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مسیر همدلی
کتاب هــای  بخشــی  ســامان  وارد   94 ســال  از 
آموزشی و تربیتی شدم. ابتدا به عنوان کارشناس 
و بعد داور و امروز به عنوان سردبیر مجله جوانه. 
اوایل فکر می کردم کاری که می کنیم باطل است 
و مگر می شود کتابی که در ایران مجوز به انتشار 
آن می دهند آن قدر مشکل داشته باشد که برای 
ورود به مدرسه مناسب نباشد. وقتی جلوتر رفتم 
متوجــه شــدم در نظر مجوز دهنــدگان مخاطب و 
نیازهایش جایی ندارد. یعنی برای آنها این سؤال 
مطــرح نیســت کــه کتاب بــرای چه گروه ســنی یا 
پایه ای نوشــته شــده و آیا در روند رشــد مخاطب 

مناسب است یا نامناسب.   
ناشــران  از  برخــی  کــه  شــدم  متوجــه  بعدتــر 
کارشــان  و  کســب  مزاحــم  را  مــا  ارزیابی هــای 
می دانند. البته در واقع اصالً این طور نیست. اگر 
این دوســتان کمی بیشــتر با چرخه ارزیابی کتب 
در ســامان بخشــی آشــنا شــوند درخواهند یافت 
که سامان بخشی می تواند منبع الهام بسیاری از 
ناشران در یک تجارت سودآور دو طرفه باشد. ما 
هر ساله به طور دقیق متوجه می شویم که در چه 
پایه هایی و چه موضوعاتی بازار برای کتاب  وجود 
دارد. بــازاری کــه از یک طرف نیاز دانش آموزان را 
برطرف می کند و از سوی دیگر برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی مناسب است. 
ما و همکارانمان، در ســامان بخشــی عزممان را 
جــزم کرده ایم تا فاصلــه ای را که بین مخاطبان و 
ناشــران افتــاده اســت، از میــان برداریــم و از یک 
منظر به این چشم انداز نگاه کنیم. تالش می کنیم 
تا دســت به دســت هــم دهیم و بــرای رونق بازار 
کتــاب و ترویــج فرهنگ مطالعه همــه توانمان را 
به کار بندیم. در این مسیر نشست های کاربردی 
بسیاری با ناشران داشته ایم و اخبار خوبی از این 
همدلی به گوش می رسد. بخشی از این خبرهای 
خوب و چکیده ای از این نشست ها را می توانیم در 

این شماره از مجله جوانه با هم مرور کنیم.

یادداشتسردبیر

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

اللهم صل علي محّمد و آل محّمد



گزارش جشنواره

تمّدن اسالمی همراه با 
جوان های خالق و خودباور

گزارشمراسماختتامیةهفدهمینجشنوارةکتابرشد

»هفدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« روز 19 آذرماه 1398 با حضور جمع زیادی از ناشران آموزشی، 
چهره های فرهنگی، مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن آموزش وپرورش در محل »مدرسة دارالفنون« و 

با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این مراسم است.
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 ابزار راهگشای
کتاب خوانی

محسنحاجیمیرزائی،وزیرآموزشوپرورش

در ابتدای این مراســم، دکتر فریبرز حمیدی، رئیس مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی وزارت آموزش وپــرورش، پیــام دکتــر محســن حاجــی 
میرزایــی، وزیــر آموزش وپــرورش را خطــاب بــه دســت اندرکاران ایــن 

جشنواره به شرح زیر قرائت کرد:
٭٭٭

»به نام خداوند بخشــایندة مهربان! نیاز به کتاب و توســعة فرهنگ 
کتاب خوانــی، نیازی پویا و مســتمر اســت و آموزش وپرورش به عنوان 
مهم ترین عنصر بسترســاز آموزشــی و فرهنگی جامعه، در این مسیر 
نقش اساسی بر عهده دارد. خواندن از مهارت های اساسی است که 
هر یادگیرنده ای به آن نیاز دارد. خواندن برای برقراری ارتباط سازنده 
با جامعه امری ضروری است. مغز انسان به توسعة مستمر نیاز دارد 
و مطالعــه بــه ایــن توســعه کمک می کند تــا قوة تخیل آدمــی فعال تر 
شــود و بــه ســطحی از خالقیــت دســت یابــد. دانش آمــوزان به عنوان 
آینده ســازان کشــور باید در نظام آموزش وپرورش به گونه ای پرورش 

یابند که ذهنی پرسشگر و نقاد داشته باشند. 
کتــاب و کتاب خوانــی از جملــه مقوالتی اســت که می توانــد در طرح 
پرســش های مناســب و یافتــن پاســخ های مربــوط کمــک کنــد. بدون 
تردید بستر شکوفایی ذهن نقاد و پرسشگر در دانش آموزان از دوران 
کودکــی و از گــذر نظــام تعلیم و تربیتی پویا و با مشــارکت خانواده ها 
بایــد شــکل بگیــرد و این مهم ضــرورت برگزاری چنین جشــنواره ای را 
دو چنــدان می کنــد.  الزم اســت در این جشــنواره، افــزون بر دعوت و 
تشــویق دانش آموزان عزیز و معلمان گرامی به کتاب و کتاب خوانی، 
برنامه های خالقانة  جدیدی طراحی و اجرا شوند تا کتاب، نه به عنوان 
کاالیی زینتی، بلکه ابزاری راهگشا باشد برای حل مسائل و مشکالت، 

و برگزاری این جشنواره باید به سوی این هدف اصلی حرکت کند. 
ضمــن پاسداشــت جشــنوارة کتــاب رشــد و آرزوی توفیــق خدمــت 
صادقانه در نظام مقدس تعلیم و تربیت، فرصت را مغتنم می شمارم 
ایــن جشــنواره قدردانــی می نمایــم.  و از دســت اندرکاران برگــزاری 
امیدوارم هر ســال با برگزاری جشــنواره هایی پربارتر و پویاتر بتوانیم 

پیوند عمیق تری  میان دانش آموزان و کتاب برقرار کنیم.« 
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 احیای واقعی کتابخانه ها 
با جشنوارۀ کتاب رشد

حجتاالسالموالمسلمیندکترعلیذوعلم،
رئیسپيشينسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی

حقیقتاً ما در 
فرایند داوری ها 
باید بتوانیم، منطق 
و چارچوبی کامالً 
روشن، شفاف 
و مستند داشته 
باشیم

خــدا را سپاســگزاریم کــه توفیــق داد، در جمــع 
دوستان که هفدهمین جشنوارة کتاب رشد را در 
مدرســه دارالفنون برگزار می کنند، حضور یابیم. 
این اولین سالی است که جشنواره در دارالفنون 
برگزار می شود و پیوند دهندة بین امروز و دیروز 
ماســت. اگــر کســانی نبودنــد که در مســیر علم و 
ارتقــای معرفــت، آگاهــی و دانش در این کشــور 

بکوشند و جان خودشان را در این راه فدا کنند، امروز 
یقیناً برای ما چنین مجالی فراهم نمی شد. به همین 
مناســبت بــه روح بلند همة شــهیدان و همة کســانی 
کــه در راه اعتــالی حقیقــت، معرفــت و روح انقالبی و 
تالشــگر علیه ســلطه که در کشــور ما مبارزه کردند و 
شهید شدند، تعظیم می کنیم و به روح مطهر حضرت 

امام درود می فرستیم.
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ایــن فرصــت را بایــد مغتنم بشــماریم بــرای اینکه 
همان مســیر و همان خط مشــی بتواند عمیق شود و 
رشــد پیدا کنــد. حقیقتاً مــا در فراینــد داوری ها باید 
بتوانیــم، منطق و چارچوبی کامالً روشــن، شــفاف و 
مســتند داشته باشــیم تا خدای ناکرده تصور نشود، 
در انتخاب هــا اعمال نظری برخالف معیارها صورت 
می گیــرد، و ایــن باور هم به وجــود نیاید که حتماً ما 
باید معیارهای کتاب مناسب را برای دانش آموزان ، 

با شما مؤلفان و ناشران محترم مطرح کنیم.
باید عرض کنم، آنچه که به دنبالش هســتیم، در 
درجة اول رشد فکری و خالقیت، و رشد ایمان و باور 
عمیــق در نســل جوان و نوجوانمان اســت کــه  برای 
همیشــه به آن نیاز داریم، و رشــد معرفت، دانش و 
علم، و رشد اخالق که در سطح جامعة بشری از این 
حیث بسیار دچار کاستی هستیم، و رشد روحیة کار 

و تالش و فعالیت در نوجوانان.
بعضــی از ایــن آثــاری کــه به عنــوان آثــار برگزیده، 
مناســب و قابــل عرضــه در اینجا معرفی می شــوند، 
بــا همیــن نــگاه انتخــاب شــده اند. کتاب صرفــاً برای 
رشــد فکــری نیســت، بلکــه بــرای انگیزه بخشــی هم 
هســت؛ بــرای وارد کــردن نوجــوان و جــوان مــا بــه 
عرصــة تأثیرگــذاری هــم هســت. اگــر مــا در مســیر 
آینــدة جامعة خودمان، برای خودمان هدفی بســیار 
متعالــی و البتــه قابــل دســترس تعریــف کردیــم، و 
اگر در گام دوم انقالب اســالمی هســتیم که بتوانیم 
هــدف را محقق کنیم، یعنی تمدن ســازی اســالمی، 
تمدن سازی اسالمی بدون داشتن نسل جوان فعال، 
خــالق، پویا، مطالبه گر، تأثیرگذار، خودبــاور و دارای 
روحیة برخوردار از هویت عمیق ملی ممکن نیست. 

بنابراین باید از شما دوستان تشکر کنیم. 
بنــده هــم محــور صحبتــم تشــکر از نویســندگان و 
ناشــران محتــرم اســت. در وضعیتــی کــه همــة مــا 
می دانیــم، ارزش و قــدر کتــاب، تألیــف، تحقیــق و 
نشــر آن، چنــان کــه باید هنــوز در جامعة مــا جایگاه 
خــودش را پیدا نکرده اســت،  ایشــان در این عرصه 
حضور دارند. ما در کنار کتاب درسی و هم وزن کتاب 
درســی، حتمــاً باید به کتاب های غیردرســی اهمیت 
بدهیــم. بخشــی از محتــوای آموزشــی مــا در قالــب 
مطالعــة دانش آمــوزان، مباحثــه و گفت وگــو دربــارة 

محتوای کتاب، و نقد کتاب صورت می گیرد.  
دوســتان و همــکاران زحمت زیادی بــرای برگزاری 
این جشــنواره کشــیده اند. از بنیان گذاران جشــنواره 
بایــد تشــکر کنیــم که هفده ســال قبل، اولیــن دورة 
کــه  دوســتانی  همــة  کردنــد؛  برگــزار  را  جشــنواره 

سال های قبل زحمت می کشیدند و تالش می کردند. 
حتماً باید توانمندی ها و کیفیت جشنوارة کتاب رشد 

به صورت روزافزون مسیر تعالی را طی کند.
مــا بایــد یــک سلســله فعالیت هایی را حــول کتاب 
و مطالعــة کتــاب برای دانش آمــوزان تعریف کنیم و 
كتابخانــة مدرســة مــا به عنوان محلی پــر رفت  و آمد 
و شــلوغ تعریف شــود. از دوستان معاونت پرورشی 
و فرهنگــی، ســازمان پژوهــش، و بقیــة معاونــان 
آموزش وپــرورش، و فراتــر از آن، وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی که در این جهت دغدغه های فراوانی 
دارنــد، تشــکر می کنیم. خدمت این دوســتان عرض 
کنــم که اگــر بچه های ما  به کتاب عالقه مند شــوند، 
نیمــی از جمعیــت جامعه ما می تواند با کتاب ارتباط 
برقــرار کنــد. مــا از طریــق دانش آمــوز می توانیــم به 
پــدر و مــادر، و بقیة اعضــای خانــواده اش کتاب های 
مناســب را معرفی و هدیه کنیم و یا امانت بدهیم. 
را  از فعالیت هــا  در مدرســه می تــوان مجموعــه ای 
حــول کتــاب شــکل داد. امیدواریــم ایــن جشــنواره 
آغازی برای احیای واقعی کتابخانه باشد و حتماً باید 
دانش آمــوزان را هــم با کتابخانه های عمومی ارتباط 
دهیــم؛ به خصــوص بچه هــای دورة دوم متوســطه 
کــه می تواننــد در کتابخانه هــای عمومــی بــا عرصــة 

گسترده تری از کتاب مواجه شوند.
معرفــی کتاب هــای مناســب بــه معنــی رد و طــرد 
بقیــة کتاب ها نیســت. بــه هر حال هــر کتابی که در 
جمهوری اســالمی نشــر پیدا می کند، حتماً می تواند 
مخاطبــان مناســب خــودش را داشــته باشــد. ولــی 
جشــنواره، متناسب با سن رشد بچه ها، و متناسب 
بــا تأکیدهایــی که در برنامة درسی شــان وجود دارد،  
و به خصــوص در دورة دوم متوســطه، متناســب بــا 
رشته های فنی و حرفه ای، کاردانش، و نظری کتاب 
مناســب معرفــی می کنــد. انتخــاب کتــاب مناســب 
توسط جشنوارة کتاب رشد به این معناست که این 
مناسبت ها و ارتباطات مورد توجه قرار گیرند. بخشی 
هــم کتاب های مناســبی را بــه اولیــای دانش آموزان 
معرفــی می کنــد کــه در ایــن حــوزه هــم باید بیشــتر 
ســرمایه گذاری کنیم و ســراغ انجمن اولیــا و مربیان 
هــم برویــم. در اســتان ها، به خصوص همــکاران ما، 
مدیران مدرسه ، به عنوان راهبران فرهنگی ـ تربیتی، 
نقش اساسی دارند که در این زمینه هم باید آن ها 
هم کتاب خوان بشوند تا بتوانند به درستی و با عمق 

بیشتری نقششان را ایفا کنند.

حقیقتاً ما در 
فرایند داوری ها 

باید بتوانیم، منطق 
و چارچوبی کامالً 

روشن، شفاف 
و مستند داشته 

باشیم
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پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی گذاشــته است، ولی 
همة ظرفیت های قانون فعال نشده اند. 

ایــن جشــنواره که اختتامیــه اش را برگــزار می کنیم، 
ناشــرانی  کــرده اســت.  را طــی  فراینــد یک ســاله ای 
و  بــه مدرســه ها  را  کتاب هایشــان  کــه می خواهنــد 
دانش آمــوزان ارائــه دهنــد، آن را در ســامانه ای ثبــت 
می کننــد و بــا ثبــت کتاب هــا در ایــن ســامانه، فراینــد 
ارزیابی و داوری آغاز می شود. در نتیجة این ارزیابی ها، 
کتاب ها به دو دستة کلی مناسب و نامناسب تقسیم 
 می شوند. کتاب های مناسب هم به سه دستة درجة  1،

2 و 3 مجدداً دسته بندی و تفکیک می شوند. 
جشــنواره تنهــا بین کتاب های درجة یــک و 2 برگزار 
می شــود. امســال کل ورودی کتاب هایــی که داشــتیم 
4264 جلد کتاب از 1130 ناشر بود. تعداد کتاب هایی 
کــه امســال مناســب تشــخیص داده شــده اند، اعم از 
درجــة یــک، دو یا ســه 2263 جلد کتاب اســت؛ یعنی 
۵3 درصد کل کتاب ها. شاید در ظاهر داستان خوبی 
نباشد که تنها ۵3 درصد از کل کتاب ها ،کتاب مناسب 
شناخته شده اند، ولی باید توجه داشته باشیم، بر اثر 
این طرح که از 20 سال پیش آغاز شده است و در ابتدا 
فقط10 درصد کتاب ها مناسب بودند،  تعداد کتاب های 
مناســب به ۵3 درصد رسیده است؛ یعنی رشد قابل 
توجهی داشته ایم. ولی هنوز 47 درصد کتاب ها فاقد 
اســتانداردهای الزم هســتند و این نشــان می دهد که 
خانواده ها در انتخاب کتاب ها باید به اعتبارنامه هایی 

اگر آموزش وپرورش به 
کمک بخش خصوصی 
نتواند بازار تولید و 
مصرف کتاب مناسب 
را پدید آورد، بازارهای 
کاذب کتاب های 
نامناسب ایجاد 
می شوند

این جشنواره یکی از مهم ترین جشنواره های وزارت 
آموزش وپــرورش در طول ســال اســت کــه به معرفی 
و حمایــت از کتــاب مناســب و کتاب خوب می پــردازد. 
مستحضرید که آموزش وپرورش برای تدارک دو نیاز، 
20 سال است که طرحی را اجرا می کند و این جشنواره 
به طور ســاالنه نقطة عطفی در این طرح است. آن دو 

نیاز عبارت اند از: 
1. خانواده هــا و دانش آمــوزان بداننــد در حوزه هــای 
متفاوتی که در نظام آموزشی وزارتخانه مورد تعلیم و 
تربیت قرار می گیرند، چه کتاب های خوبی را می توانند 
به عنــوان کتاب هــای آموزشــی و مبتنــی بــر ســلیقة 
خودشــان اســتفاده کنند. درواقع،  بایــد مرکزی ایجاد 
می شــد برای آنکه کتاب های خوب بخش خصوصی و 
بخش های دولتی را که در طول سال تولید می شوند، 
پس از شناسایی و ارزیابی به خانواده ها معرفی کند تا 
با اطمینان خاطر به دانش آموزان و فرزندانشان ارائه 

بدهند.
2. حاکمیــت بتوانــد از تولیــدات بخــش خصوصــی 
و تــوان عظیمــی کــه این بخــش دارد، اســتفاده کند و 
کیفیت محصوالت خودش را به نحو چشمگیری ارتقا 

دهد. 
در پی پاســخگویی به این دو نیاز، طرح ســاماندهی 
بــه منابــع آموزشــی و تربیتی به اجــرا در آمده اســت. 
عالــی  »شــورای   828 مصوبــة  کــه  مســتحضرید 
آموزش وپــرورش« ایــن وظیفــه را بــه عهدة ســازمان 

دکترمسعودفیاضی،مدیرکلدفترانتشاراتوفناوری
آموزشیودبیرهفدهمینجشنوارةکتابرشد

کتاب خوب باید 
به مخاطب برسد
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کــه آموزش وپرورش به کتاب ها می دهد، توجه کنند. 
هر آنچه که در بازار هست، لزوماً استاندارد نیست.

کتاب هــای درجــة یــک و دو 9۵9 جلــد بودنــد که 22 
درصد کل کتاب های وارد شده به این سامانه محسوب 
می شوند. تعداد کتاب های درجة یک 317 جلد بود که 
فقــط 7/۵ درصــد از کل کتاب هــای ورودی را شــامل 
می شود و قاعدتاً باقی درجة دو می شوند. این کتاب ها 
بر اساس برنامة درسی ملی که سند مستند ماست، 
در طراحــی دوره هــای آموزشــی و حوزه های یادگیری، 
در 27 گــروه تقســیم بندی و درجه بندی شــده اند. این 
گروه هــا از ادبیــات کودک و آداب و مهارت های زندگی 
تا فیزیک، ریاضی، تربیت بدنی، معماری و ... را در بر 
می گیرند. این تنوع یکی از امتیازهای جشنواره است. 
بــرای هر گروه یک گروه داوری تخصصی پیش بینی 
شــد که مجموعاً 81 نفر متخصص می شــدند و داوری 
تخصصــی کتاب ها را بر عهده داشــتند. مبنــای داوری 
آن ها شــاخص هایی بود که در اسناد و استانداردهای 
مــا وجود داشــتند. مبنــای داوری هایی  کــه در ارزیابی 
اولیــه هــم انجــام می گیرند، همین اســت. یــک گروه 
هنری تخصصی هم برای جنبه های هنری و گرافیکی 

کل کتاب ها در نظر گرفته شد. 
ســال گذشــته این طور بود که خود گروه های علمی 
جنبه هــای هنــری را هــم می ســنجیدند. امســال بــه 
پیشنهاد ناشران، به منظور رسیدن به وحدت رویه در 
ارزیابــی جنبه های گرافیکی، یک گروه تخصصی ســه 
نفره تمام کتاب ها را از جنبة هنری ارزیابی کردند. در 
نتیجه، از بین این کتاب ها 14 اثر برگزیده و درجة یک، 
و 38 اثر درجة دو و اصطالحاً تمدیدی شناخته شدند.

اگر ما در وزارت آموزش وپرورش از تصدی گری منع 
شده ایم و تصدی گری باید به صورت حداقلی رخ بدهد، 
اگــر تکلیف شــده ایم که از بخش خصوصی اســتفاده 
کنیــم و اگــر راهبــرد حاکمیــت در مواجهــه بــا بخــش 
خصوصــی تنظیم گری اســت، پس قانــون 828، طرح 
ساماندهی و این جشنواره بسیار بیش از این می تواند 
نقش ایفا کند. مواردی در این قانون ذکر شــده اند که 
هنــوز صددرصــد به آن عمــل نکرده ایــم و باید به طور 
جدی تــر عمــل کنیــم. در این قانون گفته شــده اســت 
کــه ارزیابی، هدایت، تشــویق و حمایــت از کتاب های 
مناســب بخش خصوصی باید توسط وزارتخانه انجام 
بشود. سامانه ها و راهکارهایی که برشمرده این است 
کــه کتاب هــا باید ارزیابــی، استانداردســازی و حمایت 
بشوند و کتاب هایی که مناسب تشخیص داده شدند، 
در بســته های یادگیری مورد اســتفاده قرار گیرند. این 
نکتة مهمی است.لذا به نظر می رسد، این جشنواره و 
طرح ساماندهی حلقه ای  از یک زنجیره است که اگر ما 

بتوانیم حلقه های متفاوت این زنجیره را تکمیل کنیم، 
تازه معلوم می شــود که کارآمدی این قانون چیســت 
و چطــور بخــش خصوصــی می تواند کامالً در راســتای 
هدف ها و راهبردهای اصلی سند برنامة درسی ملی 
ایفــای نقــش کنــد. به هر حــال ما باید ســه کار انجام 
بدهیــم: شناســایی، معرفــی و حمایــت از کتاب هــای 
مناســب. شــاید در حوزة معرفی و حمایت  به تالش 

بیشتری نیاز داریم. 
اگــر آموزش وپــرورش بــه کمــک بخــش خصوصــی 
نتواند بازار تولید و مصرف کتاب مناسب را پدید آورد، 
بازارهای کاذب کتاب های نامناســب ایجاد می شــوند. 
من آمار ارزیابی های در طول سالمان را عرض می کنم. 
ما از میان کتاب های کمک درســی،  یعنی کتاب هایی 
که ناظر بر مادة درسی اند و به صورت تست و مانند آن 
منتشر می شوند، فقط 10 درصد را استاندارد تشخیص 
داده ایم. این یعنی بازار لزوماً تولید استاندارد ندارد و 

باید کمک کنیم که بازار تولید استاندارد به وجود آید.
کتــاب خــوب باید خــوب بفروشــد و کتاب بــد نتواند 
بفروشــد. باید همــة توانمان را بــه کار بگیریم که این 
بــازار را بــه وجــود آوریــم. مــا به عنوان مجریــان اصلی 
طــرح ســاماندهی و قانــون 828 در وزارتخانه، با نظر 
کامالً مساعدی که ریاست محترم سازمان و مسئوالن 
سازمان و بخش های دیگر وزارتخانه دارند، باید بتوانیم 
ایــن بــازار را شــکل دهیم. در ایــن راســتا، ارتباط های 
خوبی هم با بخش های دیگر وزارتخانه گرفته ایم. ما به 
حمایت معاونت محترم پرورشی و معاونت های دیگر 
وزارتخانــه نیــاز داریم تا این اتفاق بیفتــد. از آن طرف 
جلســه های مشــترک خوبی با ناشران داشتیم. هفتة 
گذشــته در انجمــن ناشــران آموزشــی بودم و جلســة 
بسیار خوبی برگزار شد. مسئوالن در دو طرف آمادگی 

دارند که این بازار را شکل دهند.
در پایان از همة کسانی که در تولید، معرفی و حمایت 
از کتاب خوب و مناسب برای نسل نو که آینده سازان 
این کشور هستند، نقش دارند،  تشکر می کنم. به ویژه 
از حمایت هــای وزیــر محتــرم آموزش وپــرورش، وزیــر 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمی که بخش مهمی از 
شکل دهی به این بازار می تواند از طریق وزارت ارشاد 
باشــد، از معاونت هــای مختلــف وزارتخانــه، به ویــژه 
معاونت محترم پرورشــی، نهاد کتابخانه های عمومی 
که حمایت خیلی خوبی از این جشــنواره داشتند، و از 

بخش های مختلف سازمان کمال تشکر را دارم.  

