
 

  

  عمر انسان به عمران است و بس
  سازمند، مدير انتشارات دانژهحسين  علي وگو با دكتر گفت

  محمد حسين ديزجيوگو از  گفت

  
  

، شـمارگان از كتـاب و  . بپرسـم و بـس  » انـژه دنشر «بنا بود تنها از 
هاي  تأليف و ترجمه، نهادهاي مرتبط با نشر، كودكان استثنايي و شاخص

ي آغـاز، برحسـب    ليكن در نقطـه . انتخاب براي انتشار با هم گپ بزنيم
چـون   من از خاطرات معلماني سترگ هـم . تصادف حرف به معلمي افتاد

الدين مسـتقيمي كـه    الدين آرين و جمال احمد بيرشك، احمد آرام، كمال
اي يـاد كـردم و او از    چنـد جملـه   ،ام توفيق درك محضرشـان را داشـته  

و معلمـي،   سـنگ روزگـار تـدريس، تعلـيم و تربيـت      هاي گـران  تجربه
  .هايي را آشكار ساخت نكته

گشود، دست كم عبارتي در آن نهفته داشـت   هر بار لب به سخن مي
ـ  هانديشيدي تا شايد بداني پشت ايـن كلمـات چـ    كه بايد پيرامونش مي نشـين،   كالمـش دل . در تجربـه پنهـان اسـت   ق

خـي را اجـازه داد روي كاغـذ بيـاورم و     بر. آموختم گفت و من مي او مي. هايش پرمعنا و خاطراتش پندآموز بود جمله
ي نشـر،   عرصـه كردم تا اين مـدير   اي را بهانه مي من نيز هر بار نام يا خاطره. تعدادي را تنها مجوز شنيدن دادن و بس

  .خن به ميان آوردسهايش  بيشتر از تجربه
  تعليم و تربيت، بـراي ايـن   ي من نيز به احترام يك عمر تالش صادقانه در عرصه .هيچ تمايل نداشت از خود بگويد

امـا  . اش پايدار بمانـد  چنان برابر خواسته و كنكاش بيشتر نكردم تا حرمت نگاهش، قلمش، ادبش و معرفتش همگو گفت
از علـم و   كهي نشر امروز، بسيار خرسند خواهند شد  يقين دارم شاگردانش در روزگار ديروز و مخاطبانش در عرصه

  .شوندمند  ي زندگي بهره هاي او در عرصه ، بيشتر بدانند تا شايد از تجربهمعرفت اين معلم عاشق دانايي
اي را براي نشر كتاب برگزيده اسـت كـه شـايد كمتـر ناشـري گـام در ايـن مسـير          سازمند حوزهحسين  علي دكتر

اينـك  . ز استجايگاه آنان در جامعه ستايش برانگي يقابل تأمل و تالش وي براي ارتقا ،نگاهش به معلوالن. گذارد مي
سـازمان بهزيسـتي كشـور را بـه      ي لوح سپاس جشنواره ،1383كه در سال  همان ؛كنيم بسنده مي» نشر دانژه«تنها به 

 .ه استعنوان نشر برتر به خود اختصاص داد
***  



 

 يدكه يك ناشر باشيد، معلم بود شما پيش از آن .قدر معلمي آغاز كنيم گران ي وگو را از واژه اجازه بدهيد باب گفت 
  .ابتدا از ورودتان به اين عرصه بفرماييد. و هستيد

از كودكي به . اما در معرض معلمي قرار گرفتم ،من معلم نيستم. معلم شدن و معلم بودن شأن بسيار بااليي دارد 
. ترين كار، معلمي باشد كردم با منزلت فكر مي. خواست در اين مسير قرار بگيرم معلمي عالقه داشتم و خيلي دلم مي

تقدير هم چنين بود كه به تربيت معلم راه پيدا . همواره هم دوست داشتم معلم باشم، البته منظورم استاد دانشگاه نيست
د كه افتا آن ايام كه در تربيت معلم بودم، به ندرت اتفاق مي. هاي خرمشهر تدريس كردم مدتي در يكي از دبيرستان. كنم

كنم در دوراني كار كردم و  افتخار مي. صادقانه درگير تدريس، تحقيق و آموزش بودم. گذشت زمان را احساس كنم
سه جهت نسبت ي ما تربيت شدند كه وقتي از نزديك در جريان كار آنان قرار گرفتم، ايشان از  شاگرداني در مجموعه
  .بودند به ساير معلمان سرامد

