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چکیده
فرهنگنامـۀ کـودکان و نوجوانـان از نزدیـک بـه 40 سـال قبـل توسـط شـوراى کتاب کـودك در 
ایـران تهیـه و منتشـر مى شـود. در ایـن مقالـه ضمـن معرفـى جلـد هفدهـم ایـن فرهنگنامـه، 
پیشـنهادها و انتقاداتـى دراین خصـوص مطرح شـده و بر ارزشـمندى فرهنگنامه ازیک سـو و لزوم 

نـگاه ملـى و مخاطـب محـورى ازسـوى دیگر تأکیـد شده اسـت.

کلیدواژه
فرهنگنامه ها، شوراى کتاب کودك، آثار نوجوانانه، بى طرفى علمى، مخاطب شناسى.

1. هفدهمیـن جلـد فرهنگنامـۀ کـودکان و نوجوانـان به تازگـى منتشـر شده اسـت. ایـن 
اولیـن جلـد از فرهنگنامـه  اسـت کـه در غیـاب مرحوم تـوران میرهـادى تهیه و منتشـر 
شده اسـت. انتشـار ایـن جلـد از فرهنگنامـه را تبریـک مى گوییـم و یـاد بانـو میرهادى را 

گرامـى مى داریـم.
2. ایـن جلـد شـامل حـروف «س» و «ش» اسـت کـه مداخـل سـورنا تـا سـیوطى 
و همچنیـن شـابیزك تـا شـیمى فیزیک را دربرمى گیـرد و 269 مدخـل و 48 مدخـل 
ارجاعـى دارد. ازجملـه مداخـل طوالنـى آن مى تـوان بـه سـینما، شـعر و شـوراى کتـاب 
کـودك اشـاره کـرد. البتـه روشـن نیسـت، مداخـل حرف شـین در همیـن جلـد به پایان 

رسـیده یـا در جلـد بعـد هـم ادامـه خواهد داشـت.
3. جلـد اول فرهنگنامـه زیرنظـر مرحـوم ایـرج جهان شـاهى و توران میرهـادى تهیه 
شـده بـود. جلدهـاى ششـم تـا شـانزدهم فرهنگنامـه زیرنظـر تـوران میرهـادى و ایـران 
گرگیـن تهیـه شـد. جلـد هفدهـم امـا به همـت ایـران گرگیـن و شـکوفه شـهیدى تهیه 
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جهان شـاهى،  از  سـال  بـه 30  نزدیـک  کـه  شـهیدى  شـکوفه  به کارگیـرى  شده اسـت. 
میرهـادى و گرگیـن جوان تـر اسـت، نشـان از اعتمـاد مدیریـت شـوراى کتـاب کـودك 
بـه یـک نسـل جوان تر از مؤسسـان شـورا در مدیریـت فرهنگنامه  اسـت کـه مى تواند در 

سـرعت و روزآمـدى فرهنگنامـه مؤثر باشـد.
4. فرهنگنامه کار خود را در سـال 1358 آغاز کرد و جلد اول آن سـال 1371 منتشـر 
شـد. امـروز 38 سـال از راه انـدازى فرهنگنامه و 25 سـال از انتشـار جلـد اول آن مى گذرد. 
زمان بَربـودن تهیـه و انتشـار فرهنگنامه ـ که البتـه دربارة چنین کار عظیمـى بدیهى به نظر 
مى رسـد ـ بـه اصـل کاربردى بـودن آن براى مخاطبانش خدشـه وارد مى سـازد. نوجوانى که 
در سـال 71 جلـد اول فرهنگنامـه را خریـده بـوده، حـاال کـه مداخل حرف «ش» منتشـر 

شـده تحصیـالت دانشـگاهى خود را به پایـان برده و ازدواج کرده اسـت.
انتشـار فرهنگنامه  هـاى موضوعـى در فـاز اول و انتشـار فرهنگنامـۀ جامـع و الفبایى، 

