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ثریا قزل ایاغ؛ دل داده ای به فرهنگ، ادبیات و خواندنی های کودکان و نوجوانان 
همه سرزمین ها

در بحبوحه گرمای تابستان 1397ش، درحا لی كه هر روز آن را بی وقفه در ميان خانواده هايی 
كه به  همراه كودكان و نوجوانان شان برای ديدن مجموعه علمی- آموزشی و تفريحی می آيند، 
می گذرانم و روزهای بازنشستگی را به كاری عاشقانه با خرسندی سپری می كنم، به لطف پژوهشگر 
و پديدآور كوشای تاريخ شفاهی، خانم پيمانه صالحی، كتاب سرشار از گفته های صادقانه »دل سپرده 

به كودكان« به دستم می رسد.
از آنجايی  كه در مراسم رونمايی اين اثر حضور داشتم، بی صبرانه منتظر توزيع آن بودم. اكنون 
از آن را در اختيار دارم و فرصت را غنيمت شمرده و مطالعه آن را آغاز می كنم و به  نسخه ای 
زوايای انديشه های كسی كه سال ها در محضر درس او تلمذ كرده بودم، بيشتر پی بردم؛ زيرا در 
تاريخ شفاهی و پرسش و پاسخ،  تنها به بيان خاطره و تاريخ بسنده نشده است، بلکه سير تحول 
يك انديشه ورز ادبيات و خواندنی های كودكان در دوران حيات فرهنگی و اعتقادات و عمل وی، 

در قالب تاريخ شفاهی ارائه شده است.
دارم،  مورِدعالقه ام  و  تحصيلی  حوزه  تاريخ شفاهی  به  كه  تعلقِ خاطری  به دليل  نگارنده 
يادداشت هايی را به بهانه معرفی چهار اثر قبلی نوشته و به زيور طبع آراسته ام و اكنون فرصت را 
مغتنم شمرده و پنجمين اثر از اين مجموعه را خدمت عالقه مندان معرفی می نمايم؛ شايد ادای 
دينی باشد به روزهای سرشار از خاطره و يادگيری در كالس های پربار خانم ثريا قزل اياغ، استادی 

تأثيرگذار و فراموش نشدنی.
اسناد و كتابخانه  اسناد سازمان  پژوهشکده  فعال و تالشگر در  اهتمام عزيزان  با  اكنون كه 
ملی ايران، مصاحبه های تاريخ شفاهی يکی بعد از ديگری منتشر می شوند و در اين ميان به همت 
اطالع رسانی  و  كتابداری  تاريخ شفاهی  حوزه  پيمانه صالحی،   خانم  ارجمند،  محقق  و  مصاحبه گر 
دوستداران  تا  است  مناسبی  فرصت  می يابد،  انتشار  و  گردآوری  دانش شناسی(  و  اطالعات  )علم 
رشته و دانشجويان عزيز و پويای حرفه كتابداری و اطالع رسانی، زمانی از وقت خود را به مطالعه 
البته  و صد  دلدادگان  و  دلباختگان  فعاليت های مستمر  با شش دهه  تا  دهند  اختصاص  آثار  اين 

تحصيل كردگان كتابداری ايران به معنای اعم آن، بيشتر آشنا شوند.
دل سپرده به كودكان، مصاحبه تاريخ شفاهی با ثريا قزل اياغ، پنجمين اثر مدون از مجموعه 
تاريخ شفاهی كتابداری و اطالع رسانی ايران است. زوايای گوناگون حيات كتابدارانه و تالش های 
موج وار استاد ثريا قزل اياغ از زبان خودشان خواندنی است. در مطالعه پاسخ های وی به مصاحبه گر 
پی می بريم كه در درون اين شخصيت  آرام،  مهربان و انديشه ورز، چه وجود فعال و پرتالشی در 
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تکاپو و فعاليت بوده و چگونه بی هيچ ادعايی رسالت خويش را در مسير اعتقادات انسان دوستانه و 
كودک مدارش به انجام رساند.

