. هدف جشــنواره، سامان دهی 
به منابع تربیتی و آموزشــی اســت که دانش آمــوزان و معلمان 
به عنوان ســرمایه ای ارزنده از کتاب هــای بخش خصوصی بهرة 
الزم را در شــکوفایی هر چه بهتر فرایند آمــوزش به کار بندند. 
اگر بخواهیم یک راست و بدون کلمه تراشی به سراغ اصل مطلب 
برویم، مأموریت جشنواره تحقق یک »مدل آرمانی« است که در 
کتاب های حوزه فرهنگ و هنر، ابتکار، خالقیت و نوآوری متبلور 
می شــود. این مدل آرمانی هر چند که دیرپای اســت اما دور از 
دســترس نیست. همواره و همیشــه در کتاب ها شاهد رگه های 
ارزنــده ای از مؤلفه های پیش گفته بوده ایم. در عین حال مســیر 

مطلوبی که باید طی شود باز پیش روی رهروان است.

ارزیابی کارشناسانه و نگاه تحلیلی به تولیدات کتاب های حوزة 
فرهنگ و هنر با رویکرد آموزشــی این اســت که در این نوع از 
کتاب ها وجود نویسندة حرفه ای بسیار بسیار محدود دیده می شود. 
هــر مؤلف یا فرهنگ ور یا هنرمند عزیزی بعد از دلدادگی به یک 
هنر یا پس از چند ســال تدریس، به این فکر می افتد که یافته ها 
و دریافت های خود را در قالب کتابی قلم بند کند تا به همین سان 
دیگران نیز از تجربیات وی نیز بهره گرفته، در آن ســهیم شوند. 
این نیت خوب و ارزنده گرچه گوشه ای از نیازهای کمک آموزشی 
هنر را در عرصه تعلیم و تربیت هنری پوشــش می دهد اما بخش 
عمده آن را بی پاســخ می گذارد. همین نکته موجب می شود که 
در بررسی آثار و تولیدات و کتاب های هنری، هر ارزیاب منصفی 
نتواند به رضایت مورد نظر برسد و دلیل این امر نیز این است که 

کاستی های کتاب های تألیفی کم نیست.
برای رفع این کاستی مهم چه باید کرد؟ سال ها پیش در سازمان 
پژوهش دوره های تربیت مؤلف برگزار می شد. مخاطبان این دوره ها 
عمومــاً از همــکاران فرهنگی باذوق و اهل قلم بودند. مدرســان 
تربیت معلم و حتی فضالی حوزه در آن شرکت می کردند. در آن 
دوره ها که ظرف دو تا سه هفته برگزار می شد؛ اصول کتاب نویسی 
با در نظر داشــتن هدف های آموزشــی و ویژگی های مخاطب به 
بحث گذاشــته می شد. به نظر می رســد احیای این دوره ها برای 

همکاران اهل قلم مفید خواهد بود، زیرا تجلی آن ها را می توانیم در 
کتاب های تولید شده به توسط بخش خصوصی دریابیم. اگر هدف 
نهایی ابتکار و نــوآوری و منحصر بودن کتاب به لحاظ محتوایی 
اســت، گریزی از این موضوع نخواهد بود. بر این نکته باید افزود 
هر کتابی که به قلم مؤلفان غیر معلم تنظیم می شــود در نهایت 
شماری از مؤلفه ها را نخواهد داشت. بنابراین استفاده از بدنه عظیم 
آموزش وپرورش همانند حفر چاه هایی اســت که در کم عمقی به 
آب سرشار می رسند. یا حداقل کار این خواهد بود که ناشران فعال 
در بخش فرهنگ و هنر نویسندگان خود را برای طی دورة تربیت 
مؤلف معرفی کنند که با اطمینان باید گفت نتیجۀ دوره به نگرش 