  
  گاه شما شامل چه مواردي است؟اين سه ويژگي از ن 
تعليم و تربيت، حائز توجه  ي و با سواد بودن در عرصه داري و معلمي اين عزيزان از حيث وجدان كار، فن كالس 
به  انداديگر است ها و نقطه نظرات والدين، شاگردان و نامه نظير تحقيقات، پرسش فاوتها از طرق مت اين ويژگي. بودند

  .اثبات رسيده بود
  

قدم به  اي ارزنده هاي شما با چنين تجربه. ها تدريس، تحقيق، تعليم و آموزش به يقين سرشار از تجربه است سال 
  .ها اشاره بفرماييد اي از اين تجربه لطفاً به نمونه. نشر گذاشتيد ي عرصه

ن را از خواستم خاطرات خوب و بد خودشا در دوران تدريس در دانشگاه، در روز نخست از دانشجويانم مي 
خوب بود،  ي البته ذكر نام معلمي كه صاحب خاطره. روي كاغذ بياورند ،شانعلمميا بدون درج نام خودشان  ،شانمعلمان

آن زمان من . نوشتم كردم و صفات خوب و منفي معلمان را روي تخته سياه مي ها را جمع مي سپس برگه. مانعي نداشت
گاهي هم گره در . ندريخت بسياري از اوقات، از شوق معلم اشك مي. دمدا انجام مي» فنون معلمي«اين كار را در درس 

اين . ي اول بود گفتم اين درس جلسه ها مي پايان كالس به بچه. انداختند كه چيزي بنويسند يا ننويسند پيشاني مي
پس به . بنويسي كرد كه تو تا اين حد دقيق باشي و رفتارش را آن روزها معلمت باور نمي. خاطرات شما ارزشمند است

  .خاطر بسپار كه فردا شاگردانت، رفتار تو را خواهند نوشت
  

  طول دوران تدريس خود در دانشگاه و تربيت معلم ادامه داديد؟آيا اين رويه را در  
آن سال بعد از . يك روز در دانشگاه اتفاقي افتاد كه اشك از چشمانم جاري شد و ديگر اين كار را ادامه ندادم 
اي  و نه خاطره ندا اي خوب نوشته نه نكته. نويسد كس چيزي نمي دقيقه از زمان كالس، متوجه شدم كه هيچپنج ذشت گ

در آن لحظه حس عجيبي به » .چه عرض كنم! معلم خوب«: تفاوتي گفتند با بي ،علت را كه پرسيدم. ندا ردهكبد را ثبت 



 

معلمي . هاي ويژه است معلمي كار آدم. و به تحقيق نپرداختماز آن پس هرگز در اين باب سؤال نكردم . من دست داد
  .خواهد و آن فرد بايد براي اين كار ساخته شده باشد معنويت باال مي

  
  معلم چگونه است؟ ي احساس خودتان نسبت به واژه 
مبحث معلمي يك فرهنگ است و شغل، سواد، حرفه و چيز ديگري  

امروز وقتي نام برخي از . پيدا كندانسان بايد در معلمي، حس معنا . نيست
كه به احترام آنان روي پا  اي ندارم جز اين شنوم، چاره معلمانم را مي

  .بايستم
  

  .از نشر دانژه و چگونگي شكل گرفتن آن برايمان بفرماييد 
همان روز كه مجله را ثبت . شد نامه منتشر مي ماهداشتيم كه به صورت » فرزند سالم«اي به نام  روزگاري نشريه 

ن هم اولويت ما مركز معلوالن بود كه اآل. يك مركز معلوالن هم تأسيس كرديم. كرديم، يك نام هم براي انتشارات داديم
شد، كار كه انتشار نشريه هم متوقف  پس از آن. اين تفاوت كه ديگر من مسئول آن نيستم ؛ بادهد به فعاليت خود ادامه مي

باشيم تا اين » كتاب گزين«با اين ديدگاه كارها را دنبال كرديم كه . نشر را دنبال كرديم و تا امروز مشغول كتاب هستيم
  .يعني كتاب بياورند تا چاپ كنيم ؛هرگز نخواستيم منفعل باشيم. بدهيمسفارش توليد كه بخواهيم به نويسنده 

  
  غاز كرد؟نشر دانژه در چه سالي فعاليت خود را آ 
  .ها در قالب مترجم، نويسنده و دوست كمك كردند خيلي. راه افتاد 1379از سال  

