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کلیدواژه ها: 

کتاب  درسی، تاریخ شفاهی، برنامۀ درسی، مصاحبه، تدوین.

تاریخ شفاهی تدوین کتاب  های درسی دورۀ ابتدایی و 

متوسطه )1300-1332ش(، رضورت  ها و ویژگی  ها
پیامنه صالحی 

چکیده:
این مقاله به بررسی پیشینة تدوین کتاب های درسی در دورۀ ابتدایی و 
متوسطه پرداخته و به طور اخص روند انتشار این منابع آموزشی را 
بیان سیر  در  می کند.  بررسی  تا 1332ش.   13۰۰ سال های  فواصل  در 
منابع  از  بهره گیری  مورِدنظر،  دورۀ  در  درسی  کتاب های  تغییرات 
تاریخ شفاهی موجود در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران در اولویت 
قرار گرفته است. روایت  های دانش آموزان به عنوان خوانندگان اصلی 
روش های  آموزشی،  منابع  محتوای  از  روشنی  تصویر  کتاب ها،  این 

تدریس و جایگاه مؤلفان ارائه می کند.
نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادی- کتابخانه ای بوده و روش آن 
توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به منابع دستِ اول تاریخی اعم از 

مصاحبه های تاریخ شفاهی و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال چهارم، شامره اول، شامره پیاپی7، بهار و تابستان 1397، صص306- 326
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مقدمه: 
اما  است،  جدید  موضوعی  تحلیلی  رشتة  و  تخصصی  حوزۀ  یک  به عنوان  درسی  کتاب 
یکی  هم چنین  ص   18(.   ،1393 رزوه،  )صالحی  ندارد  تازگی  بشر  مورِدعالقة  مسئله  به عنوان 
آموزشی  اهداف  به  رسیدن  برای  و  درسی  برنامة  براساس  که  است  نوشتاری  آموزش  مواد  از 
درسی  کتاب  می رود.  به شمار  معلم  آموزش  وسیلة  مهم ترین  و  می شود  تألیف  خاّصی  به شکل 
دانش آموز  و  معلم  فعالیت های  راهنمایی  و  هدایت  علمی  مرجع  مؤثق ترین  و  منبع  اصلی ترین 
است  متنی  این،  بر  است. عالوه  برنامه ریزان درسی  مورِدتوجه  آموزشی  اهداف  تحقق  در جهت 
سازمان یافته که اهداف آموزشی را در قالب نوشتار، تصاویر و تکالیف عرضه می کند و پیونددهندۀ 

مقاصد آموزش و پرورش با کالس درس است )معتمدی، 1391، ص   111(.
راهنمای برنامة درسی، طرح و نقشة یادگیری است که کتاب درسی براساس آن طراحی و 
تألیف می شود. گزینش محتوای کتاب درسی با رعایت اصول و مالحظات علمی، آموزشی، تربیتی، 
مشخص  درسی  برنامه ریزی  شورای  توسط  که  می گیرد  صورت  روان شناختی  و  جامعه شناختی 
برخی جزو اصول  اما  دارند،  انتخاب و سازماندهی محتوا جنبة عمومی  از اصول  برخی  می شود. 
متناسب  کتاب درسی  به تدریج  مدارس جدید،  تأسیس  با  )رون، 1391، ص   166(.  خاص هستند 
با سن دانش آموزان و نیازهای فردی و اجتماعی آنان تألیف شد و در وزارت آموزش و پرورش، 
در  و  شد  تأسیس  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سپس  و  درسی  کتاب های  سازمان 

دانشگاه ها نیز سازمان هائی برای تهیه و تولید کتاب درسی شکل گرفت.
در راستای ثبت تاریخ تدوین کتاب های درسی در دهه های گذشته، عالوه بر کتاب ها و اسناد، 
مصاحبه های تاریخ شفاهی با خوانندگان این منابع آموزشی، به خصوص شخصیت هایی که بعدها به 

تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی 

و متوسطه )1300-1332ش(، رضورت ها و ویژگی ها

فارسی،  ادبیات  و  زبان  کارشناس  ارشد   .1

کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

pe_salehi@yahoo.com ایران؛

پیامنه صالحی1
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جرگة دبیران و متولیان تعلیم و تربیت پیوستند، موجب تکمیل نانوشته های منابع مکتوب می شود 
و تصویر روشنی را از محتوای کتاب های درسی و جایگاه مؤلفان این کتاب ها نمایان می سازد.

بررسی رویکردهای مورِدتوجه در نگارش کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه براساس 
چندان  ایران  در  تاکنون  تاریخ شفاهی،  مصاحبه شوندگان  صحبت های  و  مکتوب  پژوهش های 
با تعّمق بیشتر در این زمینه متوجه می شویم که شناخت  مورِدتوجه محققان قرار نگرفته است. 
عوامل مؤثر بر تدوین کتاب های مذکور در دوره های گذشته، به اصالح نگرش ها در تألیف منابع 

آموزشی در سال های آتی کمک شایانی می کند.

پیشینة تألیف کتاب های درسی )1230-1300ش(
اصالحی  اقدامات  شاه،  ناصرالدین  سلطنت  استقرار  و  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  آمدن  روی کار  با 
همه جانبه ای در کشور آغاز شد که یکی از آن ها تأسیس دارالفنون و آغاز آموزش علوم و فنون 
جدید در ایران بود. با تأسیس دارالفنون در سال 1230ش. آموزش و پرورش رسمی و جدید در 
کشور پایه گذاری شد و آموزش به شیوۀ سّنتی نیز ادامه یافت )معتمدی، 1391، ص   112(. تا قبل از 
آن، تعلیم به شیوۀ مکتب داری انجام می شد و کتاب هایی نظیر قرآن، اشعار حافظ، کلیله و دمنه و 
گلستان تدریس می شد. در این دوره مکتب خانه ها در انتخاب چارچوب انتظارات )نیازها(، محتوای 