مثبت و نگاه کیفی آن ها خواهد انجامید. 
نکتــۀ دیگری که براســاس تجربیات داوری قابل ذکر اســت 
موضوع ترجمه کتاب های هنری است. زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی هر جامعه در شکل گیری آثار هنری و تولیدات آموزشی 
 آن ها نقش مستقیم دارد. به عنوان مثال کتاب های هنری فرهنگ 
غرب از این ویژگی برخوردارند. به طور نمونه تجربه کشــور ما با 
تجربــه غرب از اختراع پدیده چاپ یــا ورود به دنیای مجازی و 
الکترونیک الزاماً خطی و بر هم منطبق نیست. به عبارتی ترجمه 
مســتقیم و بی افزود و کاســت کتاب های هنری غربی نمی تواند 
بــا نیازها و مقتضیات مخاطب ایرانــی پیوند طبیعی بخورد. این 
پیوند، پیوندی عاریتی و شــکننده است. به همین دلیل ضروری 
است انتخاب متون ترجمه ها با داشتن ویژگی مهم »سازگاری با 
محیط هنری کشــور« مورد توجه قرار گیرد. هر ترجمه ای الزاماً 
مفید و مؤثر نیســت و حتی مؤلفان می تواننــد با گرفتن ایده و 
براســاس نیازهای جامعه نســبت به تدوین و تهیۀ متون هنری 
اقدام کنند. این کار حداقل از معایب ترجمۀ مستقیم و غیرمفید 

خواهد کاست.
ســخن پایانی این است که در این عرصه نیازمند تکاپو و تالش 
دبیران و مدرسان هنرکشــور هستیم. به دست دادن تولیدات و 
کتاب های هنری که به اصول و معیارهای جشنواره نزدیک باشند 
امری دشوار نیســت؛ زیرا این انرژی فوق العاده برای بروز در این 
عرصه کاماًل موجود اســت و فقط بــه همراهی همکاران و ایجاد 

بستر به توسط مسئوالن وابسته است.
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کتابهاییشبیهروغن،

شامپووبرنج...
گزارش گونه ای از وضعیت 

کتاب های کمک درسی ریاضی

در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران هســتم. مانند هر سال 
رفته ام سری بزنم و ببینم چه کتاب هایی به تازگی چاپ شده اند. 
همچنین سراغی بگیرم از ناشران قدیمی که سال هاست در حوزة 
آموزش  بنام و مطرح هســتند، ولی همچنان در نمایشــگاه های 
کتاب، در غرفه های ناشــران عادی حضور دارند. این دو سه ناشر 
غرفه هایشــان کم وبیش پُرمراجعه اســت و همیشه حرفی برای 

گفتن داشته اند.
کمی از ســالن ناشران عادی دور می شــوم و می روم به سمت 
ســالن های ناشــران آموزشــی. کم کم ازدحام جمعیت بیشتر و 
بیشتر می شود. گویی وارد دنیایی دیگر شده ام! صف های طوالنی 
ســفارش کتاب، صف های خرید و پرداخــت صندوق، همهمه و 
هیاهو، پوسترهای عجیب و غریب، واژه های متفاوت برای تبلیغ 
غرفــه یا یک کتاب یا مجموعۀ کتابی خــاص، و ... ظاهراً دنیای 

»کمک درسی« با دنیای نشر و کتاب بسیار تفاوت دارد.
شــاید بگویید: ُخب باید هم متفاوت باشد! کتابی که قرار است 
به صورت تخصصی به کمِک آموزِش کودکان و نوجوانان و جوانان 
بیاید، با یک کتــاب عمومی برای مطالعه قطعــاً تفاوت دارد، و 
ناشــرش هم با یک ناشــر عادی. ولی مگر ناشری که به صورت 
تخصصی برای احیای فرهنگ ایران و ایرانی، به چاپ کتاب های 
نفیس دست می زند، یا ناشری که به صورت تخصصی کتاب های 
تألیفی یا ترجمه ای فلســفه را منتشر می کند، یا ناشری که فقط 
در حوزة کودک کار می کند، کار تخصصی نمی کنند؟ خب این ها 
هم دارند کار تخصصی می کنند و به هرحال با ناشــران عادی که 
تخصصــی کار نمی کنند، تفاوت هایی دارند. ولی این همه تفاوت 
در حوزة کمک درســی، چرا؟ آنقدر کــه حتی واژه هایی که برای 
تبلیغ و معرفی به کار می رونــد، این قدر عجیب و دور از دنیای 
کتاب باشــند؟ و شاید بیشتر نزدیک به دنیای کاالهای مصرفی، 

