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براساس آمارهای منتشر شده خانه کتاب تعداد عناوین کتابهای کودک و نوجوان در آذرماه امسال  ۲۶درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش
داشته است .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،در آذر ماه امسال هزار و  392عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان منتشر شده است .از این میان  855عنوان
کتاب تالیفی و  537عنوان ترجمهاند .شمار عناوین منتشر شده کتابهای کودک و نوجوان نسبت به سال گذشته  26درصد رشد داشته است.
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رشد  ۲۶درصدی درتعداد
عناوین کتاب کودک و نوجوان

گفتوگویی با «جواد محقق» نویسنده ،شاعر و روزنامه نگار به بهانه انتخابش به عنوان دبیر علمی جشنواره شعر فجر

خانه ایکهآشپزخانه دارد،بایدکتابخانه هم داشته باشد
به عنــوان یک معلــم چطــور زندگــی در کنار کــودکان و
نوجوانان شما را شیفته نوشتن برای این رده سنی کرد؟

من جــزو معــدود معلمانــی هســتم کــه در همــه دوره های
تحصیلــی تدریــس کــرده ام .هم در مــدارس شــهری و هم
روستایی .هم داخل کشــور و هم در خارج کشور .به همین
دلیل تجربه حضور در همه دوره هــای تحصیلی را دارم .اما
بیشتر در دوره راهنمایی و دبیرســتان بوده ام .عالقه من به
نوشتن و شعر از دوران کودکی وجود داشت و به شاعران آن
موقع عالقه زیادی داشــتم و آثار آن ها را مطالعه می کردم.
به همین دلیل آرام آرام با بعضی از شــاعران و نویســندگان
ارتباط پیدا کردم و توانســتم دســت به قلم شــوم و بنویسم.
بعدها هم خودم انجمن ادبی تاســیس کردم و کسانی را که
طبع شعر داشتند دعوت به همکاری کردم.
از میان این همه آثار خواندنی و متنوعی که تا امروز منتشر
کردید کدام یک برای تان بیشتر از همه ماندگار بوده است
و بیشتر به آن عالقه دارید؟

با توجه به این که جمعیت کشور ما
از سال های قبل از انقالب تقریبا دو
برابر شده اکنون حدود چندین برابر
آن زمان کتاب منتشر می شود .فارغ
از همه این ها قبل از انقالب تعداد
نویسندگان کودک و نوجوان مطرح
در کشور از تعداد انگشتان دست هم
تجاوز نمی کرد در حالی که امروزه
بیش از  400یا  500شخصیت مطرح
با چندین اثر متنوع و خوب وجود دارند

مصطفی میرجانیان« -جواد محقق» از آن هایی اســت کــه خیلی از ایرانی هایی که اهــل مطالعه ماهنامه
های رشد بوده اند خاطره های زیادی با او دارند! او یک نویسنده ،شاعر و روزنامه نگار با سابقه است که به
عنوان معلم در آموزش و پرورش خدمت کرده و به دلیل سابقه فعالیت های درخشان فرهنگی و مطبوعاتی
سردبیری ماهنامه «رشد معلم»« ،رشد نوجوان» و فصلنامههای «جوانه» و «رشد آموزش هنر» را هم برعهده
داشته است .همکاری او با بیش از  80مجله و روزنامه ،تأسیس انجمن ادبی میالد (نخستین انجمن ادبی
استانی بعد از انقالب) ،برگزاری دهها شب شعر و کنگره علمی و فرهنگی ،داوری جشنوارههای گوناگون
کتاب و مطبوعات ،ویراستاری دهها عنوان کتاب و مجله و خیلی از فعالیت های فرهنگی درخشان دیگر
از فعالیت های درخشان و مهم جواد محقق است .همین چند روز پیش هم طی حکمی از سوی سید عباس
صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی او به عنوان دبیر علمی جشنواره شعر فجر انتخاب شد .پرسش و
پاسخ هایی که در ادامه می خوانید حاصل گپ و گفت یک ساعته ما با اوست.