  
  انتشارات شما حول چه محورهايي فعاليت دارد؟ 
آثار منتشره در سه سطح  ،چنين هم. شناسي، تعليم و تربيت، مشاوره، خانواده و معلوالن است محور كارهاي ما، روان 

  .ودش به جامعه عرضه مي
  

  بندي چگونه است؟ اين سطوح و تقسيم 
مخاطبان انتشارات در چهار سطح تقسيم  ،اما از نگاه ما ،ايم البته ما تا امروز در سه سطح به جامعه كتاب عرضه كرده 
مخاطبان آكادميك، سطح مياني، سطح عمومي و سطح كودكان و نوجوانان كه هنوز : ند ازا اين سطوح عبارت. شوند مي
  .ايم منتشر نكرده كتابمانند ساير سطوح ن حوزه در اي

اي كودك استثنايي دارد،  وقتي خانواده
كنـد و   وقت فراواني را صـرف او مـي  

باز به ساير فرزندان كافي گاه از توجه 
كمـك  هـا   به اين خانواده ايدب. ماند مي

ژي خـود را ذخيـره   انـر  ندبتوانكنيم تا 
د و از آن بــراي تربيــت ســاير   ننــك

  .فرزندان بهره ببرند



 

هاي  هاي سطح آكادميك براي دوره كتاب
هاي سطوح  كتاب. ندا دانشگاهي طراحي شده

درمانگران، مشاوران و   معلمان، ي مياني ويژه
ا شاگرد يا بد كه به نوعي نشو افرادي منتشر مي

در سطح عمومي هم . مراجعه كننده ارتباط دارند
 ،براي مثال. كنيم رمتخصص را لحاظ ميافراد غي

دارند، بايد  »بيش فعال«پدر يا مادري كه فرزند 
برداري   بتوانند از اين كتاب و اطالعات آن بهره

هاي اين بخش و گروه  در واقع كتاب .كنند
  . دنكاربردي دار ي جنبه

سال تعدادي از و سنهاي هم واقع بچهاين گروه در . چنين براي سطح ديگري از مخاطبان هم مشغول كار هستيم ما هم
سال خودشان معرفي كنيم تا آنان شناخت و سنكودكان استثنايي را به كودكان همدر اصل بنا داريم . مخاطبان ما هستند
  .ها بدانند كه ناشنوا كيست و روش صحيح ارتباط با او چگونه است بچه ،براي مثال. ها داشته باشند صحيحي از اين بچه

ما بايد بياموزيم كه . داند رود كه ديگر هيچ چيزي را بد نمي انسان آرام آرام به سمتي پيش مي ،ف پروردگاربه لط
هزار معجزه در دل تار عنكبوت نهفته است كه ما تازه . ها عيب، ايراد و بدي نيست ناشنوايي، نابينايي يا ديگر معلوليت

  .م بايد چنين نگاهي داشتهاي معلول ه به بچه. ايم ها را شناخته يكي از آن
  

  چرا دانژه؟. گذاري اين نشر هم جالب است نام 
مهم آن است كه حواسمان باشد چه . شود اين بذر بعد از مدتي بزرگ مي. هر كار نيكي يك بذر بيش نيست 
كه بعد  بايد مراقب باشيم. فكر هم يك دانه بيش نيست. اين اسم فارسي است. كوچك ي دانژه يعني دانه. كاريم مي

  .نگوييم اين من نبودم كه چنين انديشيدم و يك فكر را رشد دادم
  

چرا توليد كتاب براي اين گروه از . كودكان استثنايي بيشتر شهرت داريد ي هاي حوزه شما به عنوان ناشر كتاب 
  مخاطبان؟

اين گروه از كار براي يرا ز. گذاري و هدايت كار هستند هايي متولي سياست همه جاي دنيا براي اين كار سازمان 
ما نيز مانند ساير . تالش براي آنان يك كار انساني است ،و از سوي ديگر استمخاطبان، بسيار پرخرج و پرزحمت 

ها كه وضع مشخصي دارند و كار خود را انجام  دولتي. نهاد و خيريه داريم كشورها، تعدادي سازمان دولتي، مردم
غذا و  ،ها هم دنبال لباس خيريه. اند فرهنگي و علمي مخاطبان خود را از ياد برده ي تغذيه البته اينان تا حدودي. دهند مي



 