جشنواره و طرح 
ساماندهی حلقه ای  
از یک زنجیره است 

که اگر ما بتوانیم 
حلقه های متفاوت 

این زنجیره را تکمیل 
کنیم، تازه معلوم 

می شود که کارآمدی 
این قانون چیست
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کتاب عامل رشد و 
پیشرفت جوامع بشری

دکترمحسنجوادی،معاونفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم. خدمــت همــة حضار 
مربیــان  و  معلمــان  عزیــز،  دانش آمــوزان  گرامــی، 
کــه  محترمــی  ناشــران  و  نویســندگان  مدرســه ها، 
اصــل شــکل گیری ایــن برنامه بــه همت آن هــا بوده 
اســت  و بــه کار آن هــا بســتگی دارد، ســالم عــرض 
می کنــم. از برگزارکنندگان محترم این برنامه تقدیر 
و تشــکر دارم. از دوســتانی که در ســازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی، ایــن جشــنواره را بــه دور 

هفدهم رسانده اند،  تقدیر و تشکر می کنم.
همین طــور کــه از نام جشــنواره پیداســت، رشــد و 
تعالــی در بطــن آن جریــان دارد و روشــن اســت کــه 
دغدغه و هدف اصلی برگزاری و اســتمرار جشــنواره 
این اســت که رشــد تحقق پیــدا کند. رشــد می تواند 
دوســویه باشــد و در دو جهــت تحقق پیــدا کند: یکی  
در جهت عملی، مهارتی و اخالقی اســت و مبتنی بر 
اینکه ما می خواهیم زندگی مان را بهتر کنیم و رشــد 
داشته باشیم. می خواهیم زندگی اجتماعی   و آداب 
و اخــالق اجتماعی مــان را بهتــر کنیــم. ایــن یک جور 
رشــد است. می خواهیم صنعتمان، و پزشکی مان را 
بهتر کنیم. همة این ها ذیل رشد مهارت قرار دارند. 
اخالق هم نوعی مهارت حســاب می شــود. سیاست 
هــم نوعــی مهارت حســاب می شــود و فن اســت که 
رشد آن در این حوزه تحقق پیدا می کند. رشدی هم 
بــه لحــاظ دانش و معرفــت داریم کــه اطالعاتمان را 
زیادتر و فهممان را بیشتر می کند. فهم چیزی بیشتر 

از اطالعات است. فهم این است که درک عمیق تری 
از آنچــه می بینیــم و می دانیم، داشــته باشــیم. پس 

رشد می تواند هم نظری باشد و هم عملی.
در طــول تاریــخ روشــن اســت کــه کتــاب در رشــد 
معرفت و اطالعات ما سهم فراوانی داشته است. در 
دوره ای تنها عامل رشد معرفت و فهم ما کتاب بود و 
کتاب جایگزینی نداشت؛ نه نوار صوتی و نه فضاهای 
مجــازی و الکترونیکــی. کتــاب به لحــاظ تاریخی این 
جایــگاه را داشــته اســت. هنــوز کتاب چنین نقشــی 
را ایفــا می کنــد. ولو اینکه منابــع و مصادر معرفت و 
جاهایــی که ما می توانیــم معرفت و فهم پیدا کنیم، 
کمی وسیع تر شده باشند، ولی بنیاد و اساس هنوز 
هم کتاب است. روایت معروفی از معصوم داریم که 
می فرماید: »قیدالعلم بالکتابه«: علم را با نوشتن به 
بند بکشید اگر ننویسید فرار می کند و در حافظه تان 

نمی ماند. 
مــن فکر می کنم ایــن روایت معنای عمیق تری هم 
دارد. یعنــی اگر شــما ننویســید، نظم پیــدا نمی کند. 
دانش با نوشتن نظم پیدا می کند. بحث فرار نیست. 
خود فکر آدم هم نوشــتن و کتاب اســت که معرفت 
و دانش را منظم می کند پس کتاب به لحاظ تاریخی 
هنوز در رشــد دانش و معرفت و همین طور فهم ما 
نقش اساســی دارد. اما بعضی فکر می کنند،  کتاب 
این نقش را در رشد مهارتی ندارد. مثالً مهارت ها را 
در تمرین و تقلید از دیگران فرا می گیریم. در نجاری 

همینطورکهازنام
جشنوارهپیداست،
رشدوتعالیدر
بطنآنجریاندارد
وروشناستکه
دغدغهوهدفاصلی
برگزاریواستمرار
جشنوارهایناستکه
رشدتحققپیداکند
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الزم نیســت کــه کتــاب بخوانیــم. یــا حتــی در حــوزة 
اخــالق، خیلی ها فکر می کنند اخــالق کتاب خواندن 

نمی خواهد. یا در مورد سیاست هم همین طور. 
ولــی بــه نظــر من ایــن برداشــت درســت نیســت. 
مهــارت یــاد گرفتــن و مهــارت را تکمیــل و تقویــت 
کــردن، کتــاب می خواهــد. اتفاقــاً عاملــی که ســبب 
می شــود، گاهــی اوقات مــا در صنعتی رشــد نکنیم، 
بــا اینکه زحمت زیادی می کشــیم، یــا در یک مهارت 
یــا فن - مثالً زندگــی اخالقی ـ خوب پیش نرویم، این 
است که کتاب خوب نمی خوانیم. دلیلش این است 
که اطالعات خوبی نداریم. اگر ما تجربه های زیستة 
دیگران را در قالب داســتان و رمان خوب بخوانیم و 
بدانیم که مثالً مردمان دروغ گو چه سرنوشــتی پیدا 
کردند، مردمان بدکردار به چه سرانجامی  رسیدند، 
آرام آرام انگیــزة  مــا هم بیشــتر می شــود. مــا الگو و 
شــکل مهــارت را در کتاب می بینیــم. بنابراین کتاب 
هم رمز تعالی و رشــد دانش و معرفت اســت و هم 

رمز رشد اخالق و مهارت های فنی ماست. 
این جشــنواره که برای کتاب رشد برگزار می شود، 
انگیــزة اصلــی اش این اســت که این دو جهــت را در 
دانش آمــوزان تقویــت کنــد و بتواند ســهم خوبی در 
رشــد آموزش وپرورش و رشــد دانش آموزان داشــته 
باشد تا آیندة این کشور تضمین بشود.  رشد علمی 
و اخالقی دانش آموزان از مسیر کتاب های خوبی که 

در اختیارشان قرار می گیرد، حاصل می شود. 
البتــه درســت اســت که هــر کتابــی قــدر و منزلت 
خوانــدن را نــدارد و خیلــی وقت هــا کتــاب نیســت، 
اســمش کتــاب اســت. کتابــی بــه مفهــوم یــک اثــر 
ارزشمند که بتواند نقش ارتقا و تعالی فرد را داشته 
باشــد، نیســت. خوب است که با همین جشنواره ها 
شناســایی کنیــم و بگوییم که ایــن کتاب ها خوب اند 
و این هــا را در بســتة آموزشــی معرفــی کنیــم. همة 
این هــا درســت اســت، ولی بــه نظر من نبایــد از یک 
نکته غفلت کرد: مخاطبان در ســنین کودکی بیشــتر 
به راهنمایی نیاز دارند. جلوتر که می رویم، خود فرد 
باید یاد بگیرد و بفهمد چه چیزی خوب و چه چیزی 
بــد اســت. مــا نمی توانیم تا آخر بســته معرفی کنیم 
که شــما این کتاب را بخوانید، آن را نخوانید. شــاید 
این روند درستی نباشد. نمی خواهم مشورت کردن 
را نفــی کنــم، امــا مشــورت کــردن غیر از این اســت 
کــه فقــط معرفی کنــم که حتمــاً باید ایــن را بخوانی 
و دلیــل نیــاورم و توضیــح ندهــم. در یک ســنی و در 
مقطعــی آرام آرام بایــد تفکر و اندیشــیدن را در فرد 
رشد بدهیم تا بتواند خودش تشخیص بدهد که چه 

کتابی ارزش خواندن ندارد.
در هــر صــورت، غــرض اصلــی خوانــدن کتــاب و 
مطالعــه اســت. تا ایــن اتفاق نیفتد، هــر چه هم ما 
کتاب بخریم و حمایت کنیم، فایده ای ندارد. ما باید 
مثل هر کشــور دیگری دانش آموزان و مدرســه ها را 
بــا کتابخانه ها و کتابخانه های عمومی مرتبط  کنیم. 
الزم اســت این ارتباط وســیع شــود تا باالخره کتاب 
خوانــدن اتفاق بیفتــد؛ چه به صورت خانوادگی و چه 
با معلم یا بدون معلم. این موضوعی است که نباید 
از آن غفلــت کنیــم و صرفاً با بســته معرفی کردن و 
فرســتادن کتــاب دم در خانــه، اتفــاق نمی افتد. این 

روند باید اجرایی شود.
اگــر زمینــه ای فراهــم بشــود، مثــالً در جشــنوارة 
هجدهم کتاب رشد، که  خود بچه ها هم نظر بدهند، 
خیلی خوب خواهد شــد. مثالً دربارة  کتاب هایی که 
قبــالً انتخــاب شــده و برنــده شــده بودند، از ایشــان 
بازخــوردی بگیریم و ببینیم که آیــا به درد می خورند 
یــا فقــط من بزرگ ســال با دیدگاهی  خــاص گفته ام 
که این کتاب خوب اســت،  اما نمی دانم که واقعاً به 
درد این بچه و نوجوان می خورد یا نه. اگر این اتفاق 

بیفتد، به نتایج یقینی می رسیم. 
بخشــی هــم می توانیم برای نویســندگانی داشــته  
باشــیم کــه می تواننــد بهترین کتــاب را برای ســنین 
متفاوت بنویسند که گاهی خود کودکان یا نوجوانان 
چنیــن نویســندگانی هســتند مــا آمــاری در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی داریم که واقعاً امیدبخش 
اســت و نشــان می دهد، نوجوانــان کتاب های خوبی 
می نویســند. یعنی می توانیم بخشــی از جشــنواره را 
به معرفی نوشته های خوبی که خود دانش آموزان و 

معلمان دارند، اختصاص بدهیم.
بخــش »کتــاب الکترونیــک« در جشــنواره وجــود 
ندارد. نمی دانم که این نوع کتاب ها معرفی شده اند 
یا نه؟ ولی درواقع آیندة نشر با این نوع کتاب ها گره 
خورده اســت. این آثار هم الزم اســت دیده شــوند. 
البته  نه آن هایی که پی دی اف کتاب ها هستند، بلکه 

کتاب هایی که واقعاً ماهیت تعاملی دارند.
تقدیــر و تشــکر می کنــم از عزیزانی کــه این برنامه 
را در دارالفنــون که یادآور شــکل گیری اولین مراحل 
دانش جدید در ایران اســالمی اســت، برگزار کردند. 
امیدواریم که تالقی جشــنوارة کتاب رشــد و مدرسة 
دارالفنون نویدبخش آن باشد که یاد بزرگانی که این 
عمارت را برای علم و رشــد علمی کشــور بنا نهادند، 
گرامــی باشــد و نتیجــه اش رشــد و تعالــی علمــی و 

اخالقی کشور باشد.

مخاطباندرسنین
کودکیبیشتربه

راهنمایینیازدارند.
جلوترکهمیرویم،

خودفردبایدیادبگیرد
وبفهمدچهچیزی

خوبوچهچیزیبد
است
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۵۰ هزار نمایشگاه 
برای کتاب های رشد

علیرمضانی،مدیرکلفرهنگیهنری،اردوهاوفضاهایپرورشیمعاونتپرورشی

شایســته می دانــم به عنــوان مدیــرکل فرهنگــی و 
هنــری نســبت بــه نوع نگاهــی که جناب آقــای دکتر 
ذوعلــم و جناب آقــای دکتر فیاضی در حوزة فرهنگ 
و تربیــت ایجــاد کرده انــد، تشــکر کنــم. یــک هــوای 
تــازه ای در وزارت آموزش وپــرورش دمیده انــد و بــه 
نظر می رسد که با این حرکت سریع و خوب سازمان 
پژوهش برنامه ریزی کرده، هم در حوزة فیلم رشــد 
و هم در حوزة کتاب رشــد، آیندة بســیار خوبی را در 
حوزة کتاب و کتاب خوانی می بینم.اما وضعیت کتاب 
و کتاب خوانــی در حــوزة دانش آمــوزی زیــاد جالــب 
نیســت؛ هــم از نظر میــزان زمانی کــه دانش آموزان 
بــرای کتــاب و کتاب خوانــی می گذارنــد، هــم از نظــر 
نــوع کتاب هایــی کــه دانش آمــوزان می خواننــد. این 
دو حــوزه بــرای ما نگران کننده اســت. ما در معاونت 
فرهنگی ـ پرورشی سه سال است که کار جدیدی به 
نام »جشنوارة دانایی و توانایی« را شروع کرده ایم. 
بعضی از عزیزانی هم که در اینجا حضور دارند  و در 
کارگروه کتاب هســتند و از میان نویســندگان بزرگ 
کشــور انتخاب شــده اند، به ما کمک می کنند. انتظار 

است که عزیزان دیگری هم به جمع ما بپیوندند. 
خوشبختانه کاری که ما در حوزة کتاب و کتاب خوانی 
به عنوان جشنوارة دانایی و توانایی در نظر گرفته ایم، 
بــا اســتقبال خوب حوزة کتــاب و کتاب خوانی مواجه 
شــده اســت.  اما کتاب ها با قیمت مناسب به دست 
دانش آموزان نمی رسند و  ما بدون اینکه دوستانمان 
در آموزش وپرورش، جناب آقای دکتر جوادی و آقای 
دکتر مختارپور، در این کار نقشــی داشــته باشند، به 

کمک ناشــران این کار را انجام می دهیم. ســال قبل 
دانش آموزان با پول توجیبی خودشان نزدیک به سه 
میلیــارد تومــان کتاب خریدنــد. ما انتظــار داریم، به 
جهت نوع نگاهی که هســت، نویسندگان و ناشران 
نیــز بــه ایــن جشــنواره ورود پیــدا کنند. جنــاب آقای 
دکتــر جــوادی و آقای دکتــر مختارپور هم به ما کمک 
کنند که ما کتاب ها را با تخفیف بیشــتری در اختیار 

دانش آموزان قرار دهیم. 
هدف گــذاری مــا امســال ایــن اســت کــه بتوانیــم 
یــک میلیــون دانش آمــوز را مخاطب قــرار دهیم. در 
۵0 هــزار نمایشــگاه، امســال بــه کمــک »انتشــارات 
منــادی تربیــت« و وزارت ارشــاد اســالمی کتاب های 
خــوب شــما را ارائــه می دهیــم و در تجهیــز کتابخانة 
کالســی مان قــرار مي دهيــم. مــا باید عزیزانــی را که 
عالقه منــد هســتند به آموزش وپــرورش کمک کنند، 
پشیمان نکنیم. ما آمادگی داریم، تمامی کتاب هایی 
را  که در ســامانة رشــد و ســازمان پژوهش انتخاب 
کرده انــد، در ۵0 هــزار نمایشــگاهمان قــرار بدهیم. 
انتظار داریم، کاری که ســازمان پژوهش شروع کرد 
و مــا در کنارشــان ادامــه می دهیــم، شــما بزرگواران 
به عنــوان مطالبــة جدی خودتــان در نظر بگیرید. من 
تمــام امتیــازات کــه به عنــوان مدیــرکل داشــتم، بــه 
کارگروه  واگذار کردم که تمامی اعضای آن، عزیزانی 

از نویسندگان بزرگ کشور هستند.

در50هزارنمایشگاه،
امسالبهکمک
»انتشاراتمنادی
تربیت«ووزارتارشاد
اسالمیکتابهایخوب
شماراارائهمیدهیم
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مطالعه؛ طلوع کتاب است 
بر جان آدمی

علیرضامختارپور،دبیرکلنهادکتابخانههایعمومیکشور

به نام خدا
سه مطلب را می خواستم عرض کنم:

اول اینکــه تعریفــی از کتاب داشــته باشــیم: کتاب 
بــه هــم  اوراق کاغــذ  از  آیــا مجموعــه ای  چیســت؟ 
وصل شــده، همراه با مرکب یا احیاناً تصویر اســت، 
یــا مجموعــه ای از متــون بــه هــم مرتبط و منســجم،  
محصول اندیشــه و تفکر، با هدفی مشــخص و برای 
رســیدن به بحث معرفت. این تعریف چه مناسبتی 
با عنوان ها و شمارگان فعلی کتاب در کشور ما دارد؟ 
دوم اینکه مطالعه چیست؟ آیا نگریستن بر آن اوراق 
کاغــذی و الکترونیکی حاوی خط ها و نقش هاســت؟ 
یــا آن طوری کــه مرحوم اشــراف فرمودند: مطالعه، 
طلوع کتاب است بر جان آدمی و تجلی آدمی است 
بر جان کتاب؟ این تعریف ها چه تأثیری بر محاسبة 
ســرانة مطالعه دارد؟ بعضی معتقدند نگاه کردن به 

هر نوشته ای، حتی زیرنویس ها، تابلوهای اعالنات، 
و تابلوهــای راهنمــای بزرگراه هــا مطالعه محســوب 
می شــود. اگــر ایــن مطالعــه اســت، بایــد در کشــور 

نهضت کاهش مطالعه راه بیندازیم! 
موضــوع ســوم ایــن اســت کــه: هــدف از مطالعــه 
چیســت؟ هــدف از مطالعــه پر کردن اوقــات فراغت 
اســت؟ هدف رفع نیازهای شــغلی، فنــی و حرفه ای 
است؟ و یا هدف ارتقای سطح معرفت برای تکامل 

فردی و اجتماعی و رسیدن به سعادت است؟
خداونــد مرحــوم موالنــا را رحمــت کند کــه در قرن 

هفتم فرمود:
 گرچــه مقصــود از کتــاب آن فــن بــود/ گــر تــواَش 

بالش کنی هم می شود/
 لیک ازو مقصود این بالش نبود/ علم بود و دانش 

و ارشاد و سود

هدفازمطالعه
چیست؟هدف

ارتقایسطح
معرفتبرای

تکاملفردیو
اجتماعیورسیدن
بهسعادتاست؟
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حمایت از کتاب های 
استاندارد و فروش آن ها

دکترفیاضیمدیرکلدفترانتشــاراتوفناوریآموزشــیدرجمعنمایندگانناشران

مسعود فیاضی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری 
آموزشــی، بــا تشــریح اهمیــت ارتبــاط بــا ناشــران 
بخش خصوصی گفت: »مصوبة 828 شورای عالی 
آموزش وپــرورش ســرمایة بزرگــی بــرای اســتفاده 
از تــوان بخــش خصوصی در غنی ســازی بســته های 
یادگیــری و ارتقــای ســطح مهــارت و افزایــش توان 
علمــی معلمــان، دانش آموزان و والدین اســت. اما 
متأســفانه بازار كتاب های آموزشــی مناســب، بازار 
خوبــی نیســت. علــت این امر آن اســت کــه ارتباط 
مؤثــری بیــن ســازمان پژوهــش و ناشــران بخــش 

خصوصی وجود ندارد.«

ناشرانهمراه
فیاضــی با بیــان اینکه در بررســی ها به ایــن دریافت 
رسیدیم كه 90 درصد ناشران آموزشی از فضای موجود 
كتاب های كمك درســی ناراضی اند، اظهار داشت: »ما 
هم از این وضعیت راضی نیستیم. به باور ما، مشکل 
اصلی اینجاست كه كتاب های مناسب به طور گسترده 
به دســت مخاطب نمی رســد و همین مشــکل ســبب 
می شود كم كم این کتاب ها از گردونة نشر خارج شوند؛ 

چون كتاب مناسب فروش و بازار ندارد.
از طرف دیگر، كتاب نامناسب به وفور در دسترس 
دانش آمــوزان قــرار دارد و همین باعث شــده اســت 

گزارش

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای همکاری و ارتباط مثمرثمر با ناشرانی که 
در تولیداتشان استانداردهای الزم را رعایت می کنند، قدم هایی جدی برداشته است. دفتر بر این باور است که کنترل بازار 
کتاب های آموزشی، که هم اکنون در دست ناشران کتاب های کمک درسی فاقد اعتبار و استانداردهای الزم است، فقط با 

همکاری و حمایت از تولیدات ناشران پایبند به قواعد نظام تعلیم وتربیت، میسر است.
به منظور عملیاتی کردن این هدف، شــورایی با عنوان »شــورای برنامه ریزی مشــترک بین ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی و ناشران« شکل گرفت. آنچه که می خوانید گزارشی از نخستین نشست این شوراست.

سمیه میرزایی
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كه كتاب های نامناســب دارای بازار پرسودی باشند. 
بــرای نمونــه، كتاب هایــی كــه در جشــنوارة كتــاب 
رشــد برگزیــده می شــوند، بــه زحمت به چاپ ســوم 
می رســند؛ چــون از كتاب هــای مناســب و برگزیــده 
اســتقبال کافــی نمی شــود. این امر موجب می شــود 
كه وزارت آموزش وپرورش از هدف های تربیتی خود 

دائم فاصله بگیرد.«
آموزشــی  فنــاوری  و  انتشــارات  دفتــر  مدیــرکل 
تصریــح کــرد: »خلأ ارتبــاط مداوم، مؤثــر و هدفمند 
ما با ناشــران آموزشــی باید پُر شــود. دغدغة ما باید 
ایجاد بازار فروش برای كتاب های اســتاندارد باشــد. 
ســازمان پژوهش هم کسب ســود بخش خصوصی 
از تولید منابع آموزشــی مناســب را باید به رســمیت 
بشناســد. نیازهای بســیار گســترده ای در حوزه های 
یادگیری وجود دارند كه تأمین آن ها حتماً مســتلزم 
همكاری ما با ناشــران آموزشــی اســت. در سازمان، 
ایــن نــگاه که بخــش خصوصی باید فعال تر بشــود و 
ما باید از تصدی گری فاصله بگیریم و به تنظیم گری 

بپردازیم، خیلی جدی است.«
وی ادامه داد: »در این راستا، و برای همسوسازی 
و ایجــاد ارتبــاط با بخــش خصوصی، چندین جلســه 
با ناشــران محترم برگزار کردیم و مشــخص شــد که 
هــر دو طــرف، هم نظریم. پیرو این جلســات طرحی 
مقدماتــی نوشــته شــد که براســاس این طــرح، یک 
شــورای برنامه ریزی مشــترك بین سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشــی و ناشــران شــكل می گیرد از 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی، به دلیل 
اهمیت موضوع، مدیرکل حوزة ریاســت، سرپرست 
و  تربیــت  بســته های  تولیــد  و  طراحــی  معاونــت 
یادگیــری، و مــن به عنوان مدیركل دفتر انتشــارات و 
فناوری آموزشی، در این شورا عضویت داریم. چهار 
نفر هم از هیئت مدیرة انجمن ناشــران آموزشــی و 
کودک و نوجوان عضو این شورا هستند. دبیرخانه ای 
هم به منظور ایجاد ارتباط منظم تشــكیل می شــود. 
جلســة حاضر هم به منظور مشــورت های الزم برای 
تشكیل كارگروه های شورا ترتیب داده شده است تا 
طــی برنامه ریــزی در كارگروه ها، در بازه زمانی مورد 
توافق امور را پیش ببریم. درواقع ما در این جلســه 

به دنبال ریل گذاری برای جلسات بعدی هستیم.«

فعالشدنسامانةپخشمدرسه
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با اشاره 
به اقدامات انجام گرفته از سوی این دفتر در راستای 
ایجاد بازار برای کتاب های مورد تأیید سازمان گفت: 
»به این منظور، كتاب های برگزیدة جشــنوارة كتاب 
رشــد را به صورت رایگان در مجله های دانش آموزی 
رشــد كه شــمارگان میلیونی دارنــد، تبلیغ می كنیم. 
همچنیــن بــا معاونت هــای وزارت آموزش وپــرورش 
هــم جلســاتی داشــته ایم تــا در راســتای تســهیل در 
توزیــع كتاب هــای مناســب در مدرســه ها، همــکاری 

خلأارتباطمداوم،
مؤثروهدفمندما
باناشرانآموزشی

بایدپُرشود.دغدغة
مابایدایجادبازار

فروشبرایكتابهای
استانداردباشد

عبدالعظیم فریدون )رئیس دکتر مسعود فیاضی
هیئت مدیرة انجمن فرهنگی 
ناشران كتاب كودك و نوجوان(

حجت االسالم همایون صدوقی 
)سرپرست معاونت طراحی 
و تولید بسته های تربیت و 

یادگیری(
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الزم را داشــته باشــند. ضمن اینكهپخشمدرسه را 
فعال كرده ایم و در این زمینه از همکاری هزار نفر از 
نمایندگان مجله های رشد استفاده خواهیم برد. به  
همین منظور بخش نامه ای هم تهیه و ارســال شــده 
تــا نماینــدگان فــروش كتاب های طرح ســامان دهی 
بتوانند با مجوز، كتاب های مناســب و معرفی شــده 
از ســوی مــا را بــه دانش آموزان عرضــه كنند. ضمن 
اینكــه ســامانهپخشمدرســه را هم فعــال كرده ایم 
تا ســفارش های مورد نیاز ثبت شوند. خوش بختانه 
ناشــران هــم از این اتفاق اســتقبال كرده انــد و تا به 
امروز 118 ناشر با پخش مدرسه قرارداد و تفاهم نامه 

امضا کرده اند.«
بــا  وی افــزود: »مــا ایــن موضــوع را در نشســت 
نمایندگان مجله های رشد مطرح کرده ایم و اخیراً در 
ســفر به کرمــان، با حضور نمایندگان اســتان کرمان 
و اســتان های هم جوار، دوباره در این زمینه مفصل 
گفت وگــو کردیم و دربــارة ســازوکار اجرایی و میزان 
تخفیف ها و جزئیاتی مثل این هم صحبت کردیم.«

بدیعــی، معــاون ســامان دهی دفتــر انتشــارات و 
فنــاوری آموزشــی، خطــاب به اعضای هیئــت مدیرة 
انجمن هــای ناشــران یادآوری کرد که بهتر اســت در 
اجرای این طرح، ناشران هم به اصول اخالقی پایبند 
بمانند و از ایجاد ارتباط مســتقیم با نمایندگان رشــد 

در استان ها و شهرستان ها خودداری کنند.
فریــدون، رئیــس هیئت مدیــرة »انجمن فرهنگی 
ناشــران کــودک و نوجــوان«، درخصــوص ســازوکار 
پخــش مدرســه گفــت: »بــا توجــه بــه تجربه هــای 
قبلــی، و بــرای پرهیز از ایجاد فســادهای احتمالی، 
الزم اســت تدبیری اندیشیده شود که پول دریافتی 
واریــز  مدرســه  پخــش  حســاب  بــه  مدرســه ها  از 
شــود، نــه به حســاب نماینــدگان محتــرم و نه حتی 
حســاب ادارات استان و شهرستان. دربارة افزایش 
تخفیف هــا نیــز تجربة خوبــی وجود نــدارد. تخفیف 
بیشــتر خواســتن از ناشــران موجــب می شــود، کل 
کتاب ها افزایش قیمت داشته باشند. این سازوکار 
باید به گونه ای باشــد كه به افزایش قیمت كتاب در 

آینده منجر نشود.«
فریدون دربارة تذکر معاون سامان دهی نیز گفت: 
»خیلی کم ممکن اســت چنین اتفاقی بیفتد. گرچه 
شــاید به لحاظ قانونی هم نشــود با آن مقابله کرد، 

اما ما با ناشــرانی که عضو انجمن هســتند و مرتکب 
این تخلف بشــوند، می توانیم مذاکره کنیم و اخالقاً 

بخواهیم که این کار را نکنند.«

سپردنتولیدبستههاییادگیریبهناشران
حجت االسالم همایونصدوقی، سرپرست معاونت 
طراحی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم در ادامه با بیان 
نقطــه نظــرات خــود در خصــوص تعامــل با ناشــران 
آموزشــی گفــت: »مــا در طراحی و تولید بســته های 
یادگیــری بــه جــد آمادگــی داریــم تــا ارتبــاط منظم و 
هدف داری را با تولیدکنندگان آثار كودكان و نوجوانان 
داشته باشیم. از سال 1400، كتاب های درسی فقط 
یك جزء از بسته های یادگیری خواهند بود و همراه 
آن، فیلم و كتاب داستانی و دیگر اجزا هم مورد نیاز 
خواهد بود. ما باید با ناشــرانی که دغدغة آموزش و 
اهداف ســند تحول را دارنــد، همکاری کنیم. در این 
مسیر الزم است كه توافقنامه ای بین طرفین تنظیم 
شــود و قلمرو وظایف طرفین در آن روشــن شود. ما 
می خواهیم ناشــران مســئولیت تولید یکی از اجزای 
بســته های یادگیری را، که بدیهی اســت باید مطابق 

اهداف برنامه درسی باشد بپذیرند.«
وی افــزود: »مــا تاكنون چهار بســتة یادگیری برای 
معلــم، دانش آموز، مدیــر و والدین طراحی كرده ایم 
کــه بــرای تولیــد هریــك از آن هــا حتمــاً بایــد ارتباط 
مفیدی با ناشــران داشــته باشیم. این فرصت بسیار 
خوبی برای ناشران است كه در تولید بستة یادگیری 

مشاركت داشته باشند.«
صدوقــی پاییــن بــودن ســرانة مطالعــه را یكــی از 
مهم ترین آفت ها برشــمرد و گفت: »ســطح و حجم 
نشــر كتاب نســبتاً باالست. در نمایشــگاه های كتاب 
نیــز حجــم انبوهــی از مــردم كتــاب می خرنــد، امــا 
همچنــان ســرانة مطالعه پایین اســت و علت آن به 

آسیب شناسی نیاز دارد.«
دهقانــی، نمایندة »انجمن ناشــران آموزشــی« در 
ایــن نشســت نیز بــا تأیید اظهــارات صدوقــی افزود: 
»متأســفانه در حوزة کتاب های آموزشی، معلمان و 
دانش آموزان كمترین رغبت را نسبت به كتاب هایی 
دارنــد کــه توســط ســازمان تأییــد شــده اند. بایــد بــه 
چرایــی ایــن موضــوع نیــز فكــر كــرد. چــرا كتاب های 

ازسال1400،
كتابهایدرسیفقط
یكجزءازبستههای
یادگیریخواهندبود
وهمراهآن،فیلمو
كتابداستانیودیگر
اجزاهمموردنیاز
خواهدبود

×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398× 14



یحیی دهقانی )عضو هیئت 
مدیرة انجمن ناشران آموزشی(

 وحید تمنا )رئیس هیئت 
مدیرة انجمن ناشران آموزشی(

سعید بدیعی  )معاون دفتر 
انتشارات و فناوری آموزشی در 
سامان دهی منابع آموزشی و 

تربیتی(

متأسفانه
آموزشوپرورش
همبرتوزیعاین

کتابهادرمدارس،
نظارتکافینداردکه
اصلیتریندلیلآن

رابایددرناهماهنگی
معاونتها

دروزارتخانة
آموزشوپرورش

جستوجوكرد

حل المســائل کــه از نظــر شــما و مــا ضعیف تریــن 
کتاب هــا هســتند، از فــروش باالیــی برخوردارنــد؟ و 
باز هم متأســفانه خریداران آن ها هم غالباً مدیران 

مدرسه ها هستند.«
صدوقیدر پاسخ به علل این موضوع گفت: »من 
معتقــدم دلیل این اتفاق آن اســت که ما روی مدیر 
مدرسه سرمایه گذاری کافی نكرده ایم و روی وظایف 
اصلــی او و تفكــر او كار نشــده اســت. از ایــن رو نگاه 
اغلــب مدیــران ما اقتصــادی اســت و افزایش تعداد 
قبولی هــا در كنكــور، از رشــد بینــش عقلــی، دینی و 
علمــی دانش آموز اهمیت بیشــتری دارد. اگر بســتة 
یادگیــری را به عنوان یك اصل حاكمیتی در مدرســه 
تعریف كنیم، و مدیر موظف به انطباق با این بسته 

باشد، هم ناشر و هم مدیر منتفع خواهند شد.«
تمنا، رئیس هیئت مدیرة انجمن ناشران آموزشی 
نیــز با اشــاره به فراوانــی کتاب های تأیید نشــده، بر 
نکتــه ای روان شناســانه انگشــت گذاشــت و گفــت: 
»کتاب هــای فاقــد اعتبارنامــه ســازمان، حــدود 9۵ 
درصد کتاب های موجود را تشکیل می دهد. بنابراین 
به نظر می رســد بهتر اســت در طرح موضوع فروش 
کتاب هــا، بــرای پیشــگیری از بــروز مقاومــت منفی، 
همــواره موضــوع را بــه شــکل ایجابی مطــرح کنیم؛ 
یعنی بگوییم می خواهیم فروش کتاب های مناسب 
را زیاد کنیم این حرف در حقیقت به معنی کم شدن 

فروش کتاب های نامناسب است.«
فیاضی در پایان این نشســت، در قالب جمع بندی 
مباحــث گفــت: »بــه ایــن ترتیب هــدف ما در شــورا 
ایــن اســت کــه موانــع مختلف را )در ســمت ارشــاد، 
آموزش وپرورش و ناشران( شناسایی و رفع کنیم تا 
فروش کتاب های معتبر و مناسب افزایش پیدا کند 

و فروش کتاب های فاقد اعتبار کاهش بیابد.«
همیــن  در  فنــاوری  و  انتشــارات  دفتــر  مدیــرکل 
خصــوص اضافــه کــرد: »در بررســی موضــوع بــازار 
پرفــروش كتاب هــای غیراســتاندارد، بایــد عــالوه بــر 
ناشــران، اضــالع مؤثــر دیگــری را هــم بررســی کرد. 
یکی از این اضالع وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
است كه اعطای مجوز انتشار كتاب ها را  عهده دارد. 
متأسفانه آموزش وپرورش هم بر توزیع این کتاب ها 
در مدارس، نظارت کافی ندارد که اصلی ترین دلیل 
آن را بایــد در ناهماهنگــی معاونت هــا در وزارتخانة 

آموزش وپرورش جست وجو كرد.«
فیاضــی در پایــان تأکیــد کــرد: »از مجمــوع نظرات 
اســت  الزم  كــه  می شــود  اســتنباط  چنیــن  جمــع، 
و  اســتانداردها  بازبینــی  منظــور  بــه  کارگروه هایــی 
ایجــاد و توســعة بازار مناســب کتاب های اســتاندارد 
و مناســب در دو حوزةناشــرانآموزشــیوکودکو

نوجوان شکل بگیرد.«
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به نیازهای واقعی كودك 
نزدیك شویم

نشستهماندیشیباناشراندرخصوصچالشهایدورةپیشدبستانی

گزارش

در »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی« نشســت های جدیدی را آغاز کرده ایم، البته با این تغییر رویه که دعوت از 
میهمانان بر عهدة ناشران گذاشته شود و ما نیز در آنجا میهمان باشیم. انتشارات مدرسه برای اولین نشست پیش دبستانی  
قبول زحمت كرده و دعوت از ناشران را بر عهده گرفته است. جا دارد از انتشارات مدرسه و همكارانشان که زحمات زیادی 

برای برگزاری این جلسه کشیده اند تشكر کنیم. 

