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تمدید اعزام به خدمت 
کنکوری ها تا اول آذر

ســردار تقی مهری، 
رئیس ســازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی 
گفت: مشموالنی که در 
کنکور سال ۹۹ شرکت 

کردند یعنی فــارغ التحصیل نیمه اول ســال ۹۸ 
هستند و برگ اعزام به خدمت شان برای ماه های مهر 
و آبان است اما قصد ادامه تحصیل دارند با در دست 
داشتن کارت شرکت در کنکور به پلیس +۱۰ مراجعه 

کنند تا اعزام به خدمت شان تا آذر ماه تمدید شود.
    

فیشینگ اطالعات با تله 
لوازم التحریر ارزان

با باز شدن مدارس، 
کالهبرداران با موضوع 
فــروش لوازم التحریــر 
ارزان قیمت، اقــدام به 
ارسال لینک های جعلی 

و هدایت کاربران به درگاه های فیشینگ بانکی برای 
سرقت اطالعات بانکی شــهروندان و خالی کردن 
حســاب آن ها می کنند. به گزارش ایسنا، یکی از 
شگردهای جمع آوری اطالعات کاربران، سایت های 
فیشینگ اســت. رصد فضای مجازی سایت هایی 
جعلی را نشــان می دهد که برای ارائه خدمات به 
کاربران، اطالعات حساب افراد را جمع آوری و از این 
اطالعات سوءاستفاده کرده یا آن را در اختیار دیگران 

قرار می دهند.
    

تکذیب مرگ ۳ جوان به سبک 
بازی نهنگ آبی

سرهنگ ساداتی، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی مازندران گفت: سن نفر از چهار جوان اهل 
و ساکن شهرستان های اصفهان، ایذه خوزستان و 
اردبیل حین شنا در منطقه ممنوعه شنا در سواحل 
محمودآباد غرق شدند. در حالی که پیشتر عنوان 
شده بود این افراد به قصد خودکشی به سبک بازی 
نهنگ آبی در دریا جــان باختند، معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی مازندران اعــالم کرد که برابر 
بررسی ها و تحقیقات از یکی از نجات یافتگان این 
حادثه، این چهار جوان که در یک بازی اینترنتی به 
نام قهرمانان موبایلی به صورت مجازی با یکدیگر 
آشــنا و برای تفریح به شهرستان محمودآباد سفر 

کردند و حین شنا دچار سانحه شدند.
    

اعالم قیمت واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های پرخطر

مدیر کل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان 
غذا و دارو، قیمت واکسن 
آنفلوآنزا برای گروه های 
پرخطر بــا ارز دولتی را 

»۴۰ تا ۵۰ هزار تومان« اعالم کرد. حیدر محمدی 
گفت: امســال برای گروه های پرخطر ۲ میلیون و 
۵۰۰هزار و برای ســایر گروه ها تعداد ۱۰ میلیون 

واکسن در نظر گرفته شده است.
    

کشف ۳۰ هزار لیتر آب معدنی 
تاریخ گذشته

رئیــس کالنتــری 
۱۷۵ باقر شهر از کشف 
۳۰ هزار لیتر آب معدنی 
تاریخ گذشــته در انبار 
فروشــگاهی در حوالی 

باقرشــهر خبر داد. خبرگزاری میزان - سرهنگ 
داوود آقازاده گفت: یازدهم شهریور ماه دو شهروند 
به کالنتری ۱۷۵ باقرشهر مراجعه و اعالم کردندکه 
تعداد قابل توجهی آب معدنی از شخصی که مالک 
فروشــگاهی اســت، خریداری کرده انــد، اما آب 
معدنی ها تاریخ گذشته است. در بررسی های اولیه 
مشخص شد که این شخص تاریخ آب معدنی ها را با 

دستگاه تغییر داده و تاریخ جدید زده است. 
    