اين بود كه . اين افراد، عمدتاً اطالعات علمي و كارساز است ي كه مشكل خانواده حال آن. مواردي از اين دست هستند
  .هم كمك نگرفتيمآغاز كرديم و از دولت يا ساير نهادها در اين حوزه را ما توليد كتاب 
ناشراني چون  ،دانند، در توزيع و مصرف محصوالت گذاري مي نهادهاي دولتي كه خود را مسئول سياست ،البته جا دارد

تا  10دهد بين  آمارها نشان مي. اين لطف پروردگار بود كه ما در چنين مسيري قرار گرفتيم. نشر دانژه را ياري بدهند
اي كودك  وقتي خانواده. نيازشان با ساير كودكان تفاوت دارد و استثنايي هستند  آيند، ميهايي كه به دنيا  درصد بچه 15

جا دارد كه به اين . ماند باز مي ،به ساير فرزندان كافيكند و گاه از توجه  استثنايي دارد، وقت فراواني را صرف او مي
د و از آن براي تربيت ساير فرزندان بهره ننژي خود را ذخيره كانر ندها به طور جدي كمك كنيم تا آنان بتوان خانواده
  .ببرند

تعليم و تربيت . كشور است آنهاي استثنايي در يك كشور، شاخص شرف ملي و انساني  من اعتقاد دارم توجه به بچه
توجه . پيروز استاي همواره تربيت، برنده و  در هر جامعه. شود اسكناس كشور محسوب مي ي كودكان استثنايي، پشتوانه

وپرورش  وپرورش عادي پيشرفت خود را مديون آموزش آموزش. دهد ها، شأن تربيت را نشان مي كردن به اين بچه
هر . براي همين توجه به كودكان استثنايي مهم است. بيشتر مردم كنشگر نيستند، بلكه واكنشگر هستند. استثنايي است

ديگري قادر به انجام آن   آيد، ي او برمي كاري كه از عهده. دفي استهق قدر پي تح ،آيد موجودي كه به اين عالم مي
  .تفاوت دارند؛ آن هم تفاوتي مثل تفاوت قد افرادخود هاي  سالو سنهم باهاي استثنايي تنها  بچه. نيست

  
  را انتخاب كرديد؟چرا كودكان استثنايي . توانستيد براي گروه ديگري باب انتشار را بگشاييد شما معلم بوديد و مي 
حضرت مگر موالي متقيان . بودمها از آنان ياد گرفته  من سال. هاي آنان شغل من بود ها و خانواده ارتباط با اين بچه 

حاال بايد به . ام ها ياد گرفته ها از اين بچه من سال. او هستم ي بندهاي بياموزد،  كلمه نمكه به كسي  :نفرمود )ع(علي 
خشي ب شما به عنوان يك معلم توان: خاطرم هست يك بار مادري نزد من آمد و گفت. كردم اي عرض ارادت مي گونه

وقتي  تا: اي؟ او به من گفت جا نشسته پس چرا اين ،دهي ي؟ اگر كسي نيستي و كاري انجام نميا هبراي من چه كرد
اين كار  ،در دو يا سه سال اول زندگي فرزندم. بردم ها باال و پايين مي كردم و از پله او را بغل مي ،دخترم يك ساله بود

آيا تو . حاال ديگر نفس ندارم او را به سرويس مدرسه برسانم. ام ساله است و من پيرتر شده 16حاال او . ميسر بود
  ات در اختيارش قرار بدهند؟برايش قانوني تصويب كردي كه امكان

روزگاري كه در دانشگاه علوم بهزيستي بودم، پيشنهاد . ها بود كه مرا بيش از پيش به اين سمت سوق داد همين حرف
تقاضا كرده بودم چنين شهري را بسازيم و به كساني كه در اين . سازي كنند دادم شهر يا شهركي را براي نمونه مناسب

البته من قبول دارم كه كارهايي انجام . من معلم هستم و معلم بايد انصاف داشته باشد. ال بدهندمد ،كنند عرصه تالش مي
  .را ناديده گرفت، ليكن نبايد به اين كارها قناعت كرد ها نبايد آن وشده است 

: آمد و گفتبرنامه نزد من   مادري پس از پايان. ها اجرا شد اي استثنايي نمايشي توسط همين بچه يك بار در مدرسه
سپردم،  زماني كه فرزندم را به شما مي. ديشما برايش خيلي زحمت كشيد. نقش اول اين برنامه را فرزندم برعهده داشت