مانند روغن، شامپو و برنج؟!
آری! کتاب کمک درســی با کتاب معمولی تفاوت دارد و اتفاقاً 
نوشتن آن خیلی خیلی دشوارتر از نوشتن یک کتاب عادی است. 

به تک تک کلمات آن باید فکر کرد، به محتوای آشــکار و پنهانی 
که مطالعۀ آن به دانش آموز می دهد، باید توجه داشت، به فرهنگ 
آموزشــی زیرپوستی آن باید حواســمان باشد؛ و خالصه نوشتن 
چنین کتابی، از تدریس هم سخت تر است. مخاطب تدریس یک 
معلم، سی چهل نفر هستند؛ اما مخاطب هریک از این کتاب های 

کمک درسی، به صدها هزار نفر می رسند.
هنوز میان همهمۀ آدم ها در غرفه های کمک درســی هســتم. 
کتاب های مربوط به ریاضی دورة اول متوسطۀ بعضی از ناشران را 
برمی دارم و فقط روی جلدهایشان را می خوانم: »لقمه تیزهوشان 
1۰۰ نکتۀ ریاضی هشــتم هندســه«؛ »پرش معدل ریاضی 9«؛ 
»کتــاب کار ریاضی پایۀ ۷ـ اُم یک قدم تا ۲۰«؛ »با اســتفاده از 
نرم افزار واقعیت افزوده جواب تو مشــتته دفتر ریاضی هشتم«؛ 
»آپ ریاضــی ۷«؛ »کتاب های روبیک کتــاب آموزش و تمرین 
ریاضــی پایۀ نهم درس نامۀ کامل و جامع نمونۀ ســؤاالت بدون 
 پاســخ حل مثال های مفهومی«؛ »ریاضــی نهم آس«؛ »۴۰قدم 
همراه با اپلیکیشن رایگان 1۲۴ درس نامۀ آموزشی 988 پرسش 
چهارگزینه ای 1۲۰۰ دقیقه فیلم آموزشی«؛ »مجموعۀ کتاب های 
آیکیو ویژة دانش آموزان برتر آموزش کامل+ تســت های مدارس 
برتر و سری IQ«؛ »تابستانه اولین کتاب با قابلیت دریافت کارنامه 
ویژه کار در تابستان هفتم به هشتم«؛ »کتاب کار و تمرین ریاضی 
8 درس نامه تمرین های فراوان و گوناگون پرسش های استاندارد 
چندگزینه ای و بیش از این ها برای چیرگی بر مفاهیم درســی«؛ 

»بانک سؤال هوش و استعداد تحلیلی نهم«؛ و ... 
بگذارید هیچ چیز دربارة محتــوای کتاب هایی که واژگان روی 
جلدهای آن هــا این ها هســتند، نگویم. حتی دربــارة فرهنگ 
یاددهی ـ یادگیری و عادت هایی که در آموزش این مملکت ایجاد 
کرده انــد و می کنند نیز هیچ نمی گویــم. تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل!
رشـــد جوانـــهبه راستی به کجا داریم می رویم؟ 
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بازییکضرورتاست،نهوسیلهایبرای
اوقاتفراغت