از نوجوانی و جوانی بیشــتر از همه به تاریخ و ادبیات عالقه
داشــتم .طبیعتا برای هرکســی اغلــب کارهایی کــه انجام
می دهد مورد عالقه اوست و من هم همین طور هستم .اما
اگر بخواهم از مجموعه کارهایی کــه تاکنون انجام داده ام
دوســت داشــتنی ترین اثرم را معرفی کنم می توانم بگویم
کتاب «علم و ایمــان در گفتگو با دانشــمندان» را به دالیلی
بیشتر از همه دوست دارم که انتشارات مدرسه آن را چاپ
کرده و تا جایی که اطالع دارم مورد اقبال مخاطب هم بوده
است .همچنین می توانم به کتاب «یاد ماندگار» اشاره کنم
که مجموعه مصاحبه هایی با معلمان مولف کشور است و به
آن هم عالقه زیادی دارم.

باشند آثاری را منتشر می کنند .اما این ها ماندگاری زیادی
دارند و فقط هرساله بخش قابل توجهی از کتاب کودک را
اشغال می کنند که می تواند خطر بزرگی برای نشر کودک
و نوجوان باشد .چون ممکن است کودکان و نوجوانان را از
شور و شوق مطالعه منصرف کنند.
به عنوان استاد ادبیات کودک و نوجوان خودتان در زمان
نوجوانی آثار چه کسی را بیشتر از همه دنبال می کردید؟

به نظر شما نویسنده های کودک و نوجوان چه آثاری تولید
کنند تا بــرای مخاطب کــودک و نوجوان امــروزی جذاب
باشد و او را به مطالعه ترغیب و تشویق کند؟

با همه تالشی که نویسندگان امروزی دارند باید بدانند که
دوره کودکی و نوجوانی آن ها متعلق به دو یا ســه دهه قبل
بوده و همیشــه بخشی از ســروده ها و نوشــته های آن ها به
خاطرات و نوســتالژیک های زمان خودشان بر می گردد و
نویسندگان به نوعی آن ها را باز آفرینی می کنند و به کودک
و نوجــوان امروزی تحویــل می دهند که مــی تواند خودش
جذابیت زیادی داشته باشد اما این که بخواهیم برای نسل
کودک و نوجوان امروز مطالب مفیدی تهیه کنیم الزم است
تا نویسندگان با بچه های این نســل ارتباط داشته باشند و
با حضور در محیط هایی که بچه ها هم در آن جا هســتند به
نوعی سلوک و زندگی با آن ها را درک و دریافت کنند .این
طور می تواننــد جذاب تر و با انگیزه تر بــرای آن ها مطالبی
بنویسند که با فکر و ایده آل های بچه ها منطبق باشد .البته
گاهی هم این تعامل با کودکان و نوجوانان به حوادث دیگر
بســتگی دارد که نویســنده ها در این ارتباط زبانی و درک
آن ها موفق می شوند و گاهی هم نه ،که این هم به شانس و
اقبال آن ها بستگی دارد.

فارغ از تالش نویسندگان ،خانواده و رسانه ها چگونه می
توانند کودک و نوجوان را به مطالعه تشویق کنند؟

به نظر من کودک و نوجوان امروزی اهل مطالعه نمی شــود
مگر این که مــا توصیه عملی به آن ها کنیــم ،نه صرفا توصیه
های ما توصیه هایی زبانی و شــفاهی باشد .وقتی کودک و
نوجوان امروزی پــدر و مادرش را هیــچ گاه در حال مطالعه
نمی بیند و در نشســت و برخاســت های فامیلی هیچ وقت
شاهد صحبت های علمی و ادبی در جمع خانواده و فامیل

برای این که هدیه دادن کتاب تاثیر
داشته باشد برای خود شروطی دارد؛
مثال این که اول ما ذائقه مخاطبی را که
می خواهیم به او هدیه دهیم بشناسیم و
بعد هم کتابی به او هدیه بدهیم که باعث
انگیزه دادن به فرد برای خواندن آن و
مطالعه بیشتر کتاب شود .اگر کتابی را
به او هدیه بدهیم که به آن عالقه نداشته
باشد ممکن است حتی تاثیر بدتری روی
میزان مطالعه فرد بگذارد
نباشــد طبیعی اســت که او هــم به ســمت مطالعه کشــیده
نمیشود .به هیچ وجه توصیه های زبانی و شفاهی خانواده
ها خیلی کارســاز نیســت ،چراکــه آن ها فکر مــی کنند اگر
مطالعه کار خوبی بود خود خانواده هــا این کار را انجام می
دادند .به همین دلیل اســت که بچه ها در خانواده هایی که
اهل مطالعه نیســتند معمــوال اهل مطالعه هم نمی شــوند.
عالوه بر ایــن ها متاســفانه به دلیــل این که فضــای درس و
مدرســه هایمان ،کتاب درســی محور و امتحان محور است
و نه کتابخانه محور ،بچه ها بــه مطالعه عادت نمی کنند و به
آن عالقه مند نمی شوند .به نظر من همان طور که در خانه،

