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 قزل ایاغ خانم ثریا

فعال حوزه کتاب و از اساتید دانشگاه، یکی از برگزیدگان جشنواره ترویج امسال سال جاری  قزل ایاغ ثریا خانم

این نظر لطف اعضای »دانسته و گفت:  غافلگیرکنندهجشنواره،  داورانهیئتهستند. وی انتخاب خود را از سوی 

چی  زمانی که خانم دکتر خراسان. یکی از برگزیدگان انتخاب کردند عنوانبهجشنواره بود که بنده را  داورانهیئت

افراد زیادی در جامعه  .شدم زدهشگفت واقعاً امشدهانتخاببرگزیده این جشنواره  عنوانبهبه من اطالع دادند که 

ک معلم ساده من ی .است شدهدیدهکنند و من سپاسگزارم که کارهای من حوزه ترویج علم فعالیت می و در

 «است. من بوده یعلموظایف در راستای وظیفه تدریس و اجرای  امدادهو هر کاری که انجام  امبودهدانشگاه 

که کتابدار هستم  دارم راافتخار این بنده »ترویج علم، اظهار داشت:  ٔ  درزمینهخود  هایفعالیتی در رابطه با و 

خواهند و هر فعالیتی که من کردم در راستای اعتقاد به موضوع کتاب کتاب را برای همه می معموالً کتابدارهاو 

و کارهای من  هافعالیتکودکان و نوجوانان بوده و شاید مجموعه  ٔ  درزمینهتخصص من  .برای همه بوده است

 «مو در حال حاضر بازنشسته هست حضورداشتهسال است که در این حوزه  ۴۰من بیش از  .به چشم آمده است

انجام  مختلفی را در حوزه ترویج علم هایفعالیتگذشته  هایسالدر طول »وی در ادامه توضیحات خود افزود: 

برای مثال من در حوزه تدوین کتاب برای کودکان معلول فعالیت  .هایی از آن مسبوق به سابقه نبودکه بخش امداده

که شاید اولین نمونه کاری  رادارمترجمه اثری عمال کردم و هم کردم که هم در حوزه تدریس این مسئله را ا

در  .های عادی به کتاب نیاز دارندمعلول بسیار بیش از بچه هایبچهمعلول هدف آن بودند زیرا  هایبچهباشد که 

سالم کتاب ندارند حال شما به فکر کتاب  هایبچه دهندمیپاسخ  ،کنیم کتاب برای معلولینایران وقتی مطرح می

کنید معلولین در اولویت قرار دارند زیرا یک بچه  بندیاولویتاگر شما بخواهید  کهدرحالی .لین هستیدبرای معلو
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ذهنی یا  ماندهعقبکودک ناشنوا یا  طورهمین ،نابینا در تنهایی بیشتری به سر برده و بیشتر به کتاب نیاز دارد

که بنده آن را مطرح کرده و از اولین روزهای  هایی بودبنابراین این کتاب برای معلولین یکی از حوزه !جسمی

 کردیممیتهیه  هاکتابدر آن زمان با دانشجویان نوارهای را از روی  .تدریس هم برای دستیابی به آن تالش کردم

طی کتاب را  ۶۰ما حدود  .دانست اندشدهصوتی که امروزه رایج  هایکتابتوان آن را نمونه اولیه می نوعیبهکه 

بحث تهیه  .تهیه کردیم که بعد از بازنشسته شدن آن را به مرکز معلولین و نابینایان خزانه اهدا کردم این مدت

در این  نیزرای معلولیت بودند داوالدین افرادی که خود  معموالًکتاب برای کودکان خاص نیز بسیار مهم بوده و 

این . باید توجه داشت که کردیممیو تهیه  بیناکمکودکان  هایی را برای مثال برایطرح ما کمک کرده و ما کتاب

کتاب  قادر به خواندن کتاب خواهند بود. هاآنباشد تر ها درشتنابینا و اگر حروف کتاب نههستند  بیناکمکودکان 

در راستای دستیابی به اهداف آن معلول دارای اهمیت است و این حوزه برای من بسیار مهم بود و  هایبچهبرای 

 «.ها تهیه کردیمیا راهنما نیز برای تهیه این کتاب دست نامه یک. ما همچنین امکردهش تال

حوزه دیگری که من در آن فعالیت داشتم تهیه کتاب برای کودکان »دکتر قزل ایاغ در ادامه توضیحات خود افزود: 

 .داشتیمبرکتابخانه کانون اصالح و تربیت  تأسیسرا برای  هاقدمحوزه کانون اصالح و تربیت بود که ما اولین 

از  بعد مابود ا شدهانجامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هایی قبل از انقالب و از سوالبته فعالیت