پـس از انتشـار فرهنگنامه هـاى موضوعـى شـاید ایـن مشـکل را حـل مى کرد.
5. جلـد اول فرهنگنامـه بـه چـاپ هفتـم رسـید. برخـى دیگـر جلدهـاى قدیمى هم 
چاپ هـاى سـوم و چهـارم را تجربـه کرده انـد. جلدهـاى دهـم و پـس  از آن کـه در 10 
سـال اخیـر منتشـر شـده اند، هیچ کـدام تجدیدچاپ نشـده اند. این شـاید نشـان از تغییر 
ذائقـۀ مخاطبـان از مطالعـۀ کتاب هـاى کاغـذى قطـور بـه بهره گیـرى از فرهنگنامه هاى 
مناسـب  اپلیکشـن  یـک  بـه  فرهنگنامـه  تبدیـل  اى کاش،  باشـد.   آنالیـن  و  دیجیتـال 
گوشـى هاى هوشـمند به طـور جدى تـر مطالعه و بررسـى شـود تـا اثربخشـى فرهنگنامه 

بـراى مخاطبـان ده هـا برابـر گردد.
6. جلـد 5 فرهنگنامـه کـه در سـال 1378 منتشـر شـد و جلـد یازدهـم در سـال 
1387، بـه نمایـه و پیوسـت جلد هـاى قبـل اختصـاص داشـت. از آن سـال تـا بـه امروز 
پیوسـت و نمایـه اى بـراى مجلـدات بعدى منتشـر نشده اسـت کـه مى تواند بـه روز آمدى 

 ،(1396) گرگیـن.  ایـران  شـکوفه،  شـهیدى، 
فرهنگنامـه کـودکان و نوجوانـان: سـ  ش، تهران، 
شـرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان،  
رحلـى، نسـخه،   5000 تومـان،   70000 ص،   270

 شابک:  978-964-6356-17-7
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هفده نکته دربارة جلد هفده

و کاربردى بـودن فرهنگنامـه لطمـه وارد کنـد. خوشـبختانه قـرار اسـت ویراسـته هاى 
جلدهـاى اول تـا پنجـم در همیـن سـال 96 منتشـر شـوند و ایـن تکمیـل و اصالحـات 

بـراى جلدهـاى بعـدى هـم ادامـه یابد.
7. فرهنگنامـه اى بـا این حجم و گسـتردگى بـراى کودکان و نوجوانـان در هیچ جاى 
دنیـا سـراغ نـدارم. ایـن فرهنگنامـه کـه شـاید از 30  جلد هم فراتـر رود، یـک اتفاق ملى 
اسـت. هـم متولیـان و مدیـران فرهنگـى کشـور بایـد توجـه و حمایت بیشـترى بـه این 
اتفـاق بـزرگ داشـته باشـند و هـم دسـت  اندرکاران فرهنگنامـه بیش ازپیـش، ملى بـودن 