به گمان من بازی و ســرگرمی برای هر انســانی، از آغاز سن 
تشخیص تا پایان عمر، یک ضرورت است و نه تنها وسیله ای برای 
پر کردن اوقات فراغت. درواقع انسان اوقات فراغت ندارد! و بازی 
و سرگرمی خود هدف است. از بازی های سنتی و معموالً گروهی 
دوران کودکــی )لی لی و گرگم به هــوا و ...( تا بازی های رایانه ای، 
همه و همه باید هدفمند و ســنجیده انتخاب و اجرا شوند. البته 
در این میان کتاب هایی هم با هدف سرگرم کردن خواننده اغلب 
کودک و نوجوان تألیف و ترجمه شــده اند و بسیاری از نشریات و 
به خصوص نشریات ویژة این سنین هم صفحه ای ویژه این منظور 
دارند. به نظر من این قبیل سرگرمی ها و بازی های مکتوب نخست 
باید به قدر کافی جذاب باشند تا کودک و نوجوان را جذب و ارضا 
کنند و دیگر آنکه کودک یا نوجوان و والدین احســاس کنند که 
پس از چالش با این ســرگرمی ها چیزی آموخته اند و یا مهارتی 
در آن ها تقویت شــده است. برای رسیدن به این هدف، توصیه ام 
این اســت که موارد زیر در نگارش یا انتخاب این گونه آثار برای 

ترجمه، مدنظر قرار گیرد:

1. اگر در کتاب معمایی مطرح می کنید یا از خواننده می خواهید 
کاری را انجام بدهد، تصویری رسم کند، مسیری را مشخص کند 
و ... برای او وضعیت موجود و شــرایط حل معما و محدودیت ها 
را بدون کمترین ابهام و به روشــنی بیان کنید تا به راحتی بتواند 
مســئله )معما( را حل کند. به بهانه پرهیز از اطناب کالم، هیچ 

نکته ای را ناگفته باقی نگذارید!
۲. تصویرگری کتاب های بازی و سرگرمی کاری بس تخصصی 
و حرفه ای اســت. برای این کار نباید عجله به خرج داد. تصاویر 
باید جذاب و زیبا باشــند. عالوه بر آن نباید بی دقت رسم شده و 
باعث اشــتباه مخاطب شوند. الزم است در تصاویر، حتماً اندازه ها 
و فواصل و تقاطع خطوط و نیز فرم اشــیا به دقت رســم شوند 
تا کمترین ابهامی ایجاد نشــود. حساســیت این کار به مراتب از 
حساسیت و دقت الزم در ترسیم اشکال کتاب های هندسه بیشتر 

است!
3. از ایده های تکراری و کهنه شــده حتی االمکان پرهیز کنید. 
معماهایی همچون یافتن نقاط اختالف دو شــکل مشابه، خطای 
دید،  رســم یک شکل بدون برداشتن قلم از کاغذ و ... در مجالت 

دهه سی و چهل شمسی هم دیده می شدند!
۴. با طرح معماها و سرگرمی های وقت گیر و خسته کننده، تنها 
جذابیت کتابتان را کم می کنید! شــمردن مثلث های یک شکل 

پیچیده و تودرتو احساس خوبی به کودک یا نوجوان نمی دهد!
5. در برگردان لغات و اصطالحات از زبان های بیگانه به فارسی 
بسیار دقت کنید. گاهی یک لغت در زمینه های گوناگون کاربردی 
خود،  معانی مختلفی دارد. باید با اصطالحات تخصصی این بخش 
و معادل های فارســی آن ها به خوبی آشــنا بود و بعد دســت به 

ترجمه زد!
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پنجرههاییبهگلستانآسمانی
نگاهی به کتاب های قرآنی کودکان

کتاب هایی که تاکنون برای آشناســازی کودکان با قرآن کریم 
نوشته شده اند، به چند دسته تقسیم می شوند که مهم ترین آن ها 
عبارت اند از: دانش نامه ها، داســتان های قــرآن، ضرب المثل های 
قــرآن و آثاری که به موضوع خاصی از قرآن کریم اشــاره دارند؛ 