 اعالم کف و سقف قیمت قبر 
در بهشت زهرا

 ، ل خــا ســعید 
مدیرعامــل ســازمان 
بهشــت زهــرا )س( 
بــا اشــاره به انتشــار 
آگهی هایــی دربــاره 

فروش میلیاردی قبر در بهشــت زهــرا، گفت: 
کمترین قیمت قبر بــا ارائه خدمات حدود ۶۰۰ 
هزار تومــان و باالترین قیمت قبــر ۲۰ میلیون 
تومان است. هنگامی که قیمت قبری در بهشت 
زهرا باالی ۲۰ میلیون تومان باشــد، مشــخص 

است که کالهبرداری است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

بسیاری معتقدند کتاب های ادبیات 
مدرسه فرصت طالیی برای کودکان و 
نوجوانان و برای برخی از آنها تنها فرصت 
مطالعه در طول زندگی شان محسوب 
می شــود؛ اما این فرصت مطالعاتی در 
ایران چقدر از سوی طراحان کتاب های 

ادبیات درسی جدی گرفته می شود؟
بررســی آمار پایین کتاب خوانی در 
ایران نشــان می دهد آموزش  و پرورش 
در ایجاد فرهنــگ کتاب خوانی، خوب 
عمل نکــرده و در چند دهه گذشــته 
دانش آموزان را چنــدان برای مطالعه 

بیشتر ادبیات سر ذوق نیاورده است. 
محمدرضا یوسفی، نویسنده ادبیات 
کودک و نوجوان روند تولید کتاب های 
درســی ادبیات را چنــان فاجعه آمیز 
توصیف می کند که مدعی است بچه ها 
بعد از پایان سال تحصیلی، کتاب های 
درسی شــان را پاره می کنند و در جوی 
آب می اندازند. او حتی از روند تولید این 
کتاب ها نیز گالیه کرده و گفته است که 
آموزش و پــرورش کتاب های اول، دوم 
و سوم دبســتان را به صورت مزایده به 
تیم هایی که مورد قبول خودش باشد 

واگذار می کند.
این در حالی اســت کــه ادبیات 
در دهه هــای گذشــته جدی تر در 
عرصه آموزش دیده می شــد. یحیی 
دولت آبــادی، نویســنده وقایــع 
مشــروطیت و همچنین از مؤسسان 
نهادهای نویــن آموزشــی در ایران 
خاطراتــش را از مکتب خانه هــا در 
سال های حدود ۱۲۵۰ اینگونه روایت 
می کند: »از فارســی چیزی را که به 
شوق می خواندم، کتاب موش و گربه 
بود، شــعرهای آن را حفــظ کرده و 

یگانه چیزی می شناختم که با سن و 
تحصیل من مناسب بود و آن  را دوست 

می داشتم«. 
کتاب »تاریخ ادبیات کودکان ایران« 
را که ورق می زنیم، مملــو از خاطراتی 
از این دست اســت؛ خاطراتی که اغلب 
از زبان افرادی نقل شــده که بعدها به 

سرشناسان تاریخ ایران بدل شدند. 
بی سلیقگی در گزینش

البد بســیاری که در جریان کتب 
ادبیــات مدرســه نیســتند، حضور 
نویسندگان درجه اول و شاعران بزرگ 
معاصر در کتاب های درسی را از بدیهیات 
تلقی می کنند، اما واقعیت این است که 
نام بسیاری از نویســندگان و شاعران 
معاصر کشــور در کتاب های درســی 

نیست. 
محمدجواد ناجیان، کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی و دبیر ادبیات دوره 
متوسطه معتقد اســت که کتاب های 
ادبیات چنــدان با ســلیقه نوجوانان 
امروزی تنظیم نشــده اند. او می گوید: 
»در کتاب های درسی شعر معاصر کم 
اســت و از شاعران نام آشــنای معاصر 
نامی برده نشده اســت. از ترانه خبری 
نیســت، به طنز اجتماعی حتی در حد 
گل آقا هم پرداخته نمی شود«.  او حتی به 
گزینش های نه چندان باسلیقه از متون 
کهن اشاره می کند و می گوید: »برخی 
متون کالسیکی که در کتاب های درسی 
آمده، مناسب ترین انتخاب برای ترغیب 
دانش آموز به خواندن ادبیات نیســت. 
مثال دیباچه کتاب درســی از دیباچه 
گلستان ســعدی انتخاب می شود که 
نثری دشوار دارد، در حالی که بسیاری 
از قسمت های دیگر گلستان سعدی پر از 
طنازی و رندی است، انگار مولفان بیش 
از آنچه به دنبال جذب دانش آموز برای 
خواندن باشــند، به دنبال لغت، آرایه، 