آن را بـاور کنند.
8. در کشـور مـا بنیادهـا و مؤسسـاتى، تهیۀ ده هـا فرهنگنامه را بـا بودجه هاى دولتى 
و حمایتـى و تشـکیالت عریض وطویـل آغـاز کرده انـد، امـا خیلـى از آن هـا در نیمـۀ راه 
متوقـف شـد و خیلى هـاى دیگـر از جلدهـاى یـک و دو فراتـر نرفته انـد. ایـن کـه یـک 
فرهنگنامـۀ غیردولتـى طـى 38 سـال بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد و جلد 17 خـود را 
منتشـر کنـد، در کشـور مـا یـک اتفـاق بـزرگ و تاریخى اسـت. نهادهـاى بـزرگ دولتى 
فعـال در عرصـۀ مسـائل فرهنگـى کـودکان و نوجوانـان از کانون و مؤسسـات انتشـاراتى 
وابسـته بـه آموزش وپـرورش گرفتـه تـا حـوزة  هنـرى، شـهردارى، نهـاد کتابخانه هـا و... 
هیچ کـدام کارى مشـابه و حتـى کوچک تـر نداشـته اند. ایـن فرهنگنامـه، نمونـۀ روشـنى 
از کارامدتربـودن فعالیت هـاى مردمـى و غیردولتـى نسـبت بـه طرح هـاى دولتـى اسـت.
9. دوسـتانى کـه فضـاى مدیریـت فرهنگـى کشـورمان را در دهـۀ 60 به یـاد دارنـد، 
به خوبـى مى داننـد کـه تـا سـال ها کار فرهنگنامه بـدون کوچک ترین حمایـت و همراهى 
دولتـى پیـش رفته اسـت. به گمانـم در دهـۀ 70 بود که غالمحسـین کرباسـچى شـهردار 
وقـت تهـران، بـراى اولین بـار از فرهنگنامـه حمایت کـرد و امـروز وزارت ارشـاد و کانون 
پـرورش بـا خریـد فرهنگنامـه به شـکل غیرمسـتقیم تاحـدودى از آن حمایـت مى کنند.

تـداوم کار فرهنگنامـه در دهـۀ 60 و بدون هیچ حمایتى هم اتفاقـى بزرگ و تاریخى 
اسـت کـه مى توانـد الگو و درسـى براى سـایر فعالیت هاى مدنى و غیردولتى باشـد.

10. یکى از نکاتى که در این 25 سـال دربارة فرهنگنامه مطرح مى شـد، نامناسـب بودن 
و دشـوارى آن بـراى مخاطبـان کـودك و نوجـوان اسـت. پاسـخى کـه همـواره از متولیان 
فرهنگنامـه شـنیده ایم ایـن بـود کـه کـودکان و نوجوانـان نخبه و اهـل مطالعـه مى توانند 
به خوبـى و  آسـانى از آن اسـتفاده کننـد. البته این پاسـخ شـاید چنـدان دقیق نباشـد؛ زیرا 
مى دانیـم برخـى کـودکان نخبه و اهـل مطالعه بـه خواندن شـاهنامه، تاریخ طبـرى، رمان 
جنـگ و صلـح، بـرادران کارامـازوف و... هـم مى پردازند، اما وجـود این کودکان نادر سـبب 

نمى شـود کـه آن آثـار را ذیـل ادبیات کـودك و نوجوان شناسـایى و طبقه بنـدى کنیم.
البتـه ایـن نکتـه را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه خوانده شـدن کتاب هـاى مرجع با 
کتاب هـاى داسـتانى متفـاوت اسـت و قـرار نیسـت کـودکان و نوجوانـان فرهنگنامـه را 

پشت سـرهم و از ابتـدا تـا انتهـا بخواننـد.
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بااین حـال، به گمانـم فرهنگنامـه را حتـى اگـر بـه گروه هـاى بررسـى شـوراى کتـاب 
کـودك بسـپاریم، آن را به دلیـل کلمـات به کاررفتـه، انـدازة فونـت، فاصلـۀ سـطرها و... 
مناسـب کـودکان ارزیابـى نکننـد. ازآن جاکـه ترجمـۀ عنـوان فرهنگنامه به انگلیسـى که 
 for young در پشـت جلـد و صفحـۀ عنـوان آخـر کتـاب آمده اسـت، فرهنگنامـه را
people نامیده اسـت، شـاید بهتر باشـد شـوراى کتاب کودك در ادامۀ مسـیر در عنوان 