موجود در کانون اصالح و تربیت در یک انبار  هایکتابانقالب وقتی ما به آن محل مراجعه کردیم دیدیم که 

از انقالب از ابتدا این  بعدا م .اندمخلوط شده گردوخاکاز بین رفته و با گچ و  ه و همگیشد داشتهنگهمرطوب 

از همکارانم با این مرکز مرتبط شده و این بحث  یکیبنده از دانشکده علوم تربیتی توسط و  کردهطرح را شروع 

 «.کارکردمبه کتاب و مطالعه  هاآنعالقه سازی  ٔ  درزمینهان و نوجوانان بزهکار ودکمن با ک .مهم را پیش بردیم
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دیگر موارد فعالیت دکتر ثریا قزل ایاغ محسوب  ازجملهسنتی ایران و پژوهش در این زمینه  هایبازیحوزه 

عملی برای  صورتبهرا  هاآن کسهیچکار گردآوری آن بسیار زیاد و دشوار بود اما که به اعتقاد وی،  شودمی

سال از زندگی من را به خود اختصاص  ۱۰ هابازیآوری این جمع ه وکرده بودن آوریجمعزندگی امروز مردم 

 عنوانبهو من  منتشرشدهبا همکاری یونسکو این کتاب  و فرهنگی هایپژوهشدفتر  . خوشبختانه به کمکداد

ایرانی را در آنجا معرفی  هایبازیسنتی در کشور ژاپن هم حاضر بوده و  هایبازینماینده ایران در کنگره بزرگ 

 .امکرده

بنده  و با توجه به اینکههای علمی کشور اعتقاد بنده در حوزه ترویج سیاستوی در ادامه توضیحات خود افزود: 

در این این است که در این جشنواره یک نکته مثبت وجود دارد زیرا بودم، در یک دوره خودم داور این جشنواره 

بودجه و  معموالًدولتی  هایحوزهدر  معموالً. مردمی اهمیت داده شود هایفعالیتبه  شودمیجشنواره تالش 

ی بسیار بهتر از نهادهای هاآنرایط و ش شودمییک وظیفه انجام  صورتبهاین اقدامات امکانات وجود داشته و 

بیشتری به حوزه  طوربه این موضوع بسیار مهم است و به نظر من اگر .شودمیتوسط مردم بنیان گذاشته است که 

کشور  دورافتادهبسیاری در مناطق  هایمعلم معموالً. تر خواهیم بودموفق ،شود تأکیدهای بخش خصوصی فعالیت

افراد  این معموالًاست و  تصورغیرقابلکه  دهندمیآموزش و غیره انجام  ،های هنری ٔ  درزمینهزیادی  هایفعالیت

افرادی که در سکوت به ما باید و در معرض دید قرار بگیرند  هموارهنباید  سروصداپر  هایآدم .شوندنمیدیده 

البته من اطالع دارم در جشنواره  .بها دهیم هاآننیز توجه کرده و به  پردازندمیهای ترویجی علمی به امر به فعالیت

 نکته بسیار مهمی است. یناست به نظر بنده ا شدهپرداختهامسال در ذیل جایزه بهمن بیگی به این موضوع 

بسیار مهم عمومی کردن علم  یمسئله»برگزیده جشنواره ترویج علم سال جاری در خاتمه توضیحات خود افزود: 

کرد به ما بنده به خاطر دارم یکی از معلمین من که شیمی تدریس می. باید علم را وارد زندگی مردم کرداست، 
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 .شیمی چیست دانش خواهید فهمید که ،کنیدپاکگفت شما هر زمان که توانستید لکه چربی سفره مادر خود را می

ما باید آن را در زندگی  .علم شیمی این نیست که تعدادی فرمول را حفظ و بعد از امتحان آن را فراموش کنیم فهم

است و هیچ دگرگونی در جامعه ایجاد  عملبیکنیم و علمی که شامل این موضوع نشود علمی  کروزمره در

 موردتوجهد باید علم را وارد زندگی مردم کن شودمیتمام تالش  واقعاًدر آن که  کارهاییبنابراین ؛ نخواهد کرد

خشک نیست بلکه تعریف علم در قالب زندگی مردم است و خود  هایفرمولآن  ،منظور از علم . البتهقرار بگیرند

، زند که فردا بارندگی خواهد بودوقتی کشاورزی حدس می .بیگانه نیستندموضوع طبیعی با این  طوربهمردم 

است که در زندگی  یکند و این علم بینیپیش تواندمیعلم دارد و از شرایط ابرها و شرایط آب و هوایی نوعی 

 «.است شدهآمیختهوی 

 گفتگو: احسان محمدحسینی

 

 