دستور زبان و... هستند«. 

ادبیات و نثر دانش آموزان
 اهمیت ادبیات فقط در موضوع و معنا 
و پیام آن نیست. این روزها که مخصوصا 
با گسترش فضای مجازی غلط امالیی 
همه جا به چشم می خورد کمرنگ شدن 
جایگاه ادبیات در نظام آموزشی هرچه 
بیشتر به چشم می آید. از معلمان ادبیات 
که بگذریم گاه حتی معلمان دروس دیگر 
هم از وضعیت نثــر دانش آموزان گالیه 
دارند و معتقدنــد، وضعیت کتابخوانی 
آنقدر خراب است که دانش آموز حتی 
مفاهیم ساده را، چه به صورت شفاهی 

و چه کتبی به سختی منتقل می کند. 
در این بــاره حمــزه صراطی دبیر 
جغرافیا می گوید: »نثر بچه های امروز 
ضعیف است، این را از نوشتار گنگ و پر 
از غلط نگارشی در ورقه های امتحان هم 
درمی یابیم. البته استفاده زیاد از تبلت 
و موبایل هم در حاد شــدن این معضل 
بی تاثیر نیست. اما معتقدم ادبیات مدرسه 
در این باره خیلی می تواند موثر باشد و با 
توجه به شرایط نسل امروز باید جدی تر 
به آن پرداخت، اما شاهدیم که ساعات 
آموزش کم شــده و از سوی دیگر درس 

امال از برنامه درسی حذف شده است«. 
ادبیات کسالت بار مدرسه

یکــی از کارکردهــای اصلــی 
شــعر و داســتان در گذشــته، جنبه 
سرگرم کنندگی آنها بود، شاهنامه خوانی 
و هزار و یک شــب خوانی، در شب های 
طوالنی زمستان، زیر لحاف کرسی های 
چهل تکه، خاطره مشترک نسل های 
پیش از ماست. این وجه سرگرم کننده 
ادبیات در کنار نکات پندآموز متون ادبی، 
راهی بود برای آموزش. اما آیا کتاب های 
درســی در دوره جدید نیز به این وجه 
سرگرم کننده توجه کرده اند؟ واقعیت 
این اســت که در ایــن کتاب ها هرچه 
بیشتر دنبال شعرها، داستان های معاصر 
و متونی امروزی که با حال و هوای زمانه 

ما بخوانند و جذاب باشــند، می گردیم 
کمتر می یابیم. 

رضا شــمس، دبیر ادبیــات دوره 
متوسطه می گوید: »یکی از مشکالت 
ما در مواجهه با کتاب های درسی ادبیات 
این اســت که شــاهدیم؛ خیلی اوقات 
دانش آموزان به درس گوش نمی دهند. 
مطالب کالس برایشــان کسل کننده 

است«.
در حالی که در برخی کشــورهای 
توســعه یافته، رمان های مهم به عنوان 
کتاب درسی در کالس ادبیات خوانده 
می شود، در ایران به سختی می توان ردی 
از ادبیات داستانی در کتاب های درسی 
یافت. گرچه در کتاب هــای جدیدی 
که نوشــته شــده، فصلی برای ادبیات 
داســتانی وجود دارد، اما به متن های 
کهنی از مثنوی مولوی، نظامی گنجوی 
و حکایتی از اخالق محسنی بسنده شده 
است. این در حالی اســت که به عقیده 
بسیاری از معلمان جا داشت که از متون 
معاصر نیز استفاده می شد و نیمی از این 
بخش به داستان ها و رمان های معاصر 
اختصاص پیدا می کرد؛ چیزی که نیاز 

امروز دانش آموزان است. 

