
سرمقاله

گنجی که غنیمت برده ام 
از نوشــتن نخستین ســرمقاله جوانه، در بهار سال 92 )شماره 
39(، شــش سال تمام گذشته است. در این سال ها بدون اغراق، 

تجربه های گران قیمتی به غنیمت برده ام. 
هر جا که بوده ام، چیزی آموخته ام و گنجی اندوخته ام. در جمع 
ناشران ارجمندی که دغدغه یاددهی ـ یادگیری دارند؛ در جمع 
پدیدآورندگانی که تجربه های زیســته یک عمر را در برگ برگ  
کتاب هایشــان نقش زده اند؛ از ارزیابانــی دقیق که گوهر انصاف 
و عدالــت را با هیچ چیز عوض نکرده اند؛ از معلمانی که شــمع 
وجودشان را عاشقانه ســوخته اند و چراغ دانایی را افروخته اند و  
باالخره همکارانی مشتاق و انگیزه مند که لباس خدمت پوشیده اند 
و در راه آبادانی ذهن و ضمیر کودکان این مرزو بوم کوشیده اند. 
من و همکارانم، در این ســال ها بسیار کوشیدیم تا فاصله ای را 
که ـ ناخواسته و بی دلیل ـ در بین دولت و ناشران افتاده است، از 
میان برداریم و هر دو از یک روزنه نگاه کنیم. در هر دو سو، بودند 
کســانی که می پنداشــتند یا هنوز هم می پندارند که ما چیزی 
می گوییم و آن ها چیزی دیگر؛ ما راهی را می پوییم و آن ها راهی 

دیگر؛ ما چیزی می خواهیم و آن ها چیزی دیگر.
اما چون به هم نزدیک شدیم، به روشنی دیدیم که هر دو دغدغه 
دانایی و توانایی نوباوگان این ســرزمین را در سر می پروریم و از 
هم بی خبریم. به هر بهانه که شــد، کنار هم نشستیم و گفت وگو 
کردیم. نزدیک تر که شدیم، دیدیم رفیقیم و نه رقیب؛ و این پندار 
حاصل افسون های افسونگران بود. نزدیک تر که نشستیم، دیدیم 
در میدانــی که بازی می کنیم، ضرورتی ندارد یکی تن به بردن و 
دیگری باختن دهد؛ دیدیم می توان دســت به دست هم داد و به 

همراهی برد ـ برد رسید.
دیدیم کتاب های کمک درسی با همه اشکاالتی که رواج بی رویه 
آن هــا می تواند به بار آورد، یا آثار ویرانگــری که برخی از آن ها 
می تواننــد روی بنای تعلیم و تربیت بر جــا بگذارند، با همراهی 
می توانند به پشــتیبانی برای کتاب های درسی و برنامه آموزشی 
تبدیل شــوند و به نیازهای دانش آموزی در جایی از ملک پاسخ 

دهند و از نگرانی های او بکاهند.

امــروز می توانیــم از کتاب های خــوب و بد حــرف بزنیم؛ از 
کتاب هایــی که خالقیت  زا یا انفعال آفرین اند. آموخته ایم که همه 
را بــه یک چوب نرانیم؛ گرچه هــر از گاهی، تولید و تبلیغ انبوه 
کتاب های غیر استاندارد فضا را چنان مسموم و مه آلود می کند که 
به تصمیم هایی تن می دهیم که دل خواه و دل پسند ما نیستند و 
شکست ها هم بخشی از مسیر رفته هر انسانی است و باید اعتراف 
کرد که گاه موانعی در پیش رو ســر برآورده است که گذشتن از 

آن ها نیازمند کوشش بیشتری بوده است. 
از اتفاق، بخشــی از این شــمارۀ جوانه، به بحث آســیب هایی 
می پــردازد کــه کتاب های کمک درســی می تواننــد در فرایند 
یادگیری به جا بگذارند و برای اســتفاده صحیح از این کتاب ها، 
باید آسیب ها را دید و آن ها را زدود. این یادداشت ها، که اغلب به 
قلم نویسندگان توانای این مرزو بوم رقم زده شده است، خصوصاً 
برای ناشران کتاب های آموزشی غنیمتی است درخور؛ تا عیب ها 

را ببینند و از آن ها کناره گیرند.
اما دربــارۀ  فواید کتاب های کمک درســی و نقش مثبتی که 
می توانند در فرایند یاددهی-یادگیری ایفا کنند، به نحو مستوفا 
در شماره های پیشین جوانه و مقدمۀ کتاب نامه ها و فهرستگان و 

جاهای دیگر سخن گفته شده است.
و امــروز که به راه رفته و به پشــت ســر می نگرم، احســاس 
خرســندی می کنم. امروز ســخن از ارزیابی کتاب های ناشران 
محترم، به دســت کارشناســان خود آن هاســت؛ امروز ناشران 
کتاب های کمک درسی عزم خود را برای تبدیل شدن به ناشرانی 
فعال تــر در فرایند یاددهی و یادگیری و ایفای نقشــی بیش از 
دنباله روی صرف از کتاب های درسی جزم کرده اند؛ امروز سخن از 
تألیف کتاب های درسی به دست ناشران آموزشی در میان است؛ 
و اگر دهه ای پیش تر این خواســته آرزویی دراز و دور از دسترس 

بود، اینک آرزویی بسیار نزدیک و در دسترس می نماید.
به این جمله بسنده کنم که هر چه در توان داشته ایم در میانه 
گذاشته ایم. امیدوارم خداوند این خدمت را از ما بپذیرد و گام های 

برداشته را پربرکت گرداند.
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