 

عنوان مادر كتابي نوشتي يا فيلمي ساختي تا بدانم وقتي به سن بلوغ  اما آيا براي من به. حاال او سواد دارد. سواد نداشت
ما بايد در . نشر دانژه استها موتور محرك  اين انگيزه. كالم آن مادر، مرا سخت تكان دادكار كنم؟  ها وي چب ،رسيد

اين آثار را به والدين آنان امانت بدهيم تا بدانند با فرزند . هاي استثنايي كتاب بنويسيم و فيلم بسازيم مورد صنوف بچه
  .عمر انسان به عمران است و بس. خود چگونه زندگي كنند

  
  ي كودكان استثنايي است يا براي آنان؟ منتشره از سوي نشر دانژه بيشتر دربارهآثار  
ي اين گروه، براي اين گروه، و توسط اين گروه، كتاب منتشر  ما درباره .استبندي  طبقهاين آثار در سه سطح قابل  
 ي ي خويش را به رشته جربهاو ت. توسط يك كم شنوا نوشته شده است» حرف و صوت بي«مثال، كتاب  ايبر. كنيم مي

ديگري  ي نمونهكه  است مهين زورقيحاوي شعرهاي خانم » من تو را كال نخواهم چيد«كتاب . تحرير درآورده است
  .ايشان نابيناست .است از اين دست

  
تاكنون چه تعداد كتاب توسط اين گروه در انتشارات دانژه به چاپ  

  رسيده است؟
 ندا ار ما توسط معلوالن نوشته شدهتوانم بگويم تعدادي از آث تنها مي 

  .ندا هم تأليفي ها كه بيشتر آن
  

  شوند؟ كودكان استثنايي از نگاه شما به چند دسته تقسيم مي 
توان آنان را به  مياما به هر حال . ها اعتباري است بندي اين دسته 

شنوايي، معلوالن  نتوان هوشي، معلوال كم: كرد ها تقسيم اين گروه
هايي با اختالالت جسمي و حركتي، افراد  هايي با اختالل يادگيري، افراد داراي اختالالت رفتاري، بچه بينايي، بچه

هاي  ي چندگانه، اختالل زبان و گفتار و بيماريها هايي با اختالالت عاطفي و هيجاني، ناتواني بچهو مد، اتيزهوش و سر
  .خاص نظير تاالسمي

  
چگونه ارزيابي  ،در سطح جامعه و انتشارات خودتانرا، وضعيت انتشار كتاب براي هر كدام از اين مخاطبان  
  كنيد؟ مي
عيين كنند و سفارش كار آنان بايد نياز را ت. من معتقد نيستم كه دولت بايد در اين زمينه دست به انتشار كتاب بزند 

اي را دنبال كنيم، آثار  اگر چنين رويه. به دست اهل آن استكار گذاري و سپردن  هدايت، سياست  دولت، ي وظيفه. بدهند
، است اين عرصه وارد شده بهبايد به ناشري كه . دنكن و نياز اجتماع را هم رفع مي وندش ميتر منتشر  تر و با كيفيت ارزان

  .كمك كنند



 

  
  هاي شما به طور متوسط چند نسخه است؟ كتاب شمارگان 
  .دنرس نسخه به چاپ مي 2200 درنسخه و تعدادي هم  1100برخي آثار در . نسخه است 1500ميانگين  

  
  ايد؟ تاكنون چند عنوان كتاب منتشر كرده 
  .ر شده استمنتش 1388صد عنوان در سال يم كه از اين تعداد، ا هعنوان كتاب چاپ كرد 180تقريباً  

  
  رسد؟ هاي شما به چاپ بعدي مي چه درصدي از كتاب 
اميدواريم . هاي دوم، سوم و چهارم رسيده است ها به چاپ درصد كتاب 30تا  20ه طور تقريبي تا امروز حدود ب 

رساني  عيكي از مشكالت ما در اين ارتباط، بحث توزيع و اطال. دنبه چاپ مجدد برسي زماني كمتري  در فاصلهآثار 
  .است كه البته ساير ناشرين هم با آن دست به گريبان هستند

  
قدر  هها نفوذ كرده است، انتشار كتاب به شكل سنتي چ در شرايط امروز جهان ارتباطات كه اينترنت به خانه 

  ضرورت دارد؟
دارند، درصد توليد كتاب به هاي الكترونيكي  اند و كتاب وري دست يافتهادر كشورهاي ديگر كه پيش از ما به اين فن 