مواد درسی، نحوۀ اجرا و ارزشیابی، آزادی کامل داشتند )مقصودی، 1394، ص40(. 
تأسیس شود. وی  توپخانه  میدان  در مجاورت  دارالفنون  داد ساختمان  دستور  امیرکبیر  ابتدا 
به سرکشی  بود و هر وقت فرصتی می یافت  احداث مدرسه بسیار عالقه مند  به پیشرفت  نسبت 
ساختمان آن می پرداخت. هم زمان با شروع تأسیس دارالفنون، امیرکبیر از جان داوود خان که زبان 
فرانسه می دانست، درخواست کرد که به اتریش برود و شش معلم دانا و ماهر اتریشی را برای مدت 
شش سال استخدام کند )یغمایی، 1376، ص   50(. دلیل انتخاب کشور اتریش آن بود که از سوابق 
معلمان روسی، انگلیسی و فرانسوی در ایران ناراضی بود و می خواست که معلمان خارجی فقط به 

تدریس بپردازند و در امور سیاسی مملکت مداخله نکنند )آدمیت، 1380، ص   73(. 
داوودخان در اتریش به خدمت پادشاه آن کشور رفت و درخواست خود را عرضه کرد و پس از 
انجام کار با شش معلم اتریشی و یک نفر ایتالیایی، دو روز پس از عزل امیرکبیر از صدارت، به ایران 
بازگشت که استقبال شایسته ای هم از این معلمان نشد. این افراد عبارت بودند از؛ دکتر پوالک1 
)معلم پزشکی(، کرشیش2 )معلم توپخانه(، فوکاتی3 )معلم داروسازی(، نمیرو4 )معلم نظام(، بارون 
گومونس5 )معلم پیاده(، گارنوتا6 )معلم معدن( و ذاتی7 )معلم مهندسی( )اشراقی، 1384، ص   32(. 
این استادان رشته های تحصیلی پیاده نظام، توپخانه، مهندسی، طب و جراحی، داروسازی و معدن 

را در دارالفنون دایر کردند. 

1. Polak.
2. Krziz.
3. Fochetie.
4. Nemiro.
5. Gumonies.
6. Garnotta.
7. Zattie.
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نخستین کتاب های درسی را چند سال بعد از اینکه استادان خارجی در کالس ها به طور عملی 
تدریس کردند، مترجمان آن ها با استفاده از یادداشت هایی که آماده کرده بودند یا کتاب هایی که 
آن استادان از خارج آورده یا در ایران نوشته بودند، فراهم آوردند. این کتاب ها در چاپخانة دارالفنون 
به صورت چاپ سنگی تهیه می شد و در دسترس دانشجویان قرار می گرفت. این چاپخانه هم زمان 
با گشایش مدرسة دارالفنون شروع به کار کرد )گلپایگانی، 1371، ص   51(. چند نمونه از کتاب های 

مذکور بدین شرح است:
کتاب های میرزا زکی مازندرانی راجع به توپخانه، حکمت طبیعی، مکانیک، حساب و جغرافیا، 
کتاب جراحی نوشتة دکتر پوالک؛ کتاب های جبر و مقابله، ریاضی، دژسازی و توپخانه که کرشیش 
آن ها را به رشتة تحریر درآورد؛ کتاب تشریح که دکتر علی رئیس االطباء و دکتر ابوالحسن خان 
نگاشتند؛ اصول شیمی نوشتة کاظم محالتی؛ کتاب های هندسه، جغرافیا و تاریخ طبیعی که استاد 
عبدالغفار خان نجم الدوله آن ها را تألیف کرد؛ فیزیوتراپی که دکتر الیو1 اتریشی آن را تدوین کرد و 
نیز کتاب های آموزش زبان، لغت فارسی و لغت فرانسه که میرزا علی اکبرخان مزین الدوله تألیف 

کرد )صدیق، 1349، ص   49(.
عالوه بر این، نخستین مدرسة ابتدایی به شیوۀ نوین در سال 1267ش. تأسیس شد. حاج میرزا 
حسن رشدیه2 که روحانی و از پیشقدمان فرهنگ نو در ایران بود، پس از آنکه از مرکز تربیت معلم 
بیروت فارغ التحصیل شد، در ایروان مدرسه ای برپا کرد که مورِدتوجه قرار گرفت و سپس مدرسه ای 
در تبریز گشود. گرچه این مدرسه هم از سوی مردم با استقبال مواجه شد، اما چندین بار در اثر 
مخالفت های سّنت پرستان باز و بسته شد، آنان حّتی مدرسه را منفجر کردند و میرزا حسن متواری 
گردید. البته زمانی که میرزا علی خان امین الدوله به صدارت مظفرالدین شاه رسید، او را به تهران 

دعوت کرد و مورد،حمایت قرار داد )بقایی شیره جینی، 1394، ص   69(.
رشدیه عالوه بر تدریس به کودکان، به مردان بی سواد 25 تا 45 ساله هم آموزش می داد. وی 
اولین مؤلف کتاب های درسی دورۀ ابتدایی )شش سالة اول( در ایران است. از رشدیه 27 جلد کتاب 
چاپ شده موجود است که مهم ترین آن ها عبارت است از: بدایه التعلیم، نهایه التعلیم، کفایه التعلیم، 
هدایه التعلیم و اخالق )قاسمی پویا، 1377، ص   58(. وی این کتاب ها را با هزینة خود چاپ می کرد 

و در اختیار دانش آموزان قرار می داد )مقصودی، 1394، ص   42(.
کتاب های  و  شد  دایر  شهرستان ها  و  تهران  در  ویژه ای  مدارس  به تدریج  بعد  سال های  در 
درسی به وسیلة مدیران و معلمان این مدارس تألیف و منتشر شد. نمونة کتاب هایی که در دورۀ 
ابتدایی تدریس می شد، عبارت بود از: کتاب علمی در اخالق و اصول و فروع دین از میرزا یحیی 
دولت آبادی؛ تعلیم االطفال در الفبا و قرائت فارسی از میرزا محمودخان مفتاح الملک؛ شجره طیبه در 
اخالق و اصول و فروع دین از میرزایحیی دولت آبادی و تاریخ مختصر ایران از محمدعلی فروغی 