این کارشناس ارشد و معلم ادبیات 
می گوید: » اگر کتاب های درسی ادبیات 
بتوانند در حوزه ادبیات داستانی خوب 
عمل کنند، نه تنها دانش آموزان به ادبیات 
عالقه مند می شوند بلکه در سال های بعد 
ما شاهد گسترش کتابخوانی در کشور 
خواهیم بود و چه بســا به اهداف غایی 
ادبیات و جریان بخشــیدن ادبیات در 
زندگی مردم دست پیدا خواهیم کرد«. 

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
دنیا، ادبیات را بســتری برای همدلی 
می دانند و از آن به عنــوان ابزاری برای 
کاهش تفاوت ها اســتفاده می کنند. 
شمس، به نقل از مقدمه کتاب ادبیات 
درســی مدارس کانادا می گوید: »آنها 
ادبیات را برای زندگی می دانند؛ وسیله ای 
که با آن مفاهیم واالی سیاسی، اجتماعی 
و مذهبی بــه بچه منتقل می شــود و 
به وســیله آن حس زیبایی شناســی 

دانش آموز ارتقا داده می شود«.
جای خالی هارمونی

یکی از مهمترین انتقادهایی که به 
کتاب های درسی می شود نبود توازن بین 
دروس است. کافی است که یک کتاب 
ادبیات را باز کنید و ببینید که در آن از هر 
دری سخن رانده شده، یک متن فاخر در 
کنار نثری سبک. مریم مشرف استاد زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی در 
مقاله ای در مورد کتاب های درسی آنها را 
تکه پاره های کتاب هایی فاخر توصیف 
می کند. به طوری که بچه ها نمی دانند از 
این تکه پاره ها چه چیزی باید یاد بگیرند.

گاهی قرار گرفتن متون فاخر در کنار 
متونی که غنای چندانی ندارد، این شائبه 
را در دانش آموزان ایجاد می کند که برخی 
از متن ها برای پر شدن صفحات خالی به 

کتاب اضافه شده است.
کتاب های درسی که پاره می شوند

در همین باره محمدرضا یوســفی، 
نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، درباره 
کیفیت کتاب های درســی ادبیات در 
انتقال غنای ادبیات فارسی و کمک به 
آموزش زبان و رسم الخط صحیح فارسی 
به کودکان و نوجوانان به ایســنا گفته 
است: »کتاب های درســی ما در حوزه 
داستان و شــعر به ندرت با متخصصان 
در میان گذاشــته می شــود. به ندرت 
متخصصان درباره کتاب های درســی 
نظر می دهند. چون براساس آن چه من 
شنیدم و پیگیر شدم؛ آموزش و پرورش 
کتاب های اول، دوم و ســوم دبستان را 
به صورت مزایــده به تیم هایی که مورد 
قبول خودشان هستند، می دهند؛ یعنی 
فرضا کتاب کالس سوم دبستان را به یک 
فرد می دهند، او مبلغی می گیرد تا آن را 
تولید کند، آن فرد افراد دیگری را انتخاب 
می کند، آن ها این داستان ها را انتخاب 
می کنند و می نویسند و آن جا قطعا یک 
شورای بررسی هم دارند. این روند تولید 

خیلی فاجعه آمیز است«.
او ادامه می دهد: »شما به ندرت یک 

نویسنده و شاعر حرفه ای در میان آن ها 
می بینید. یک سال که اسم رحماندوست 
بین آن ها بود، من از او سوال کردم که آیا 
او این شعرها را تایید کرده ، که گفت اصال 
نبوده است، ولی اسمش را گذاشته اند. 
در کل آموزش و پرورش این طور عمل 
می کند. برای همین است که هیچ وقت 
در فهرست نویسندگان نام حرفه ای ها 