آشپزخانه وجود دارد ،باید کتابخانه هم وجود داشته باشد و
همچنان که خانواده ها به کباب اهمیت می دهند ،به کتاب
هم اهمیت بدهند .خانواده ها اگر با عمل بچه ها را تشویق
به مطالعه کنند می توان امید داشت که نسل بعدی شان هم
اهل مطالعه باشــد و در غیر این صورت گفتن های شفاهی
هیچ تاثیری ندارد.
آیا نســل جدید به ســمتی می رود که به نوعــی دچار فقر
فرهنگی است؟

اصــا نمی تــوان امید داشــت کــه از طریــق فضــای مجازی
اطالعات درست و متناسب با ســن هر فرد به او منتقل شود.
نسل جدید هرروز در معرض بمباران اطالعاتی قرار میگیرد
که بسیاری از این اطالعات نه مناسب آن هاست و نه ضرورتی
برای دانستن آن ها دارد .این بمباران اطالعات اغنای کاذبی
ایجاد می کنــد که در آن فرد دچار توهم دانســتن می شــود.
فضای مجازی اطالعاتی را به ما میدهد که این اطالعات نه
قابل قبول است و نه قابل راســتی آزمایی .این توهم دانستن
برای بزرگترها هم وجود دارد؛ این توهم دانستن سد بزرگی
ایجاد می کند برای فهمیدن مطالب جدیدتر.
مهم ترین اتفاقات فرهنگی بعد از انقالب در حوزه نشــر
کتاب و مطبوعات به خصوص نشــر کــودک و نوجوان چه
بوده است؟

یکی از اتفاقات مهم بعد از انقالب ،افزایش چشمگیر تعداد
عناوین کتاب در سال های بعد از انقالب است .به صورتی
که در سال های بعد از انقالب هم تعداد عنوان کتاب های
منتشر شده و هم کیفیت آن ها افزایش قابل توجهی داشته
اســت .مثال در ســال های قبل از انقالب تمام آثار منتشــر

شــده به صورت کتاب در کشــور به  2500عنوان در سال
می رســید .در صورتی که اکنون در هر سال بیش از  65تا
 70هزار عنوان کتاب در کشــور چاپ می شود .با توجه به
این که جمعیت کشور ما از سال های قبل از انقالب تقریبا
دو برابر شــده اکنون در حدود چندین برابر آن زمان کتاب
منتشــر می شــود .فارغ از همه این ها قبل از انقالب تعداد
نویســندگان کــودک و نوجوان مطــرح در کشــور از تعداد
انگشــتان دســت هم تجاوز نمی کرد در حالی کــه امروزه
بیش از  400یا  500شخصیت مطرح با چندین اثر متنوع
و خوب وجود دارند.

به تازگی به عنوان دبیر بخش شعر جشنواره فجر انتخاب
شده اید .به نظرتان این جشنواره ها چه میزان در جامعه و
فضای شعر تاثیردارد؟

جشــنواره های شــعر شــاید در ابتدای امر تاثیر گــذاری آن
چنانی نداشــته باشــند .اما در طول ســال های مختلف در
صورتی که داوری درســتی وجود داشــته باشــد مــی تواند
تاثیر گذاری خود را نشــان دهد .همه افــراد باید برآیند این
جشــنواره را مورد توجه قرار دهند .این که در هر دوره افراد
خالق و توانایی به ادبیات کشور معرفی می شوند.
در هفتــه اهدای کتاب هســتیم .به نظر شــما هدیه دادن
کتاب می تواند به افزایش مطالعه افراد منجر شود؟

قطعا همین طور است .منتهی برای این که هدیه دادن کتاب
تاثیر داشته باشد برای خود شروطی دارد؛ مثال این که اول ما
ذائقه مخاطبی را که می خواهیم به او هدیه دهیم بشناسیم
و بعد هم کتابی به او هدیه بدهیم که باعــث انگیزه دادن به
فرد برای خواندن آن و مطالعه بیشتر کتاب شود .اگر کتابی

را به او هدیه بدهیم که به آن عالقه نداشته باشد ممکن است
حتی تاثیر بدتری روی میزان مطالعه فرد بگذارد.