 مــا در حــوزة پیش دبســتانی بــا یك سلســله مســائل 
روبه رو هستیم و امروز قصد داریم بخش هایی از آن ها 
را طرح كنیم و به دنبال راه هایی باشیم كه این مشکالت 
را در کتاب هــای پیش دبســتانی حــل کنند. مــا در حالی 
ایــن نشســت را برگزار می کنیــم كه در ســال های قبل، 
تأیید محتوای پیش دبستانی بر عهدة سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی بــود. اخیراً مجلس مصوبه ای را 
گذرانــده اســت كه تأیید محتــوای دورة مهدها را هم به 
عهدة این ســازمان گذاشــته اســت. ما امروز وارد بحث 
مهدها نمی شویم و فقط موضوع پیش دبستانی مد نظر 

ماست.
 یكــی از دالیــل عمــدة ارزیاب هــا در رد کتاب هــای كار 
كودك و مربی، این است که کتاب های مزبور با هدف ها 
و فعالیت هــای دورة پیش دبســتانی هماهنگــی ندارنــد 
و ایــن موضوع اصلی ترین مشــكل محســوب می شــود. 
احتمــاالً ناشــران و دوســتان، یــا هدف هــا را مطالعــه 
نمی کنند و یا اینکه با آن ارتباط خوبی نمی گیرند. چرا که 
كتاب راهنمای پیش دبستانی، برخالف سایر راهنماها، 
تولید شده و در اختیار همه قرار گرفته است و ناشران 

می توانند آن را مطالعه کنند و به كار بندند. 
اصلی تریــن مشــكل مــا شــناخت جــدی هدف هــا و 
فعالیت های دورة پیش دبســتانی اســت. از طرف دیگر، 
ناشران دورة پیش دبستانی به شدت عالقه مند ورود به 
حیطة آموزش های دبستانی هستند گویا تمایل دارند، 
بچه ّها را ســریع تر به رشــد برســانند! این موضوع برای 

کتاب های پیش دبستانی مشكل ایجاد می کند. 

نیازهایدورهپیشدبستانیرادریابیم
تهرانــیفرجــاد:بنده در چندین دورة اخیر و شــاید از 
دورة نهــم بــه بعد، با این جشــنواره در ارتباط بوده ام و 
می دانم كه كاری ســنگین اســت و جای خســته نباشید 
دارد. ما در آموزش وپرورش و بخش های دیگر همیشه 
به این موضوع اذعان داریم. مخصوصاً اینکه در جریان 
فعالیت های دولتی هم به جهات مختلف، بدنة فعالیت 
دولتی چه بسا كارها را سخت تر می کند. خوش بختانه 
دوســتان در جشــنواره همــواره ســعی دارنــد كــه كار را 
بــه بخش هــای خــارج از دولت و مانند این نشســت ها 

بسپارند، كه واقعاً جای تشكر دارد. 
انتشــارات مدرســه ســعی دارد كــه بــه جــای اصلــی 
و  ناشــران  بیــن  واســط  بتوانــد حلقــة  و  برســد  خــود 
آموزش وپــرورش باشــد. در مــورد آنچــه جنــاب آقــای 
رضایــی فرمودند، قصــد دارم مطالبم را روی چند نكتة 
محــوری بیــان کنــم و اتفــاق مطلوبی بین مــا رخ دهد. 
چون مسئلة مشتركی داریم و می خواهیم با همكاری و 
یاری هم این مسائل را حل كنیم. مسئله تولید كتابی 
بــا كیفیــت خوب برای كودك اســت و عدالت آموزشــی 
این است كه كودك كم برخوردار و كودك برخوردار، هر 
دو به یك میزان از کتاب های مطلوب برخوردار باشند. 
کتاب هــا از جهــات متفــاوت فنــی و محتوایی، قیمتی 
و اقتصــادی می بایــد مطلوب باشــند. یعنی كتابی كه از 
همه نظر مطلوب است، ولی از نظر اقتصادی مطلوب 
و مقرون به صرفه نیســت، همة شــرایط را دارا نیست. 
صــرف نظــر از بحــث مطلوب بــودن، بحث نیــاز جامعه 

بهروز رضایی

یكیازدالیلعمدة
ارزیابهادرردکتابهای
كاركودكومربی،این
استکهکتابهایمزبوربا
هدفهاوفعالیتهایدورة
پیشدبستانیهماهنگی
ندارندواینموضوع
اصلیترینمشكلمحسوب
میشود
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مطرح اســت. در ســطح جامعه، برخی نیازها واقعی و 
برخی دیگر كاذب هستند. رسالت جامعة فرهنگی این 
اســت كــه به نیازهــای واقعی دامن بزنــد و نیاز آفرینی 
کنــد. مثــالً برخــی ناشــران فقــط وارد حــوزة تبلیغاتــی 

شده اند و فقط دید تجاری دارند. 
مــا،  كــه  اســت  الزم  واقعــی  نیازهــای  درخصــوص 
هــم از برنامه هــای واقعی مطلع باشــیم و هــم با بدنة 
اجرایی آشــنایی داشته باشیم. مربیانی را كه در مراكز 
پیش دبســتانی مشغول هســتند، به خوبی رصد کنیم. 
اگر بخواهیم نیاز واقعی اتفاق بیفتد، می باید چند اصل 

را مورد توجه قراردهیم:
یكی اینکه نگاهی تداخلی به پیش دبســتانی، نسبت 
به دورة دبســتان نداشــته باشــیم. محتواها به گونه ای 
آگاهانه تنظیم شوند که این تداخل پیش نیاید به این 
ترتیب به نیاز واقعی نزدیك شــویم. به بیانی دیگر، پا 
در كفش ابتدایی نكنیم و مطالبی را كه به ظاهر جذاب 
و مفید هســتند، ولی مناســب پیش دبستانی نیستند، 
مطــرح نكنیــم. مطالبــی مفیــد خواهند بود كــه بهنگام 
باشــند. مطالــب زودهنگام باعث ســیری كاذب بچه ها 
خواهند شد و در بلندمدت اثر مطلوبی ندارند. به نظر 
بنده باید یك كارشناس ابتدایی و كسی كه از برنامه ها 
و محتواهای ابتدایی مطلع است، در گروه پیش دبستان 
حضور داشته باشد و ایشان نظر و استنتاج های خود را 
دربــارة تولیــدات و كارهــای ما بیان كنــد. بنابراینالزم

استكهبدانیمدرکتابهایابتداییچهمیگذرد. 
نكتــة دیگــر اینکه مطالبی را عنوان نكنیــم كه بچه در 

طوالنی مــدت حــس كند، ایــن مطالب را قبالً شــنیده و 
تكراری است و جذابیتی برای او نداشته باشد. تأكیدات 
ما در برنامة پیش دبستانی این است كه كارها جذابیت 
داشــته باشــند. كارهای نكرده در دورة پیش دبســتانی 
بســیار زیادند و هنر ما این اســت كه آن ها را در قالب 
فعالیت هــای خــوب و با بیان و جلوه هــای هنری خوب 

بتوانیم عرضه کنیم. 
تأكید بعدی این اســت كه ما در دورة پیش دبســتانی 
به رشد همه جانبه و متعادل توجه داریم و قصد نداریم 
بچه هــا تک بعــدی، و تک رشــته ای بــار بیاینــد. به بیانی 
دیگــر، نمی خواهیم نقــاش، ریاضی دان و ... بار بیایند. 
بــه همین دلیل صاحب نظــران خارجی و داخلی عقیده 
دارنــد كــه بایــد آموزش عمومــی ارتقا پیــدا كند. گاهی 
اوقــات كــودك در پیش دبســتانی به جایی می رســد كه 
احساس می کند، استعداد كاری را ندارد. بنابراین باید 
زمینه هایی را در محتواهای خود فراهم آوریم كه باعث 
رشــد همه جانبــة كودك شــود. رشــد همه جانبه همان 

چیزی است كه در راهنماها آمده است.
تعــادل نیز بحث مهمی اســت كه بایــد در بخش اجرا 
جلوه كند و راهنما در این زمینه نیز به مربی كمك كند. 
در بحــث اجرا، دیدگاه ما این اســت كه می باید نگاهی 
تلفیقــی حکم فرمــا باشــد و مــا نباید کتاب هایــی مجزا 
برای ریاضی و علوم داشته باشیم. هرچند آموزش های 
مجزا هم جواب گو هستند و موافقان و مخالفان خود را 
دارند، ولی اســتاندارد و مطلوب این است كه محتواها 
تلفیقــی باشــند. همان طــور كــه ممكــن اســت كودكــی 

مسعود تهرانی فرجاد

تأكیداتمادربرنامة
پیشدبستانیاین

استكهكارها
جذابیتداشتهباشند.
كارهاینكردهدردورة
پیشدبستانیبسیار
زیادندوهنرمااین
استكهآنهارادر

قالبفعالیتهای
خوبوبابیانو
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بگویــد هویــج، پیــاز و ... را دوســت نــدارم و ایــن مــواد 
را در غــذای خــود جــدا  کنــد، و مــادر برای رســاندن این 
مواد غذایی مفید، از روش میكس کردن اســتفاده  کند 
تــا كــودك متوجه مواد درون غذا نشــود و آن را بخورد. 
بحــث تنیدگــی حتــی در جنبه هــای مختلــف اجتماعی، 
دینی و مسائل دیگر نیز حائز اهمیت است. هنر ما باید 
در تلفیق و تنیدگی محتواهای مختلف باشد. بنابراین 
نیاز اســت كه در گروه ما، غیر از نویســنده،  برنامه ریز 
آموزشــی و كســی كــه بتوانــد در ایــن زمینه مــا را یاری 
كند، حتماً حضور داشــته باشــد. نشر یك ناشر وقتی با 
اســتانداردها هماهنگ اســت كه كارگروهی متخصص 

در این زمینه ها داشته باشد. 
نكتة دیگر توجه به جنبه های فرهنگی، بومی )منظور 
ایرانــی بــودن و بحــث هویــت ملی اســت و مخاطب ما 
استان ها نیستند( و منطقه ای است. كودك در محتواها 

باید با این المان های فرهنگی ارتباط برقرار كند.
به نظر بنده اگر این محورها رعایت شوند، به نیازهای 
واقعــی كــودك نزدیــك خواهیــم شــد و اگــر آمــوزش 
تلفیقی و رشــد همه جانبه را مورد توجه قرار ندهیم و 
به اصطالح پا در كفش ابتدایی كنیم، به نیازهای كاذب 
رو خواهیــم آورد. مــا قصــد داریــم از كارهای گیشــه ای 
و بــازاری كــه از نظر آموزشــی مطلوب نیســتند، فاصله 
بگیریم. این جلسة ما شبیه جلسة اولیا و مربیان است 
كه در آن دقیقاً روی ســخن با اولیایی اســت که حاضر 
نمی شــوند. در این جلسه هم اشخاصی حاضر نیستند 
كــه باید حضور داشــتند! در این نشســت ها مــا باید به 
حل این مســئله كمك كنیم. در ســازمان پژوهش هم 
همیشه به روی شما باز است و ما نیز در خدمت شما 

هستیم و از چنین گفت  وگوهایی استقبال می کنیم. 

دردورةپیشدبستانیبایدمحتوابهحداقلبرسد
محمدبیگی:اولین مورد پاســخ به این سؤال هاســت 
كــه: آیــا اصالً مــا به محتوا نیاز داریم؟ آیــا می توانیم در 
دورة پیش دبستانی محتوا نداشته باشیم و اینکه نقش 
محتــوا چیســت؟ در اخبار، گزارش ها و ســخنرانی های 
دورة   در  كــه  می شــنویم  آموزش وپــرورش  مســئوالن 
پیش دبستانی باید به سمتی رفت كه محتوا به حداقل 
برسد. دست ورزی بیشتر و مدادورزی كمتر شود. البته 
این حرف ســخن درســتی اســت، ولی اگر بخواهیم در 
کالس هــای پیش دبســتانی بــه ســمت حــذف محتــوا و 
الگوهای كودك محور حركت كنیم، الزم است كه مربی 
فعالیت ها را براساس نیازهای كودك طراحی كند و این 
کار بــه مربــی توانمند، حرفــه ای و عالقه مند به كار نیاز 

دارد. البتــه می دانیــم كه این دوره، یك دورة آموزشــی 
آموزش وپــرورش  اســناد  برخــی  در  و  اســت  رســمی 
به عنوان دورة تحصیلی اصلی بدان اشــاره شده است. 
بنابرایــن بــه محتوا نیــاز دارنــد. باید ببینیم در شــرایط 

كنونی، آیا چنین چیزی وجود دارد یا خیر؟ 
دوستانی كه با پیش دبستانی آشنایی دارند، می دانند 
كه یكی از مشكالت عمدة آموزش وپرورش در این حوزه 
ایــن اســت كــه مربی هــای پیش دبســتانی زیرمجموعة 
بخش غیردولتی محســوب می شوند و از نیروهای آزاد 
هستند. این افراد توسط مؤسس وارد می شوند و پس 
از یكی دو سال كار، جدا می شوند. مؤسسان به منظور 
جلوگیری از مشــكالت بیمه ای، ســنوات، اســتخدامی و 
... از خدمــت طوالنــی یــك مربــی اســتقبال نمی کنند. 
بنابراین عمالً ما در دورة پیش دبســتانی مربی باتجربه 
و توانمنــد نداریــم. در صورتی كه باید روی محتوا تأكید 
بیشتری داشته باشیم، تا اگر مربی هم به اندازة كافی 
توانمند نبود، ضعف مربی توسط محتواهای ما پوشش 

داده شود. 
البتــه از ابعــاد دیگر نیز می تــوان به این موضوع  نگاه 
كــرد و بــه ضــرورت محتــوا پی بــرد. طبق تجربــه ای كه 
مــا در تولیــد محتــوا داریــم، محتــوا را براســاس اصلــی 
كــه آقای تهرانــی فرمودند، یعنی اصــل تلفیق و روش 
آموزشــی واحــد كار شــروع می کنیــم و پیــش می بریم. 
بــه ایــن ترتیب، وقتــی می خواهیــم از ابتدا بــرای دورة 
پیش دبستانی محتوا تولید كنیم، ابتدا واحدهای كاری 
را براســاس زمان بنــدی موجــود تعریــف و مشــخص 
می کنیــم )البتــه قــدم اول نیازســنجی اســت(، ســپس 
شبكة مفهومی را شكل می دهیم و آن را به واحدهای 
کوچک تری تقسیم، و برای هر یك از مفاهیم و عناصر 
ریزتر، محتوا تولید می کنیم. مثالً یك موضوع را با شعر 
و دیگری را با قصه به هدف مورد نظر خود می رسانیم. 
كار تلفیــق و تولیــد کتاب هــای تلفیقــی كاری بســیار 
اغلــب  دلیــل  بــه همیــن  اســت.  و حرفــه ای  مشــكل 
کتاب هایــی كــه در بــازار موجــود هســتند، از این حیث 
ضعــف دارنــد. خیلــی از برنامه ریــزان مــا نــگاه تلفیقی 
ندارنــد و حتــی در آموزش وپــرورش نیــز تلفیق بســیار 
كمرنگ اســت. در دوره های ابتدایی و متوســطه تلفیق 
وجــود نــدارد. بــر كار تلفیــق و مزایــای آن بســیار تأكید 
می شــود، ولــی اطالعــات مــا در ایــن مــورد كــم اســت. 
بــه همیــن دلیــل بســیاری از کتاب هــای موجــود از این 

استانداردها فاصله می گیرند. 
روش دیگــر تولیــد محتوا این اســت كه بــرای تک تک 
هدف هــای ١١ گانــه كه آقای تهرانی هم اشــاره كردند، 

حمیدرضا محمدبیگی
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محتــوا تولیدکنیــم.  مثــالً بــرای هــدف اول مهارت های 
جســمی، ریز هدف ها مشــخص شــود )مثل حركت در 
ســطوح شــیب دار( و بــرای آن هــا محتــوا تهیه شــود. با 
همین روش می توانیم كل هدف ها را پوشــش دهیم. 
این روش نیز شیوة درستی است، ولی با این روش از 
بحث تلفیق جدا خواهیم شد. محور کار بودن هدف ها 
به تلفیقی نشــدن كتاب منجر خواهد شــد و ارزیاب در 
اولین نگاه متوجه خواهد شد كه فعالیت اول و دوم آن 

تناسبی با هم ندارند. 
کتاب هــای  حــوزة  در  بنــده  مطالعــات  و  بررســی ها 
پیش دبستانی بیانگر آن است که ناشران باید مخاطب 
كتــاب را به صــورت دقیــق تعریــف کننــد. یك فــرد ٣٥ 
ســاله با فردی ٣٨ ســاله یا فردی ٤٠ ســاله با یك فرد 
٤٥ ســاله تفاوت چندانی ندارند، اما كودك ٤ ســاله با 
كودكــی ٥ ســاله تفاوت هــای اساســی دارد. همچنیــن 
كودكی ٣ ساله با كودك ٤ ساله نیز تفاوت هایی عمده 
دارد. نظام آموزشی، دورة پیش دبستانی را به مدت دو 
سال چنین تعریف كرده است: دورة پیش  از دبستان1، 
و دورة پیش  از دبســتان ٢. پیش از دبســتان ١، شــامل 
بچه های چهار ســال كامل و دورة دوم شــامل بچه های 
پنــج ســال كامــل اســت. بعــد از آن نیز در ســن شــش 
ســال كامــل وارد دورة اول ابتدایی می شــوند. بنابراین 
مخاطب می باید دقیقاً مشخص شود و كتابی كه برای 
كودكان پنج ساله تولید می شود، نباید روی آن عبارت 
پیش دبستانی نوشته شود. کتاب های گروه سنی الف و 

ب شاید به بازنگری جدی نیاز داشته باشند. 
یكــی از معضــالت مــا همین موضوع اســت. ناشــران 
کتاب هایی با عنوان »مناسب برای دورة پیش دبستانی« 
تولید می کنند و حتی اشــاره ای به ردة ســنی مورد نظر 
نیز نمی شود. انگار طوری است كه كودك از تولد تا سن 

٦ سالگی می تواند از آن استفاده كند! 
بحــث دوم كــه بایــد توجــه بیشــتری بــه آن صــورت 
گیرد، تنوع در فعالیت هاســت. برای رســیدن به رشــد 
همه جانبه ای كه آقای تهرانی هم اشاره كردند، ما باید 
فعالیت های متنوعی را مدنظر قرار دهیم. یعنی با یك 
كتاب شــعر شاید نتوانیم به تمام هدف های مورد نظر 
خــود دســت یابیــم. یك كتــاب كار باید به انــدازة كافی 
شــعر، قصه، كاردســتی و نقاشــی داشته باشد و در آن 
بحث و گفت وگو اتفاق بیفتد. برای دورة پیش دبستانی 
حدود ١٢-١١ فعالیت اســتاندارد وجود دارد و این موارد 
بایــد به تناســب در کتاب های ما وجود داشــته باشــند. 
یكی از ایرادها نیز این است كه عمده فعالیت ها را به 
سمت قصه، شعر، یا بحث و گفت وگو سوق می دهیم 

و از بــازی، كاردســتی و فعالیت هــای متنوع دیگر غافل 
می شویم. 

اشــكال مشــهود دیگــر در کتاب های ما این اســت كه 
در طراحی كتاب كه باید به اصول آموزش در آن توجه 
شــود، بی توجهــی می شــود. به هر حال كتــاب با هدف 
آموزش مطلبی خاص به مخاطب خود تولید می شود. 
انتقال مفهوم به مخاطب مســتلزم »فرایند یادگیری« 
یا »فرایند تدریس« است. باید نقطة شروع به گونه ای 
باشــد كه هدف كتاب، هدف كار یا هدف آن صفحه از 
كتــاب معرفی شــود و ســپس فعالیتی بــرای آن هدف 
طراحــی كنیــم. بدیــن معنا كــه تجربه هــای یادگیری را 
برای كودك فراهم كنیم تا كودك بتواند آموزش ببیند. 
در مرحله هــای بعــدی نیــز كتــاب را به ســمتی ببریم 
كــه بتوانیم آموخته های دانش آموز را ارزشــیابی کنیم. 
امــا ناشــران مــا از ابتــدا شــروع بــه ارزشــیابی كــودك 
می کننــد )مانند اینکه دو مفهــوم را به هم وصل كنید، 
ســایه متعلق به كدام شــكل است، كدام رنگ به كدام 
شــكل مرتبط است، شناســایی ردپای حیوانات، و ...(. 
کــودک اول بایــد آمــوزش ببینــد، بعــد اطالعــات كافی 
دریافــت كنــد، و در پایــان ارزشــیابی شــود. بنابرایــن 
ناشران باید برای محتوای مورد نظر خود در کتاب های 
بــا  انجــام دهنــد.  آموزشــی  پیش دبســتانی، طراحــی 
جســت وجویی در اینترنت و مراجعه به سایت سازمان 
پژوهــش می تــوان اســتانداردهای مناســب بــرای یــك 
كتــاب آموزشــی پیش دبســتانی را یافــت. در راهنمــای 
برنامــة درســی نیز بــه خیلی از این موارد اشــاره شــده 

است و دوستان می توانند به آن مراجعه کنند. 
سخن آخر هم اینکه كتاب راهنمای پیش از دبستان 
در دســترس مربیان ما قرار ندارد و بســیاری از مربیان 
و مســئوالن آموزش وپــرورش از وجــود چنیــن كتابــی 
آگاهی ندارند. كاش بشود این كتاب در دسترس عموم 
صاحب نظران و دســت اندركاران حوزة پیش دبســتانی 

قرار بگیرد.

حمیدرضــاشــاهآبادی: مــا در چهارراه تولیــد محتوای 
کتاب های پیش دبستانی كشور هستیم.

از طــرف دیگــر در خانــوادة ســازمان پژوهــش حضور 
داریم كه مطابق اساسنامة پیش دبستانی موظف شده 
است، حداقل مبانی محتوای دورة پیش دبستانی كشور 
را تولیــد کنــد. از طــرف دیگر بــا بدنــة آموزش وپرورش 
در ارتبــاط هســتیم و ادارات كل، مناطــق و حتی گاهی 
مدرســه ّها مســتقیماً با ما در ارتباط هستند و تولیدات 
پیش دبســتانی را از مــا می خرنــد و یــا از ما می خواهند 

حمیدرضا شاه آبادی

گمان می کنم 
به رغم این سابقه 
و موقعیت، آنچه 
باعث می شود كه 
االن حرف زیادی 

برای گفتن نداشته 
باشیم، ارتباط 
نداشتن ما با 
یكدیگر است
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كه تولیدات پیش دبســتانی را كه دارند، در قالب كتاب 
برایشــان منتشــر کنیم. از طرف دیگر، به واســطة این 
ارتبــاط با بدنــة آموزش وپــرورش، با معاونــت آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش هــم ارتباطی دورادور 

داریم و از برخی راهنمایی های آنان بهره می گیریم.
بــه همــة ایــن مــوارد موضــوع پخــش مدرســه را نیــز 
اضافه کنید كه باعث می شود با مجموعه ناشران بخش 
خصوصی این حوزه نیز ارتباط داشــته باشیم و بتوانیم 
كارهــای آنــان را هم در قالب »پخش مدرســه« توزیع 

کنیم و به دست مخاطبان برسانیم. 
ما سابقة زیادی در این حوزه داریم و فكر می کنم كه 
اولیــن كاری كه در تولید محتوای پیش دبســتانی انجام 
دادیــم، بــه دهة13٦٠ برمی گردد. در آن زمان كتابی با 
عنوان »راهنمای تولید محتوای پیش دبســتانی« تولید 
كردیــم كــه در زمــان خود اتفــاق مهمی تلقی می شــد. 
در اوایــل دهــة 13٧٠ شــاهد تولیــد مجموعــه و بســتة 
آموزشی »زمین ما« بودیم و بسته های دیگری كه زیر 
نظــر جنــاب آقــای رحماندوســت در این مؤسســه تهیه 
شــدند. االن در حال آماده ســازی نهایی بستة سوم آن 
هســتیم. بنابرایــن در ایــن زمینه مــا كارهای زیــادی را 

انجام داده ایم. 
گمــان می کنــم به رغــم این ســابقه و موقعیــت، آنچه 
باعث می شود كه االن حرف زیادی برای گفتن نداشته 
باشیم، ارتباط نداشتن ما با یكدیگر است. ما نتوانستیم 
ارتباط زیادی با ناشران برقرار کنیم و امكان گفت وگوی 
زیادی با یكدیگر نداشــتیم. بیشــتر کوششــمان این بود 
كــه خودمــان كار را انجــام دهیــم. مــا از نظــر اقتصادی 
را  هزینه هایمــان  و  هســتیم  خودگــردان  مؤسســه ای 
خودمان تأمین می کنیم. بودجة دولتی به هیچ وجه به 
ما پرداخت نمی شود و ما ناگزیر هستیم كه برای تأمین 
هزینه هــا، دســت بــه تولید بزنیم و ســعی كنیم بخش 
مهمــی از مخاطبان را به ســمت خــود جلب و بازارها را 
اشــغال کنیــم. از نظــر بنــده این راحت ترین راه كســب 
درآمد اســت و چنانچه بتوانیم موقعیت چهارراه بودن 
خود را تقویت کنیم، در حوزة کتاب های پیش دبستانی 
به الگوسازی دست بزنیم، و همچنین توزیع کنندة این 
کتاب هــا بیــن مدرســه ها باشــیم، شــاید درآمــد بهتر و 

بیشتری كسب کنیم. 
بنده معتقد هستم كه کتاب ها فقط  باید در قالب الگو 
تولید شوند. الگوهایی باید باشند كه ناشران بتوانند از 
آن هــا بهره بــرداری کنند. ما در حــوزة آموزش وپرورش 
به شــكل عمومی آن، نه فقط در حوزة پیش دبستانی، 
آرمان هــای بســیاری داریــم. از جملــة ایــن آرمان هــا 

كاهــش تصد یگــری دولتــی و ورود بخــش خصوصی به 
ماجراســت. شاید با توجه به اینکه امروزه تولید محتوا 
به بخش خصوصی واگذار شــده اســت و حتی برگزاری 
دوره هــای پیش دبســتانی را نیــز بــه این بخــش واگذار 
كرده انــد، ما نیــز امكان اینکه همــكاری خوبی با بخش 
خصوصی فعالی كه بتواند تولید محتوای خوبی را انجام 
دهد، داریم. این می تواند آغازی باشد برای ورود بخش 
خصوصــی به رده های بعــدی آموزش وپرورش و امکان 
بهره گیــری بهتــری از بخــش خصوصــی فراهــم شــود. 
بنابراین ما آمادگی خود را برای ارتباط بهتر و بیشتر با 

ناشران اعالم می کنیم. 
پخش مدرسه از سال گذشته شروع به كار كرده است 
و در ماه های پایانی امسال قطعاً شاهد رشد و اعتالی 
ایــن بخــش خواهیــم بــود. ســایت اختصاصــی پخــش 
مدرسه تا چند روز دیگر شروع به كار می کند و ما برای 
١٣١ ناشــر در تهران و شهرســتان نامــه، نمونه قرارداد 
و فهرســت کتاب هــای پذیرفتــه شــده را فرســتاده ایم 
و درخواســت کرده ایــم فهرســت کتاب هــای خــود را در 
اختیــار مــا قــرار دهنــد تــا کتاب هــای آن ها در ســایت، 
فروشگاه ها و چرخة پخش ما قرار گیرند. اتفاق خیلی 
بزرگــی كــه افتاده و بنده را شــخصاً امیــدوار كرده، این 
اســت كه مجموعة موزعین مجله های رشــد در سراسر 
كشور موظف شده اند كه از این به بعد کتاب های رشد 
مدرســه را نیــز توزیع کنند. ایــن اتفاق مهم ما را با یك 
چرخــة قدرتمنــد و جریانی كه مویرگ هــای آن در تمام 
كشــور وجود دارند و گسترده اند، مرتبط می کند و نوید 
خوبــی برای ناشــران اســت. آن هــا می تواننــد از طریق 
نهادهای ذی ربط آموزش وپرورش کتاب های خود را به 

دست مخاطبان برسانند. 