مانند گیاهان قرآنی.
شکی نیســت که پژوهش ها و نگارش های قرآنی تعطیل بردار 
نیســتند و در هر برهه ای، نویســندگانی پیدا خواهند شد که با 
نگاهی نو، پنجره ای نو به ســوی این گلســتان آسمانی خواهند 
گشود. قرآن کریم کتابی است ابدی )برای همۀ نسل ها و عصرها( 
و جامع )دربردارنــدة همۀ بنیان های اعتقادی و اخالقی(. همین 
دو رکن مهم، زمینه ســاز آفرینش آثار متنوع و متعددی شده اند 

و خواهند شد.
بین آثار قرآنی، داســتان های قرآنی بیشترین سهم را به خود 
اختصاص داده اند. کودکان نیز به این بخش عالقۀ بیشتری نشان 
می دهند. داســتان های قرآنی به خاطر داشــتن شخصیت های 
متنــوع و گاه متضــاد )پیامبران و حاکمان ظالم؛ خداپرســتان 
و بت پرســتان؛ و...( فضاهای متنوع )کوه ، دریا، غار، چاه، شــکم 
نهنگ و...( پدیده های متنوع )ســیل، توفان، زلزله، آتش ســوزی 
و...( ماجراهای شــگفت انگیز و خارق العاده )شکافته شدن دریا، 

نبرد پرنــدگان و فیل ها،  تبدیل عصا به مار و ...( حضور اثربخش 
حیوانات در داستان )هدهد، پرنده های کوچک، شتر و ...( همیشه 
برای کودکان جذاب بوده اند. داستان های قرآن نقش برجسته ای 

در رشد اعتقادی، اخالقی، تربیتی و ذهنی کودکان دارند.
این روزها که بحث »فلســفه برای کودکان« مورد اقبال عموم 
است، داســتان های قرآن از این نظر نیز جالب اند و خیلی خوب 
می تواننــد به این حوزه کمک کنند. کودکان در این داســتان ها 
با شــخصیت هایی آشنا می شــوند که با تکیه بر ایمان به خدای 
مهربان و با تالش و پشــتکار همراه با صبر، بحران های متعدد را 

پشت سر می گذارند و به پیروزی می رسند.
داســتان های قرآنی را می توان به شــکل کامل یــا با انتخاب 
برخی از بخش های آن داستان بیان کرد. مثاًل از داستان حضرت 
ابراهیم)ع(، فقط ماجرای برخورد ایشان با بت پرستان و شکستن 
بت ها را بگوییم و به شــکل غیرمســتقیم به ارزش توحید اشاره 

کنیم.
در داســتان های قرآنی الزم است از منابع معتبر بهره بگیریم و 
از خیال پردازی های بیش از اندازه که ما را از هدف اصلی داستان 

دور می کند، بپرهیزیم.
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اهمیتزبانوادبیات
درجذابیتمنابع

آموزشی
ادبیات فارسی ســند افتخار ملّت بزرگ ما و چکیدة تمام آمال 
و اندیشــه های جامعۀ ایرانی در طول تاریخ پرفراز و فرود خویش 
اســت. آثار گران سنگ ادبی شاه کلید دســتیابی به گنجینه های 
ارزشمند هویت ایرانی و اسالمی تلّقی می شود و عامل پیوند میان 

مردم فارسي زبان در همه کشورها به شمار می آید.

شــعر و نثر فارســي را نباید صرفاً از منظر هنر کالمي و بیاني 
نگریســت، زیرا ادبیات محصول تجربه هاي زیستۀ بشري در تمام 
ابعاد زندگي است که رنگ هنري به خویش گرفته است تا پایدار 
و زیبا بماند. افسانه و تاریخ، علم و دین، سیاست و اجتماع، ناسوت 
و ملکوت، رویا و واقعیت و به طور عام، تمام آموزه ها و احساســات 