هم اینک مشغول انجام چه کاری هستید؟ اگر اکنون مجله
رشد را به شما بسپارند چه می کنید؟

هم اکنون مســئول بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی ایرانیان
هســتم و در فرصت های دیگر هم مشغول سرودن و نوشتن
هستم که برایم اهمیت زیادی دارد .در زمینه مجالت رشد
از آن جایی که من با همین مجالت رشــد بازنشسته شدم و
عالوه بر آن معلم هم بودم شــاید دیگر تــوان و حوصله کافی
برای قبول مســئولیت مجالت رشــد را نداشــته باشم اما بر
فرض هم اگر این اتفاق بیفتد باید مطالعات اولیه در ســطح
زیــادی انجــام شــود و بعــد از آن اتفاقــات و تغییراتی جدی
صورت بگیرد.

آینــده ادبیات کودک و نوجــوان را چطور پیــش بینی می
کنید؟

آینــده ادبیات کــودک و نوجــوان خیلــی قابل پیــش بینی
نیســت اما قطعا همان طور که تا امروز این حوزه رو به رشد
بوده اســت از این به بعد هم رشــد خواهد کرد .قطعا با گذر
زمان شاعران و نویســندگانی ظهور و بروز خواهند کرد که
کارهای درجه یک و بــا کیفیتی انجام خواهنــد داد .در هر
دوره ای اگر فقط چند نفــر هم به این تعداد اضافه شــوند و
آثار درخشــانی بیافرینند بــرای مخاطبان این گروه ســنی
کفایت خواهد کرد .اگر چه با کمال تاسف در حوزه کودک
و نوجوان کارهای ضعیــف زیادی وجود دارد و بســیاری از
افرادی که نمی توانند کاری برای رده بزرگ ســاالن انجام
دهند با تصور این که می توانند برای کودک و نوجوان موفق

در دوره نوجوانی ما ،نویســندگان کودک و نوجوان بســیار
محدود و انگشــت شــماری وجود داشــتند .به همین دلیل
من هم مانند بیشــتر هم سن و ســال هایم عمدتا با کارهای
مخصــوص بزرگســاالن وارد فضــای مطالعه می شــدیم.
من ســعی می کردم در کنار مطالعــه آثار شــاعران معاصر،
آثــار نویســندگان کالســیک را هــم مطالعه کنم و همیشــه
تــاش میکــردم بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کنــم و از آن ها
راهنمایی بگیــرم .مثال در حوزه آثار دینی همیشــه آثار آیت
ا ...خسروشــاهی را مطالعه می کردم ،در حوزه ادبیات هم
با جنس شاعران خراسانی ارتباط بیشــتری داشتم .اما در
زمینه آثار داستانی ســعی می کردم آثار نویسندگان زیادی
را مطالعــه کنم .در کنار این ها همیشــه تالش کــرده ام آثار
نویسندگان دیگر را هم در همه زمینه ها بخوانم.
در پایان برای نویســندگان و شــاعران تازه کار توصیه ای
دارید؟

نویسندگان جوانی که به حوزه کودک و نوجوان عالقه مند
هستند حتما توجه داشته باشند که در حوزه کودک باید به
زبان بچه ها اشــراف پیدا کرد و تا حدودی از روان شناســی
کودک اطالع داشــت .آن هــا باید بــا افراد ســنین مختلف
ارتباط داشته باشــند .دنیای کودکان دنیای عجیبی است
و اصال آن هــا باید بــا کــودکان و نوجوانان زندگــی کنند تا
آشنایی دقیق تری از آن ها به دست بیاورند و به درک بهتری
از آنان برسند.
درباره بزرگ ساالن هم همین طور است .نویسندگان باید
مخاطب شان را بشناسند و بدانند که می خواهند برای چه
طبقه اجتماعی و چه ســنی بنویسند .نویســندگان باید در
کنار این که اطالعات شــان را افزایش می دهند قلم زدن را
بیاموزند و همراه با استادان این حرفه و به شکل تخصصی آن
راتمرینکنند.خوباستدرزمینههایپژوهشیوتحقیقی
هم روش های پیــدا کردن منابــع را یاد بگیرنــد .همچنین
یادگیری ویراستاری هم در کنار همه این ها در نوشتن آن ها
تاثیر زیادی خواهد داشت.
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