كار در كتابخانه، تدريس در دانشگاه، تأليف و ترجمه، راهنمايی پايان نامه، سخنرانی، پژوهش و 
حضور در مجامع داخلی و خارجی، همه و همه در حوزه ادبيات و خواندنی های كودكان و نوجوانان 
و در مرزهای توسعه فرهنگی چند نسل، از وی انسانی پويا و موفق ساخته است و بی شك در كنار 
ديگر ياران وفادارشان به كودكان اين سرزمين همچون اسطوره توران ميرهادی، می توانند به عنوان 

الگوهای شاخص عالقه مندان به كار فرهنگی برای كودكان و نوجوانان مطرح باشند.
هركس همچون من شانس حضور در كالس استاد قزل اياغ را به عنوان دانشجو داشته است، 
با نگارنده هم عقيده است كه هر كالس، با مطالبی نو و تکاليفی ويژه همراه بود كه به لطف سواد 
گسترده وی و بيان دقيق مطالب و راهنمايی و توضيحات كافی و وافی، ساعاتی سرشار از پويايی 

و يادگيری را سپری می كرديم و گذر زمان در كالس ها احساس نمی شد. ياد باد.
ناقد چندين نمونه از تأليف خود را با حواشی و آنچه استاد در هامش آن ها نوشته اند، به يادگار 
نزد خود دارم و هرگاه به مناسبتی به آن ها مراجعه می كنم، بيشتر بر اين باور می رسم كه استاد 
جهت مداقه در تکاليف دانشجويی وقت می گذاشتند و به صورتی بسيار جدی با دانشجويان تعامل 
داشتند و اين، همان ضرورت و صفای دانشگاهی بود كه ما از آن برخوردار بوديم و دانشجويان 

دانشگاه های امروزی از آن محروم هستند.
وقتی پاسخ های خانم قزل اياغ را به مصاحبه گر می خواندم، صراحت لهجه وی را به ياد می آوردم 
كه هميشه و در همه جا در بيان مطالب علمی و آموزشی، هيچ گونه خودداری از بيان حقايق را جايز 
نمی دانست. بدون هيچ گونه مداهنه ای،  آنچه را باور دارد بيان می كند و اين، ذات باور علمی است. 
جنبه ديگر كتاب دل سپرده به كودكان در همين راستا، پاسخ های انتقادی و نظرات شفاف و 
بی پرده استاد به پرسش های مصاحبه گر درباره مباحث داغ آن روز حوزه كتابداری و اطالع رسانی 
و فضا و محيط  گروه های آموزشی اين رشته، به ويژه درس ها و برنامه های آموزشی و انتشارات در 
كشور و همچنين جنبه های گوناگون تأليف و ترجمه در زمينه ادبيات و خواندنی های كودكان و 
نوجوانان است. با رعايت اخالق علمی هرگاه از چيزی انتقاد می كنند، بيان راه و روش درست و 
راهکارهای بسنده خويش را نيز ارائه می نمايند. مثال ها در اين زمينه در كتاب مذكور بسيار است، 

پس به يك فراز از آن اشاره می كنم:
از بين رفتن تنوع و  اين تنوع اعالم شد و  برنامه ها متمركز شد، مرگ  »...خالصه وقتی كه 
يکدست شدن برنامه ها، بسيار به ضرر آموزش اين رشته تمام شد. آموزش كتابداری كه می توانست 
مقوله پويايی باشد، به حالت ايستايی درآمد. پنج نفر آدم در كميسيونی پشت درهای بسته نشستند 
و برای كل جامعه برنامه ريزی كردند؛ آن هم نه برای يك سال، بلکه برای شانزده سال و حتی 
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يك »واو« اين برنامه هم عوض نشد. شما چطور می توانيد اين را بپذيريد كه شانزده سال كتابداری 
دنيا بتازد و ما هنوز همان مواد درسی را داشته باشيم،  عنوان های درسی ما همان باشد كه شانزده 

سال پيش بود! چرا« )ص 74(؟
به همان  انجام گرفته،  پيمانه صالحی  به همت خانم  باز  تدوين آن هم  اثر كه  اين  ساختار 
شکل چهار اثر قبلی در حوزه تاريخ رشته كتابداری و اطالع رسانی )علم دانش و اطالع شناسی( 
است، البته دقت و ميزان ارجاعات بيشتر و بهتر شده است و تقريبًا يك سوم متن كتاب را به خود 
اختصاص داده است. همچنين متن از ويرايش و چاپ مناسب تری برخوردار است. ناگزيرم بر اين 
نکته كه كيفيت چاپ عکس ها و تا حدودی جلد كتاب همچنان پائين است اشاره كنم، درحالی كه 