دیده نمی شود«.
این نویسنده سپس به نحوه انتخاب 
داستان از شاهنامه برای کتاب درسی 
اشــاره و اظهار کرد: »مثال در خصوص 
انتخاب داســتان از شاهنامه، کسی که 
می خواهد ایــن را انتخــاب کند انگار 
کینه ای با شاهنامه دارد که از مجموعه 
داستان های شاهنامه رستم و سهراب را 
انتخاب می کند و از شاهنامه فرزندکشی 
ترویج می شود. حاال شما در نظر بگیرید 
که یک پسر ایرانی می خواهد با شاهنامه 
آشنا شود، با پدری روبه رو می شود که 
فرزندش را می کشــد. حتی در حوزه 
داســتان های دینی هم ســراغ آثاری 
می روند که معلم باید خیلــی آن ها را 
توضیح بدهد. شــاهنامه ده ها داستان 
شــگفت انگیز دارد اما از آن ها رستم و 
سهراب را انتخاب می کنند، علتش این 
است که آن فرد یا شناخت کافی ندارد 
یا با شاهنامه خصومتی دارد و می خواهد 
شاهنامه در ذهن بچه ها نشست نکند«. 
یوســفی با بیان این کــه ادبیات 
کودک و نوجوان اساســا محوریت 
دولتــی دارد افزود: »بــرای همین 
بچه هــا برخــالف دوره مــا وقتی 
امتحان شان را می دهند، کتاب های 
درسی را پاره پاره می کنند و آن را در 
جوی آب می ریزند، برای این که این ها 
برای بچه ها عذاب است، در حالی که 
اگر بچه در آن داستان و شعر خوبی 
بخواند، آن را در خانه حفظ می کند. 
می بینیم که این کتاب های درســی 
مثل یک دمل چرکین روی دســت 
بچه ها اســت که به محــض این که 
امتحان تمام می شود این دمل را پرت 

می کنند و این فاجعه است«.

بررسی تاثیر شأن درس ادبیات بر ترغیب دانش آموزان به کتابخوانی

فرصتیکهدرکتابهایدرسیمغفولمیماند

خبر

با گذشت سه روز از آغاز ســال تحصیلی جدید و بازگشایی 
مدارس در همه مناطق کشــور، انتقادها و اما و اگرهای زیادی 
در خصوص تاثیر برپایی حضوری کالس های درس و افزایش 
شیوع کرونا مطرح است. به طوری که روز گذشته محسن حاجی 
میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت که با توجه به بررسی های 
انجام شده تصمیم بر این شــد که برای حضور دانش آموزان در 

مدارس الزام نباشد.
از ســوی دیگر در آخرین اظهارنظرهــا، محمد طالب پور، 
رئیس بیمارستان ســینا نیر کودکان را ناقل های بسیار خوبی 
دانست و گفت: » این موضوع بیش از اینکه برای خود کودکان 
خطرناک باشد، برای والدین آنها پرخطر خواهد بود و حتی باعث 
چرخش این ویروس از طریق بچه ها بین خانواده های مختلف 

هم می شود«.
طالب پور به خبرگزاری ایلنا گفت: »از طرفی بیمارستان ما 
بخش اطفال ندارد و موارد مربوط به کودکان را به بخش اطفال 
دانشــگاه تهران ارجاع می دهیم، سیســتم تریاژ بیمارستان 
اطفال دانشگاه تهران قاعدتا باید برای پذیرش احتمالی اطفال 

و نوجوانان که از طریق مدارس آلوده می شــوند، مجهزتر نیز 
شده باشد«.