كتاب سنتي و چاپي با  ي به عبارت ديگر، اين دو مقوله. درصد افزايش داشته است 15تا  10صورت نوشتاري و سنتي 
در . توان اين دو شكل از انتشار كتاب را داشت زمان مي گاهي هم. ب الكترونيكي متناقض و معارض هم نيستنداكت

البته تا . بنابراين تفاوتي ميان شكل سنتي يا الكترونيكي آن وجود ندارد. خواني است كشور ما مشكل اصلي، بحث كتاب
سنديت اين شكل از كتاب برايش بيشتر . ن اعتماد خواننده به كتاب در شكل و قالب سنتي و چاپ بيشتر بوده استاال

  .خواننده دوست دارد واژگان را در اختيار داشته باشد. است
 ي در ساليان اخير در حوزه ،بديهي است. خواني و نشر در كشور باشند ه فكر حل مشكل كتابمسئوالن امر بايد ب

ميليون  5/2در مملكتي كه  ،اما بايد اذعان داشت. انگيز بوده است شناسي، پيشرفت ما گاه شگفت هاي روان كتاب
پاي رشد  تأسف بايد گفت كه هم با كمال. هزار نسخه براي كتاب سطح آكادميك يعني هيچشمارگان دو دانشجو دارد، 

از پاي بسياري  يم، ليكن حاال همهزار دانشجو داشت 30روزگاري تنها . كتاب افزون نشده است شمارگانشمار دانشجو، 
جا كه انگيزه هست،  البته در آن. شود كشورهاي اروپايي دانشجو داريم كه در جاي خود، نوعي پيشرفت محسوب مي

. ندا مرتبه هم تجديد چاپ شده 300كمك آموزشي، كنكور و نظاير آن تا  هاي كتاببرخي  .خوان هم داريم كتاب
  . بنابراين بايد دنبال ايجاد انگيزه باشيم

 ،صنعت چاپ ي در عرصه ،ن معادل بسياري از كشورهااآل. صنعت چاپ در كشور ما رشد بسيار خوبي داشته است
با تمام . قطب بسيار خوبي براي چاپ كتاب ساير كشورها باشدامروز ايران قادر است . حرف براي گفتن داريم



 

. مشكالت اين حوزه بايد با كمك يك مجموعه برطرف شود. روي ما اميدوار كننده است افق پيش  مشكالتي كه داريم،
  .بايد در سطح جامعه تالش كرد. ها را بگشايد گره ي تواند همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تنهايي نمي

  
قدر تا امروز از سوي نهادهاي  هكه نشر دانژه مخاطب خاص دارد، چ با توجه به اين 

  ايد؟ مرتبط مورد حمايت قرار گرفته
سليقگي آنان نيست، بلكه علت را بايد در  البته اين عدم حمايت به علت بي. خيلي كم 
 ؛ايم نگرفتهما تا امروز به هيچ عنوان مورد حمايت مالي قرار . وجو كرد آگاهي جستنا

گرچه كار سازمان بهزيستي در قالب برگزاري يك جشنواره و حمايت از ما به عنوان ناشر 
  . برگزيده قابل تقدير بود

  
  كرديد؟ اگر شما در جايگاه نهادهاي مرتبط با چنين ناشراني قرار داشتيد، چگونه عمل مي 
روز  ها، حداقل به هاي كتاب در اين حوزه دانستم كه در معرفي تازه ي خود مي وظيفه. به همان ترتيب كه عرض كردم 
از سوي ديگر سعي . برآورده سازمنياز دارد چه را كه ناشر  آثار منتشره را ارزيابي كنم و آنكوشيدم  ميچنين  هم. باشم
از  سنياز مدار ي كم به اندازه دست. آموزان و معلمان تجهيز كنم هاي مدارس را براي رفع نياز دانش خانه كتاب ،كردم مي

ما . شوند هاي مرتبط آخرين گروهي هستند كه از چاپ آثار مطلع مي متأسفانه برخي از سازمان. خريدم ناشران كتاب مي
بوده و ا شويم و آنان همواره قدرشناس آثار م ها و ديگر مخاطبان خود بيشتر حمايت مي از سوي دانشجويان، خانواده