محمودپــور: مــورد تك ســاحتی  بــودن را می پذیــرم. 
تقویــت بچه هــا در جنبــه ای خاص اصالً خوب نیســت. 
این كار باعث خروجی هایی می شــود كه در حال حاضر 
ایــن  از مدرســه های اســتعدادهای درخشــان داریــم. 
بچه هــا متأســفانه وقتــی به ســنین باالتر می رســند، یا 
به افســردگی مبتال می شــوند و یا به مرحلة خودكشــی 
می رســند. مگــر اینکه خانواده شــرایطی را بــرای آن ها 
مهیا كند كه بچه ها بتوانند خود به تجربه دست بزنند. 
بنابرایــن تك ســاحتی و تک بعــدی بــودن در هیــچ پایة 
تحصیلی قابل قبول نیست. انتظار می رود كه سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، گــروه تألیــف و یــا 

كارگروهی را در این حوزه در نظر بگیرد. 
متأسفانه ما در ایران كار فردی را بیشتر از كار گروهی 

فرزانه شهرتاش

آزیتا محمودپور

 شناسایی شكل 
حرف های الفبا، به 
گونه ای كه كودك 
آن ها را در دست 
بگیرد، یا آن ها 
را در قالب یك 
بازی یا پازل لمس 
كند، می تواند 
او را در ضمیر 
ناخودآگاهش با 
حرف ها آشنا کند
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قبــول داریــم، در صورتی كه در هیچ جای دنیا كاری كه 
توسط یك فرد انجام می شود، قابل قبول نیست. 

فاطمــهمحمدرضایــی: مــا مؤلفــان عالقه منــد زیادی 
داریــم، اما آن ها با شــاخص هایی كه شــما بــرای تأیید 
كتاب ها قرار می دهید، آشنایی ندارند و من نیز یكی از 

این مؤلفان هستم.
زمانی گفتند کتاب هایی قبول می شوند كه دفتر تألیف 
تأییــد کنــد. من اولین كتــاب خود را در مــورد كتاب كار 
علوم تجربی نوشتم. از همان زمان که چنین موضوعی 
را شــنیدم، دنبال این اســتانداردها و شاخص ها بودم. 
حتــی نمی دانســتم كــه بــرای شــناخت آن هــا بــه كجــا 
مراجعه كنم. چون در مقایسه با شهری مثل تهران، در 
سایر استان ها پیگیری این مسائل مشكل است. از نظر 
بنــده كســی كه به این حــوزه عالقه مند باشــد، مطمئناً 

طبق استانداردها حركت می کند. 

شــهرتاش: می تــوان کــودک را  در معــرض مفاهیــم 
محتوایی، مهارتی و نگرشی پایه ها قرار داد. برای  مثال، 
اگر کودک در دورة پیش دبستانی با كلماتی كه با »با« 
شروع می شوند، آشنا  شود و در كالس اول هجی کردن 
و نوشتن كلمه ها را یاد بگیرد، اشکالی به وجود نمی آید 
ما نباید دورة پیش دبستانی را از زبان آموزی و آموزش 

حرف های الفبا خالی کنیم. شناسایی شكل حرف های 
الفبا، به گونه ای كه كودك آن ها را در دست بگیرد، یا 
آن ها را در قالب یك بازی یا پازل لمس كند، می تواند 

او را در ضمیر ناخودآگاهش با حرف ها آشنا کند. 

كــه در ســازمان  بــه دوســتانی  طالیــی: می خواهــم 
پژوهــش هســتند توصیه كنــم، فقــط كاری را به انجام 
برســانند كه با رفتن آن هــا، اتفاقی رخ ندهد و مبانی، 
پایه هــا و اصــول را بــرای ناشــران تعریــف كننــد. بنــده 
به عنوان ناشر كجا می توانم این شاخص های استاندارد 
را پیــدا كنــم؟ كجــا بــه بنــده در ایــن زمینه ســرویس و 
مشاوره می دهد؟ بسیاری از دوستان ناشر کتاب هایی 
در ایــن زمینه ترجمه می کننــد كه این کتاب ها با توجه 
بــه اســتانداردهای ســرزمین دیگــری طراحی شــده اند. 
همچنین باید هرســاله کتابچه های به روزرســانی شده 
دربارة نقاشی، زبان آموزی و ... تدارك ببینند و ساالنه 
آن هــا را مــورد بازبینــی قــرار دهند و دســتاوردهای آن 
را به ناشــران ارائه كنند. با این كار مســیر حركت ناشر 
مشخص می شود. در حال حاضر متأسفانه هر ناشری 

مسیر خود را طی می کند.

فاطمه محمدرضایی

کاظم طالیی

ما مؤلفان 
عالقه مند زیادی 
داریم، اما آن ها 
با شاخص هایی 

كه شما برای 
تأیید كتاب ها 

قرار می دهید، 
آشنایی ندارند و 

من نیز یكی از این 
مؤلفان هستم
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پخش مدرسه 
ورود به بازار مدرسه

گفتوگوباحمیدرضاشاهآبادی،مدیرعاملانتشاراتمدرسه

گقت وگو

كتاب های »پخش مدرسه« باید اولویت و مرجع اصلی جشنواره های مرتبط با كتاب های آموزشی باشند.
حدود پنج سالی هست كه »پخش مدرسه« از سوی »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« وزارت آموزش وپرورش 
و با هدف ارائه و توزیع كتاب های برگزیده و مناسب اعالم شده از سوی »طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« كه 

توسط دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اجرا می شود، راه اندازی شده است.
پس از برگزاری هفدهمین جشنوارة كتاب رشد در آذرماه 1398، نویدهای تازه ای برای بازنگری در این مركز و بهره گیری 
بیشتر از امكانات و ظرفیت این واحد مطرح شد. به همین مناسبت پای صحبت های آقای حمیدرضا شاه آبادی، مدیرعامل 

انتشارات مدرسه كه »پخش مدرسه« نیز از واحدهای تابعة آن انتشارات است، نشسته ایم.

جنــابآقــایشــاهآبادی،چندســالیاســتكه
پخشمدرســهباهدفپخشكتابهایمناســبو
استانداردكمكآموزشیراهاندازیشدهاست.لطفاً

دراینخصوصتوضیحدهید.
بــه نام خداوند بخشــنده مهربان. قبــل از اینكه به 
موضــوع »پخش مدرســه« بپردازیم، پیش نیاز ورود 
بــه این بحث، موضوع طرح ســامان دهی كتاب های 
آموزشــی و تربیتی اســت. واقعیت این اســت كه در 
كشــورهای متفــاوت دنیا، ســاالنه كتاب هــای زیادی 
چــاپ می شــوند و تعــداد آن هــا قطعاً خیلی بیشــتر 
از آن اســت كه شــما همة آن هــا را بتوانید بخوانید. 
قاعدتاً در چنین شــرایطی اولین اتفاقی كه می افتد، 
اینكــه  اســت؛  »انتخــاب«  موضــوع  آمــدن  پیــش 
بتوانیــم بهتریــن كارهــا را از میــان حجــم زیــادی كه 
هســت، انتخــاب كنیم و با توجه بــه محدودیت های 
را  برگزیــده ای  كتاب هــای  ذهــن،  و  وقــت، هزینــه 
مطالعــه كنیم. گاهی بنا به تجربه ای كه خودمان به 
دســت آورده ایــم، ایــن توانایی را داریــم و می توانیم 
كتاب هــا را انتخــاب كنیم. نویســنده ها و ناشــرها را 
می شناسیم، سیر مطالعاتی خودمان یا فرزندانمان 
را می شناســیم، و كتاب هــا را انتخاب می كنیم. ولی 
گاهــی ایــن توانایــی در ما نیســت و ایــن تجربه را به 

دست نیاورده ایم.
واقعیت این اســت كه بخش اعظم مردم، كســانی 
كــه بــرای خریــد كتــاب بــه كتاب فروشــی ها مراجعه 

می كنند، همین شرایط را دارند. یعنی آن ها از تجربه 
و شــناخت كافی بهره مند نیستند. به خصوص وقتی 
قــرار اســت بــرای فرزندانمــان كتــاب انتخــاب كنیم، 
حساســیت های بیشــتری را اعمال می كنیم. چرا كه 
كودكان و نوجوانان در شرایطی هستند كه نخستین 
نخســتین  را كســب می كننــد.  زندگــی  تجربه هــای 
تجربه ها و شــناخت خودشان را از دیگران به دست 
می آورنــد و یكــی از ایــن تجربه ها قطعــاً كتاب هایی 
اســت كه می خوانند. اگر كتاب ها نامناسب باشند و 
به شــكل مغشــوش، نامرتب و نامنظم ارائه شــوند، 
نه تنهــا میل به مطالعه را در كودكان از بین می برند 
بلکــه راه ایــن مبــدأ كســب تجربــه را می بندنــد، و 
تجربه های نامناســبی را هم به ذهن كودك منتقل 
می كنند كه ممكن اســت در فرایند زندگی خودشان 
دچار مشكل شوند. بنابراین خیلی طبیعی است كه 
گروه هایی باتجربه وجود داشته باشند كه دارای فهم 
مناسبی از كتاب ها باشند و بتوانند آن ها را مطالعه 
و بررســی كنند و بهترین ها را به خوانندگان معرفی 
كننــد. در حوزة كتاب كــودك و نوجوان خوش بختانه 
نهادهــای متعــددی ایــن كار را انجــام می دهنــد و 

فهرست های متنوعی هرساله منتشر می شوند.

لطفــاًدرخصوصاینفهرســتهاكــهمتنوعو
متكثرهمهستند،بیشترتوضیحدهید.

شــاید بشــود گفــت، یكــی از مهم تریــن آن هــا و 

 وقتی قرار است 
برای فرزندانمان 
كتاب انتخاب كنیم، 
حساسیت های 
بیشتری را اعمال 
می كنیم. چرا كه 
كودكان و نوجوانان 
در شرایطی هستند 
كه نخستین 
تجربه های زندگی را 
كسب می كنند

محمدعلی قربانی
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طــرح  در  كــه  اســت  فهرســتی  ثمربخش ترینشــان 
سامان بخشــی كتاب های آموزشی و تربیتی بررسی 
و ارائــه می شــود. ایــن اتفاق خوبی اســت و ما داریم 
می گوییم كه این كتاب ها توســط گروهی از ناشــران 
منتشــر می شــوند؛ ناشــرانی كه بــه یكدیگــر نزدیك 
هم نیســتند و ممكن اســت از نظر جغرافیایی با هم 
فاصله های خیلی زیادی داشــته باشند. اصالً بعضی 
از آن هــا ممكــن اســت از امكانــات بخــش و توزیــع 
مناسبی برخوردار نباشند. نتیجه این می شود كه ما 
فهرســت كتاب ها را تهیه می كنیم و در اختیار مردم 
قرار می دهیم و می گوییم كتاب های خوبی هســتند 
كــه می توانیــد بخوانید. اما آن ها را از كجا تهیه كنیم 
و چطور به كتاب ها دسترســی داشــته باشیم؟ ما كه 
به فالن ناشــری كه در تهران نیســت و یا ناشــری كه 
توزیع خوبی ندارد، یا حتی توزیع خوبی دارد، ولی به 
فروشگاهش دسترسی نداریم، و ما كه در شهرستان 
اســت،  تهــران  در  كــه  بــه فروشــگاهی  و  هســتیم 
دسترسی نداریم، چه باید بكنیم؟ این موضوع باعث 
شــد كه از ســال ها قبل، ایدة پخش مدرسه در دفتر 
انتشارات مدرسه و در دفتر انتشارات كمك آموزشی 

مطرح شود.

پخشمدرســهازچهســالیوباچههدفیكار
خودراآغازكرد؟

پنــج ســال پیش اولیــن قدم در شــكل گیری پخش 

مدرســه، با ایجاد فروشگاهی كه بتواند عرضه كنندة 
كتاب هــای تأیید شــده در طرح ســامان دهی باشــد، 
برداشته شد. منتها بنا به دالیلی، این فروشگاه آرام 
آرام دوباره به یك فروشگاه معمولی تبدیل می شود 
كه بخشــی از كتاب هایش ممكن اســت مــورد تأیید 
طرح سامان دهی باشد و بخش دیگری ممكن است 
نباشــد. بعــد هــم ویژگی هــای كتاب فروشــی خاصی 
را كــه بتوانــد امــكان دسترســی به كتاب هــای خاص 
را بــرای خواننــده فراهــم كنــد، آرام آرام از دســت 

می دهد.
قریــب یــك ســال پیــش، مــا تــالش كردیم كــه به 
ایدة پخش مدرســه آنچنان كه باید برسیم و مجدداً 
ایــن ایــده را ارزیابی كنیــم. اولین قدم ما این بود كه 
بیاییــم و با ناشــران مذاکره كنیــم، از آن ها اطالعات 
بگیریم، و دربارة روش توزیع كتاب هایشان با آن ها 
مشــورت كنیم. جلسه های خوبی داشتیم. از جمله، 
با هیئت مدیرة انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك 
جلســه ای داشــتیم و بــا مشــورت آن هــا شــیوه های 
توزیع را مورد بررسی قرار دادیم، قرارداد »تیپ« را 
آماده كردیم، و در مواردی مثل درصدهای تخفیف، 
نحوة پرداخت هزینه ها، و مبالغ قیمت پشت جلد با 
آن ها به توافق رســیدیم. بعد قدم های عملی تری را 

برای اجرای این طرح برداشتیم.
خوش بختانــه هم زمان در دفتر تألیف هم گرایش 
شدیدی نسبت به حمایت از این موضوع ایجاد شد و 

قریب یك سال 
پیش، ما تالش 

كردیم كه به ایدة 
پخش مدرسه آنچنان 

كه باید برسیم و 
مجدداً این ایده را 

ارزیابی كنیم. اولین 
قدم ما این بود كه 
بیاییم و با ناشران 

مذاکره كنیم، از آن ها 
اطالعات بگیریم، و 
دربارة روش توزیع 

كتاب هایشان با آن ها 
مشورت كنیم
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روی اینكه پخش مدرسه هرچه سریع تر شكل بگیرد، 
تأكیــد شــد، و ایــن موضــوع به عنــوان یك سیاســت 
سازمان پژوهش مطرح شد و ما را دارای این انگیزه 
كرد كه بیشــتر در این زمینه تالش كنیم. نتیجه این 
شد كه نزدیك به پنج هزار عنوان كتاب از نزدیك به 
120 ناشــر شناســایی شدند با ناشران مكاتبه كردیم 
و كتاب هــای مورد نظــر  خودمان را به آن ها معرفی 
كردیــم. از آن هــا خواســتیم كــه نمونه هــای كتاب ها 
را بــرای ما بفرســتند و تفاهم نامه هــا و قراردادهای 
كاری را امضــا كردیــم. ایــن كتاب هــا در فروشــگاه 
پخش مدرسه به شكل طبقه بندی شده قرار گرفتند. 
البتــه قبــل از آن محتوای فروشــگاه را كامالً بررســی 
كردیــم و كتاب هایــی را كــه بــه طــرح ســامان دهی 
ارتبــاط نداشــتند، بــه فروشــگاه های دیگــر منتقــل 
كردیم. فروشگاه كامالً خالی و آماده شد برای اینكه 

كتاب های طرح سامان دهی در آن قرار بگیرند.
آرام آرام كتاب هــا وارد فروشــگاه شــدند كــه حــاال 
دكوراسیون و شكل و شمایل تازه ای برای آن در نظر 
گرفته بودیم. بعد از آن احساس كردیم كه این یك 
فروشــگاه در تهران اســت و ما حجم زیادی مخاطب 
در گسترة شهر بزرگ تهران و كشور داریم. بنابراین 
بایــد روش هــای دیگــری را هم بــرای پخش كتاب ها 
فراهــم كنیــم. ایــن بــود كــه بــه طراحی یك ســایت 
بــزرگ فروشــگاهی و قــرار دادن كتاب هــا روی آن 
ســایت فكر كردیم. این ســایت طراحی و آماده شــد 
و تا به امروز بیش از 2000 عنوان كتاب روی سایت 
قــرار گرفتــه و آمــادة فروش اینترنتی كتــاب به تمام 
متقاضیانی است كه به این سایت مراجعه می كنند. 
منتها این برای كســانی كارایی داشت كه كتاب ها را 
می شناختند و دوست داشتند كتاب را بخرند و روی 
عالقــه و انتخاب خودشــان به این ســایت مراجعه و 

كتاب را تهیه كنند.

البتهاینپرســشمیتواندمطرحشــودكهاگر
كســانیسایترانمیشناختند،چهبایدمیكردند؟
یــااینكهممكنبودكســانیبهایــنكتابهاگرایش
نداشــتهباشند،یاكالًازطرحساماندهیبیاطالع

باشند.تكلیفاینافرادچهبود؟
عــرض می كنــم. در قدم بعدی خوش بختانه موفق 
شدیم با همكاری دفتر انتشارات كمك آموزشی، به 
شبكة توزیع مجله های رشد در سراسر كشور متصل 
بشویم؛ یك شبكة كارآمد امتحان پس داده، با تجربه 
و فعال كه امكان توزیع مویرگی در اقصانقاط كشور 
برایــش فراهم اســت. این مهم تریــن اتفاقی بود كه 

افتــاد. االن مــا با آن ها مرتبط هســتیم و گروه هایی 
در شــبكه های ارتباطــی فضــای مجازی داریــم كه در 
آن گروه هــا بــا هــم در تمــاس هســتیم و گفت وگــو 
می كنیــم. در ســایت فروشــگاهی پخــش مدرســه، 
بــرای هركــدام از ایــن موزعین، یك حســاب كاربری 
تعریــف شــده اســت. آن هــا كتاب هــا را می بیننــد، 
روی ســایت ســفارش می دهند و كتاب ها براســاس 
بــا  مطابــق  می شــوند.  ارســال  برایشــان  ســفارش 
روشــی كه در توزیع مجله های رشــد دارند، كتاب را 
می بینند، تسویه حساب می كنند و كتاب های بعدی 

و كتاب های بعدی.
مــا  كــه  می كنــم  احســاس  مــن  حاضــر  حــال  در 
زیرساخت خیلی خوبی آماده كرده ایم كه ان شاءالله 
به مرور روزبه روز كارایی اش بیشتر و نتیجه بخش تر 
می شــود. به عنوان یك فعال حوزة نشــر، تصور من 
ایــن اســت كه زیرســاخت مزبــور چنان كــه به صورت 
100 درصــد یا حتــی ۵0 درصد قابلیت خودش فعال 
شــود و كار كند، می تواند صنعت نشــر كتاب كودك 
در ایــران را متحــول ســازد و گرایش هــا را به شــدت 

باال ببرد.

لطفــاًدرمــوردگروهبندیكتابهــاوارتباطات
دیگــریهــمكهدراینزمینهوجــوددارند،نكاتیرا

بیانكنید.
كتاب ها براســاس موضوع گروه ســنی طبقه بندی 
شده اند. مثالً شما فرزندی دارید كه كودك یا نوجوان 
است و می خواهید برایش داستان بگویید. براساس 
آن طبقه بنــدی وارد داســتان های كــودك و نوجــوان 
می شــوید و خالصه كتاب ها را می بینید و براســاس 

آن می توانید كتاب انتخاب كنید.
زیرســاختی كه اكنون آماده شــده، ســفره ای است 
كه مهمان ها ســر این ســفره می نشــینند و بسته به 
ســلیقه و تجربیاتــی كه به دســت می آورند و بســته 
بــه نیازهایشــان، محتوای این ســفره می تواند مدام 
جابه جــا بشــود و شــكل و شــمایل عرضــه اش هــم 

متفاوت باشد.
خوش بختانه ما ارتباط خوبی با جشــنوارة دانایی و 
توانایــی داریــم و كتاب هایمــان را هــم داده ایم. االن 
دومین كتاب پراســتقبال جشــنوارة دانایی و توانایی 
متعلق به ماســت. برای كتاب »كشــتی سیراف«، با 
فاصلــة 2000 نســخه كمتــر از كتــاب اول، ۵۵ هــزار 
نســخه ســفارش داشــته ایم و این اتفاق خوبی بوده 

است.
البتــه بایــد بــه واقعیــت هــم توجه شــود كــه نظام 

در حال حاضر من 
احساس می كنم كه 
ما زیرساخت خیلی 
خوبی آماده كرده ایم 
كه ان شاءالله به 
مرور روزبه روز 
كارایی اش بیشتر 
و نتیجه بخش تر 
می شود
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جزیــره ای كــه متأســفانه در اكثــر بخش هــای كشــور 
حاكــم اســت می توانــد باعــث شــود كــه شــرایط و 
پیشــرفت كاری مــان كُنــد باشــد. نهادهایــی كــه در 
آموزش وپــرورش  وزارت  مختلــف  معاونت هــای 
متولــی امــر كتاب هســتند، باید از مــا حمایت كنند. 
در تجهیز كتابخانه ها باید اولویت با كتاب های مورد 
تأیید طرح ســامان دهی باشد. در جشنواره هایی كه 
برگزار می شوند، باید اولویت یا مرجع اصلی انتخاب 
كتــاب، كتاب هــای پخــش مدرســه باشــند. اگــر این 
اتفاق بیفتد، آن زیرساخت خیلی فعال تر می شود و 
جلوتر می رود. اما اگر هر بخشی كار خودش را بكند 
و به جاهای دیگر كاری نداشته باشد و یا موازی كاری 
انجام دهد، ما شكســت خواهیم خورد. این نیازمند 
نگاه واحدی است كه در كل وزارت آموزش وپرورش 

باید حاكم باشد.
اولیــن نكتــه  ایــن اســت كــه ما بــا تعریف درســت 
بــه موضــوع رســیدیم. ما بــه موضوع كالن تــر از یك 
كتاب فروشــی داریــم فكــر می كنیــم. نكتــة دوم ایــن 
اســت كــه ما به مبادی متفاوت توزیــع، از جمله یك 
فروشگاه بزرگ مجازی می اندیشیم. نكتة بعدی این 
است كه همة این ها را براساس هم اندیشی با بدنة 
نشــر كشــور طراحی می كنیم. یعنی خودمان در یك 
اتاق دربسته ننشسته ایم، فكر كنیم، تصمیم بگیریم 
و عمل كنیم. ما با ناشران مذاكره كرده ایم و از آن ها 
مشــورت گرفته ایــم و براســاس مشــورت های آن ها 
داریــم كار می كنیــم. از همه مهم تر، امروز ما به یك 
شــبكة پخــش با تجربة قدیمــی و اصیل مؤثر متصل 
شده ایم و آن شبكة توزیع مجله های رشد است. این 

برای ما بسیار بسیار امیدواركننده است.

شرطیاراهحضورناشراندرزمینةتوزیعیكه
درپخشمدرسهوجوددارد،چیست؟

در حــال حاضــر 118 ناشــر كارهایشــان در طــرح 
ســامان دهی تصویــب شــده اســت و در ســایت مــا 
حضور دارند. برای ما مهم نیســت كه ناشــر به كدام 
تشــكل وابســتگی دارد. بــه هیــچ وجــه مهم نیســت 
كه در تهران اســت یا در شهرســتان؛ اگرچه در پس 
ذهنمان، دلمان می خواهد كه ناشران شهرستانی را 
در این كار بیشتر مشاركت دهیم و وجه حمایتی مان 
برای آن ها بیشــتر اســت. ولی موضوع این است كه 
باید كارشــان در طرح سامان دهی تأیید شده باشد. 
بنابرایــن تنهــا راه موجه، درســت و قانونی كه وجود 
دارد، برای حضور در پخش مدرسه، حضور در طرح 
ســامان دهی و تأییــد شــدن در طــرح ســامان دهی 

اســت. قطعاً از این ها دعوت می كنیم. امكان بسیار 
خوبــی فراهــم شــده و بــرای بهره منــد شــدن از این 
امكان خوب بهتر است كه ناشران كارهای خودشان 

را به طرح سامان دهی ارائه كنند و تأییدیه بگیرند.
ضمناً دو موضوع مهم هم هســت كه خوب اســت 

درخصوص آن توضیح دهم:
é اول اینكــه در ایــن پــروژه كمیــت بــرای مــا خیلی 
مهم نیســت. یعنی مــن ترجیح می دهــم كتاب های 
كمتری روی ســایتمان باشــند، ولی بتوانیــم آن ها را 
بهتــر عرضه كنیم، تا اینكه تعداد خیلی زیادی كتاب 
وجــود داشــته باشــند؛ به ویژه كه در ایــن صورت كار 
می شــود.  ســخت تر  دسترســی  و  توزیــع  انتخــاب، 
بخــش  در  كــه  می خواهــد  دلــم  شــخصاً  بنابرایــن 
سامان دهی سخت گیری های بیشتری باشد و الزاماً 

آمار كتاب های وارده زیاد نشود.
é دوم اینكه در عین حال نمی توانیم منكر شویم كه 
بایــد همه خبردار شــوند و این امــكان در اختیار همه 
قرار داده شــود و كسی بی اطالع و غیربهره مند از این 
موضــوع نماند. بنابراین نیاز به خبررســانی و معرفی 
دقیق تر نیاز است. فكر می كنم به ما حق می دهید كه 
به شما عرض كنم، این را وظیفة خودمان نمی دانیم، 
وظیفة دســت اندركاران طرح ســامان دهی می دانیم. 
یعنــی مــا در ایــن زنجیره در قســمت دوم خــط توزیع 
هستیم. قبل از ما همكاران طرح سامان دهی هستند 
كه آن ها باید خودشان طرح را بهتر معرفی كنند و با 

ناشران بیشتری ارتباط بگیرند.
در پایــان امیــدوارم كــه با هماهنگــی و كمك تمام 
كســانی كــه به نوعــی می تواننــد با این طــرح مرتبط 
باشــند، اعــم از ســامان پژوهــش و حوزه هــای دیگر 
آموزش وپرورش و خارج از وزارت آموزش وپرورش، 
ایــن طــرح به عنــوان طــرح ملــی بتوانــد جــا بیفتــد و 

نتیجه بخش باشد.