آدمي در ادبیات تجلّي آشکاري دارند.
از دیــدگاه هرمنوتیک، شــاید اساســي ترین ویژگي اجتماعي 
ادبیات، پیام رســاني و آمــوزش جنبه  هاي گوناگــون زندگي به 
شیوه اي غیرمستقیم باشد. امروزه کارکردهاي گوناگون ادبیات را 
میتوان در پاسخگویي به نیازهاي متفاوت جامعه به روشني دید؛ از 
جمله در ادبیات کودک، ادبیات نوجوان، ادبیات عامه پسند، ادبیات 
رســانه اي و در فرم هاي متفاوتي از قبیل قّصه، داستان، فیلمنامه، 
وبالگ و حتي ترانه و ســرود؛ با این تفــاوت که در دوران جدید 
مفاهیم و اهداف گوناگون بیشــتر به صورت پوشــیده و از طریق 

داللت ضمني به مخاطبان القا مي گردد.
همیــن ویژگي ادبیات اســت کــه اهمیت توجه بــه آن را در 
اجتماع امروزي بسیار ضروري ساخته است. هجوم فراگیر افکار و 
اندیشه هاي متفاوت و متعارض و تأثیر شدید رسانه هاي مختلف، 
در بســیاري از موارد فرزندان و خانواده هــا را درگیر بحران ها و 
تنش هاي عمیق و احتماالً زیان بار نموده است. اگر نخواهیم از واژة 
»اســتحالۀ فرهنگي و اجتماعي« استفاده کنیم، الاقل مي توانیم 
انواع تعارضات فرهنگي و اجتماعي را به روشني در سطوح متفاوت 

اجتماعي و به اشکال مختلف ببینیم.
 بي تردید اگر بخواهیم عوامل اتّحاد و انسجام فرهنگي و اجتماعي 
در مباحث آموزشي و تربیتي را ریشه یابي کنیم، یکي از مهمترین 
زمینه هاي آن ادبیات ملّي ماست. ادبیاتي که از الالیي هاي مادرانه 
شــروع مي شود و با قّصه و داســتان و حماسه و افسانه و اسطوره 
تا نمایــش و فیلمنامه ادامه مي یابد. خالصه آنکه ادبیات در تمام 
دوران زندگــي و در تمامي اجــزاي زندگي اجتماعي به نحوي از 

انحاء حضوری پررنگ دارد.

برآیند مجموع تالش ها و اقدامات وزارت آموزش وپرورش و به تبع 
آن، تمامي واحدهاي این نهاد عظیم، برآوردن نیازهاي آموزشي و 
تربیتي فرزندان این مرز و بوم و گسترش سواد اّطالعاتي و به روز 
در میان آینده سازان ایران زمین است. پیچیدگي هاي فناوري هاي 
نوین و گسترش دسترسي به رسانه هاي دیداري و شنیداري، لزوم 
اتّخاذ روش هاي تازه اي در امر آموزش وپرورش را دو چندان کرده 
است. در سال هاي اخیر شاهد تالش گستردة دست اندرکاران امر 
آموزش در به کارگیري شــیوه هاي نوین و ایجاد تحّول اساســي 
در روش هاي آموزشــي و تربیتي هستیم و گواه این امر تغییرات 
بنیادیني اســت که در ســاختار مقاطع تحصیلي و تدوین منابع 

آموزشي و پرورشي پدید آمده است.
ناگفته پیداست که صرف تغییر مقاطع تحصیلي و منابع آموزشي 
و حرکت نظام آموزشــي براســاس این تغییرات و ســرفصل ها 
نمي تواند تمام اهداف و آرمان هاي سیاســت گذاران آموزشــي را 
برآورده ســازد. در کنار آموزش رســمي و کالسي، منابع دیگري 
تدوین یا تأیید مي شوند که براي قشر عظیم دانش آموزان و اولیاي 
آن ها و تمامي کساني که به نوعي دست اندرکار امر تعلیم و تربیت 
هستند، آگاهي بخش و تأثیرگذار باشند. شاخص ترین مصداق این 
اّدعا برگزاري جشــنواره رشد کتاب هاي درسي است که قریب دو 
دهه ســابقه دارد و نشــان دهنده عزم جّدي مسئولین ذیربط در 
شناسایي و معّرفي آثار و تولیداتي است که با توجه به نیازهاي روز 