1. Elbow.
2. حاج میرزا حسن رشدیه )1263-1267ق( 

که وی را پیر معارف و پدر مدرسه جدید در 

ایران لقب داده  اند.
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ملقب به ذکاءالملک )ایمانه، 1391، ص   49(.
نخستین مدرسة متوسطه در ایران در سال 1275ش. با نام مدرسة علمیه تأسیس شد. در این 
مدرسه عالوه بر درس های ادبی، فیزیک، شیمی، ریاضی و طبیعی نیز آموزش داده می شد. البته از 
روی کتاب های درسی خاّصی تدریس نمی شد و معلمان نیز آموزش های الزم را طی نکرده بودند. 
اغلب معلمان از کتاب ها و جزوه هایی که در دارالفنون داشتند، در کالس درسی جزوه می گفتند و 
تألیف  به تدریج  تأسیس مدارس جدید،  از  )معتمدی، 1378، ص   63(. پس  دانش آموزان می نوشتند 
کتاب های درسی مدارس متوسطه آغاز شد. از افراد آگاهی که در نوشتن کتاب درسی پیشقدم بود، 
می توان از میرزا محمدعلی  خان فروغی نام برد که اولین کتاب فیزیک را برای دورۀ دبیرستان نوشت.
 در سال 1290ش. قانون اساسی وزارت معارف به تصویب رسید و تعلیمات عمومی و اجباری 
دهکده؛  ابتدایی  مکاتب  شامل:  مدرسه  نوع  چهار  آموزشی  نظام  گرفت.  قرار  دولت  وظایف  جزء 
مکاتب ابتدایی بلده؛ مدارس متوسطه و مدارس عالیه را در برمی گرفت. براساس این قانون، دولت 
در زمینة تأسیس دبستان ها و دبیرستان ها در سراسر کشور اقدام کرد و دارالمعلمین )دانشسرای 

مقدماتی( برای تربیت دبیر ایجاد شد.
 مهم ترین نوآوری در کتاب های درسی در سال 1295ش. به وجود آمد. در این زمان »شورای 
معارف« شکل گرفت و در برنامه ای که شورای مذکور آن را اصالح کرده بود، درس های علم االشیاء 
)علوم تجربی(، حفظ ا لصّحه و اخالق، از کالس اول دبستان تا ششم، رسمًا در برنامة آموزشی قرار 
گرفت. عالوه برآن، درسی به نام اعمال یدی و رسم نیز اضافه شد. البته تا قبل از سال 1300ش. 
اصالح و فعالیت جّدی دیگری در زمینة تدوین کتاب های درسی صورت نگرفت )معتمدی، 1378، 

ص64(.

تألیف کتاب های درسی )1300-1310ش(
در سال 1300ش. قانون »شورای عالی فرهنگ« به تصویب رسید. مطابق آن قانون، مؤلفان و 
ناشران ملزم شدند که کتاب های درسی را مطابق برنامه ای که از طرف وزارت معارف به آن ها 
ابالغ می شد، تألیف نمایند. در همین برنامه بود که آموزش علوم در ایران از دورۀ ابتدایی آغاز شد 
و کتاب هایی نیز بدین منظور نوشته شد. البته در شرح وظایف آن در مادۀ 12 قانون مذکور، آمده 

است که تمامی کتاب های درسی باید با دستور رسمی وزارت معارف همخوانی داشته باشند.
کتاب های  اصالح  به  راجع  مفّصلی  گزارش  1303ش.  سال  در  معارف  وزارت  تفتیش  ادارۀ 
درسی مدارس در اختیار معارف قرار داد که مورِدتوجه قرار گرفت و شورای مذکور در تیر 1304 

مواد چهارگانة ذیل را در این زمینه تصویب کرد:
کمیسیونی تشکیل شود که تمام کتاب های کالسی را بادّقت بررسی کند و بهترین آن ها را . 1
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برای تدریس در تمام مدارس مرکز و والیات انتخاب نماید؛
هر کتابی را که کمیسیون انتخاب کرد، به شوراِی عالی معارف اطالع بدهد که بعد از جلب . 2

نظر شورا، تدریس آن تصویب شود؛ 
تدریس کتب منتخبه از 16شهریور 1305ش. خواهد بود؛. 3

اداره کل معارف به تمام کتابخانه ها و مؤلفان اعالم کند که کتاب های خود را تا ابتدای فروردین . 4
1305ش. برای مالحظة کمیسیون حاضر نمایند. کمیسیون مذکور می تواند براساس اهمیت 
موضوع از معلمان فاضل، مجرب و متخصص در هر رشته دعوت کند. وظایف کمیسیون در 
از: تشخیص صحت مطالب و حسن اسلوب کتاب ها؛ مطابقه و موافقت  بود  انتخاب عبارت 
آن ها با اصول تربیت دینی و ملی؛ ترجیح کتاب ها از حیث صحت اصول انشا، ترجمه، حسن 

خط، طبع، تصویر و کاغذ )محمدی؛   قائینی، 1390، ج 5، ص   300(.
بنابراین از سال 1306ش. به بعد، مراکز می توانستند از بین کتاب هایی که دارای ویژگی های 
مورِدنظر بود، محتوای آموزشی خود را انتخاب کنند یا محتوای درس خود را به نحوی تهیه کنند 
که با ضوابط تعیین شده همخوان باشد. وزارت معارف هم برای اولین بار، برنامة ساعات هفتگی 
درس های مدارس را با عنوان »دستور تعلیمات شش سالة ابتدایی مدارس« تهیه و تصویب کرد 

)سلطانی فر، 1376، ص   30(.
به دستور وزیر فرهنگ – یحیی قره گوزلو )اعتمادالدوله(- در سال 1307ش. تهیة کتاب های 
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درسی ابتدایی بر عهدۀ وزارت معارف قرار گرفت و کتاب های وزارتی در سطح کشور انتشار یافت. 
)محمدی؛   قائینی، 1390، ج 5، ص   301( کتاب هایی که به سرپرستی وزارت فرهنگ منتشر شد، 
نسبت به کتاب های قبلی ارزان تر و از نظر چاپ هم مرغوب تر بود و مشکل دانش آموزان از نظر 
»دستور  عنوان  با  دبیرستان  اول  دورۀ  درسی  برنامة  هم چنین  شد.  برطرف  درسی  کتاب  کمبود 
این  به تصویب رسید. در  برای پسران و دختران به شکل جداگانه  تعلیمات شش سالة متوسطه« 
ابتدایی و متوسطه  برای مدارس  توانست  بهمنیار  احمد  نظیر  استادانی  با کمک  قراگوزلو  سال ها 