ما به مبادی متفاوت 
توزیع، از جمله 

یك فروشگاه بزرگ 
مجازی می اندیشیم. 
نكتة بعدی این است 

كه همة این ها را 
براساس هم اندیشی 

با بدنة نشر كشور 
طراحی می كنیم. 
یعنی خودمان در 
یك اتاق دربسته 
ننشسته ایم، فكر 

كنیم، تصمیم بگیریم 
و عمل كنیم
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گزارش

شكل گیری بازار 
كتاب های مناسب

گزارشجلسهمشتركدفترانتشاراتوفناوریآموزشی
وانجمنناشــرانفرهنگیكتابكودكونوجوان

جلسة مشترك »دفتر انتشارات و فناوری آموزشی« و »انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان« روز یكشنبه 
هشــت دی مــاه 1398 در محــل دفتــر انجمــن برگزار شــد. در این جلســه آقایان دكتر مســعود فیاضــی، مدیركل دفتر 
انتشــارات و فناوری آموزشــی، دكتر ســید سعید بدیعی، معاون سامان دهی كتاب رشد، بهروز رضایی و خانم مهتاب 
میرایی، از كارشناسان این دفتر و آقایان عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت  مدیرة انجمن ناشران فرهنگی كتاب كودك 
و نوجوان، فتح اله فروغی، دبیر و عضو هیئت مدیره و مدیرمســئول اجرایی انجمن، و آقای محمدتقی حق بین، عضو 

هیئت مدیرة انجمن حضور داشتند و مطالبی به شرح زیر بیان كردند:
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عبدالعظیــمفریدون:مــا در دو جلســه خدمــت 
شــما بودیــم و تبادل نظرهایــی شــد. نكته ای كه شــما 
اذعــان داشــتید، ایــن بــود كه تــا حد ممكــن به بخش 
خصوصــی واگــذار كنید، و یا بــه تعبیر دیگر، به بخش 
غیرحاكمیتی واگذار شود. این جمله ای است كه دكتر 
صالحــی، وقتــی معــاون فرهنگــی شــدند و در اولیــن 
جلســه ای كــه در مــاه اول حضــور خود تشــكیل دادند 
و این جلســه با هفتة كتاب نیز هم زمان شــد، به كار 
بردنــد. رســم بر ایــن بود كــه در هفتة كتــاب، معاون 
فرهنگــی نشســتی بــا ناشــران داشــته باشــد. خاطرم 
هســت كه این نشســت در هتل انقالب بود و ایشــان 
در ایــن جلســه عنــوان كردنــد كــه می خواهنــد همــة 
كلیدهــا را به بخــش خصوصی بدهند. با خنده گفتیم 
كــه نه شــما می توانیــد همة كلید ها را بــه ما بدهید و 
نه ما می توانیم بگیریم. شــاید واگذاری بخشــی از آن 

ممكن باشد، ولی همة آن  فعالً ممكن نیست.
طراحــی  شــما  كــه  برنامه هایــی  می رســد  نظــر  بــه 
كرده ایــد، بســیار خوب اند، ولی از نظــر بنده چینش و 
اجرای آن ها بســیار زمان بر اســت. از طــرف دیگر، در 
كشــور ما عمر مدیران كوتاه اســت و تا اجرایی شــدن 
كار، زمــان زیادی باید ســپری شــود. آموزش وپرورش 
تقریبــاً نیروهــای كارآمد خود را از دســت داده اســت. 
مخصوصاً در دوره ای كه اعالم شد هر فردی می تواند 
خود را بازنشسته كند، خیلی از نیروهای كارآمد خارج 
شــدند. بنــده بــا آقــای میرزایی در ســال 13۵7همكار 
بودیــم. من معاون آموزشــی بودم و ایشــان مســئول 
آینده ســازان بود. می خواهم عرض كنم، وقتی چنین 
طراحــی و كار بزرگی صورت گرفته، زمان  زیادی برای 
اجرای آن الزم داریم و اجرای آن مشكل است. چون 
نیروهــای كارآمــد كم شــده اند! بنابراین نظــر من این 
اســت كــه مــواردی را كــه نزدیــك بــه اقدام هســتند، 
شــروع كنید. موارد دیگر ســرجای خود باقی بمانند تا 

بعدها به مرحلة اقدام برسند.
بــرای اجــرا بایــد از كارهــای كوچــك شــروع كنیــم. 
پیشنهاد می كنم، مانند »انجمن خیرین مدرسه ساز«، 
»انجمــن خیرین كتابخانه ســاز« تشــكیل دهیم و فكر 
می كنم، یكی از دســتگاه هایی كه می تواند به این امر 
كمك كند، دفتر شما باشد. سابقاً اسم دفتر شما دفتر 
كمك آموزشــی و كتابخانه ها بود. در گذشــته تأسیس 
كتابخانه برعهــدة این دفتر بود. تجهیزات كتابخانه ها 
از طریــق صنایــع تأمیــن می شــدند و كتاب هــای آن را 
نیــز تــا شــمارگان 70000 جلــد را ما آمــاده می كردیم 
و حــدود ۵0000 جلــد از آن بــه كتابخانه ها اختصاص 

داشت.
می خواهــم عــرض كنــم، یكــی از كارهایــی كــه بایــد 
انجــام شــود، ترویــج كتاب خوانــی اســت. اصلی تریــن 
وجه این مســئله آن اســت كه كتابخانه ای باید باشد، 
تــا كتاب خوانــی اتفــاق بیافتــد. اگــر بتوانیــم انجمــن 
خیریــن كتابخانه ســاز را تشــكیل دهیــم، خودبه خــود 
آقایــان حیــدری، فیاضــی،  وارد آن می شــود.  كتــاب 
مختارپــور و رمضانی اگر بپذیرند و از خیرین بخواهند 
كه كتابخانه بسازند، عالی می شود. شاید حتی به این 
كتابخانه هــا كتاب هدیه شــود. اگر بتوانیم اشــخاصی 
را بیابیــم كتابخانه هــای كوچــك محلــی یــا مدرســه ای 
احــداث كننــد، خودبه خود اقدامات بعــدی برای بحث 
ترویــج انجــام خواهد شــد. بنده وقتی ایــن موضوع را 
بــا آقــای حیدری مطرح كردم، اســتقبال كردند. یعنی 
آقــای حیــدری ایــن طــرح را پذیرفتنــد و فكــر می كنــم 
آقــای رمضانــی هــم مشــكلی نداشــته باشــند. تأمین 
یــك مجموعــه از كتاب هــا را مــا تقبــل می كنیم و یك 
مجموعــه از آن هــا را شــما تقبــل می كنیــد و كار پیش 

می رود.

فتحاللّــهفروغــی،دبیــروعضــوهیئتمدیــرهو
مدیرمسئولاجرایانجمن

بنده تمایل دارم جلسه را به سمت مطالعة مفید و 
خوانندة پایدار هم سوق دهم و سؤالم این است كه: 
آیا دفتر به این دو مقوله نیز پرداخته اســت؟ یا فقط 

ابزار رساندن كتاب را دارد؟
ان شــاءالله مــا طرح هــای مــورد توافــق را از آقــای 
رضایی دریافت می كنیم. ما هم از افرادی كه قبالً در 
این دفتر زحمت كشــیده اند، تقدیر و تشــكر می كنیم. 
می خواســتم خدمــت خانــم میرایــی عرض كنــم، یكی 
از مســائلی كه طی ســال های گذشــته دفتر یا طرح با 
آن روبــه رو بوده، بحث داوری هاســت و واقعاً شــما با 
آن مشــكل داشــتید. اما اثرات آن را نمی توان نادیده 
گرفــت. در جلســه ای كه خدمــت حضرت عالی بودیم، 
واقعاً آن ناشر سخن درستی را بیان می كرد. واقعاً از 
یــك مجموعة مشــابه كه حتــی دارای یك گروه تألیف 
بوده اســت، یك مورد آن تأیید می شــود و مورد دیگر 
آن تأییــد نمی شــود! این دلیل وجــود ایراد و نقص در 

كار است.
بــه نظــر مــن ارزیاب هــا نباید به ایــن انــدازه تفاوت 
داشــته باشــند. بنده یك مجموعه به دبیرخانه ارسال 
كردم كه مترجم، ناشر و ساختار فیزیكی آن ها دقیقاً 
مشــابه اســت. فقط یكی از كتاب ها در مورد ستارگان 

عبدالعظیم فریدون

فتح اللّه فروغی

ما باید در 
جشنواره های 
مشترك خود 
از تمام توان 

كشور بهره 
بگیریم
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و دیگــری در مــورد خورشــید  اســت. كتــاب ســتارگان 
تأیید نشده، ولی كتاب خورشید آن تأیید شده است.

دكترمســعودفیاضی،مدیركلدفترانتشاراتو
فناوریآموزشی

با توجه به اینكه شما با فضای دفتر آشناتر هستید، 
دالیل خیلی از مشكالت را می دانید و نمی توان كاری 
با آ ن ها كرد؛ مثالً اینكه ممكن اســت با رفتن و آمدن 
مدیران، شرایط تغییر كند. البته این نمی تواند دلیلی 
برای شــكل نگرفتــن هم افزایی بیــن بخش خصوصی 
و ســازمان باشــد. شــاید در این دوره ای كه مســئوالن 
تصمیماتــی جدی در این زمینــه دارند و همین حضور 
ما، به اتفاقات مطلوبی بینجامد و منفعت آن نصیب 
فرزندانمــان و مملكت ما شــود. پــس بیایید اقداماتی 
داشته باشیم كه با رفتن ها و آمدن های مدیران دچار 
تالطم نشود و راهی بیابیم كه آسیب های قبلی تكرار 

نشوند.
صحبت هایــی كه من در جلســة قبل و در جشــنواره 
عنوان كردم، عقیدة بنده بود و من در مورد چیزی كه 
عقیــده نداشــته باشــم، نه صحبت می كنــم و نه آن را 
انجام می دهم. بنابراین برای رسیدن به این هدف ها، 
با توفیق خداوند موظف هســتیم درســت بیندیشــیم، 
درســت برنامه ریــزی و تصمیم گیــری كنیــم و با همت 
كار را پیش ببریم. ما باید در جشــنواره های مشــترك 
خود از تمام توان كشــور بهره بگیریم. این موارد جزو 
مســلمات اند و در مــورد آن ها با یكدیگــر اختالف نظر 

چندانی نداریم. بحث در مورد چگونگی هاست.
 هفتــة پیــش من جلســه ای با خانم دکتــر حكیم زاده 
ــ معاون محترم ابتدایی ــ داشــتم و با ایشــان صحبت 
كــردم. آقــای وزیر هم حضور داشــتند. بنــده در مورد 
اندیشــة خــودم در دفتــر و هدف هــای دفتــر صحبــت 
كــردم. در مــورد حــذف كتاب هــای كمــك درســی در 
دبستان صحبت شد، اما در مورد كتاب های داستان، 
رمــان و شــعر قــرار بــر این بود كــه همچنــان در دورة 
ابتدایــی هم باشــد. ســؤالم ایــن بود كه چــرا هنوز در 
این حوزه كارهای درســتی انجام نشده اند؟ آیا منطق 
قانون 828 غلط است؟ كه حتماً غلط نیست و از نظر 
بنده این قانون بســیار مترقی اســت. بنابراین مشكل 

كار را بیایید و حل كنید.
بنــده بــه دوســتان بخــش خصوصــی گفتــم، اگــر در 
بخــش  ارزیابــی هــا مشــكلی داریــد، در آن ورود پیدا 

كنید.
مــا االن بــا بخش هــای متفــاوت وزارتخانــه ارتبــاط 

مثــالً  می كنیــم.  توجیــه  را  ســامان دهی  و  می گیریــم 
بــا آقایــان كاظمــی و رمضانــی جلســه های متعــددی 
داشــتیم. آقای رمضانی بنده را به جلســه ای در مشهد 
دعــوت كردنــد و من به عنــوان ســخنران در مورد طرح 
ســامان دهی صحبــت كــردم. توضیــح دادم كــه طــرح 
سامان دهی توان آموزش وپرورش را ده برابر می كند. 
آموزش وپرورش مگر چند داســتان می تواند بنویسد؟ 
وقتی 200 داســتان درجه یك هســتند، این به معنای 
وجــود ناشــران و نویســندگان توانمنــد اســت و باید از 
آنــان اســتفاده كــرد. كل جمــع بــا این نظر هــم عقیده 

بودند.
در تهران نیز با آقای كاظمی جلســه داشتیم و ایشان 
هــم كامــالً هم نظــر بودنــد. در حــال حاضــر در مســائل 
كالن، موضوع ها در حال حل شــدن هستند. بنده قبالً 
هــم گفتم كــه یك سلســله مشــكالت درون وزارتخانه 
وجــود دارد و برخــی مســئوالن نســبت بــه ایــن طــرح 
توجیــه نیســتند و بــا ارتباط هــا و جلســه ها در حال حل 
و فصــل آن هــا هســتیم. یك سلســله مشــكالت نیز در 
فرهنــگ اجرایــی وجود دارند. بنده در جلســة ناشــران 
كمك آموزشــی نیــز گفتم كــه راهبرد دفتر مــا به عنوان 
یــك دســتگاه حاكمیتــی تغییــر كرده اســت. مــا اعتقاد 
داریــم، بــه جــای  اینكــه خودمــان تولیــد كنیــم، باید به 
ســمت تنظیم گــری و كنتــرل سیاســت های حاكمیتــی 
اسناد در تولیدات برویم و در تولیدات نباید تصدی گری 

كنیم.
بنــده در جلســه بــا آقــای وزیر، آقــای كاظمــی، و در 
جشــنواره نیــز عرض كــردم كه ما باید به ســود بخش 
خصوصی قائل باشــیم. در غیر این صورت كار چگونه 
می توانــد تــداوم داشــته باشــد؟ اینكه عــرض می كنم 
نبایــد ایــن كار بــه رفت وآمــد مدیــران موكــول باشــد، 
بدیــن معناســت كــه ما در ایــن دوره موفق شــویم كه 
بــازار كتــاب مناســب را ایجــاد كنیــم. یعنــی كتابی كه 
اســتانداردهای مناسب را دارد، خوب به فروش برود 
و كتابــی كــه فاقــد ایــن استانداردهاســت، واقعــاً بــه 
فــروش نــرود. اگر بتوانیم چنین كاری را انجام دهیم، 
دیگــر موضــوع هیچ گاه به رفت وآمــد مدیران ارتباطی 
ذائقه ســازی  بــرای مشــتری  چــون  داشــت.  نخواهــد 
صــورت پذیرفتــه و عرضــه و تقاضا روی ریل خود قرار 
گرفته اســت و كار به خوبی انجام می شــود. كاری كه 

ما به دنبال آن هستیم، همین موضوع است.
آقای ذوعلم موضوع برون ســپاری را در زمینة تولید 
و تألیف كتاب های درسی مطرح كردند. من به ایشان 
عرض كردم، تا ما فضای فعلی را ســامان ندهیم، در 

بنده در 
جلسة ناشران 
كمك آموزشی نیز 
گفتم كه راهبرد 
دفتر ما به عنوان یك 
دستگاه حاكمیتی 
تغییر كرده است
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برون سپاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. ما در حال 
حاضر طبق برنامة ششم و سند اجرایی تحول باید تا 
سال 1400 شبكة ملی رشد را به شبكة ملی مدرسه ها 
تبدیــل كنیم. یك رایزنی جدی در وزارت خانه در حال 
انجــام اســت. یك پلتفورم بســیار پیشــرفته و مترقی 
ایجاد شده است و رئیس »اندیشكدة فضای مجازی« 
مجمع تشخیص را معاون فناوری آموزشی دفتر قرار 
ارتباطــات  دارای  انســانی مســلط،  ایشــان  داده ایــم. 
باال، و بســیار دغدغه مند در این زمینه هســتند. ما در 
آنجــا بــه خوبی بحــث طرح اقتصادی و ســایر مســائل 
را در نظــر گرفته ایــم. نیازهای دانش آمــوز، خانواده و 
معلــم را بررســی و فهرســت كرده ایــم و تقریباً به 42 
ســرویس، 10 پــروژة پلتفورمــی و 1۵ پــروژة محتوایی 
رســیده ایم. یكــی از بارهــای محتوا كــه در یكی از این 
پلتفورم هــا می نشــیند، طرح ســامان دهی یا خروجی 
ایــن طــرح اســت. مــا بایــد كتاب هــای خــوب بخــش 
خصوصــی را معرفــی كنیم. ما در بحث ســامان دهی، 
با ارزیابی كتاب ها، مناســب بودن آن ها را تشــخیص 
می دهیــم و كتاب هــای نامناســب را خــارج می كنیــم. 
همچنین كتاب های باالی نمرة 80 را نیز به جشنواره 
می آوریم. بنابراین ما كتاب های درجه یك و دو را كه 
نمره باالی 80 می گیرند، برای معرفی در اولویت قرار 
داده ایــم. یعنــی به خانــواده در زمینــة مفاهیم كتاب، 
خصوصیــات و نــكات مثبــت آن اطــالع می دهیــم. مــا 
االن در حال رسیدن به یك هم افزایی بین وزارتخانه 
و دفتــر انتشــارات هســتیم. یعنــی طرحی كه با شــما 
داریــم، از یــك طــرف فعــال كردن بخــش خصوصی و 
بازار و تولید محتوا برای دانش آموز اســت، و از طرف 

دیگــر تولیــد پلتفورمی اســت كه دیگر به یك شــخص 
موكول نباشد. یك كتاب در یك منطقی جای گذاری و 

به مخاطب پیشنهاد می شود.
در پلتفــورم جدیــدی كــه مبتنی بر هــوش مصنوعی 
اســت، وقتــی فــرد در آن ثبت نام می كنــد، به صورت 
»اوپن آیدی« اســت. یعنی 1۵ ـ 10 سایت را پشتیبانی 
می كنــد و وقتی شــما بــا یك آیدی وارد می شــوید، در 
بقیــة ســایت ها هــم شــناخته می شــوید و می توانیــد 
بــا همــان یــك آیــدی از همة خدمــات اســتفاده كنید. 
)ســرویس ها(  خدمــات  ایــن  همــة  در  همچنیــن 
ســنجش صورت می گیــرد، تجزیه و تحلیل می شــوید 
و ســلیقه های شــما استخراج می شــوند. این پلتفورم 
ســامانه ای كامالً جامع اســت و پیشــنهاداتی براساس 
نیازهای شــخص ارائه می دهد )مانند داستان، رمان، 

كتاب، تست، و ...(.
ایــن طــرح تــا ســال 1400 بایــد در همــة مدرســه ها 
جاگیر شــود. خوش بختانه آقای جهانگرد مشــاور وزیر 
شده اند و كامالً پای این كار هستند. این طرح اتفاقی 
بســیار بــزرگ اســت و نمی دانــم چقــدر می توانیــم آن 
را محقــق كنیــم. اگــر ایــن كار را انجام ندهیــم، واقعاً 
دچــار تخلــف شــده ایم. زیــرا در قانون آمده اســت كه 
»شــبكة ملی رشــد« می باید تا ســال 1400 به شــبكة 
ملــی مدرســه ها تبدیل شــود. به همین دلیــل ما باید 
بــه چند ارگان گزارش تحقــق یا عدم تحقق این طرح 
را بدهیــم. مــا كار جایابــی را انجام داده ایــم. از طرف 
دیگر، كار ســامان دهی و فعال شدن بخش خصوصی 

را پیش می بریم.
در بحث »پخش مدرســه«، در اولین جلســه مطرح 

 كاری كه 
ما می كنیم 

این است كه 
واسطة معاونت 

مجله های رشد را 
در این بین حذف 

می كنیم

29×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398×



شــد كــه: خروجی های جشــنواره و طرح ســامان دهی 
بــرای ایــن طرح به چه صورت اســت؟ مــا این موضوع 
را بــرای فعال كردن ظرفیت های خود پیگیری كردیم. 
همچنیــن تمام نمایندگان اســتانی مجله های رشــد را 
گــرد آوردیــم. بــه این صورت كــه برای شهرســتانی ها 
در تنكابــن و بــرای تهرانی هــا در شهرســتان تهــران 
جلســه تشــكیل دادیم. می دانیم كه در حال حاضر ما 
یك شــبكة 1000 نفری در كشور برای مجله های رشد 
داریم كه 200 نفر از آن ها سرشاخه هستند و هریك 
نیز 8 ـ7 عضو دارند. ما به این بخش پیشــنهاد دادیم 
كــه به همان روشــی كــه مجله های خــود را به فروش 
می رسانند، كتاب های مورد تأیید ما را نیز بفروشند و 
دربارة این موضوع چندین ســاعت تبادل نظر كردیم. 
سپس نمایندگان هر استان با مدیركل خود در استان 
مربوطه موضوع را طرح كردند و از ما خواسته شد كه 
مستندســازی كنیم. ما نیز مستندســازی وزارتخانه را 

انجام دادیم و ابالغ كردیم و مسئله حل شد.
در حــال حاضــر ما در انتشــارات مدرســه و در بخش 
مدرســه نشســته ایم كــه قانــون دارد و از ایــن مســیر 
باید سیســتم پشــتیبانی شــود. از یك طرف با ناشران 
در ارتبــاط باشــد و از طــرف دیگــر بــا مدرســه ها. بنده 
رئیس هیئت مدیرة انتشــارات مدرســه هستم و برای 
روشــن شــدن ایــن موضــوع كــه بــه منظــور تبلیــغ این 
طــرح در اســتان ها چــه اقداماتــی باید صــورت گیرند، 
جلســه هایی برگــزار كردیــم. كاری كه مــا می كنیم این 
اســت كــه واســطة معاونــت مجله های رشــد را در این 
بین حذف می كنیم. یعنی سرشــاخة مجلة رشــد را به 
آقای شاه قلی وصل می كنیم. به عبارت دیگر، دفتر را 
حذف می كنیم. آقای شــاه قلی! یك شبكة 1000 نفری 
به صورت كامالً مجانی در اختیار شــما قرار می دهیم و 

شما می توانید كار فروش را انجام دهید.
گزارش هــا  گرفتــن  حــال  در  مــن  دیگــر،  طــرف  از 
هســتم. بنــده االن گروهــی دارم كه همــة نمایندگان 
اســتانی مــا در آن هســتند و از طریــق آن اطالعــات 
مثــالً  می كنیــم.  برقــرار  ارتبــاط  و  می شــود  ردوبــدل 
جلســه ای كه در تنكابن داشــتیم، تعطیل نشــد، بلكه 
با اســتفاده از »اســكایپ«، پنج استان منتخب با هم 
جلســه داشتند. ما همة توان خود را برای شكل گیری 
بازار كتاب مناســب به كار می بریم. برای من توجیهی 
نــدارد كــه یك ناشــر با همــكاری كامــل و رعایت همة 
مالك ها، مورد پشتیبانی قرار نگیرد. در سامانه ای كه 
بخش مدرسه آماده كرده سهم همه مشخص است. 
یعنــی وقتــی كتابی فــروش مــی رود، ســهم نیرویی را 

كــه مثــالً در كرمــان كتــاب می فروشــد، به ســرعت به 
بانــك عامــل واریز می كند. جشــنواره برای بنده نقطة 
پایانی یك فرایند یك ســاله اســت و خود آن برای من 
اصالت ندارد؛ این فرایند است كه اصالت دارد. یعنی 
جشــنواره رویدادی اســت كه از طریق آن می خواهیم 
ســر داســتان امســال خــود نقطــه بگذاریــم. بنابرایــن 
مــن این موارد را برای جشــنواره بیــان نمی كنم. برای 
جشنواره صحبت های دیگری مطرح می شوند. به نظر 

من می باید به صورت عملیاتی فكر شود.
ما برای ارتباط با ناشران دبیرخانه ای تشكیل دادیم 
كــه ایــن دبیرخانــه می بایــد به صــورت منظــم گزارش 
دهــد و ایــن كار را مدیریــت كنــد. دبیر ایــن دبیرخانه 
آقای بدیعی هســتند و جانشــین ایشان و نیروی عمالً 
پیگیری كننده و جلوبرندة قضیه، آقای رضایی هستند. 
بــرای اینكــه كار عملیاتــی شــود، شــورایی مركزی بین 
ســازمان و بخــش خصوصی تعریــف كرده ایم كه چند 
نماینده ما در آن داریم، دو نماینده شــما دارید، و دو 

نماینده نیز ناشران آموزشی دارند.
ایــن شــورا ابتدا به صــورت ماهانــه اتفاقــات موجود 
را رصــد می كنــد. مســئول پیگیــری و مدیریــت انجــام 
ایــن كارهــا در شــورا، دبیرخانــه اســت. دبیرخانه باید 
به صــورت منظــم و بــا فاصلــة یــك یــا دو مــاه گزارش 
دهــد. ذیــل ایــن شــورا ۵ـ  4 كارگروه شــكل می گیرند 
از  یكــی  اســتانداردها«  كارگــروه »هم سوســازی  كــه 
آن هاســت. اضافــه كنــم كــه ایــن اقدامــات در طــول 
هــم نیســتند. معاونت كار خــود را انجام می دهد و ما 
در حــال برقــراری ارتبــاط بیــن آن هــا هســتیم. وگرنه 
معاونت فناوری آموزشی افراد خود را دارد و كار خود 
را هــم انجــام می دهــد و ارتباطــی بــا كار شــما ندارد. 
اول،  دارم:  مشــخص  پیشــنهاد  دو  شــما  بــرای  مــن 
بــرای هم ســویی هایی كــه بایــد رخ دهــد؛ الزم اســت 
یــك شــورای فكــری اصلی تشــكیل شــود و كار كنترل 
را انجــام دهــد تــا در ســطح حــرف نمانیم و به ســمت 
اجــرا برویــم. شــورا بایــد این قضیــه را مدیریــت كند. 
دوم، زیر نظر شــورا، 4 ـ 3 كارگروه عملیاتی تشــكیل 
اســتانداردها،  همسوســازی  كارگــروه  مثــالً  شــوند؛ 
كارگروه كتاب های غیردرســی و ... . بحث یكی كردن 

استانداردها نیز بحث دیگری است.
بیفتــد و مثــالً  اتفــاق  مــا  بیــن  توافقــی  بایــد  پــس 
اســتانداردی به صورت مبنا بــرای كتاب ریاضی تعیین 
شود و عین 92 عضو نباید غیر از آن تولید كنند. بعد 
از رســیدن به توافق در مورد اســتاندارد، انجمن آن را 
تولیــد می كند و ســازمان نیز موظــف به فروش آن در 

بعد از رسیدن به 
توافق در مورد 
استاندارد، انجمن 
آن را تولید می كند 
و سازمان نیز 
موظف به فروش 
آن در مدرسه ها 
می شود. یعنی با 
یكدیگر به تولید و 
عرضه و تقاضا شكل 
می دهیم

×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398× 30



مدرسه ها می شود. یعنی با یكدیگر به تولید و عرضه 
و تقاضا شكل می دهیم.

ضمنــاً در مــورد كتاب هــا باید بگویم، وقتی شــخصی 
خرید می كند، پول به حساب مدرسه واریز می شود و 
ســپس كتاب ارسال می شــود. بنده مثالً نمایندة رشد 
هســتم. به مدرســه مراجعه و با مدیر مدرسه صحبت 
می كنم و از ۵0 جلد كتاب خود، ۵00 نسخه سفارش 
می گیرم. این ۵00 نســخه را در سیســتم وارد می كنم 
و قیمــت را به شــما می دهــم. بنابرایــن، قیمتی كه به 
شما داده ام و همچنین سهمی كه از آن خودم خواهد 
بــود، مشــخص اســت و پــول بــه آنجــا واریز می شــود. 
یعنــی مدیــر مدرســه بایــد در سیســتم پــول بریــزد و 
آنالیــن خریــد كند. یعنی پول واریز می شــود و ســپس 
ســهم ها مجزا می شوند و سیســتم خودش سهم ها را 
تقســیم می كند. یعنی در سیستم این مسائل تعریف 
شــده اند. مثــالً اگــر 40 درصد تخفیف از شــما بگیرند، 
10 درصد برای انتشارات مدرسه به منظور توزیع و ... 
و 30 درصــد بــرای تخفیفات در نظر گرفته می شــود و 
پول به سیستم واریز می شود. در این حساب تعریف 
می شــود كــه مثــالً آقــای زید واســطة رشــد اســت و 3 
درصد این مبلغ یا همان موقع به حساب ایشان واریز 
می شــود و یــا در پایــان ماه و در زمــان گرفتن خروجی 

این كار انجام می پذیرد.
مثالً هفته پیش معاونت پرورشــی ما نامه ای زد كه 
قصد دارد كاركنان خود را به ســینما فلســطین بیاورد 
و انتظــار خدمــات رایــگان داشــت. آقای ســیدابراهیم 
منصور، رئیس ســینما فلســطین نیز گفتند كه ما باید 
دو میلیــون تومــان ســهم تهیه كننــده را بپردازیــم. مــا 
فقط می توانیم ســهم ســازمان خود و سینما را از شما 
دریافت نكنیم، اما سهم تهیه كننده خارج از اختیارات 
ماســت و بایــد پرداخــت شــود. یعنــی االن فیلــم روی 
ســرور ارشــاد اســت و وقتــی تقاضــای سانســی اعالم 
می شــود، یــك كــد ارســال می شــود و فیلــم از ارشــاد 

اجازة پخش می گیرد.
بنــده یــك طــرح مدیریتی را بیــان كــردم و گفتم كه 
ممكن اســت با شما بعد از بررسی ها و كارشناسی ها 
حاضــر  حــال  در  برســیم.  مشــترك  پــروژة  پنــج  بــه 
نمی دانیم این پروژه ها چه مواردی هســتند. سازوكار 
رســیدن بــه ایــن پروژه ها و انجام آن ها این اســت كه 
دبیرخانــه ای بــرای انجــام كار كارشناســی آن در نظــر 
بگیریــم تــا ایــن پروژه ها را پیشــنهاد دهــد و پروژه ها 
در جایــی مناســب تصویــب شــوند، طرفیــن ملتزم به 
اجرای آن شــوند، تفكیك وظایف صورت گیرد و وارد 

مرحلة اجرا شویم. شورای تصویب كننده كه به صورت 
مشــترك بیــن مــا ایجــاد می شــود، جایــی اســت كــه 
می بایــد كارهــای كارشناســی را انجام دهــد و پیگیری 
كنــد. كارگروه هــای فرعی زیرمجموعــة كارگروه اصلی 
هســتند. مثــالً ما بــه آقای رضایــی اعــالم كرده ایم كه 
می باید 80 ساعت وقت خود را صرف این قضیه كند. 