ناشر می تواند كيفيت چاپ عکس را بهبود بخشد.
به  ورود  برای  را  خواننده  كه  است  تدوينگر  قلم  به  مناسب  و  خوب  مقدمه ای  شامل  كتاب 
نوجوانان  و  كودكان  خواندنی های  دنيای  وارد  كودكان،   به  دل سپرده  يك  فعاليت های  مجموعه 
ايران و جهان می  نمايد و سپس به آموزش دانشگاهی و پژوهش های اين حوزه، به طور اختصاصی 
می پردازد و آن گاه معرفی استاد قزل اياغ را در نوشتار قرار می  دهد و در نهايت شيوه تنظيم مطالب 
را آن گونه كه بايد، بدون زياده نويسی توضيح می دهد و همان گونه كه رسالت يك مقدمه جامع و 

مانع است؛ خواننده را در آستانه ورود به متن كتاب قرار می دهد.
خاطرم است زمانی كه در سال 1378ش. كتاب بسيار با ارزش جهان افسانه، مجموعه كامل 
افسانه های برادران گريم انتشار يافت، مترجمان اين اثر، آن را به فرشته بانوی ادبيات كودک و 
نوجوان ايران، ثريا قزل اياغ هديه كردند. اگر كتاب دل سپرده به كودكان انتشار نمی يافت، واقعًا 

شناخت فعاليت ها و زحمات اين فرشته بانو مغفول می ماند. 
تدوينگر كتاب در بخش ها و فصولی به شرح زير، تصوير خوبی از ثريا قزل اياغ ارائه كرده است:

• خانواده، كودكی و نوجوانی؛	
• تحصيل در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و كارشناسی ارشد كتابداری؛	
• تدريس در گروه كتابداری و اطالع رسانی دانشگاه تهران؛	
• ويژگی های رشته كتابداری و اطالع رسانی و استادان كتابداری؛	
• شورای كتاب كودک؛ 	
• معرفی ادبيات كودكان و نوجوانان و انتشار كتاب های كودک؛	
• فرهنگنامه كودكان و نوجوانان؛	
• كتاب های گويا و طرح های اجرايی؛	
• ترجمه در حوزه ادبيات كودک و نوجوان؛ 	
• آثار تاليفی و مقاالت.	
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در ادامه كارنامه، گزيده تصاوير، كتابنامه و نمايه آمده است.
بر اين عقيده ام كه آنچه را پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران در بخش 
تاريخ شفاهی به تدوين تاريخ علم كتابداری و اطالع رسانی از زبان نقش آفرينان و پيش كسوتان 
اين حوزه اختصاص داده است، می تواند به عنوان منابع مطالعاتی درس های مبانی در دستور كار 
گروه های آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی در دانشگاه ها قرار گيرد و درعين حال راهنما و 
مشوقی باشد برای استادان و ايرانيان خارج از كشور كه در اين زمينه فعاليت داشته اند و حافظه ای 
فعال و توان افزايش اين اطالعات را دارند كه به اين مهم، از هر طريقی كه می دانند، بپردازند. 
نبايد فراموش كرد كه ما در تاريخ معاصر زوايا و گوشه های تاريك ناشناخته ای داريم كه هنوز نياز 

به تالش دارد، به ويژه همت تدوين كنندگان تاريخ شفاهی در هر زمينه ای را می طلبد.
ايران، به همه عزيزان،  به عنوان يك كتابدار و دانش آموخته رشته كتابداری و اطالع رسانی 
به ويژه خانم پيمانه صالحی خسته نباشيد می گويم و با خدا قوت، توفيق جملگی را در ادامه تدوين 

و انتشار آثار ديگر آرزومندم.
بايد كه موج باشی

در حركت مداوم
ورنه سزايت اين است

»وامانده« باش و »گنداب«.