کتاب های درسی فراهم کند )مقصودی، 1394، ص42(.
برنامة طبع  یا  انتشار کتاب های وزارتی، »پروگرام  به  اقدامات مربوط  این در کنار  بر  عالوه 
کتاب در والیات« پیش بینی شد. منظور از پروگرام طبع کتاب، تهیه و اجرای یک پروگرام اجباری 
و الزامی نبود، بلکه مراد این بود که با رعایت احتیاجات، بنیه مالی و استطاعت علمی هر حوزه ای، 

کتاب هایی با رعایت موارد زیر منتشر شود:
یا کتاب هایی که در مورد تحقیقات  تاریخی و جغرافیایی مخصوص هر محل  الف(  کتاب های 

علمی راجع به آن محل بحث می کند، چاپ و منتشر شود. 
مانند  از ویژگی های فرهنگ محلی  تألیف و طبع فرهنگ ها و مجموعه هایی حاکی  وسایل  ب( 

افسانه ها، لغات و امثال آن فراهم شود.
ج(  شرکت های طبع یا ناشران کتاب در هر محل، به تصحیح و انتشار آثار مشاهیر ادبی، فصحا، 

نویسندگان و شعرایی که از آن محل برخاسته اند، تشویق شوند )صدیق ، 1349، ص   48(.
با توجه به مطالب مطرح شده می توان این طور استنباط کرد که در این دوره، مراکز آموزشی در 
جایگاه انتخابگر مواد آموزشی یا همان کتاب های درسی نقش فّعالی داشتند. در واقع این امکان 
را داشتند که بتوانند محتوای درسی خود را به گونه ای تهیه کنند که با ضوابط تعیین شده همخوان 
باشد. الزم به ذکر است تعداد کتاب های درسی منتشرشده در این دهه در قیاس با تنوع و تعدد 
مراکز آموزشی بسیار کم بود و سرمایه گذاری چندانی از طرف وزارت فرهنگ جهت چاپ و انتشار 
کتاب های درسی صورت نمی گرفت. هم چنین به دلیل اینکه وزارت فرهنگ برای نخستین بار به 
بود  این زمینه نداشت و الزم  بود، طبعًا تجربه چندانی در  اقدام کرده  آموزشی  این منابع  انتشار 

محتوای کتاب ها بهبود یابد.

تألیف کتاب های درسی)1320-1310(
اوایل این دهه، تدوین و تهیة کتاب های درسی به همان شیوۀ قبل ادامه پیدا کرد. در واقع تألیف و 
انتشار کتاب های دورۀ ابتدایی در انحصار دولت قرار داشت و کتاب های هر شهر یا استان متناسب 

با نیازهای آن محل تدوین می شد و برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ آن منطقه بود.
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محسن وزیری مقدم از هنرمندان معاصر، در مصاحبة تاریخ شفاهی در مورد کتاب سرودهای 
مدارس که در این دوره در شهرهای مختلف تدریس می شد، این گونه سخن می گوید: 

»سال 1313 که من در کالس چهارم ابتدایی در اهواز درس می خواندم، علی نقی وزیری و 
وزارت فرهنگ اقدام کرده بودند که بتوانند موسیقی را در سطح دبستان ها و دبیرستان ها گسترش 
دهند. دفترچه هایی به نام سرودهای مدارس چاپ شده بود و آقایی هم می آمد که ویولن می زد 
و سرود یاد می داد. بعد از مدتی که سرودها را با ما تمرین کرد، متوّجه شد که دانش آموزان در 
چه زمینه هایی استعداد دارند و به طور مثال فهمید که من گوش حّساسی در شناخت صدا و ریتم 

دارم« )وزیری مقدم،  1384، مصاحبه(.
انتشار کتاب های ریاضی در دورۀ مورِدبحث با تدوین کتاب های متعّددی همراه بود. در واقع با 
تصویب هیئت دولت سفارش، تهیه و چاپ کتاب های درسی به گروهی از دبیران سپرده شد که آثاری 
تألیف و بازنویسی شد. البته در این دوره، به دلیل تنّوع کتاب ها، دوباره کاری هایی وجود داشت )گویا، 
1390، ص   103(. به طور مثال از مقایسة کتاب های حساب سال اول دبیرستان می توان ویژگی هایی 
نظیر فهرست مطالب یکسان، شکل های مشابه، مختصری از نقشه برداری، خط و چندوجهی ها را 
استنباط کرد. این آثار توسط چندین گروه مؤلف تهیه و روانة بازار شده بود. عالوه بر این  تا این زمان، 
کتاب ها اغلب توسط یک یا دو نفر تألیف می شد، درحالی که پس از آن تدوین کتاب های ریاضی 
به صورت مشترک توسط چند مؤلف آغاز شد. به عنوان نمونه احمد بیرشک و پرویز شهریاری با نوشتن 

کتاب های درسی ریاضی در این سال ها، به جمع مؤلفان پیوستند.
معارف  شورای  تصویب  از  1312ش.  سال  در  را  انطباعات«  ادارۀ  »نظام نامة  معارف  وزارت 
گذراند و عماًل روند تألیف کتاب های درسی را نظمی نو بخشید. سال بعد از آن و در زمان وزارت 
علی اصغر حکمت هم گام هایی جهت بهسازی یا بازنویسی برخی کتاب های درسی برداشته شد. 
البته بسیاری از کتاب های علمی که به زبان فارسی بودند، کارایی الزم را نداشتند و کتاب های 

درسی کاربردی نیز هنوز به فارسی ترجمه نشده بودند.
دورۀ  در  1313ش.  سال  در  که  دانشگاه  استادان  و  پژوهشگران  از  دانشگر  منوچهر  دکتر 

دبیرستان تحصیل می کرد، در مورد کتاب های درسی در این مقطع زمانی می گوید:
»من در دبیرستان در رشتة علمی درس می خواندم، چون آن زمان سه نوع دیپلم علمی، ادبی 
و طبیعی بود. کتاب های ریاضیات و مثلثات به زبان فارسی نبود و ما از کتاب های فرانسه استفاده 
می کردیم. بنده یادم است چون فرانسه ام خوب بود، کتاب مثلثات را از کتابخانة مدرسه گرفتم و 
به فارسی ترجمه کردم و به همکالسی ها دادم که استفاده کنند. در واقع شرایط طوری بود که 