لذا بعدها پروژه ها مشخص می شوند.
ایــن طرح را برای شــما ارســال می كنیــم كه مطالعه 
بفرماییــد و اگــر موافــق هســتید، نیروهای خــود را به 
مــا معرفــی كنیــد. چــون نیروهای ســازمان مشــخص 
هســتند و بنده مســئول و عضو جلســه هســتم، آقای 
صدوقــی مدیــركل دفتــر تألیــف و آقــای اســتعدادی 
رئیــس حوزة ریاســت و اعضای ســازمان در آن شــورا 
هســتند. از ناشــران آموزشــی نیــز 2 ـ 1 نفــر معرفــی 
می شــوند. دبیرخانــه كار كارشناســی خــود را انجــام 
می دهــد و دســتور را ارائــه می كنــد. هر جلســه ای كه 
در اینجا تشكیل می شود، می باید دستوری مشخص، 
قابل پیگیری و مكتوب از آن استخراج شود. براساس 
مصوبــات آن جلســه، كارگروه ها شــكل می گیرند. در 
هــر كارگــروه مشــخص اســت كــه چــه ناشــرانی عضو 

هستند و چه وظایفی دارند.
با شــكل گیری كارگروه ها و تشــكیل جلسات منظم، 
خروجــی كارگروه ها به شــورا گزارش می شــود. یعنی 
شــورای باالدســتی، هم ریل گــذاری و نظــارت می كند 
و هــم بــرای انجام امــور پیگیــر خواهد بــود. دبیرخانه 
موتوری است كه عمالً كار را جلو می برد و محمل های 
مشــاركت نیز كارگروه ها هستند. در كارگروه داستان 
كامالً مشــخص است كه چه كسانی مشاركت دارند و 
كارگروه هــا وظایف را به آنان انتقال می دهند. همان 
كارگروه به ما شــرح می دهد كه مثالً قصد پیگیری 10 
مســئله را دارد. ایــن مســائل بــرای تصویــب به شــورا 
می رونــد و عملیاتــی می شــوند. بنده هم قائــل به كار 
بــزرگ در این طرح نیســتم. مثالً می تــوان دو كارگروه 
بــا كیفیــت خوب تشــكیل داد و شــرح وظایــف همه را 
مشــخص كــرد. پروژه ها مطــرح می شــوند و افراد هر 
یك یا دو ماه یك بار نشستی برگزار می كنند و به نقد 
و بررســی می پردازنــد و تــا پایــان كار ایــن مســیر طی 
می شود. خب ممكن است اشتباه هم رخ بدهد، ولی 
من این موضوع را مشكل نمی بینم. مثالً ممكن است 
در كتــاب ســتارگان عكســی وجود داشــته باشــد كه با 
مالك های ما مناســب نیســت، ولی در كتاب خورشید 
این مشكل وجود ندارد و قطعاً آن كتاب رد می شود.

با شكل گیری 
كارگروه ها و 

تشكیل جلسات 
منظم، خروجی 

كارگروه ها به 
شورا گزارش 

می شود. یعنی 
شورای باالدستی، 

هم ریل گذاری و 
نظارت می كند و 
هم برای انجام 

امور پیگیر خواهد 
بود
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اینهمهقصهازکجاآمدهودرذهنشمانشستهوبر
قلمتانجاریشده؟آیااینهاهمهریشهدرزادگاهپررمزوراز

شماوآنروستایجالبپدریدارد؟
در مــورد تجربــة شــخصی خــودم، فقــط می فهمم بعضی 
قصه ها مهم ترند و به نویسنده زور می گویند و اصرار می كنند 
مــرا بنویس. روســتای پدری هم شــاید مؤثر بــوده، هر چند 
من بیشــتر در مورد فضاهای شــهری می نویســم اما انس با 
طبیعت و حیوانات همیشه در روحیه ام تأثیر داشته و دارد. 
از طرفی فضاهای روستایی پر است از افسانه های محلی و 
حكایت هایــی كه گاه خیلی عجیب و جادویی اند و می توانند 
عمیقــاً در دل داســتان های شــهری و زندگــی مــدرن جــاری 
شوند. تمام این ها خود به خود در جان و روح انسان نَشت 
و نشســت می كنــد و بعــداً یــك روز ناغافل بر قلم یا صفحة 

كیبورد سرریز می شوند.

درنوشــتههایشماســوژههایمتفاوتیانتخابشده
است.سبکخاصیداریدکهحاالشناسنامهشماست؟

حقیقتش را بخواهید من همیشــه عاشق چیزهایی بودم 
كه نمی فهمیدمشان و جوابی برایشان نبود. این چیزها باعث 
می شدند و می شوند که تخیلم فعال شود و خب، بزرگترین 
ســرگرمی من در زندگی خیال پردازی بوده و هســت. اســم 

تئوری ام را می شــود گذاشــت »چیزهایی كه نمی فهمیم اما 
خیلــی خــوب می فهمیــم و در عین حال نمی توانیــم نه برای 
خودمــان توضیحشــان بدهیــم نــه بــرای هیچ كــس دیگر«. 
مثــالً مــن در نوجوانــی خانه ای را می دیدم كــه درش كوچك 
و آهنــی بــود ولــی هیچ وقت ندیده بودم كســی بــازش كند. 
ظاهــراً متروكه بــود و هیچ كس آنجا زندگی نمی كرد اما من 
احســاس می كــردم یكــی آنجا زندگی می كند و هــر وقت رد 
می شــوم از پشــت پرده هــای خاك گرفتــه نگاهــم می كنــد. 
همین چیز بی خود و مسخره در ذهن من ادامه پیدا می كرد 
و پیچیــده می شــد و ورم می كــرد، حتــی اگر دیگــر هرگز آن 
خانــه را نمی دیــدم. از طرفــی واقعاً برنامــه و تصمیمی برای 
رازآلود نوشــتن نداشــتم و ندارم. همه چیز خیلی ناخودآگاه 
اتفاق می افتد. مثالً دارم داستانی را می نویسم كه قرار بوده 
ســاختار و شــخصیت هایش رئالیســتی باشــند اما تمام كه 

می شود می فهمم همه چیز غیرعادی است. 

بهنظــرم»کنســروغــول«متفاوتترینکارشماســت.
کمیدربارهاینکاربرایمانبگویید.

خــب، مــن هنــوز هم فكر می كنــم متفاوت تریــن كار من، 
 اولین رمان من یعنی »لولو شــب ها گریه می كند« اســت و 
هیچ كــدام از كارهایــم را به انــدازة آن كتاب دوســت ندارم. 

گفت وگو

حمیدرضا داداشی

نگاه سنتی  به 
كتاب محکوم به 
شکست است

گفتوگوبامهدیرجبینویسندة

مجموعهکتابهاینامههاینیلی

مهــدی رجبــی متولــد ســال 13۵9 در خمین و دانش آموخته کارشناســی ســینما و کارشناســی ارشــد ادبیات نمایشــی اســت. مجموعه کتاب 
»نامه های نیلی« با رویکرد صیانت از محیط زیست و آشنایی با فرهنگ و جغرافیای کشور جزء آثار اوست. بهانة مصاحبه ما با ایشان همین 

مجموعه کتاب بود اما پای صحبت های جذاب دیگری هم به میان آمد.
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امــا یكی از دالیل موفقیت كنســرو غــول و خوش اقبالی اش 
به خاطر نگاه و روایت و شخصیت تازه ای بود كه در داستان 
ارائــه شــد. تمــام تــالش مــن این بــود كه نــگاه تك بعــدی و 
نصیحت گر و شــعاری به ادبیات كودك و نوجوان را بشــكنم 
و آن جور كه دلم می خواهد و فكر می كنم درســت اســت با 
مخاطبم حرف بزنم. بچه ها در این كتاب می توانند خودشان 
را پیدا كنند، با تمام ضعف هایی كه دارند و هیچ وقت جرأت 
گفتــن و مواجه شــدن بــا آن هــا را ندارند. هــر نوجوانی یك 
گوشــه از زندگــی خــودش را در تــوكا می بیند و همین باعث 
می شــود با او و جهان ذهنی غریبش همراه شــود. در مورد 
ســوژة كتاب هم من به شــكلی بنیادین و از همان نوجوانی 
با غول چراغ جادو مشــكل داشــتم و فكر می كردم علی رغم 
جذابیــت هیجان انگیــز ظاهــری اش، اصــالً هم چیــز جالبی 
نیست. موجودی كه شانسی و الله بختكی گیر شما می افتد 
و شــما اربابش می شوید و او بله قربان گوست و آرزوهایتان 
را بــرآورده می كنــد. بــه زعم من این یك نوع نگاه منفعالنه 
به هستی است. نوعی كرختی ذهنی و روحی را در مخاطب 
تقویــت می كنــد و به او پیشــنهاد می دهــد هرگز خطر نكند 
و در دل مشــكالت پــا نگــذارد و فقــط در پــی یكــی باشــد كه 
آرزوهایــش را برآورده كند. من از منظر هستی شناســانه با 
این ایده و منش فكری همیشه مشكل دارم و فكر می كنم 
هیچ غول نجات دهنده ای وجود ندارد و اگر نجنبیم و تالش 
نكنیم و به توان و اســتعداد خودمان تكیه نكنیم خیلی زود 

تمام فرصت ها را از دست می دهیم. 

تاکیمیتوانیدباهمیندستفرمانجلوبروید؟
من در جایگاهی نیســتم كه بدانم كارهایم كی بوی تكرار 
و كهنگی می گیرند. به نظرم مخاطب هر دوره ای به تناسب 
زیســت و زمانــة خــودش ایــن قضیــه را در مــورد هنرمندان 
تشخیص می دهد و خودبه خود اگر آثار آن نویسنده را مثل 
گذشته جذاب نداند، نادیده شان خواهد گرفت. ولی از نگاه 
خــودم فكــر كنم اگر اجل عجله نداشــته باشــد و مغزم یاری 
كند، برای بقیة عمرم طرح و ســوژة آرشــیو شــده زیاد دارم. 
اما ترجیحم بر این است كه تا زمانی كه چیز تازه ای در كتاب 
نباشد آن را چاپ نكنم و به قول شما به ورطة تكرار نیفتم. 
حاال چقدر موفق بشوم، قضاوتش با روزگار. مهم این است 
كــه مــن نوشــتن را برای لــذت بردن و كشــف كــردن و بهتر 
شدن حالم انجام می دهم و مهم تر از همه این كه من فقط 

با خودم رقابت می كنم نه با هیچ كس. 

مجموعه»نامههاینیلی«درکدامدستهبندیاست؟

سفارشبهخودیاسفارشازدیگران؟
بــود.  »نامه هــای نیلــی« در درجــة اول پیشــنهاد ناشــر 
اســمش را می گــذارم پیشــنهاد چــون من معموالً ســفارش 
قبول نمی كنم و نمی توانم چیزی را كه دوســت ندارم انجام 
بدهم. اما ناشــر كه از قضا نمونة خارجی كتاب هایی دربارة 
گردشگری و شناخت جهان را هم چاپ كرده بود مشتاق بود 
در ایران هم چنین كاری بشود. اما این پیشنهاد را پذیرفتم 
چون هدف و نیت نامه های نیلی را دوست داشتم. از منظر 
كســی كــه عاشــق گربه ها و حیوانــات و محیط زیســت ایران 
است، همیشه به چشم یك پروژة ملی به آن  نگاه می كردم 
و فقدانش را در كشــورمان احســاس می كردم و عمیقاً باور 
دارم بایــد از ایــن دســت كتاب هــا حمایــت شــود، خــواه من 

نوشته باشم خواه هر دوست عزیز دیگری.

چرامادرکشورمانازاینفرمتوسبکوسیاقکمتر
برایبچههااستفادهمیکنیم؟

ادبیات داستانی منثور و مدرن در كشور ما نسبت به غرب 
خیلی نوپاست. رمان نویسی و داستان نویسی مدرن اساساً 
وارداتی اســت و تالش نویســند گان موفق ما این بوده كه از 
ساختارها استفاده كنند برای تبیین تفكر و محتوای بومی. 
در كتاب هــای كــودك مســئله مهم تر می شــود چون فیزیك 
كتــاب هــم خیلــی در ارتباط گیری با مخاطب مؤثر اســت. از 
طرفــی، مــا در عصر رقابت رســانه های تصویری قــرار داریم 
و جذب مخاطب با كتاب دشــوارتر از پیش شــده. رنگ ها و 
صفحه بنــدی و نــوآوری در چاپ و از طرف دیگر قصه گویی و 
شیوه های روایی در بُعد محتوایی كتاب باید نوتر و خالقانه تر 
باشند. به هرحال ما داریم تمرین می كنیم از الگوهای روایی 

تازه  استفاده كنیم. 
دغدغة هر ناشر حرفه ای این است که کتاب های پرفروش 
تولید کند. اما متأسفانه ناشران ایرانی اتاق فکر ندارند که با 
بهره گیری از خرد جمعی، راه های متفاوت بودن را استخراج، 
بررسی و اجرا کنند. فكر می كنم خود به خود این اهمیت هر 
روز آشــكارتر خواهد شــد چون اگر ناشــران و پدیدآورندگان 
كتاب كودك و نوجوان نگاه سنتی شان را به كتاب و قصه گویی 
ادامه دهند با اســتقبال سرد مخاطب مواجه خواهند شد و 
به هر حال یك بعد نشــر، اقتصادی و صنعتی اســت. البته 
این به معنای نگاه زرد و منفعت طلبانه به بازار نشر نیست. 
اگــر كتاب هــا در عین اینكه ظاهر فریبنده ای دارند، از محتوا 
و فایــده بــرای مخاطــب خالــی شــوند، در درازمــدت و حتــی 
كوتاه مــدت، كتاب خوانی جایگاه واقعی خودش را از دســت 

خواهد داد و در حد یك سرگرمی گذرا تنزل خواهد کرد. 
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باوجودتأییدکتابتوسطوزارتفرهنگوارشاداسالمی،چه
نیازیبهتأییدمجددسازمانپژوهشوجوددارد؟

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، هنگام بررســی یک کتاب، معموالً 
مالحظــات آموزشــی نــدارد؛ مثالً بررســی نمی کند مباحــث یک کتاب 
کمک درسی از ساده به سخت مرتب شده اند یا خیر. یا به فرض رویکرد 
کتاب با رویکرد برنامة درسی هم سویی دارد یا با آن مغایر است. این 
موارد فقط توسط کارشناسان متخصص موضوع قابل تشخیص است.

بــه همیــن دلیل، شــورای عالــی آموزش وپرورش، طبــق مصوبة 828 
خود، یعنی آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی )که با امضای رئیس 
جمهور وقت ابالغ شد( ورود هرگونه منبع آموزشی و تربیتی )از جمله 
کتاب( به فضای آموزشگاه ها را به تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی منوط کرد.

کتابهایمناسبچگونهانتخابومعرفیمیشوند؟
هــر کتاب در صورتی که حداقــل 60 درصد امتیازهای الزم را به 
دست آورده باشد، مناسب شناخته می شود. کتاب های مناسب 
و مورد تأیید، به فاصلة اندکی، در سامانة کنترل کیفیت منابع 
مکتــوب )samanketab.roshd.ir( معرفــی می شــوند )اطالعات 
شناسنامه ای، همراه با تصویر جلد کتاب و چکیده ای از آن(. در 
ابتدای هر ماه، فهرستی از کتاب های مناسب ماه قبل روی وبگاه 
ســامان کتاب )samanketab.roshdmag.ir( به انتشار می رسد. 
در مرحلة بعد، فهرســت کامل کتاب های مناســب هر ســال در 
کتاب نامه  های رشــد )که بر اســاس دوره های تحصیلی تفکیک 
شــده اند( به شکل الکترونیکی منتشــر می شود و از طریق وبگاه 

»سامان کتاب« در دسترس عموم کاربران قرار می گیرند.
همچنیــن، گزیــده ای از ایــن کتاب هــا، بــه همــراه گزیــده ای از 
منابع غیرمکتوب، در قالب فهرســتگان رشد منتشر و در اختیار 
آموزشــگاه ها قــرار داده می شــود و البته در همــان وبگاه، نیز در 

دسترس قرار می گیرد.
کتاب های منتخب بر حسب امتیاز، به جشنوارة کتاب رشد راه 
می یابند و یک بار دیگر در رقابت با دیگر کتاب های مناسب همان 
دوره، داوری می شوند. در نهایت، تعدادی از بهترین کتاب ها در 

انتهای کتاب های درسی معرفی می شوند.

آیادرساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
فقطکتابهایکمکدرسیرابررسیمیکنید؟

مــا افــزون بــر کتاب هــای کمک درســی، کتاب هــای 
داستانی )اعم از شعر، داستان، خاطره و نمایشنامه( 
علمــی،  درحوزه هــای  دانش افزایــی  کتاب هــای  و 
اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی کتاب هــای مربوط به 
بازی و سرگرمی را بررسی می کنیم که با عنوان کلی 
کتاب های آموزشی و تربیتی شناخته می شوند.  به 
طــور کلی، تقریبــاً هر کتابــی در این مجموعه قابل 
ارزیابی است، به شرطی که در نظام تعلیم وتربیت 
مخاطبی داشته باشد؛ این مخاطب  شامل سه دسته 
است: دانش آموزان، مربیان و معلمان  )دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان هم می شود( و باالخره مدیران، 

مشاوران، کارشناسان و دیگر اولیای مدرسه.
هــم  آن  و  دارد  اســتثنا  یــک  کلــی  قاعــده  ایــن 
»کتاب هــای کمک درســی« دورة ابتدایی اســت که 
از آن هــا را در  وزارت آموزش وپــرورش اســتفاده 
مدرسه های این دوره تحصیلی، ممنوع کرده است. 
بنابرایــن، از ثبت و ارســال کتاب های کمک درســی 

خودداری فرمایید.
مــا عالوه بر منابع مکتوب، منابع غیرمکتوب مانند 
و  رســانه ها  آموزشــی،  وســیلة  نرم افــزار،  فیلــم، 
ســامانه های آموزشــی و ... را نیز بررسی می کنیم. 
برای ثبت و ارزیابی منابع غیرمکتوب باید به سامانة 

مربوط )standard.roshd.ir( مراجعه فرمایید.

ـرای ثبــت و ارزیابــی اشاره ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشــی  ــ تربیتی مکتوب )samanketab.roshd.ir(پرسش خوانندگان نشریه جوانه نیز باشد، پاسخ دهند. این پاسخ ها در صفحه اول همکاران ما کوشــیده اند به بخشــی از این پرســش های احتمالی، که ممکن است کتاب هــای آموزشــی و تربیتــی خود ممکن اســت با پرســش هایی روبه رو باشــند. ناشــران و پدیدآورنــدگان کتاب هــای آموزشــی و تربیتــی، ـب
 

در برگه پرسش های متداول قرارداده شده است.

کلیــــــــــــــات

پل ارتباط

بهروز رضایی کهریز
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آیاپیشازچاپکتابمیتوانازمعیارهایارزیابیشمامطلعشد؟
بله. پاســخ مثبت اســت. در مرکز ســامان دهی منابع آموزشی کتابچه هایی منتشر 
شده است با عنوان »راهنمای تولید کتاب های آموزشی«. این کتابچه ها بر اساس 
موضــوع تنظیــم شــده اند و با مطالعة آن هــا و رعایت چارچوب هــای آن ها می توان 
مطمئن شد که یک کتاب امتیاز الزم را کسب می کند و از خان ارزیابی می گذرد. در 
این کتابچه ها حتی فرم های ارزیابی کتاب و معیارهای مؤثر در امتیازآوری کتاب هم 

آورده شده اند.
samanketab.( نسخة الکترونیکی و پی دی اف این کتابچه ها در وبگاه سامان کتاب

roshdmag.ir( از طریق منوی وبگاه قابل مشاهده و مطالعه است.

را تربیتــی و آموزشــی آیــاهمــةکتابهــای
میتوانبرایارزیابیارسالکرد؟

هــر کتابــی را کــه تصــور می کنیــد بــرای دانش آموز یا 
معلم یا دیگر دســت اندرکاران تعلیم و تربیت مفید و 
مناسب است، می توانید برای ارزیابی ارسال فرمایید. 
فقــط باید توجه داشــت که تاریخ چــاپ کتاب، همان 

سال ارسال یا یک سال قبل باشد.
از نوآمــوز  از دانش آمــوز عبــارت اســت  منظــور مــا 
پیش دبســتانی تا دانش آموز سال آخر متوسطة دوم 

و هنرجوی سال آخر هنرستان؛
 منظــور از معلــم هــم عبــارت اســت از معلمــان و 
مربیان تمام دوره های آموزشی، از جمله هنرآموزان 

هنرستان ها؛
مدیــران مدرســه ها، مربیان بهداشــت، کارشناســان 
و دانشــجومعلمان و تمــام افــرادی کــه بــه نوعــی بــا 
نظــام تعلیم و تربیــت ســر و کار دارنــد نیــز در زمــرة 

دست اندرکاران مذکور قرار می گیرند.

ارزیـــــــــابی

برایشرکتدرجشنوارة
رشدچهبایدکرد؟

بــه جشــنواره  کــه  کتاب هایــی 
همــان  بیــن  از  می یابنــد،  راه 
کتاب هایــی برگزیده می شــوند 
که قبالً ارزیابی شــده و مناسب 
شناخته شده اند. بنابراین، برای 
حضور در جشنوارة کتاب رشد، 

به اقدام تازه ای نیاز نیست.

انتشــار، از پیــش آیــا
امــکانارزیابیکتــابواصالح

آن،وجوددارد؟
متأسفانه به دلیل تعداد بسیار 
امــکان  اکنــون  کتاب هــا،  زیــاد 
نــدارد.  وجــود  چنیــن خدمتــی 
شــما می توانید ضمــن مطالعة 
کتاب هــای  تولیــد  »راهنمــای 
آموزشــی«، )در وبــگاه ســامان 
کتاب(، پیش از تدوین و انتشار 
کتــاب خــود  از نظــر مشــورتی 
کــه  مؤلفانــی  و  کارشناســان 
ســابقة تألیــف کتــاب دارنــد و 
شما آن ها را می شناسید، بهره 

بگیرید.

آیافقطکتابهایچاپ
اولپذیرفتهمیشوند؟

کتــاب  هــر  ورود  بــرای 
به چرخــة ارزیابــی، یک 
بــازة زمانی دو ســاله در 
نظر گرفته شــده است. 
در ایــن بــازة دو ســاله، 
کتاب هــای چــاپ ســال 
جــاری و یــک ســال قبل 

بررسی می شوند.

اگرکتابیمناسبنباشد،چهاتفاقیبرایشمیافتد؟
اوالً: مناسب نبودن یک کتاب لزوماً به معنی بد بودن آن یا غیر 
قابل استفاده نبودن آن نیست. این نتیجه به این معنی است 
کــه کتــاب برای فضــای مدرســه و دانش آموز یا معلم مناســب 

نیست.
ثانیاً: نتیجة کتاب های نامناسب محرمانه است و فقط از طریق 
ایمیل ثبت شده یا پروفایل ناشر در سامانه، به اطالع خود ناشر 

می رسد.
ثالثاً: در صورتی که ناشــر کتاب مایل باشــد، می تواند دالیل رد 
کتاب خود را بخواهد و اگر دالیل را قانع کننده ندانست، با ذکر 
اســتدالل، خواهان ارزیابی مجدد کتاب شــود. ناشــران محترم 
می توانند درخواست های خود را از طریق بخش »تماس با ما« 

)در سامانه(، به کارشناس مربوط اعالم کنند.
رابعــاً: در صورت قبول نظر ارزیاب، ناشــر می تواند پس از رفع 
اشکاالت و ویرایش کتاب،  آن را با شابک جدید منتشر سازد و 

دوباره برای ارزیابی ارسال کند.
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آیاامکاناعتراضبه
نتیجةارزیابیوجوددارد؟

بلــه. ولــی پیــش از اعتراض 
بهتــر اســت از دلیل یا دالیل 
ارزیابان کتابتان مطلع شوید. 
در صورتی که استدالل قانع 
نبــودن  وارد  بــر  کننــده ای 
اشــکاالت وی داشته باشید، 
می توانید با ذکر دالیل خود، 
تقاضای ارزیابی مجدد کنید.

مـیتـــوان چــگـونـــه
کتابهایردشدهرادوباره

برایارزیابیفرستاد؟
ســامانة کنتــرل کیفیــت بــه 
نحــوی تعریــف شــده اســت 
که نمی توان در آن کتابی را، 
با شــابک واحــد، دو بار ثبت 
کــرد. بــرای ثبــت و ارزیابــی 
دوبارة یک کتاب، پس از رفع 
اشکال آن، یا باید کتاب را با 
شــابک جدید منتشــر کرد یا 
ناشــر کتاب را تغییر داد )که 
خودبه خود شابک نیز تغییر 

می کند(.

چــهتعــدادازهــرکتــاببایــدبــرای
ارزیابیارسالشود؟

ارسال یک نسخه از کتاب، با درج کد رهگیری 
بر پشــت جلد یــا صفحة عنوان کافی اســت. 
ضمناً با توجه به آنکه روی جلد کتاب اســکن 
و در معرفــی کتــاب منتشــر می شــود، باید از 
نوشتن این شماره یا چسباندن آن ها بر روی 

جلد کتاب خودداری کرد.

بررسیهرکتابچقدرطولمیکشد؟
معمــوالً از زمــان وصــول کتــاب بــه دبیرخانه 
)که از طریق ایمیل و ســامانه به اطالع ناشــر 
می رسد(، حدود یک ماه زمان برای ارزیابی و 
اعالم نتیجه الزم است. در صورتی که نتیجة 
ارزیابی کتاب در این مدت مشــخص نشــود، 
می توانیــد بــا ورود به پروفایل خــود، از طریق 
بخــش تماس بــا ما، موضوع را با کارشــناس 
مربوط در میان بگذارید و نتیجه را جویا شوید.

برایثبتکتابوارزیابیآنچهبایدکرد؟
برای ثبت کتاب الزم است ابتدا ناشر در سامانه عضو شده باشد. 
در این صورت، هر ناشــر با ورود به پروفایل خود، روی نشــانک 
»ثبت کتاب جدید« کلیک و برخی اطالعات شناسنامه ای کتاب 
را وارد می کند. پس از فشردن دکمة ثبت، سامانه برای هر کتاب 
یک کد رهگیری تولید می کند که الزم است آن را بر پشت یک 
نســخة کتاب درج و در مهلت مقرر به نشــانی دفتر انتشــارات و 

تکنولوژی آموزشی ارسال کنند.
بــه محض رســیدن کتــاب به دبیرخانــه، ایمیلی مبنی بــر اعالم 
وصول برای ناشر ارسال می شود. همین  اتفاق، پس از مشخص 
شدن نتیجه ارزیابی نیز رخ می دهد. ضمن آنکه فرایند مربوط به 

هر کتاب از طریق سامانه نیز قابل ردگیری است.