رئیس بیمارستان سینا با هشدار به والدین دانش آموزانی که 
به مدرسه می روند، بیان کرد: »ما باید بدانیم که احتمال آلودگی 
و انتقال ویروس در کودکان و بزرگسال با هم هیچ تفاوتی ندارد و 
این ویروس یک خطر بالقوه ای است که همه را تهدید می کند و 
تنها راهکار مسئله این است که فعالیت های منطقی را در شرایط 

بسیار ایمن انجام دهیم«.
طالب پور افزود: »والدین فرزنــدان خود را توجیه کنند که 
ماسک بزنند و دســتورالعمل ها را رعایت کنند، حتی وسایل 
شــخصی برای آنها تعریف کنند که در مدرســه اصال وسایل 
شخصی مثل خودکار و پاک کن از همکالسی های خود قرض 
نگیرند و تاکید کنند که این ویروس به راحتی با بی مباالتی انتشار 
پیدا می کند. اگر به کودکان درست آموزش دهیم و آنها درست 
رعایت کنند، دیگر دلیلی وجود ندارد که ریسک میزان شیوع باال 
رود، اما مسئله این است که کودکان برای رعایت دستورالعمل ها 
این جدیت را ندارند، چون حتی بسیاری از بزرگساالن هم این 

جدیت را ندارند و از گذاشتن ماسک خسته شدند، در این صورت 
چطور از یک کودک ۷ ساله انتظار داشته باشیم تا این موضوع را 
رعایت کند؟ اگر قرار است که مدارس باز شوند، الزمه  آن وقت 
گذاشــتن برای توجیه و توضیح بیشتر برای کودکان در زمینه 

رعایت پروتکل ها است«.
وی با اشاره به احتمال افزایش شــیوع کرونا در هفته های 
آینده، ادامه داد: »به دلیل سفرها در تعطیالت اخیر، اورژانس و 
بخش های بیمارستان را با وجود آن که میزان بیماران نسبت به 
دو هفته ی قبل کم شده، کامال آماده کردیم و منتظر پیک بعدی 

هستیم، ولی باید بدانیم که هیچ کدام قابل پیش بینی نیست.
اتفاقی که در این چند ماه برای کادر درمان افتاد این بود 
که یک مدت شیوع ویروس افزایش پیدا کرد و میزان درگیری 
بین کادر درمان هم زیاد شد و بعد که این میزان شیوع کاهش 
پیدا کرد، این افراد یک استراحتی کردند و دوباره وارد پیک 
بعدی شدند، اما اگر این پیک تداوم داشت ما به شدت دچار 
مشکل می شــدیم و اکنون شرایطی شــده که بین هر پیک 

نیروها استراحتی می کنند«.

 فوت ۱۱۷ بیمار کرونایی دیگر
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته 
۲۱۵۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و 
۱۱۱۶ نفر از آنها بستری شــدند، گفت که در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به 
گفته سیماسادات الری، بر اســاس آخرین اطالعات کرونا در 
کشور استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان 
رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، 
زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. ســخنگوی وزارت 
بهداشت همچنین گفت: اســتان های آذربایجان غربی، البرز، 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراســان جنوبی، مرکزی، ایــالم، چهارمحال و 

بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

رئیس بیمارستان سینا:

دانش آموزان عامل چرخش ویروس بین خانواده ها هستند

یک نویسنده ادبیات 
کودک: محتوای کتاب های 
درسی ما در حوزه داستان و 
شعر به ندرت با متخصصان 

در میان گذاشته می شود 
و کمتر اتفاق می افتد 
که متخصصان درباره 
کتاب های درسی نظر 

 دهند. آموزش و پرورش 
تهیه متون کتاب های اول، 

دوم و سوم دبستان را به 
صورت مزایده به تیم هایی 

که مورد قبول خودش 
هستند، می سپارد

این روزها با گسترش 
فضای مجازی و شیوع 

غلط امالیی؛ کمرنگ شدن 
جایگاه ادبیات در نظام 

آموزشی هر چه بیشتر به 
چشم می آید. از معلمان 

ادبیات که بگذریم گاه حتی 
معلمان دروس دیگر هم از 
وضعیت نثر دانش آموزان 

گالیه دارند و معتقدند آنها 
حتی قادر به انتقال مفاهیم 

ساده نیز نیستند
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