شاگرد باید زحمت می کشید و کار می کرد.« )دانشگر، 1386، مصاحبه(.
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در این سال ها کتاب های صرف ونحو و قرائت عربی دورۀ دبیرستان به وسیلة دبیران و استادان 
دانشگاه به رشتة تحریر در آمد. در بررسی کتاب صرف و نحو و قرائت عربی سال اول دبیرستان در 
این دوره که تألیف احمد بهمنیار، محمدحسین فاضل تونی و عبدالرحمن فرامرزی است، این موارد 
استنباط شد: توّجه به عمق مطالب، حجِم کِم قواعد صرف و نحو، تمرین های فراوان، درج ترجمة 
کلمات کنار آن ها، تغییر خط و شکل نوشتاری مطالب فارسی و عربی و جانمایی کلمات عربی با 

معانی آن ها در انتهای کتاب.
دورۀ  کتاب های  مطالب  باالی  مورد سطح  در  تربیت،  و  تعلیم  پیش کسوتان  از  به نژاد  محمود 

ابتدایی در دهة مورِدبحث در قیاس با فهم و یادگیری دانش آموزان چنین سخن می گوید: 
»سطح کتاب های دورۀ ابتدایی به گونه ای بود که مثاًل مطالب کتاب ریاضی سال ششم، االن در 
سال اول رشتة حسابداری تدریس می شود، یعنی این قدر سطح کتاب ها باال بود و حجم مطالب 
نمی شدند،  طوری  عوض  یک بار  سال  پنج  هر  یا  سال  هر  کتاب ها  محتوای  هم چنین  سنگین! 
بعدی ها  سال  به  می شد،  که  تابستان  و  نمی کردند  پاره  را  درسی  کتاب های  دانش آموزان  که 
می فروختند. من هم این جوری کتاب ها را نصف قیمت می خریدم، جلد می کردم و استفاده می کردم 

و دوباره سال بعد آن ها را می فروخت« )به نژاد، 1395، مصاحبه(.
خصوصیات  و  ویژگی ها  زمینة  در  دانشگاه،  استادان  از  آرام  محمدباقر  دکتر  این  بر  عالوه 

کتاب های درسی این دوره می گوید:



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 7
315

»در آن سال ها که من در دورۀ ابتدایی درس می خواندم، چند کتاب برایم گیرایی داشت: یکی 
کتاب فارسی بود و دیگری تاریخ و جغرافی. کتاب ها در قطع بزرگ بودند که تقریبًا بیش از نصف 
صفحه را تصویر و عکس پر می کرد. مطالبی که به صورت متن در حاشیة این عکس ها بود، جوری 
با تصاویر هم پوشانی داشت که شما آنچه را که مغز مطلب بود، مثل تاریخ یک قوم یا اطالعاتی 
ابزار و محیط زندگی آن ها یاد می گرفتید.  لباس،  با  در مورد یک تمدن را به صورت سمبولیک 
محتوای کتاب ها طوری بود که عالقه و انگیزه برای آموزش را عینی می کرد. البته به لحاظ حجم 
قطور بودند، ولی بیشتر حجم آن ها را تصاویر تشکیل می داد. در دورۀ ابتدایی بر روش انتزاعی 
تأکید می شد، یعنی عینّیت بخشیدن به مفاهیم؛ البته به حفظّیات هم توّجه می شد ولی بعداً این 

امر به عنوان ضعف در نظام آموزشی مطرح گردید« )آرام،  1395، مصاحبه(.
در سال 1317ش. براساس تصویب نامة هیئت وزیران و با تالش وزیر فرهنگ وقت- اسماعیل 
درسی  کتاب های  چاپ  عالقه مند،  و  آگاه  دبیران  و  دانشیاران  استادان،  از  نفر  پانزده  مرآت- 
دبیرستانی را زیرنظر مرکزی به نام »کمیسیون تهیه و چاپ کتاب« برعهده گرفتند. این هیئت 
تألیف هریک از مواد درسی را به گروهی از افراد باصالحیت واگذار کرد. ذکاءالملک، غالمحسین 
رهنما و عیسی صدیق سرپرستی ویرایش نهائی کتاب ها را برعهده داشتند. در نتیجه در فواصل 
سال های 1317 تا 1320ش. حدود هشتاد عنوان کتاب درسی با عنوان »کتاب وزارتی« به صورت 
یکدست و هماهنگ، از نظر شکل ظاهری و محتوا با کیفیت و کمیت بهتری نسبت به گذشته 

برای دبیرستان ها تألیف و چاپ شد )صدیق ، 1354، ص   52(.
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توران میرهادی از پیشگامان تعلیم و تربیت نوین در ایران، دوران دبیرستان خود را در سال 
1318ش. چنین توصیف می کند:

سال ها  آن   در  بود.  نوربخش  مدرسة  در  تحصیل  من،  زندگی  بزرگ  شانس های  از  »یکی 
کتاب های ادبیات فارسی دورۀ دبیرستان خوب بودند و دکتر زهرا خانلری که دبیر ادبّیات ما بود، 
این درس را طوری ارائه می کرد که دریچه های ادبیات به روی دانش آموزان باز می شد. ما کلیله و 
دمنه را مرور می کردیم و لّذت می بردیم. آن چنان عاشق ادبیات فارسی شده بودم که وقتی جهت 
ادامة تحصیل به فرانسه رفتم، از مادرم خواستم که برایم یک کتاب تاریخ ادبّیات ایران بفرستد و 

او هم کتاب رضازادۀ شفق را فرستاد« )حسینی، 1387، مصاحبه(.
عالوه بر کتاب های درسی دور ه های ابتدایی و متوسطه، منتخبی از متون معتبر و شاهکارهای 
زبان و ادب فارسی نظیر شاهنامه، گلستان و منطق الطیر تهیه و چاپ شد که در اختیار دانش موزان 
قرار گرفت. از ایراداتی که به کتاب های وزارتی گرفته می شد، یکی استفاده از اصطالحاتی بود که 
فرهنگستان زبان ایران انتخاب کرده و به کارگیری آن ها را توصیه کرده بود، اما بسیاری از این 
اصطالحات کاربردی نبودند و در ذهن معلمان جای نگرفته بودند. دیگر آنکه اغلب مفاهیم علمی 