  .هستند
  

  هاي خود داريد؟ داد مخاطب و خريدار ثابت براي كتابچه تع 
ها از اين جهت مخاطب ما هستند كه بخشي از  خانواده. مخاطبان ثابت ما هستند ها و خانواده اندادانشجويان، است 

  .شود منتشر ميها  مخصوص آنتوليدات و آثار ما 
  

  مالك و معيارتان براي چاپ كتاب چيست؟ 
وقتي كتابي براي چاپ به دستمان . صصي انتشارات خودمان، افراد متخصص و كارشناس داريمهاي تخ ما در حوزه 
 شود ميپس از داوري اثر، فرم تكميل . دهيم همان رشته قرار مي  رسد، آن را همراه با فرم داوري در اختيار متخصص مي

گاهي برخي آثار براي . شرايطي قرار دارددهد كه آن اثر در چه  در نهايت اين فرم نشان مي. گردد ما برمينزد و به 
ها را خودمان سفارش  برخي كتاب ،عالوه بر اين. دنشو با شرط و شروط پذيرفته ميهم تعدادي  و دنشو چاپ تأييد مي

يك  ،چنين هم. دهيم جلدي داريم كه خودمان آن را به نويسنده سفارش مي 120 ي براي نمونه ما يك مجموعه. دهيم مي
كه  ندستههايي  از اين دو گروه كتاب كه بگذريم، گروه سوم كتاب. شناسي را هم در دست كار داريم فرهنگ روان

در ساليان اخير در 
هاي  كتاب ي حوزه
شناسي،  روان

پيشرفت ما گاه 
انگيز بوده  شگفت
.است



 

هم بايد در ها  كتابكند كه البته اين  گذاري مي سرمايه ها مؤسسه يا نويسنده روي آن
 ها هايي را داريم كه نوبت چاپ آن امروز كتاب ،ارتباطدر اين . دنداوري پذيرفته شو

نهايت براي چاپ يك در . داريمقرارداد  1390ما امروز براي سال . ه استطوالني شد
من معتقدم كتاب بايد براي مخاطب سودمند  .كند اثر، شوراي نشر، آن را بررسي مي

  .باشد
  

  رويد؟ هاي تأليفي هستيد يا سراغ ترجمه مي بيشتر طالب كتاب 
تأليف . شرط و شروط دارد اغلب به دنبال تأليف هستيم كه البته آن هم براي خودش 

تأليف مباني و . نياز داريمما مؤلف  امنته. دهيم ترجيح مي ،تر است را از حيث آن كه به فرهنگ ايراني و اسالمي نزديك
البته هنوز هم . باشدمسلط موضوع  برمؤلف بايد به طور كامل . است ظرينچارچوب رعايت و نيازمند  دارد ياصول

  .شود اگر ترجمه را مراقبت كنيم، كارمان درست مي. ما خيلي خوب نيستهاي  معتقدم كه ترجمه
  

  در حال حاضر كدام دسته از موضوعات انتشارات دانژه، خواستار و خواهان بيشتري دارد؟ 
 .ها هستند خانواده ها شناسي سطوح مياني و عادي كه مخاطبان اصلي آن شناسي و روان روان ي هاي حوزه كتاب 

 يريزي خاص كنند نشر دانژه اين آثار را با برنامه تدريج نسبت به اين آثار اعتماد پيدا كردند و احساس مي ها به خانواده
بخشي و افراد  توان نيازمند ،بختانه والدين بخشي هم خوش آثار توان ي البته در زمينه. دهد در اختيارشان قرار مي

  .مند هستند همراكز مشاوره در كشور به آثار نشر دانژه عالق ناآل. اند متخصص از آثار به خوبي استقبال كرده
  

  تر هست؟ خاصي از كشور اين استقبال نمايان ي آيا در استان يا منطقه 
هاي ديگر يا ساير  البته بايد تبليغات الزم صورت بگيرد تا در استان. مند داريم هدر استان فارس خيلي عالق. بله 

. دند كاربرد داشته باشنتوان بسياري از آثار ما در مراكز مشاوره مي. ناخت حاصل شودها و نهادها، اين ش سازمان
دانش مشاوران مراكز مشاوره، بخواهد آثاري را ارائه كند، ما آمادگي  يوپرورش در راستاي ارتقا اگر آموزش ،بنابراين

نايي، سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد انجمن اوليا و مربيان، سازمان كودكان استث. الزم را در اين ارتباط داريم
  .الزم را ببرند ي توانند از اين آثار بهره مخدر مي