مخاطبان و همسو با اهداف نظام آموزشي پدید مي آیند.
این تولیدات عموماً به شــیوه اي ضمني و غیرمستقیم به عرصۀ 
تعلیم وتربیت پیوند مي خورند. بي تردید یکي از سنجه هاي تأیید 
اعتبار این آثار تطابق آن ها با ویژگي هاي زباني، ادبي، نگارشــي و 
ویرایشي زبان فارسی است؛ تا عالوه بر همسویي با جهت گیریهاي 
اتّخاذ شده از طرف نظام آموزشي، شیوه بیاني متناسب با شرایط 
مخاطب خود داشــته و هنــر و خالقیت و ابتــکار در روش هاي 
ارائه محتوا را به کار گرفته باشــند. طبعاً چنین آثاري جذاب تر، 

سودمندتر و قابل پذیرش تر خواهند بود.
نتیجه آنکه در تولید چنین آثــاري ضرورتاً ادبیات، زبان و هنر 
بیان تأثیــري غیرقابل انکار در جلب مخاطــب و نیل به اهداف 
واالي آموزشــي و تربیتي خواهد داشــت. بنابراین بایسته است 
تولیدکنندگان و ناشران محترم، همسو با وزارت آموزش وپرورش، 
ایــن موازین ادبي، هنری و بیاني را در آثار و محصوالت فرهنگی 

خویش به کار گیرند. 
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بازارنشردرسیطرهترجمههایضعیف
داوری کتاب های رشــد برای هر داور فرصت مناسبی است تا 
شــمایی کلی از کتاب هایی که برای کــودکان و نوجوانان چاپ 

می شوند، به دست بیاورد.
در داوری امســال آنچــه برای من ناراحت کننــده بود، کمبود 
کتاب های تألیفی در مقابل کتاب های ترجمه ای بود. من مخالف 
ترجمه نیســتم که حتــی آن را برای ادبیات کــودک و نوجوان 
ایران ضروری می دانم؛ چرا که کتاب های خوب بخشی از میراث 
فرهنگی تمام ملت ها هستند. اما اگر در جامعه ای دیدید که تعداد 
کتاب های ترجمه ای بر کتاب های تألیفی می چربد، نشــان از این 
دارد که آن ســرزمین قادر به تولید فراورده های فرهنگی نیست 
و این خود ضعف بزرگی اســت. به اعتقاد من، روح هر سرزمینی 
با روح ســرزمین دیگر فرق دارد و طبعاً هر ســرزمینی خوراک 
فرهنگی خاص خودش را نیاز دارد. وقتی جامعه ای نتواند خوراک 
مناسب روح ســرزمین خودش را تأمین کند، نشان از ضعف آن 

جامعه خصوصاً در بخش فرهنگی دارد.
متأســفانه این روزها بازار نشــر پرشــده اســت از کتاب های 
ترجمه ای. به خصوص آنچه به عنوان مجموعه یا سریال وارد بازار 
نشــر می شود، گاهی چنان ضعیف اســت که حتی نمی شود نام 
ادبیات بر آن گذاشــت. این ها نه تنها چیــزی به ذهن کودک و 

نوجوانان ما اضافه نمی کنند، بلکه باعث می شوند آنچه هم دارند، 
از آن ها گرفته شــود. البته نمی توان منکــر چاپ آثار ترجمه ای 
خوب هم شــد، اما به نظرم سیطره در دســت آثار بی کیفیت و 