و ادبی از سطح یادگیری دانش آموزان متوسطه باالتر بود )صدیق ، 1354، ص   53(.
دکتر اقبال قاسمی پویا که از پژوهشگران تعلیم و تربیت است، در مصاحبه خود در مورد عدم 
همخوانی محتوای کتاب های درسی با سطح فهم و یادگیری دانش آموزان در این دوره این طور 

می گوید: 
»محتوای شعرها در کتاب های درسی با فهم دانش آموزان هماهنگ نبود. مثاَلً در کالس 
پنجم ابتدایی اشعاری عرفانی از حافظ و مولوی گذاشته بودند. خوب این اشعار با درک من که 
در آن زمان دانش آموز بودم، نمی خواند. در واقع نویسندگان کتاب های درسی، خودشان را در ما 
می دیدند و ادراکات خود را به دانش آموزان تسّری می دادند. بعدها این تفّکر رشد کرد که کودک 
عالم دیگری دارد و از بزرگان نقل کردند که به بّچه با نگاه خودش نگاه کنید. هم چنین در کالس 
ششم ابتدایی کتابی با عنوان هزار مسئله داشتیم که کاماًل انتزاعی بود و برای دانش آموز یازده 
ساله سنگین بود. در واقع برنامه ریزی درسی  ونه ای نبود که برای هر استعداد تحصیلی و ویژگی 

فردی، غذای مخصوص به آن را بدهد« )قاسمی پویا، 1395 ، مصاحبه(.
کتاب های صد مسئله یا هزار مسئله توسط دبیران و استادان مختلفی نظیر حسین هورفر تدوین 
می شد. این کتاب ها جهت آموزش در پایه های چهارم، پنجم و ششم دبیرستان ها و دانش پایة اول 
و دوم دبیرستان ها مورِداستفاده قرار می گرفت. در بررسی کتاب هزار مسئله که در سال 1316ش. 
تدوین شده است، این موارد استنباط شد: طرح سؤاالت متنّوع، درج پاسخ در کنار آن ها، سنگینی 
سؤاالت در مقایسه با تمرین های کتاب  ریاضی، تکرار مفاهیم و تأکید بیشتر روی برخی از مباحث.
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فرهنگ  از  بهره گیری  مورد  در  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  صافی  احمد  دکتر  این،  بر  عالوه 
ایرانی- اسالمی در تألیف کتاب های درسی گوید: 

خوب  عینِ حال  در  ولی  بود،  سنگین  بّچه ها  سن  تناسب  به  درسی  کتاب های  »محتوای 
بود. مثاًل ریاضی و  نیز فرهنگ جهانی  و  ایرانی  از سه فرهنگ اسالمی،  برگرفته  بود. کتاب ها 
علم االشیاء براساس فرهنگ جهانی و فارسی براساس فرهنگ ایرانی و اسالمی بود. کتاب ها را 
مدرسه در قبال پول جزئی، به بّچه ها می داد و دولت به بعضی از افرادی که وضع مالی خوبی 

نداشتند، کتاب مجانی می داد« )صافی، 1395 ، مصاحبه(.
با عنایت به موارد مطرح شده می توان این گونه تحلیل کرد که در این دوره تعداد کتاب های 
به دلیل  یعنی  بود،  پیدا کرده  افزایش چشمگیری  قبل  به دهة  نسبت  برای هر درس  منتشرشده 
سرمایة  گرفتند  تصمیم  پرورش  و  آموزش  متولیان  آموزشی،  مراکز  در  درسی  کتاب های  کمبود 
عنوان  با  درسی  کتاب های  واقع  در  دهند.  اختصاص  درسی  کتاب های  انتشار  را جهت  بیشتری 

»کتاب های وزارتی« در سطح گسترده و با تنّوع زیادی چاپ و منتشر شد.
در  معتقدند که  آموزشی  منابع  و  نظام ها  منتقدان  و  کارشناسان  از  عّده ای  است  به ذکر  الزم 
این دهه، به دلیل اینکه سطح مفاهیم علمی و ادبی کتاب های درسی فراتر از فهم دانش آموزان 
کیفیت  بود،  نشده  متداول  هنوز  که  فرهنگستان  اصطالحات  از  استفاده  لزوم  به دلیل  نیز  و  بود 
شاخصه های مرتبط با آموزش در کشور به سطحی پائین تر از دهه های پیش رسیده بود. البته برخی 
استفاده کنندگان و مخاطبان کتاب های درسی در این سال ها بر این عقیده اند که بسیاری از کتاب ها 

دارای جذابیت بودند و نیز پاسخ گوی نیاز علمی دانش آموزان.

تألیف کتاب های درسی)1320-1332ش(
ادامة تألیف و چاپ کتاب های درسی  ایران در سال 1320، دولت توان  از ورود متفقین به  پس 
را از دست داد. به همین سبب، ناشران و چاپخانه داران از یک سو و مؤلفان و دبیران باسابقه و 
انتشار  و  به چاپ  انتقال تجربیات و در عین حال کسب درآمد،  برای  از سوی دیگر  صاحب نظر 
آن  برنامه  با  کتاب هایی که ظاهراً  به همة  فرهنگ هم  وزارت  و  اقدام کردند  کتاب های درسی 
درسی  کتاب  عنوان  هشتاد  جای  به  به طوری که  می داد.  انتشار  اجازۀ  داشت،  مطابقت  وزارتخانه 
مورِدنیاز برای دورۀ دبیرستان، حدود 428 عنوان کتاب چاپ شده بود. در واقع از یک عنوان کتاب 
یا برنامه یا موضوع مشخص، چندین کتاب مشابه منتشر می شد. هم چنین در این سال ها آموزش 
زبان خارجی در مدارس، از زبان فرانسه به انگلیسی تغییر کرد که دانش آموزان در سال های اولیه با 