فرهنگنامـه تجدیدنظـر کنـد و آن را «فرهنگنامـۀ نوجوانـان» بنامد.
11. دربـارة گـروه سـنى خواننـدگان ایـن فرهنگنامه ایـن نکته را هم اضافـه کنم که 
در سـال 1358 کـه سـنگ بناى فرهنگنامه گذاشـته شـد، کار بـراى کـودکان و نوجوانان 
به شـکل امروزیـن تفکیـک شـده و تخصصى نبوده اسـت. گذشـت زمـان طى چهـار دهه 
سـبب شـده کـه عنوان کلـى «براى کـودکان و نوجـوان» دیگر مرسـوم و مقبول نباشـد. 
امـروز بیشـتر مجـالت و کتاب هـاى کشـورمان یکـى از دو گـروه کـودکان و نوجوانـان را 
مخاطـب خـود قـرار داده انـد و هر محصـول فرهنگـى و خواندنى که همزمان خـود را هم 

کودکانـه و هـم نوجوانانـه بنامـد، غیرحرفه اى ارزیابى مى شـود.
 یک پیشـنهاد براى شـورا این اسـت که بکوشـد در کنار مجلدات فعلى که تناسـبى 
بـا کـودکان نـدارد، همزمـان گونـۀ کودکانـه ایـن فرهنگنامـه را در حجـم کمتـر، قطـع 
کوچک تـر، متن هـاى سـاده و کوتاه تـر، حـذف مداخـل سـخت و غیرضرورى، با اسـتفاده 

از تصاویـر بیشـتر و زبـان کودکانه منتشـر کند.
12. فرهنگنامه نویسـى کار آسـانى نیسـت. پیشـنهاد مى کنـم چنـد مدخـل طوالنـى 
ایـن جلـد، مثـًال مدخـل سـینما را بخوانیـد تـا جامعیـت، شـیوة تنظیـم و درعین حـال 

سـادگى مطالـب ارائه شـده، شـما را به وجـد آورد.
13. جـاى برخـى مداخل در این جلد خالى به نظر مى رسـد که البته دسـت اندرکاران 
فرهنگنامـه بـراى غیبـت هریک پاسـخى دارنـد. اسـم ها و مداخلى همچون شـیخ مفید، 
شـیخ شـلتوت، آیـت اهللا العظمـى شـاه آبادى، شـهباز قلنـدر، شـهرزاد، جعفـر شـیرخدا، 
خسـرو شـکیبایى، شـمایل گردانى، شـریف رضـى، عالمـه ابوالحسـن شـعرانى و... کـه 

مى تـوان همچنـان بـه ایـن فهرسـت افزود.
14. اى کاش، در کتابچـه یـا ضمیمـه اى، معیارهـا و ضوابط راه یابى افـراد و موضوعات 
بـه فرهنگنامـه به طـور روشـن بیـان شـود. البتـه هیـچ فرهنگنامـه اى نمى توانـد ادعـاى 
جامعیـت و بى طرفـى کامل داشـته باشـد، امـا هرچه به سـمت روش مندترشـدن انتخاب 
افـراد بـراى ورود بـه فرهنگنامـه و پرهیـز از سـالیق و معیارهاى غیرعلمى حرکت شـود، 

بـر ارزش فرهنگنامـه افزوده خواهد شـد.
15. امیدواریـم وفـات از شـرایط راه یابـى افـراد به فرهنگنامه نباشـد. ایـن موضوع ما 
را به یـاد بى توجهـى عمومـى بـه اهـل علـم و ادب در زمـان حیـات مى اندازد کـه پس از 
مـرگ همـه مدعـى رفاقت دیرین و شـیرین با آن ها مى شـوند و براى بزرگداشـت ایشـان 