هنگامبروزپیغامخطادرثبتشابکچهبایدکرد؟
دربارة شابک ممکن است با دو پیغام خطا روبه رو شوید:

ـ »شــابک 13 رقمی و یک شــابک معتبر نیســت.« در صورت مشاهدة این پیغام، در 
وهلة اول تعداد ارقام وارد شده و ترتیب آن ها را کنترل کنید. شابک باید 13 رقم و 
از چپ به راست و بدون خط فاصله وارد شده باشد. در صورت اطمینان از درستی، 

ممکن است شابک کتاب هنگام چاپ اشتباه شده باشد.
ـ پیغــام دوم حاکــی از تکــراری بودن شــابک اســت. در صورتی که کتــاب قبالً  ثبت یا 

ارزیابی شده باشد، با چنین پیغامی از سوی سامانه روبه رو خواهید شد.
گاهی به دلیل کندی سرعت اینترنت، ممکن است کتاب توسط سامانه ثبت شود، اما 
کد رهگیری نمایش داده نشود و پس از کلیک مجدد، با پیغام شابک تکراری روبه رو 
شوید. اگر مطمئن هستید کتاب را قبالً برای ارزیابی نفرستاده اید، به احتمال زیاد با 
مراجعه به فهرست کتاب های ناشر، نام کتاب جدید خود را در شمار کتاب های ثبت 

شده خواهید دید.

آیادرازایارزیابیکتابهاهزینهایدریافتمیشود؟
در حــال حاضــر ارزیابــی کتــاب رایگان اســت و تنها هزینة ناشــر، 

ارسال یک نسخه از کتاب ثبت شده به سامانه است. 

ثبت کتــــــاب

×رشـــد جوانـــه شمارة 66×زمستان 1398× 36



برایجستوجویکتابمناسبچهبایدکرد؟
کاربر می تواند با انتخاب برگة مربوط به یکی از دوره های آموزشی، آخرین کتاب های تأیید 
شــده و مناســب آن دوره را ببیند. اما برای جســت وجوی دقیق تر می توان از منوی باالی 

صفحه »جست وجوی پیشرفته« را انتخاب کرد و کتاب دلخواه را یافت.

درصورتفراموشــی
رمــزورودبــهســامانهچــه

میتوانکرد؟
در قســمت ورود، روی پیوند 
فرامــوش  را  خــود  »رمــز 
پســت  و  کلیــک  کردیــد؟« 
الکترونیکــی ثبت شــدة خود 
را وارد کنیــد تــا لینــک ورود 
یــک بــار مصرف به ســامانه، 
برای شــما ارسال شود. پس 
از ورود به ســامانه رمز جدید 
را وارد و تکرار کنید. در پایان 
هــم روی دکمــة ثبــت کلیک 

کنید.

ســامانه بــه ورود گاهــی
ناممکــنمیشــود.دلیــلایــنکار

چیست؟
بســته شــدن راه ورود بر کاربر، پس 
از پنــج ورود ناموفــق بــا آدرس آی. 
پی. واحد، رخ می دهد. البته مسدود 
شــدن ورود، موقتی اســت و پس از 
24 ســاعت رفع می شود. در صورت 
بروز این وضعیت، روی عبارت »رمز 
کردیــد؟«  فرامــوش  را  خــود  عبــور 
کلیک فرمایید و از طریق ایمیل رمز 
را بازیابی کنید یا از یک دستگاه دیگر 
وارد ســامانه شــوید و یا اگر حوصله 
داریــد، بگذاریــد پس از گذشــت 24 

ساعت، به سامانه وارد شوید.

مدارکموردنیازبرایعضویتدرسامانهچیست؟
ناشــران حقوقی الزم اســت برای ثبت نام، تصویر پروانة نشــر 
خود را در سامانه بارگذاری کنند. آن ها همچنین الزم است یک 
ایمیل، یک نام کاربری برای ورود به سامانه و یک شماره تلفن 
همراه برای هماهنگی های بعدی معرفی کنند. نشانی پستی 
و وبگاه )در صورتی که وبگاه داشته باشند( و تلفن  تماس برای 

کاربران، از دیگر اطالعاتی است که ناشر وارد می کند.
ناشــر مؤلفان )یا ناشران حقیقی( که طبعاً پروانة نشر ندارند، 
باید تصویری از کارت ملی خود و تصویر مجوز نشر کتاب خود 
را )یکی از کتاب ها کفایت می کند( بارگذاری و در صورت تمایل 
شماره تلفنی را برای تماس کاربران )و مذاکره دربارة کتاب( ذکر 

کنند. نشانی ناشر مؤلفان در سامانه نمایش داده نمی شود.
وقتــی فراینــد عضویت کامل شــد، حداکثر تا 24 ســاعت کاری 
بعــد، ایمیلی برای ناشــر فرســتاده می شــود. ایــن ایمیل حاوی 
پیوندی یک بار مصرف برای ورود به سامانه است. ناشر محترم 
بالفاصله پس از ورود در بخش حســاب کاربری، اقدام به درج 
رمــز عبــور و تکــرار و ثبت آن می کند. ناشــر از این پــس با وارد 
کردن نام کاربری )که هنگام عضویت تعیین کرده( و رمز عبور، 

می تواند در هر ساعت از شبانه روز وارد پروفایل خود شود.

آیانویسندگانومترجماننمیتواننددرسامانه
عضوشوند؟

خیر. در ســامانة کنترل کیفیت، فقط ناشــران )ناشران 
حقوقی و ناشر مؤلفان( عضو می شوند. زیرا مسئولیت 
انتشار کتاب و حقوق نشر و فروش آن به طور قانونی در 

اختیار ناشر است. 
بنابراین پدیدآورندگان کتاب ها در صورت نیاز می توانند 
با هماهنگی ناشر برای ثبت کتاب در سامانه و ارزیابی 

آن اقدام کنند. 

عضویت در سامانه

جست وجوی کتاب و ناشر
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گزارش

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی »سازمان فرهنگی آستان قدس  رضوی« طرحی با عنوان »کانون های  خادم یاران کتاب« به 
اجرا درآورده اســت. در این طرح افراد عالقه مند به كتاب و کتاب خوانی، در راســتای ارتقای فرهنگ كتاب و کتاب خوانی، 
فعالیت هــای داوطلبانــه ای را در كانــون تخصصــی انجام می دهند و این فعالیت ها به عنوان خدمت  خادم یاری در آســتان 
قدس رضوی ثبت می شود. خدمت در کانون داوطلبانه و افتخاری است و اعضای عمومی این امکان را دارند که در صورت 

داشتن شرایط الزم، طبق دستورالعمل مرکز امور خادمان، فعالیت خود را در قالب  خادم یاری ارائه کنند. 

اكرم عینی

مقدمه
کتابخانــة مرکــزی آســتان قــدس رضــوی، یكــی از 
مهم تریــن گنجینه هــای فرهنــگ مكتــوب در ایــران و 
جهان اســالم اســت. دربارة تاریخ و چگونگی تأسیس 
این کتابخانه نمی توان مطلبی به روشنی یاد کرد. برخی 
سال 327 قمری را سال تأسیس و تشكیل قرآن خانه 
و کتابخانه آستان مقدس حضرت رضا )علیه السالم( 
می داننــد. ایــن ســال، قدیمی ترین تاریــخ وقف جزوة 
قــرآن خطــی به حــرم رضوی اســت، جــزوة قرآنی که 
توســط كشــوادبنامالس )حکمران اصفهان(، وقف 

روضة مقدس رضوی شده است. 
از آغاز پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی تاکنون، 
۵0 بــاب کتابخانــه توســط آســتان قــدس رضــوی در 
سراسر کشور با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب 
و کتاب خوانی، و دسترسی شهروندان و اقشار مختلف 

جامعه به منابع اطالعاتی ایجاد شــده اســت تا نشان 
داده شــود، ســازمان کتابخانه هــا هیــچ گاه خــود را به 

مکان، شهر و یا استان خاصی محدود نمی داند.
بــا عنایت به سیاســت های ســی گانة ابالغی تولیت 
عظمای آستان قدس رضوی و به منظور پویایی، رشد 
و توسعة خدمات، سازمان باید غنی ترین، فعال ترین 
و مؤثرترین مرکز کتابخانه ای در منطقه و جهان اسالم 
باشد. لذا سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی، به  منظور اجرای منویات مقام 
معظــم رهبــری در منشــور هفــت مــاده ای ابالغی به 
تولیت معزز و اهتمام در عملیاتی کردن سیاست های 
کالن آستان قدس رضوی در خصوص ترویج فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی، فعالیت های مرتبط با این حوزه را 
پیگیری و با توجه به ظرفیت عظیم و مطلوب موجود، 
تا رسیدن به اهداف فوق الذکر، برنامه ها و طرح های 
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ارتقایفرهنگكتابوکتابخوانیو
معرفیطرحكانونخادمیارانكتابو

کتابخوانیآستانقدسرضوی



تعداد  خادم یارانی که 
قرار است در انجام 
یک طرح مشخص 

مشارکت داشته 
باشند، بسته به نوع 
فعالیت و چگونگی 

ارائة خدمت متفاوت 
خواهد بود؛ مثالً 

برای خدمات 
کتاب رسانی یک یا 

دو نفر، برای اجرای 
زنگ کتاب یک یا 

چند نفر، راه اندازی 
ایستگاه کتاب دو نفر 

و...

متنوعی را دنبال خواهد کرد. یكی از این فعالیت ها در 
قالب طرح كانون كتاب و کتاب خوانی انجام می گیرد.

هدفهایكانونكتابوکتابخوانی
 فراهــم آوردن شــرایط مناســب برای دسترســی 
بــه منابــع مطالعاتــی در مناطــق محــروم و  آســان 
کم برخــوردار کشــور )از طریــق کتابخانه های وابســتة 
درون شــهری و برون شــهری و نمایندگی های اســتانی 
آستان قدس رضوی، با هدف پر کردن اوقات فراغت، 
آمــوزش و یادگیــری، ارتقای ســطح فرهنــگ، و ایجاد 

روحیة نشاط و شادابی در جامعه(.
ســازمان  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده   
کتابخانه هــا، ماننــد کتابخانه های وابســته و ســیار به  
منظــور ارائــة خدمات به اقشــار آســیب پذیر و اهدای 
کتاب هــای مازاد بر نیاز ســازمان به کانون های هدف 

در سراسر کشور.
 جذب منابع از طریق سنت حسنة وقف، با هدف 
غنــای مجموعه هــای ســازمان در راســتای حفاظــت و 
حراســت از میراث گذشتگان )اشیای موزه ای، نسخة 

خطی، سند، کتاب، مطبوعات، عکس و ...(.
کتــاب  حــوزة  بــه  عالقه منــد  افــراد  شناســایی   
مراکــز  بــه مدرســه ها،  اعــزام  بــرای  کتاب خوانــی  و 
آموزشی، آسایشگاه ها، خانة سالمندان، درمانگاه ها و 
بیمارستان ها )اجرای طرح کتاب درمانی( و همچنین، 
قصه خوانی برای کودکان در قالب زنگ کتاب، برگزاری 
معرفــی  و  کتاب خوانــی،  و  فرهنگــی  مســابقه های 
کتاب های مناسب و ارزشی در راستای ترویج فرهنگ 

تشیع و سیرة رضوی.

تعاریفبراساسشیوهنامةخادمیاران
کانون  خادم یاران کتاب: محلی است برای مدیریت 
همــة امور با جمــع آوری و جذب میراث کهن )نســخة 
خطی، سند و مطبوعات، کتاب و سایر منابع( از طرق 

مختلف و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
در تمــام ســطوح جامعــه به ویــژه مناطــق محــروم و 

کم برخوردار.
گروه هــای  خادم یــاران کتــاب: گروه هایــی متشــکل 
از کتابــداران عالقه منــد و توانمنــد در حــوزۀ کتــاب و 
کتابداری هســتند. این افراد باید با کار در کتابخانه و 

ارائة خدمات عمومی در کتابخانه ها آشنا باشند.
 خادم یــار کتــاب رضــوی: فردی عالقه منــد به تهیه و 
توزیع کتاب است که به صورت داوطلبانه و خالصانه، 
بخشــی از توانایی های خود را با ســازمان دهی آستان 
قدس رضوی برای خدمت به جامعه به کار می گیرد.  
خادم یــاران كتــاب و کتاب خوانــی طــی مراحــل زیــر 

به کارگیری و سازمان دهی می شوند:

تشکیلگروه
فعالیــت   نــوع  بــه  توجــه  بــا  عالقه منــد،  افــراد   
مــوزه داری،  و  کتابــداری  حــوزة  در  مشخص شــده 
تقسیم بندی خواهند شد. تعداد  خادم یارانی که قرار 
اســت در انجام یک طرح مشــخص مشــارکت داشته 
باشند، بسته به نوع فعالیت و چگونگی ارائة خدمت 
متفــاوت خواهد بود؛ مثالً برای خدمات کتاب رســانی 
یک یا دو نفر برای اجرای زنگ کتاب )یک یا چند نفر(، 

راه اندازی ایستگاه کتاب دو نفر، و ...

آغازفعالیتهایداوطلبانه
 خادم یــاران این حوزه می بایــد آمادگی خود را برای 
انجــام و اجــرای فعالیــت مشخص شــده در ســازمان 
کتابخانه هــا اعــالم کنند و ســپس گــزارش کار خود را 
به همراه مســتندات به مســئول مربوطه ارائه دهند. 
از جملــه محورهای برگــزاری برنامه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. انجــام همــة فعالیت های مرتبط بــا کتابخانه ها، 

موزه ها، و مراکز اسناد و مطبوعات؛
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از آغاز پیروزی 
انقالب شکوهمند 
اسالمی تاکنون، 50 
باب کتابخانه توسط 
آستان قدس رضوی 
در سراسر کشور 
با رویکرد ترویج 
فرهنگ مطالعه، 
کتاب و کتاب خوانی، 
و دسترسی 
شهروندان و اقشار 
مختلف جامعه به 
منابع اطالعاتی ایجاد 
شده است تا نشان 
داده شود، سازمان 
کتابخانه ها هیچ گاه 
خود را به مکان، 
شهر و یا استان 
خاصی محدود 
نمی داند

2. مشــاورۀ پژوهشی و تحقیقاتی در کتابخانه های 
مراکز آموزشی، نهادها و مساجد شهرستان ها؛

3. مشاورة تخصصی در خصوص راه اندازی و حفظ 
و نگهداری در حوزة کتابخانه، موزه، کتاب های خطی 

و اسناد تاریخی؛
4. هماهنگــی و اقــدام در خصوص دیجیتال ســازی 
منابــع خطــی و اســناد تاریخــی به صــورت رایــگان در 

راستای حفظ میراث اسالمی؛
۵. اهدا و امانت بلندمدت کتاب به مراکز آموزشی 
و فرهنگی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، از 

طریق کتابخانه ها و بخش های متفاوت سازمان؛
6. جذب منابع خطی، اشیای موزه ای، اسناد تاریخی، 
کتاب چاپی و مطبوعات از طریق سنت حسنة وقف و 

اهدا یا خرید؛
7. انجــام فعالیت هــای فرهنگی در راســتای ترویج 
فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی )مســابقه، قصه خوانی، 
کتــاب،  زنــگ  کهــن،  متــون  خوانــش  کتــاب،  نقــد 

کتاب درمانی و نمایشگاه های مناسبتی و موضوعی(؛
8. پیگیــری ارائــة خدمــات تحویــل مــدرک از طریق 
مدیریــت کتابخانة دیجیتال آســتان قــدس رضوی به 

محققان و پژوهشگران؛
9. اطالع رسانی و جذب کتاب چاپی، کتاب دیجیتال 
و پایان نامه با موضوع امام رضا)ع( و خاندان ایشان، 
بــرای شــرکت در جشــنوارة بین المللــی کتــاب ســال 

رضوی.
é تبصره: با توجه به دریافت حجم عظیم کتاب های 
اهدایــی در طــول ســال، می تــوان از کتاب هــای مازاد 
اهدایی تعداد قابل توجهــی در اختیار  خادم یاران قرار 
داد تا در مراکز کم برخوردار در سراسر کشور، کتابخانه 

یا ایستگاه های مطالعاتی راه اندازی کنند.

فرایندتشکیلکانون
1. مشخص کردن مسئول کانون

اولین گام در مســیر تشــکیل و فعال ســازی کانون، 
انتخــاب مســئول کانــون و حضــور ایشــان در جلســة  
توجیهیـ  آموزشی طرح در دفاتر هر شهرستان است. 

پس  از آن، مسئول طرح کانون را تشکیل می دهد.
افــراد متقاضی قبول مســئولیت کانون کتــاب، الزم 

است از شرایط و ویژگی های زیر برخوردار باشند:
 اعتقاد و تعهد راســخ به مبانی انقالب اســالمی، 

نظام و والیت، و اشتهار به اخالق و شئون اسالمی؛
 دارا بــودن تحصیــالت مرتبــط بــا فعالیت هــای 

سازمان کتابخانه ها با سوابق مورد تأیید؛
 خوش نــام بودن و برخــورداری از جایگاه، نفوذ و 

جذابیت در منطقه، به ویژه بین جوانان و معتمدین؛
 توانمنــدی در تحلیــل مســائل و فعالیت هــای 

فرهنگی؛
 اختصــاص وقــت کافی بــه میزان حداقل شــش 

ساعت در هفته بر اساس ضوابط  خادم یاری؛
 معرفــی حداقــل 10 عضــو فعــال واجد شــرایط و 
عالقه مند به فعالیت داوطلبانه به عنوان عضو شورای 

کانون؛
 تأیید توسط رابط شهرستان و یا استان.

2. آماده سازی مکان مناسب و امکانات سخت افزاری 
الزم جهت ارائه خدمت

مســئول کانــون می بایــد مــکان مناســب و امکانات 
ســخت افزاری الزم را به منظــور راه انــدازی کانــون از 
طریق واقفان، خیرین و همچنین امکانات موجود در 

مسجدها، حسینیه ها و ... فراهم سازد.

3. ارائة خدمات تخصصی
کانون هــا بــا به کارگیری  خادم یاران کتاب بر اســاس 
نیازهــای اعالم شــده از طــرف کانون هــای محلــه ای و 
یا رصد نیازها توســط خــود کانون موضوعی به منظور 
رفــع نیازهــا، خدمــات خــود را ارائه می کنند. شــرایط 

 خادم یاران تخصصی کتاب به این شرح است:
 دارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از رشــته های 
مــوزه داری،  دانش شناســی،  و  اطالعــات  علــم 
باستان شناســی، نســخه های خطــی، تاریــخ، علــوم 

تربیتی و علوم اجتماعی؛
 فرهنگی و معلم بودن؛

 عالقه مند بودن به کار سازمان دهی فعالیت های 
فرهنگی و مجرب بودن در این زمینه؛

 داشتن زمان الزم برای فعالیت در گروه )حداقل 
شش ساعت در هفته(.

شیوةجذبخادمیار
 ثبت نام در سایت  خادم یاری و اعالم عالقه مندی 

بر اساس توانمندی؛
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با توجه به ظرفیت 
محدود خدمت 

رسمی در آستان 
قدس رضوی، تالش 

شده است تا بستر 
خدمت رسانی از 

راه دور برای ایشان 
فراهم شود. در 

واقع،  خادم یاران 
ظرفیت جدیدی 

هستند که به خدام 
اضافه شده اند

 تحویل مدارک برای احراز توانمندی به رابط امور 
 خادم یاری؛

 شرکت در مصاحبة تخصصی در صورت نیاز؛
 شرکت در جلسه های توجیهی و آموزشی بدو و 

ضمن خدمت؛
 حضــور به موقع برای ارائــة خدمات تخصصی بر 

اساس هماهنگی با کانون؛
 ارائة گزارش فعالیت به مسئول کانون؛

 تعییــن زمــان خدمــت در حــرم مطهــر از طریــق 
سامانة نوبت دهی؛

 حضور و ارائة خدمت در محل و زمان تعیین شده 
در حرم مطهر؛

بهبــود  بــرای  پیشــنهادها  و  راهکارهــا  ارائــة   
خدمت رسانی تخصصی.

شرحوظایفتخصصیخادمیار
 پیگیــری در خصــوص انجام فعالیت هــای واگذار 
شده و ارائة گزارش و مستندات آن به مسئول کانون؛

 اجرای برنامه های متنوع با هدف ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی در مناطق محروم و کم برخوردار؛

 شناســایی و معرفــی افــراد دارای مجموعه هــای 
نفیس خطی، چاپ ســنگی، اســناد تاریخی و پیگیری 
در خصوص جذب از طریق سنت حسنة وقف یا خرید 

آن ها توسط آستان قدس رضوی؛
 شناســایی و معرفی افراد تأثیرگــذار برای انجام 

پروژه های تاریخ شفاهی و مصاحبه؛
 شناسایی و معرفی هرگونه منبع اطالعاتی مفید 
و مناسب به منظور ارتقای سطح فرهنگ شهروندان، 
به ویــژه در موضوع مذهب تشــیع و معارف اهل بیت 
)ع(، حــوزۀ ادبیات دفــاع مقدس و به طورکلی، منابع 

مرتبــط بــا هدف هــای کالن آســتان قــدس رضــوی با 
هدف نشر و ترویج اندیشه های ناب؛

منابــع  تأمیــن کســری  در خصــوص   همــکاری 
کتابخانة مرکزی )کتاب های چاپی، مطبوعات و ...(؛

 تبلیغ و اطالع رســانی در خصوص اهمیت وقف 
و نــذر بــا هــدف جــذب آثــار و اســناد کهــن )از طریــق 

سخنرانی، تألیف مقاله، کتاب، ساخت فیلم و ...(؛
 معرفی واقفان بزرگ و شــرح خدمات ایشان در 

سطح شهر یا حتی مراکز استان ها در مناسبت هایی 
خاص )هفتة وقف یا هفتة کتاب و مانند آن( از طریق 

تهیة بروشور و پوستر، یا نصب بنر و یا ...؛
 بهره گیــری از ظرفیت هــای ســایر ارگان هــا در 
خصــوص آموزش عمومی این ســنت حســنه )اهدای 
منابــع( از طریــق کانــون مســاجد، میــراث فرهنگــی، 

آموزش وپرورش و ...
کــه  ارادتمندانــی هســتند  از  گروهــی   خادم یــاران 
مشــتاق خدمت در آســتان مقدس حضــرت رضا )ع( 
هســتند. با توجــه به ظرفیت محدود خدمت رســمی 
در آســتان قدس رضوی، تالش شــده اســت تا بســتر 
خدمت رســانی از راه دور برای ایشان فراهم شود. در 
واقع،  خادم یاران ظرفیت جدیدی هستند که به خدام 

اضافه شده اند.
انجام چهار کشیک در ماه از شرایط این خدام است. 
آن ها می توانند ســه کشــیک را در شــهر خود خدمت 
کنند و یک کشیک را در صورت تمایل در حرم مطهر 
رضــوی بــه ارائــة خدمــت بپردازنــد که در هــر صورت 
در ســامانة موردنظــر ثبت می شــود. نشــانی ســامانة 

 خادم یاران رضوی از این قرار است:
https://khademyar.razavi.ir/
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معرفی کتاب

شناخت حقوق متقابل 
اعضای خانواده
نگاهیبهاطالعاتارزشمندوبهروزکتابمرجع
»حقوقمتقابلاعضايخانواده«

افسانه طباطبایی

کتاب »حقوق متقابل اعضای خانواده« نوشتة دکتر
سیدحسناسعدی و نگاراسعدی به همت انتشارات 
انجمن اولیا و مربیان در ســال 139۵ چاپ و منتشــر 

شده است. 
دکتر سیدحسن اسعدی در پیشگفتار کتاب با تأکید 
بر فراوانی آثار مکتوب و غیرمکتوب دربارة خانواده، 
به ضــرورت اســتمرار فعالیــت فرهنگــی در رابطــه با 
نهــاد خانــواده اشــاره می کنــد. در زمینــة جامعیــت 
نداشــتن آثــار مکتــوب در دســترس دربــارة خانــواده 
توضیحاتی می دهد. سپس دربارة اهداف پژوهشی 
کــه کتــاب موجود حاصل آن اســت، ســخن می گوید 
و هــدف عمــدة آن را چنین برمی شــمرد: بــازکاوی و 
بازنمایــی تکالیف و حقــوق متقابل اعضــای خانواده 
در قبال یکدیگر و جامعة مدنی، براساس معیارهای 
جامعه شناسی بومی، قوانین ملی موضوعة عرفی و 
الزم االجــرای روز و احــکام مذهب تشــیع اثناعشــری 
اســالمی، بــا توجــه بــه شــاخص های فرهنگی عصر 
پسامدرنیتة جهانی، به منظور پیشگیری از گسترش 
بیشتر فروپاشــی نهادهای خانواده در جامعة ایرانی 
کــه در عصــر فراتجدد این نهاد مقــدس رو به افول و 

فروپاشی است. 
از جملــه اهــداف جزئی آن را نیــز ارائة راهبردهای 
کاربردی قانونی، مذهبی و عاطفی و اخالقی مبتنی بر 
ارزش های اجتماعی امروز دربارة مســائل خانوادگی 
می داند و در ده فصل و فراتحلیل های مطرح شــده، 

آن ها را نقد می کند.
در بخش های نخست کتاب، بسترسازی مفهومی 
صــورت گرفتــه و اطالعــات زمینــه ای مناســبی بــرای 
بناگذاشتن مفاهیم مرتبط بعدی در اختیار خواننده 
نهاده شــده اســت. به بیان دیگر، از آنجا که شناخت 
مفهوم و کارکرد خانواده بدون درک صحیح از زندگی 

زن و مــرد و ویژگی هــای جســمانی روانی آن ها و نیز 
عوامل زمینه ای زندگی مشــترک امکان پذیر نخواهد 
بود، در فصل اول به این مسائل پرداخته شده است. 
آنچه بر استحکام اطالعات در این بخش و نیز سراسر 
کتــاب می افزایــد، حمایــت نظــرات صاحب نظــران و 
اندیشــمندان از ایــن اطالعــات اســت کــه به اشــکال 

مختلف در متن گنجانده شده اند.
پیشینة تاریخی خانواده و فرایند تحوالت آن از ادوار 
باستان تا پسامدرنیته و از زن ساالری تا مردساالری و 
سپس شایسته ساالری از مواردی است که در فصل 

دوم مورد توجه قرار می گیرند. 
فصــل ســوم به ریشــه یابی حقــوق خانــواده از آغاز 
تمدن بشر اختصاص دارد. آنچه در این فصل درخور 
مالحظه می نماید، اطالعاتی است که دربارة تعریف 
لغــوی و اصطالحــی حقــوق، منابــع حقوق خانــواده، 
انــواع حقوق خانــواده و حقوق خانــواده از نظر ادیان 
و آیین هــا در اختیــار خواننــده قــرار می گیــرد. حقوق 
خانــواده در ایــران باســتان و نیــز از دیــدگاه ارســطو، 
رواقیون، سیسرون، افالطون و ...، حقوق خانواده در 
دین اسالم، با تکیه  بر آیات و احادیث و روایات و نیز 
در اعالمیة حقوق بشر و سایر معاهدات بین المللی 
پــس از رنســانس تــا دوران پســامدرنیته، از دیگــر 

مباحثی هستند که در فصل سوم آمده اند.
در فصل چهارم، شــاخص های سالمت خانواده در 
عصر پســامدرنیته بررسی شــده است. در این فصل 
دربارة تأســیس سازمان بهداشت جهانی و عضویت 
ایــران در آن ســخن گفته شــده و بــر باالرفتن معدل 
عمــر انســان ها، کــه حاصل فعالیــت این ســازمان و 

دولت های عضو آن است، تأکید شده است.
فصــل پنجــم بــه ازدواج و رویکردهــای تاریخــی، 
عاطفــی، شــرعی و حقوقــی آن و نیز اقســام ازدواج و 

مؤلف: دکتر سیدحسن اسعدی 
و دکتر نگار اسعدی
ناشر:  انتشارات انجمن اولیا و مربیان
چاپ اول: 1395

حقوقمتقابل
اعضایخانواده
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تعدد زوجات اختصاص دارد. در این فصل تاریخچه ای 
مختصر از ازدواج، رویکردهای متفاوت به آن، از جمله 
رویکرد شــرعی، با تکیه بر روایــات و احادیث متقن و 
آیاتی از قرآن مجید مطرح شــده اســت. عالوه براین، 
دربــارة ازدواج دائــم و مــدت دار و احکام تعدد زوجات 
و ظرایــف هر یک ســخن به میان می آیــد و این موارد 
از منظر اسالم و نظام حقوقی آن بررسی می شود؛ از 
جمله، به مادة 16 قانون حمایت خانواده دربارة شروط 

اجازة ازدواج مجدد اشاره می شود.
در فصــل ششــم، تکالیــف و حقــوق مشــترک زن 
و شــوهر بــا رویکردهای عاطفی و شــرعی و حقوقی 
بررســی شــده اســت که بسترســاز آن، توجه به کفو 
بودن همسران، شناسایی همسر قبل از خواستگاری، 
ســالمت جســمی و روانــی زوجیــن و بلوغ جنســی و 

عقلی زوجین برای ازدواج است. 
فصل هفتم کتاب با عنوان »جایگاه و حقوق زن در 
خانــواده و جامعة مدنی ایــران« به حقوق عرفی زن 
در ارتباط با ازدواج، و حقوق شــرعی و قانونی زن در 
خانــواده و جامعــة مدنی می پردازد و دربــارة مواردی 
چــون جهیزیــه، مهریه و پیشــینه و فلســفة برقراری 
آن، میــزان مهریــه و قوانین مدنــی آن، نفقه و معنا 
و مفهــوم آن از دیــدگاه فقهــای شــیعه و نیز تعریف 
حقوقــی نفقــه در قوانیــن ایــران و کشــورهای دیگر، 
مــوارد پرداخــت نفقــة زن و شــرایط وجــوب آن و نیز 
ضمانت اجرای کیفری نفقه و نفقه در طالق ســخن 

می گوید.
در فصل هشــتم با عنوان »حقوق شــوهر بر زن« 
دربــارة حــق شــوهر در مورد تمکین زن، حق شــوهر 
در تعییــن مســکن، حــق فســخ نــکاح بــرای شــوهر، 
حقــوق شــرعی، اخالقــی، عاطفی و عرفی شــوهر بر 
زن، همراه با تطبیق حقوقی و نظریه های ادارة کلی 

حقــوق قــوة قضاییــه، مواد قانونــی و آیــات و روایات 
ســخن به میان آمــده و در پایان دربــارة عدة وفات و 

احکام آن توضیحاتی داده شده است.
فصــل نهــم کتاب بــه حقوق فرزنــدان بــر والدین و 
حقــوق والدیــن بــر فرزنــدان اختصــاص دارد. در این 
فصــل، نخســت اطالعاتــی دربارة جمعیت کشــورها 
و رشــد آن هــا و نیــز برنامــة تنظیــم خانــواده در ایــن 
کشــورها و از جمله ایران مطرح شــده است. سپس 
موضوع تولید فرزند و بقای نسل انسان بررسی شده 
و آنگاه مهم ترین زیرساخت ها و حقوق فرزند از آغاز 
ازدواج والدین تا هنگام تولد در اسالم و حقوق ایران 

مطرح شده است.
در فصل دهم کتاب که به موضوع طالق و اقســام 
آن اختصــاص دارد، تعریــف لغــوی طــالق، وضعیت 
حقوقــی آن در کشــورهای مختلــف، طــالق در ایران 
باســتان و ادیــان گوناگــون و طــالق در حقــوق ایــران 
بررســی و مواد قانونی و احکام شــرعی مرتبط با آن 
مطرح شده است. انواع طالق، انواع دادخواست برای 
طــالق در قوانیــن ایران، حضانت فرزندان و وکالت و 
تفویض حق طالق به زن از موارد دیگری هستند که 

در این فصل دربارة آن ها سخن گفته شده است.
پــس از فصــل دهــم کتاب، نمایة یکم شــامل متن 
کامــل طــرح جامع جمعیت و تعالی خانــواده و نمایة 
دوم دربردارنــدة مکاتبات مربوط به پژوهش منتهی 
بــه تحریر کتاب، آمده اســت. کتاب »حقوق متقابل 
اعضــای خانــواده« به عنــوان یک کتاب مرجــع حاوی 
اطالعاتــی ارزشــمند و بــه روز اســت و پژوهشــگران، 
دانشجویان و عالقه مندان به حوزه هایی چون فقه و 
حقوق و نیز خوانندگان معمولی که در جست وجوی 
کسب اطالعات در موارد مرتبط اند، با مراجعه به آن، 

به پاسخ سؤاالت خود دست خواهند یافت.