مشکالتی از قبیل کمبود معلم ماهر زبان انگلیسی مواجه بودند )طالقانی، 1342، ص   20(.
دکتر باقر عاقلی، نویسنده و مورخ معاصر در مورد تغییر تدریس زبان خارجی در مدارس چنین 
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می گوید:
»بنده در مهر 1320 وارد دبیرستان شدم و تا آن زمان، زبان خارجی که در دبیرستان ها تدریس 
می شد، زبان فرانسه بود، ولی این اولویت در دنیا تغییر کرد و زبان انگلیسی جای آن را گرفت. 
البته در آن زمان در ایران معلم انگلیسی پیدا نمی شد، چون تحصیالت در مدارس براساس سیستم 

فرهنگ فرانسه بود و تقریبًا همه این زبان را فراگرفته بودند« )عاقلی، مصاحبه، 1373(.
کتاب های  تنّوع  و  تعّدد  پرورش،  و  آموزش  وزرای  و  مدرسان  از  اکرمی  هم چنین سیدکاظم 

درسی پس از شهریور 1320 را این طور توصیف می کند: 
نداشت چون  نظارتی وجود  یعنی  نبودند،  متمرکز  در کشور  کتاب های درسی  آن زمان  »در 
کتاب ها به وسیلة تعداد زیادی از مؤلفان نوشته می شد. البته طبیعی بود چون در آن دوران هنوز 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تأسیس نشده بود« )اکرمی، مصاحبه، 1395(.
آزادی تألیف گرچه بسیاری از افراد را به تحقیق و نوشتن تشویق کرد، ولیکن چون راهنمایی 
و نظارت دقیقی به دنبال نداشت، نابسامانی های فراوان به همراه آورد و نتایج مطلوب حاصل نشد. 

برخی از مشکالت چنین بود:
به کار بردن اصطالحات متفاوت به وسیلة نویسندگان در انواع کتاب های یک مادۀ درسی؛ . 1
تدریس . 2 درسی  منبع  یک  مختلف  کالس های  در  که  کتاب هایی  کمیت  و  کیفیت  نابرابری 

می شد؛ 
تغییر کتاب های درسی با جابه جا شدن معلمان؛ . 3
زیان های ناشران و کتاب فروشان از تعویض کتاب ها و راکد ماندن سرمایة آنان؛. 4
گرانی کتاب های درسی با وجود باالبودن شمارگان آن ها؛ . 5
فرهنگی . 6 مسائل  درزمینة  قدرت  اِعمال  برای  گروه هایی  تشکیل  و  فرهنگی  دسته بندی های 

کشور؛ 
عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در زمینة انتشار کتاب های درسی مشابه در این 

دوره، چنین می گوید: 
منتشر  فرهنگ  وزارت  یعنی  شد،  آزاد  درسی  کتاب های  انتشار  شهریور 1320ش.  از  »بعد 
می کردند.  تألیف  بود،  داده  فرهنگ  وزارت  که  برنامه ای  تحت  ناشران  و  مؤلفان  البته  نمی کرد. 
مثاًل در تهران شش جور فیزیک، شش جور تاریخ، شش جور شیمی و شش جور فارسی منتشر 
می شد. هر مدرسه یا هر معلمی یکی از آن ها را انتخاب می کرد و درس می داد. در واقع انواع و 
اقسام کتاب ها چاپ می شد و فروش آن نیز بستگی به تبلیغی داشت که ناشر می کرد.« )جعفری، 

مصاحبه، 1386(.
احمد طوسی از کارشناسان تعلیم و تربیت هم در مقاالت خود می نویسد: 
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برای  تبلیغ کتاب های درسی  به تصویب رساندن، چاپ و  »توصیه ها، دوستی ها و روابط در 
تألیف  را  بود. مؤلفان کتاب هایی  قرار گرفته  آموزشی اصل  از طرف مراکز  انتخاب آن  و  فروش 
می کردند و مستقیمًا به چاپخانه می بردند. در نتیجه کتاب های درسی گران قیمت و در سطحی 
بسیار پائین تر از استاندارد جهانی به بازار می آمد. از این گذشته حّتی تا اواخر مهر ماه هم کتاب در 

دسترس همة دانش آموزان کشور نبود« )مقصودی، 1394، ص   43(.
دوره،  این  در  منتشرشده  درسی  کتاب های  از  تعدادی  محتوای  و  کیفیت  که  نماند  ناگفته 
مورد ِعالقة دانش آموزان بود و خواسته ها و نیاز آموزشی آنان را برطرف می کرد. دکتر ژاله آموزگار، 

استاد دانشگاه و پژوهشگر معاصر در مصاحبة خود چنین عنوان می کند:
»در آن دوره معلمان، بّچه ها را وادار می کردند که شعر حفظ کنند. مثاًل پدرم که معلم ادبّیات 
دبیرستان در خوی بود، ما را مجبور کرد شعر »ایوان مدائن« خاقانی را حفظ کنیم که هنوز یادم 
است. کتاب های درسی که در دبیرستان ما توزیع می شدند، خیلی خواندنی بودند. مثاًل در کتاب 
فارسی نوشته های خوبی از بدیع الزمان فروزانفر بود که االن در دانشگاه تدریس می شود. من هنوز 
نیامده است که آن ها را دور بریزم« )آموزگار، 1385،  کتاب های دورۀ دبیرستانم را دارم و دلم 

مصاحبه(.
همان طور که بیان گردید، در فواصل سال های 1320-1332ش. کتاب های فارسی و دستور 
زبان متعّددی به نگارش درآمدند که به قلم نویسندگان، دبیران و استادان مختلفی نظیر عبدالعظیم 
به نگارش  یاسمی  رشید  و  همایی  جالل الدین  فروزانفر،  بدیع الزمان  بهار،  ملک الشعرای  قریب، 
در سال  منتشرشده  دبیرستان ها  دوم  و  اول  فارسی سال  زبان  دستور  کتاب  بررسی  در  درآمدند. 
1322ش. ویژگی های زیر استنباط گردید: سنگینی مطالب، توّجه به ادبّیات کهن، عدم درج آثار 