از هـم سـبقت مى گیرند.
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 شاید در فرهنگنامه هاى تخصصى و دانشگاهى این روال وجود داشته باشد که بخواهند 
یک بار و براى همیشه کسى را معرفى کنند و پرونده اش را کنار بگذارند. در این فرهنگنامه ها 
سراغ زندگان نمى روند و منتظر مرگشان  چون پروندة افراد زنده هنوز بسته نشده است، 
براى  نوجوان  نیست.  مقبول  نوجوانانه  فرهنگنامه اى  براى  روال  این  بى شک  اما  مى مانند، 
پاسخ به پرسش هاى روزمره اش به سراغ فرهنگنامه مى رود و اگر کتاب را نسبت به نیازهاى 
خود بى تفاوت ببیند، براى همیشه جست وجوى پاسخ در کتاب ها را کنار خواهد گذاشت و 
سراغ منابع دیگر مى رود. براى نمونه، همین حرف «ش» را درنظر بگیرید. اسداهللا شعبانى، 
افسانه شعبان نژاد، محمدرضا شجریان، شاهرخ خان، سیروس شمیسا، سیدمهدى شجاعى، 
آرنولد شوایتزینگر، محمدرضا شفیعى کدکنى، شمس لنگرودى، شکیرا، مسعود شجاعى، رضا 
شفیعى جم، بهروز شعیبى، مایکل شوماخر، شهرام شکوهى و... بیشتر مورد رجوع و پرسش 
و نیاز نوجوانان هستند یا فالن دانشمند قرون وسطى که حتى دانش آموختگان دانشگاهى 

همان رشته هم نامش را نشنیده اند.
در ادبیـات کـودك و نوجـوان مخاطب شناسـى مهم تریـن اصـل و مخاطـب ، محـوِر 
اصلـى اسـت و نگرش هـاى روشـنفکرى و نخبه گرایانـه نباید بـه کم ارزش دانسـتن عالیق 

و نیازهـاى مخاطـب و نـگاه عمـودى و تحقیرآمیـز بـه او منجر شـود.
16. در شـرایطى کـه افـرادى که نامشـان در بندهـاى فوق آمد و بسـیارى دیگر به این 
جلـد فرهنگنامـه راه نیافته انـد، نـام دو نفـر از مدیـران و همـکاران شـوراى کتـاب کودك، 
خانـم معصومه سـهراب و آقاى هوشـنگ شـریف در میـان مداخل این جلد دیده مى شـود، 
البتـه هـر نهـاد و گروهـى شـاید مجاز باشـند در آثار خـود، توجـه و عنایتى به دوسـتان و 
همـکاران خود داشـته باشـند، امـا این حضور زمانى پرسـش برانگیزتر مى شـود کـه بدانیم 

حجـم هریـک از ایـن دو مدخـل، از حجـم اختصاص یافته به این افراد بیشـتر اسـت:
شـلوخوف،  شـهریار،  محمدحسـین  شـوایتزر،  آلبـرت  شـوپنهاور،  شـریعتى،  علـى 

بهایـى. شـیخ  و  شـهیدى  سـیدجعفر 
همچنیـن حجـم اختصاص یافتـه بـه مدخـل شـوراى کتاب کـودك از حجـم مداخل 

شـعر، شـهردارى و... بیشـتر است.
بـاور هرچـه بیشـتر به جایـگاه ملـى و علمى چنیـن فرهنگنامه اى سـبب خواهد شـد 
کـه از ضعف هـا و خألهاى ناشـى از تلقـى درون گروهـى از تولید فرهنگنامه، مصون باشـم.

17. برخى پیشنهادها به ذهنم مى رسد که شاید به کارامدى فرهنگنامه بیفزاید.
ـ استخراج و انتشار دانشنامه هاى موضوعى از دل مجلدات فعلى؛

ـ انتشار برخى مداخل طوالنى و مهم، به شکل کتاب مستقل؛
ـ عرضـۀ فرهنگنامـه در سـایت فرهنگنامـه و امکان کامنت نویسـى، تحشـیه، تکمیل 

و تعریـض توسـط صاحب نظران؛
ـ فراخـوان نقد نویسـى بـر فرهنگنامـه و جلـب آراء متخصصان به شـکل عمومى براى 

تکمیـل و تصحیح نـکات موردنیاز.

هفده نکته دربارة جلد هفده