ضعیف است. 
مشــکل وقتی حادتر می شــود که می بینیم، بعضی از دوستان 
نویســنده با توجه به پسند ناشر و بازار رو به سوی نوشتن چنین 
آثــاری آورده اند که گاهی حتــی از آثار خارجی هم ضعیف ترند. 
به هرحال اگر فکری به حال تألیف شــود و بــازار از آثار خوب و 
ماندنی پر بشــود، چنین آثار ضعیفــی نمی توانند این گونه ذهن 
مخاطب و حتی نویســنده را درگیر خودشان کنند. به نظرم باید 
یک آسیب شناســی جــدی در این زمینه انجام شــود تا ببینیم 

اشکال کار کجاست. 
هرچند هدف اصلی امسال جشنواره رشد حمایت از آثار تألیفی 
بود، اما این کافی نیســت. باید کارهای اساسی تری در این زمینه 
کــرد. الزمۀ این کار هم آن اســت که بــا نظرخواهی از مؤلفان، 
منتقدان و کســانی کــه متصدی تولید کتاب کودک هســتند، 
چاره ای اساسی اندیشید؛ آن هم با یک برنامۀ درست و درازمدت. 
امید که این اتفاق بیفتد و خوراک روح جامعۀ ما توســط مؤلفان 

داخلی تهیه شود.
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کتابهاراساده،کاربردیوکمحجمبنویسیم

ضمن تشــکر از تمامی اهل قلم، ناشران و کسانی که در حوزة 
آموزش به کودکان و دانش آموزان اســتثنایی فعالیت دارند مانند 
متخصصان، معلمان، مربیان، دانشجویان و والدین، از نکات قابل 
توجه درکتاب های معرفی شــده از سوی ناشران برای داوری در 

حوزة استثنایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 بیشترین عنوان های کتاب ها در خصوص معرفی، روش های 
مداخله ای، ارتباط و ... در مورد افراد دارای اختالل طیف اتیســم 
و مشــکالت ویژة یادگیری، و کمترین توجه به کتاب ها در حوزة 

کم توان ذهنی و چندمعلولیتی جسمی ـ حرکتی بود.
 کمترین توجه به دورة نوجوانی و آموزش های این دوره برای 

تمامی گروه های کودکان و دانش آموزان استثنایی شده بود. 
 کتاب های کاری که برای دانش آموزان استثنایی تألیف شده 

بودند، متأسفانه از هرگونه نگاه تخصصی و ویژه خالی بودند.
نکاتی که توجه به آن ها باعث رشــد هرچه بهتر کتاب های این 

حوزه می شود، به شرح زیرند:
 از ترجمه و تألیف کتاب های تکراری بپرهیزند.

 مباحث کتاب ها با نیازهــای آموزش و پرورش دانش آموزان 

استثنایی هم سویی بیشتری داشته باشند. 
 کتاب را ســاده و روان بنویسند و از ارائۀ حجم زیاد مطالب 

خودداری کنند.
 ساختار کتاب های تألیفی بر اساس پایه های نظری نیست و 
درواقع برش یا بخشی از موضوع است. بر همین اساس کتاب های 

مزبور برای خواننده مفید نیستند.
 به یکسان سازی واژه ها در کتاب های تألیفی توجه بیشتری 

شود.
 بــا توجه به تغییرات گســترده در طبقه بنــدی و نوع ارائۀ 
خدمات به دانش آموزان اســتثنایی، کتاب های جدیدی ترجمه 

شوند و از چاپ کتاب های ترجمه ای قدیمی جلوگیری شود.
 کتاب هایی در خصوص آگاهی سازی جامعه در مورد شناخت 

هرچه بیشتر دانش آموزان استثنایی به زبان ساده تألیف شوند.
 در کتاب های تألیفی و ترجمه ای، بخش منابع به طور کامل 

مورد توجه قرار گیرد.
 قبل از تألیف و ترجمۀ کتاب ها از دست اندرکاران، والدین و 

جامعۀ دانشگاهی نیازسنجی به عمل آید.
 به کتاب های کاربردی توجه بیشتری شود.
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