دکتر سیدحسن 
اسعدی در پیشگفتار 

کتاب با تأکید بر 
فراوانی آثار مکتوب 
و غیرمکتوب دربارة 
خانواده، به ضرورت 

استمرار فعالیت 
فرهنگی در رابطه با 
نهاد خانواده اشاره 

می کند
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گفت وگو

کثرت در عین وحدت
نگاهیکوتاهبهکتابچندفرهنگیدرنظامهایآموزشیدرگفتوگوبادکتراکبررهنما

اصغر ندیری

اشاره
در نظام تعلیم وتربیت کشــورها، نگاه به حوزة چندفرهنگی از منظر برنامة درســی حائز اهمیت ویژه اســت. در حقیقت 
وجــود تنــوع فرهنگــی واقعیتی انکارناپذیر اســت. از ایــن رو، با توجه به جایگاه آموزش چندفرهنگــی و کثرت گرایی در این 
حوزه، معرفی تطبیقی چندفرهنگی در مجموعه های آموزشــی کشــورهایی مانند ایران، آلمان و اســترالیا می تواند مفید 
باشــد. از آنجــا کــه کتابــی با عنوان »چندفرهنگی در نظام های آموزشــی با رویکرد تطبیقی«، از انتشــارات »آوای نور« در 
مجموعة »ســازمان دهی منابع آموزشــی مکتوب« دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی ارزیابی و مورد توجه قرار گرفته 
اســت، گفت وگویی با نویســندة آن، آگاهی دکتر اکبر رهنما، ترتیب داده ایم. وی دانشــیار رشتة فلسفة تعلیم وتربیت در 
دانشگاه شاهد است و حدود 30 سال تجربة آموزشی و پژوهشی دارد. در ادامه نظر خوانندگان گرامی را به مشروح این 

گفت وگو جلب می کنیم.

آقایدکتررهنما،ضمنتشــکرازحضورشــما
درایننشست،درصورتامکانازسابقهومفهوم

»آموزشچندفرهنگی«بفرمایید.
بعد از جنگ جهانی دوم و بر اثر مهاجرت هایی که 
به وسیلة ملل گوناگون به ویژه به اروپا، ایاالت متحده 
و اســترالیا صورت گرفت و در اثر توســعة آزادی های 
سیاســی و اجتماعــی در کشــورهای غربــی، توجه به 
انتظارات و مطالبات اقوام و ملل که به  نوعی اقلیت 
به شــمار می رفتنــد. )و از نظــر آموزشــی و فرهنگــی 
اختــالط صــورت پذیرفته بــود( در ســطح جهان مهم 
تلقــی شــد تا جایی که امــروزه یکی از شــاخصه های 
اصلی توســعه یافتگی محســوب می شــود. در کشور 
ما به علت عدم مهاجرپذیری به شکل گفته شده در 
باال، به این مقوله چندان توجه نشده است. در نتیجه 
بایــد از آموزش زبان مــادری و خصوصیات اقلیمی و 
فرهنگــی متفــاوت اقــوام ایرانــی در برنامــة درســی 

مدرسه ها شروع کنیم.

جامعــهونظــامآموزشــیمــاچــهنیــازوچــه
دیدگاهیبهموضوعچندفرهنگیدارد؟

ضرورت توجه به آموزش چندفرهنگی در کشور ما 
از آن جهــت مطــرح اســت که فرهنگ ایرانی شــامل 

خرده فرهنگ هــا، قومیت هــا، نژادهــا، و زبان هــا و 
گویش های گوناگونی اســت. پیداست، آموزش های 
تک فرهنگی در کشورهایی نظیر ما وافی به مقصود 
نیســتند و ضروری اســت که به الزامات آموزش های 
چندفرهنگــی در ایران توجه شــود. چــرا که توجه به 
این مؤلفه می تواند گامی به ســوی عدالت آموزشــی 
مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی  کــه  باشــد  تربیتــی  و 
آموزش هــای چندفرهنگــی و در نظر گرفتــن تنوع و 

تکثر دیدگاه های فراگیرندگان است.
نظــام  آلمــان،  جامعــة  در  مثــالً  راســتا  ایــن  در 
کــه در آن »تنــوع  آموزش وپــرورش طــوری اســت 
فرهنگی« پذیرفته شــده اســت. تســهیالت تابعیت 
آلمانــی ســبب شــده اســت، نســل دوم مهاجــران 
کشــورهای بلوک شــرق در آلمان باقــی بمانند، ولی 
در عیــن حــال میــراث فرهنگــی و زبانشــان را حتــی 
پس از چندین سال اقامت در آلمان، حفظ کنند. در 
این کشــور، به جز مدرسه های ابتدایی، انواع دیگری 
از مدرســه ها وجــود دارنــد کــه برنامه های آموزشــی 
متفاوتی ارائه می دهند. یا در استرالیا که قومیت های 
متنوعــی را در خــود جــای داده، از اواخــر دهــة 1990 
نظام آموزشی به سرعت تغییر کرده و امروزه استرالیا 
از نظــر آموزش هــای چندفرهنگــی به گونــه ای شــده 

آموزش های 
تک فرهنگی در 
کشورهایی نظیر 
ما وافی به مقصود 
نیستند و ضروری 
است که به الزامات 
آموزش های 
چندفرهنگی در 
ایران توجه شود. 
چرا که توجه به این 
مؤلفه می تواند گامی 
به سوی عدالت 
آموزشی و تربیتی 
باشد
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است که هر شخص از هر نژادی خود را یک شهروند 
استرالیایی می داند.

و دانشــگاهها در بــهموضــوعچندفرهنگــی 
اهمیــت چقــدر مــا آموزشوپــرورش بهخصــوص

میدهند؟اینموضوعاکنونچهجایگاهیدارد؟
بــا توجــه به اینکــه جامعــة ایــران نیــز در برگیرندة 
فرهنگ هــا و قومیت هــای مختلف اســت، در مقولة 
تنــوع قومــی و زبانــی در جهــان، بــا 64 هماننــدی در 
رتبة شانزدهم جهانی قرار می گیرد. ایران جامعه ای 
چندقومیتی است و به طور طبیعی این تنوع فرهنگی 

باید در برنامه های آموزشی مدرسه ها لحاظ شود.

آیارسیدنبهعدالتآموزشیتنهاباشناخت
مؤلفههایچندفرهنگیمحققمیشود؟

از  برخــورداری مســاوی  یعنــی  عدالــت آموزشــی 
امکانات و فرصت های آموزشــی یکســان برای افراد 
جامعــه از هــر قومیــت و نژادی، در ســطوح گوناگون 
آموزش، از پیش دبستان تا سطوح عالی دانشگاهی.

یکــی از راه هــای مؤثــر و مفیــد رســیدن بــه عدالت 
آمــوزش، توجــه بــه خواســته ها و نیازهای آموزشــی 
اهمیــت  ولــی  اســت.  آحــاد شــهروندان  تربیتــی  و 
موضــوع در آن اســت کــه چــون یکی از رســالت های 
آموزش وپرورش نهادینه سازی ابعاد متفاوت زیست 
انســانی اســت، باید در نظام های آمــوزش این مهم 
دنبال شود. یعنی عدالت آموزشی و تربیتی به عنوان 
یک نهاد اجتماعی و فرهنگی پذیرفته و از طریق نظام 
آموزشی به یک رویة اجتماعی و رفتاری تبدیل شود.

آیــابارعایتمؤلفههایچندفرهنگیوشــاید
بــهعبــارتدیگــر،»تمرکززدایــی«،بــهبرابــریدر

فرصتهایآموزشیمیرسیم؟
بــا رعایت مؤلفه های آمــوزش چندفرهنگی در زیر 
نظام های تربیت معلم، آموزش ابتدایی، برنامه های 
راهبردهــای  در  تحصیلــی  ارزشــیابی  و  درســی 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، می توان به برابری 
فرصت هــای تحصیلــی نزدیک شــد و گامی در جهت 
بســط عدالــت آموزشــی برداشــت. الزم به یــادآوری 
اســت، جزئیات راهبردهای یاد شــده به تفصیل در 
کتاب چندفرهنگی در نظام های آموزشی آمده است.

آقــایدکتــردرانتهــااگرکتابهــایدیگریدر
زمینهمسائلپژوهشیوآموزشیدارید،نامآنها

رابفرمایید.

ترجمــه ای  و  تألیفــی  کتاب هــای  از  عنــوان  چنــد 
بنــده عبارت انــد از: 1. مکاتــب فلســفی و نظریه های 
 .3 مــدارس؛  در  روانــی  بهداشــت   .2 تربیتــی؛ 
روان شناســی شــناختی؛ 4. جایگاه اخالق و ارزش ها 
در تعلیم وتربیت؛ ۵. تطبیق تربیت اخالقی از دیدگاه 
کانــت و خواجــه نصیرالدیــن طوســی؛ 6. درامدی بر 
تربیت اخالقی؛ 7. یادگیری انسان، رویکردی کل گرا؛ 
8. هنــر و تعلیم وتربیــت؛ 9. درامــدی بــر مدیریــت 
مدرســه محور؛ 10. بومی ســازی آمــوزش فلســفه به 

کودکان.
در ایــن فرصــت از خانــم رعنــاصبــاغاســماعیلی و 
آقای حامدبخشــی که در تألیــف این کتاب مرا یاری 

کرده اند، سپاس گزاری می کنم.
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معرفی کتاب

معصومه خیرآبادی

گرمی دور هم بودن
چند دانشــمند برجســتة زن در رشــته هایی مانند 
علوم تجربی، ریاضی، پزشــکی یا مهندســی داریم؟ 
ســهم زنــان در پیشــبرد علــم چقــدر اســت؟ کتــاب 
»زنان در علم« به این پرسش ها پاسخ داده است.

ایــن کتــاب بــه زندگی نامــه و آثار ۵0 زن پیشــگام 
در رشــته های گوناگون علوم پرداخته است. بیشتر 
مــا مــاریکــوریرا به عنوان فیزیکدان و شــیمی دان 
زن می شناسیم و دربارة زندگی او اطالعاتی داریم. 
امــا دربــارة دوســت او هرتــاآیرتون یا زنــان دیگری 
همچــون لیــزمایتنز،امــینوتر،آلیسبــال،گرتی
کــریوماریــاگوپرتمایــر که در همــان زمینه های 
علمــی تأثیرگــذار بوده انــد، چیــز زیــادی نمی دانیم. 
مطالعة این کتاب به دانش آموزان اطالعات جالبی 
دربــارة زنانــی بــزرگ و گمنــام ارائــه می کنــد کــه از 
زمان های بسیار دور تا دوران معاصر بر تاریخ علم 

تأثیر گذاشته اند.
مقدمة کتاب به مشکالتی اشاره می کند که زنان 
دانشــمند بــرای پیشــبرد هدف هــای خــود بــا آ  ن ها 
مواجه بوده اند؛ مشکالتی که ریشه در کج اندیشی ها 
و تبعیض هــا داشــته اند. مــریآنینگ با فقر دســت 
و پنجــه نرم کــرده و طبق اعتراف مجلــة بریتانیایی 
»تاریخ علم«، بزرگ ترین فسیل شناســی شــده که 
دنیــا بــه خــود دیده اســت. بــا وجــود این، بــه دلیل 
زن بودن، اجازة انتشــار نوشــته هایش را نداشــته و 
مقاالتــش را بــا نــام مســتعار چاپ می کرده اســت. 
الیزابتبلکول را نیز از کالس کالبدشناسی اخراج 
کردند و به هرتاآیرتون اجازة ســخنرانی در انجمن 
ســلطنتی داده نشــد. برخــی از این زنــان، همچون 
هدی المار علم را بر شهرت سینمایی ترجیح دادند 
و برخــی همچــون ماری کوری، در این راه جان خود 

را فدا کردند.
این زنان جسور در راه علم خطر کردند و بر مشکالت 
پیروز شــدند. خالقیت، پشــتکار و عشــق به دانســتن 
بزرگ تریــن ابزارهایــی بوده انــد کــه آن هــا در اختیــار 
داشــته اند. خوانــدن این کتــاب نه تنها بــرای دختران 
نوجــوان الهام بخــش اســت و نمونه های ملموســی از 

زنانــی را بــه آن هــا ارائــه می کنــد که با سخت کوشــی 
توانســته اند در زمینه هــای متفــاوت علمــی پیشــرو 

باشند، بلکه برای پسران نیز آموزنده است.
قهرمانــان ایــن کتــاب بــه زمان هــا و مکان هــای 
متفاوتی، از مصر باستان و چین گرفته تا لهستان، 
انگلســتان، ایتالیــا، آلمــان و ایــاالت متحــدة آمریکا 
تعلــق داشــته اند. یکــی از زنــان غرورآفریــن ایــن 
کتاب متعلق به کشــور عزیزمان ایران اســت: مریم
میرزاخانــی ریاضیــدان بزرگی که در نســخة ترجمه 

شده، تصویر او روی جلد کتاب آمده است.
ذکر فعالیت ها و دستاوردهای قهرمانان در حاشیة 
کتاب همراه با تصویر، به جذابیت و انتقال مطلب 
کمک کرده اســت. از آنجا که نویسنده، تصویرگری 
کتــاب را نیــز شــخصاً انجــام داده، بیــن تصویرها و 
متن هماهنگی بیشتری ایجاد شده است. عالوه بر 
نمایه و واژه نامة توصیفی که دسترسی به اطالعات 
ارائــة  بــرای مخاطبــان آســان ســاخته،  را  کلیــدی 
تصویــری برخــی مفاهیــم، همچون جــدول زمانی، 
وســایل آزمایشــگاه و آمــار حضور زنــان در علوم به 
صــورت نمودارهــای گویــا نیــز تأثیرگــذاری کتاب بر 
ذهن مخاطبان را بیشــتر کرده اســت. نویســنده در 
پایــان کتاب، به معرفی منابــع پرداخته و نوجوانان 
عالقه مند را به مطالعه تشــویق کرده اســت. از این 
کتــاب ترجمــه ای ســلیس و روان به عمــل آمده که 
نقطة قوت نســخة فارســی آن به شــمار می آید. از 
نکات قابل توجه کتاب، نقل جمله هایی از قهرمانان 
اســت کــه روحیــات و باورهــای آن هــا را توصیــف 
می کند: »باید باور کرد/ زنان همانند مردان اند/ آیا 
متقاعد نشده اید که دختران هم می توانند قهرمان 
باشــند؟« این شــعر را وانجناآی، منجم، شــاعر و 

ریاضی دان چینی سروده است.
خوانــدن کتــاب »زنــان در علــم« از دو جنبه برای 
دانش آمــوزان اهمیــت دارد: آشــنا کــردن آن هــا بــا 
شــخصیت های تأثیرگــذار علمــی و از آن مهم تــر، 

ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در دختران.

مؤلف: راشل ایگنوتوفسکی
مترجم: ماندانا فرهادیان
ناشر: انتشارات فاطمی )کتاب طوطی(
چاپ اول: 1397

زناندرعلم

دانشمندانزنباارادههاییقوی
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یادبود

واقعی تر از 
واقعیت

نگاهیبهزندگیزندهیادحسنساالریودغدغههایش

بهروز رضایی کهریز

ســاعت 30: 2 بامداد روز 19 دی ماه 1398، اتوبوســی که از تهران به ســمت گنبد کاووس در حال حرکت بود، در محدودة »خطیر کوه« به دلیل 
نقص فنی در سیستم ترمز به دره سقوط کرد و بر اثر آن، 20 مسافر جان باختند؛ یکی از آن مسافران زنده یاد حسن ساالری بود. حسن ساالری 
یکــی از نویســندگان خوش نــام در حــوزه تألیــف و ترجمــة کتاب های آموزشــی کــودکان و نوجوانان بود. او در ســال های اخیر، پــای ثابت نامزدهای 
جشنواره های تاب و یکی از برگزیدگان تقریباً همیشگی »جشنوارة کتاب رشد« بود. او چند سال مدیر داخلی »مجلة رشد زیست شناسی« و در 
اواسط دهة 1380، مدتی نیز مشاور علمی ـ آموزشی مدیر کل »دفتر انتشارات و فناوری آموزشی« بود. البته طی این سال ها با دیگر مجله ها رشد 

نیز همکاری هایی داشت.

کلیددانش
انتشــار دانشــنامة »کلید دانــش«، افــزون بر آنکه 
اثــر عمیقــی بــر تولیــد دانشــنامه های بعــد از خــود 
به جــا گذاشــت، مســیر زندگــی خودســاالری را هــم 
دســت خوش تغییری اساســی کرد. شــکل گیری این 
دانش نامه، مدیون همکاری حسن ساالری به عنوان 
مترجم و نویسندة عالقه مند، با »انتشارات طالیی« 
بــود. آن هــا بــا تغییــر تقریبــاً نیمــی از مطالــب ایــن 
مجموعة 800 صفحه ای، به آن رنگ بومی بخشیدند.

عالقة ساالری به نوشتن برای کودکان، ظاهراً ریشه 
در آشــنایی اش بــا آثــار شــادروان ایــرج جهانشــاهی 
داشــت که از پیشــگامان ادبیــات کــودک و نوجوان و 
از بنیان گــذاران مجله هــای پیک )رشــد کنونــی( بود. 
آثــار او در وجود ســاالری به این حــس دامن زده بود 
کــه نوشــتن مطالب غیرداســتانی، به عنــوان یک کار 
حرفــه ای، یکــی از نیازهای بنیادی جامعــه ما و کاری 

بسیار ارزشمند و پایه ای است.

تاریخعلم
او که بیشتر سال های عمرش را به نوشتن و ترجمه 
کردن دربارة رشتة دانشگاهی اش، »زیست شناسی« 
گذرانده بود، بعد از کلید دانش به حوزة بزرگ تری پا 

گذاشــت که البته بــه دغدغه هایش در حــوزة دانش 
هــم پاســخ مــی داد و این حــوزه، »تاریخ علــم« بود؛ 
حــوزه ای کــه عطــش او را به دانش و تاریــخ هر دو با 

هم فرو می نشاند.
از نظــر او، تاریــخ علــم نقش شــایانی در شــناخت 
سرشت علم دارد. می گفت: »من به عنوان آموزشگر 
بــه کاربــرد آن در آمــوزش  علــوم، بیــش از همــه 
علــوم توجــه دارم«. بــر ایــن بــاور بــود که تجربــة راه 
رفتــه، می توانــد بــه ترســیم نقشــة راه آینــده کمــک 
کنــد. دانش آمــوز بــا خوانــدن تاریــخ علــم،  روش کار 
دانشــمندان را و راز کامیابی ها و ناکامی های آنان را 
می آمــوزد و بــرای ایفــای نقش واقعــی در این زمینه 
آماده می شود. از دید او، مطالعة تاریخ علم بهترین 
راه برای پرورش انســان های دانشــمند و اندیشــمند 
است؛ زیرا در اینجا علم همراه با تجربه، و به عبارت 
دیگر، واقعی تر و با همة ابعاد، در برابر چشم خواننده 

قرار می گیرد.
وقتــی کســی مقالــه یــا کتابــی را در تاریــخ علــم 
می خواند، در پایان حس می کند چیزهای تازه ای به 
دست آورده و تجربه های تازه ای اندوخته است؛ حتی 
اگر از نکات تخصصی آن علم چیزی نداند. ســاالری 
در پــی آن بــود کــه زندگــی دانشــمندان را در بســتر 

می گفت: »من 
به عنوان آموزشگر 

علوم، بیش از همه 
به کاربرد آن در 

آموزش علوم توجه 
دارم
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جامعه به تصویر بکشد و مخاطب را به چهرة واقعی 
دانشــمندان نزدیک کند. خالصة حرفش این بود که 
ما تا به امروز بیشتر به خود موضوع توجه کرده ایم تا 

شیوة پرداختن به موضوع.

کارهایتازه
زنده یاد ساالری این دغدغة تازه را در وبگاه »جزیرة 
را  کاغــذی  نشــریات  محدودیت هــای  کــه  دانــش« 
نداشت، با فراغ بال کامل دنبال می کرد. البته آن گاه 
که مطالعاتش در جایی به حد قابل قبولی می رسید، 
در قالــب کتابی پیراســته از آن پرده بــرداری می کرد. 
»مجموعــة دانشــوران« )ترجمــه و تألیــف( حاصــل 
ایــن بــاور بــود. نکتــة مهمی کــه نباید از آن گذشــت، 
این بود که در نوشــتن می کوشــید، در عین حالی که 
کتــاب را از اطالعــات به دردنخــور و آمیخته به تردید 
نینبارد، از دانستنی های الزم هم چیزی را کم نگذارد. 
از ایــن رو بــود کــه تبدیل شــده بود به یــک پای ثابت 
همة جشــنواره هایی که به نحوی پیرامون کتاب برپا 
می شد؛ چون تقریباً همیشه یکی از جایزه ها متعلق 
بــه او بــود؛ از کتــاب ســال گرفته تا کتاب فصــل، و از 
جشــنوارة کتاب رشد گرفته تا »جشنوارة قلم پرندة 
کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان«. پایگاه 
»جزیرة دانش« نیز که تقریباً فقط توسط شخص او 
گردانده می شد، عنوان برگزیدة دهمین دورة جایزة 

ترویج علم ایران را به دست آورد.
حاصــل عمــر نســبتاً کوتاه و 46 ســاله اما پربــار او، 
صدهــا مقالــه )ترجمه یا تألیف( و ده ها کتاب اســت 
و از بیــن کتاب هایــی که نوشــته بود، می شــود گفت 
بیشترین دلبستگی را به »مجموعة دانشوران دیروز 

و امروز« داشت.

آخریندیدار
در آخرین دیدارمان که روز 19 آذر، در مراسم پایانی 
هفدهمین جشنوارة کتاب رشد بود و او توانسته بود، 
دو جایزه از این جشنواره بگیرد، خودش گفت، برای 
جایــزة خوارزمی که یکــی از عنوان های این مجموعه 
اســت، خیلی بیشــتر خوش حال است؛ چون برایش 
زحمت زیادی کشیده بود. او در قالب همین مجموعه 
کتاب هایــی را دربارة ابن ســینا، دهخــدا، امیراعلم و 

دیگران منتشر کرده بود.

جایزهها
ایشــان تقریبــاً در همة جشــنواره های کتاب رشــد 
جایــزه ای را بــه خود اختصاص می داد:  در جشــنوارة 
هشــتم )1389(، بــرای ترجمة »دانشــنامة تصویری 
نوآمــوز« )نشــر افــق( و در جشــنوارة نهــم )1390(، 
و  اخترشناســی  اســتاد  »بیرونــی،  ترجمــة  بــرای 
جغرافیا« )نشــر فاطمی( مورد تقدیر قرار گرفت. در 
جشــنوارة یازدهــم، بــرای کتــاب تألیفــی »در کالس 
درس کاشــانی«، در گــروه داوری ریاضــی، و ترجمــة 
مجموعة 12 جلدی »آشنایی با منظومة خورشیدی« 
در گــروه داوری علــوم تجربــی )هــر دو از انتشــارات 
مدرســه( عنوان تقدیری جشــنواره را به دســت آورد. 
در ســیزدهمین جشــنواره، کتــاب »خزنــدگان« او از 
مجموعــة آشــنایی با جانوران )نشــر مدرســه( عنوان 
برگزیده را به دســت آورد و آخرین بار در هفدهمین 
جشنوارة کتاب رشد، دو جایزه گرفت: یکی به دلیل 
تألیف کتاب »خوارزمی« او )انتشارات محراب قلم( 
که برگزیدة گروه ریاضی شــد، و دیگری برای ترجمة 
»دانشنامة تصویری بریتانیکا« )انتشارات شهر قلم( 

که در گروه علوم تجربی مورد تقدیر قرار گرفت.

آخرینعکس
گرفتــن  بــرای  پرســیدم  شــوخی  بــه  او  از  وقتــی 
جایزه های بعدی چه نقشه ای دارد، و منظورم این بود 
بدانم چه کار تازه ای در دست نوشتن دارد، خندید و 
گفت که فعالً با همین پروژة دانشوران دیروز و امروز 
سرگرمم. در وقت کمی که آن روز داشتیم، توانستیم 
عکســی با هم بگیریم؛ بدون آنکه بدانم این آخرین 

عکسی است که با او می گیرم.

بعدازتحریر
روز 29 بهمن، مراســمی در پردیس علوم دانشگاه 
تهــران، بــه یــاد ایــن نویســندة ارزشــمند برپــا شــد. 
ســخنانی که در آن مراســم گفته شــد، نشان می داد 
که همه متوجه کوشــش های ســاالری برای آشــنایی 
کودکان و نوجوانان این ســرزمین با دانش هســتند. 
انجمن زیست شناسی نیز گفت که برای قدردانی از 
کوشــش های او، جایــزة ســاالنه اش را به نام حســن 
ســاالری در نظــر گرفته اســت که با همــکاری »خانة 
کتــاب«، آن را بــه بهترین اثری که در همگانی کردن 

علوم نوشته شده باشد، اهدا خواهد کرد.

نکتة مهمی که نباید 
از آن گذشت، این 
بود که در نوشتن 
می کوشید، در عین 
حالی که کتاب 
را از اطالعات به 
دردنخور و آمیخته 
به تردید نینبارد، از 
دانستنی های الزم 
هم چیزی را کم 
نگذارد
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