نویسندگان و شاعران معاصر، آشنایی با بزرگان ادب ایران و تأکید بر حفظّیات. 
ذکر این مطلب ضروری است که کتاب اول دبستان همواره از جنجال برانگیزترین کتاب های 
درسی بوده است، زیرا برای آموزش الفبا و واژگان سادۀ فارسی دیدگاه های گوناگونی وجود داشت 
برگزیده می شد. کارشناسان  برای روان خوانی کودکان  براساس آن ها، متن ها و داستان هائی  که 
نگارش کتاب اول ابتدایی در دورۀ مورِدبحث شامل جبار باغچه بان، حسین کاظم زاده ایرانشهر و 
سلیم نیساری بود. روش آموزش در این دوره با نگرش کودک محوری بر بنیان بازی و قصه گویی 
بنا شده بود. البته از سال 1330ش. محتوای کتاب های درسی فارسی باز هم دگرگون شد و این 
دگرگونی در راستای افزایش بار آموزشی و کاهش بار ادبی آن ها بود. نگاه آموزگار محور بار دیگر بر 
متن ها حاکم شد و روند عالقه مند کردن کودکان به ادبّیات از راه بازی از حرکت ایستاد )محمدی،  

قائینی، 1390، ج 5، ص   315(. 
عبداهلل طوطیان از مدرسان و رؤسای آموزش و پرورش در مصاحبة خود در مورد کتاب کالس 
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اول و شیوۀ تدریس آن در سال 1323 چنین می گوید: 
بود. مثاًل در  نیشابور، خیلی قدیمی و مکتبخا نه ای  اول در  »روش تدریس معلمان کالس 
آموزش الفبا، شکل »الف« و »ب« را کامل می کشیدند و اسم آن ها را هم می نوشتند، درحالی که 
وقتی صحبت می کنیم، هیچ وقت »الف« نمی گوییم و »آ« می گوییم. بعد حروف مختلف را در 
یک صفحه می گذاشتند، دور آن ها دایره می کشیدند و می گفتند که »الف« را پیدا کنید و همراه با 
شعر تمرین می کردیم. وقتی همة حروف الفبا را یاد می گرفتیم، کتاب درسی کالس اول را جلوی 
ما می گذاشتند که بخوانیم. این، خودش معظلی بود، چون نمی دانستیم که مثاًل این »آ« همان 
»الف« است. تازه می فهمیدیم »الف« یک اسم است و یک شکل دارد که »آ« است. خالصه 

مشکالت جدیدی برای دانش آموز ایجاد می شد« )طوطیان، 1395، مصاحبه(.
دلیل  به  باشد،  کم سابقه  درسی  کتاب های  تدوین  تاریخ  در  به نوعی  شاید  که  دوره  این  در 
مشکالت و مسائلی که در داخل و خارج از ایران با آن ها مواجه بود، نتوانست سرمایه گذاری و 
نظارت بر انتشار کتاب های درسی را همچون سال های پیش از آن، در اختیار داشته باشد. بنابراین 
کردند،  اقدام  آموزشی  مواد  این  انتشار  به  مختلف  به دالیل  بسیاری  و حقوقی  حقیقی  اشخاص 
به طوری که تعداد کتاب های منتشرشده نسبت به دهة قبل، حدود پنج برابر شد، یعنی از یک عنوان 

یا برنامه یا موضوع مشخص، چندین کتاب مشابه منتشر شد.
عالوه بر این، تنوع و تعدد کتاب ها از سوی برخی از صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفت و آن 
را به عنوان نابسامانی قلمداد کردند. هم چنین مواردی نظیر گرانی بهای کتاب های درسی، نرسیدن 
به موقع کتاب به دست دانش آموز و مواردی از این دست نیز سبب شد تا موج انتقادها افزایش یابد که 
این روند موجب شکل گیری »سازمان کتاب های درسی« در سال های پس از آن )سال1341ش( 

شد و اینکه دولت مجدداً انتشار این منابع آموزشی را در انحصار خود درآورد.
الزم به ذکر است کتاب های درسی در این دهه به بیان عّده ای از شخصیت های معاصر که 
در آن سال ها دانش آموز بودند، کیفیت خوبی داشت و عالوه بر اینکه ذوق و عالقة دانش آموزان 
را برمی انگیخت، مراکز آموزشی را نیز جهت استفاده از آن ها آزاد می گذاشت و مدیران مدارس 

می توانستند کتاب های بهتری را برای حوزۀ آموزشی خود برگزینند.

نتیجه گیری:
تدوین کتاب های درسی در فواصل سال های 1300 تا 1332ش. دارای فراز و نشیب های بسیاری بود 
که در سه مقطع زمانی شرح و بسط داده شد. در دهة اول )1300-1310ش( وزارت فرهنگ برای 
نخستین بار در زمینة تدوین و انتشار کتاب های درسی سرمایه گذاری کرد و با اینکه تجربة چندانی 
در این زمینه نداشت، سعی کرد محتوای آموزشی متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان را در اختیار 
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مراکز آموزشی قرار دهد. البته کیفیت کتاب های منتشرشده در این دوره، قابلیت ارتقا و بهبود داشت.
در دهة دوم )1310-1320ش( وزارت فرهنگ تجربة کافی درزمینة انتشار کتاب های درسی 
اقدام  این منابع آموزشی در سطح گسترده  انتشار  به  داشت و به دلیل کمبود کتاب  در مدارس، 
کرد که به »کتاب های وزارتی« معروف شدند. در واقع مؤلفان و ناشران کتاب ها را با درنظرگرفتن 
شرایط و ضوابط وزارت فرهنگ تولید می کردند. البته عّده ای از صاحب نظران ایراداتی به کتاب های 
وزارتی وارد کردند، ولی بسیاری از دانش آموزان در آن دهه، کیفیت و کمیت آن ها را مناسب و 

درخور می دانند.
از سرمایه گذاری  به دلیل مشکالت داخلی و خارجی،  در دهة سوم )1320-1332ش( دولت 
درزمینة انتشار کتاب های درسی کناره گیری کرد و مؤلفان، ناشران و عالقه مندان را آزاد گذاشت 
درسی  کتاب های  تعداد  نمایند.  منتشر  و  تألیف  را  مدارس  آموزشی  منابع  خود،  صالحدید  با  تا 
منتشرشده در این دوره، چندین برابر دو دهة قبل بود. البته بسیاری از متخصصان به این آزادسازی 
1341ش.  سال  در  درسی«  کتاب های  »سازمان  تأسیس  دلیل  جایی که  تا  کردند،  انتقاد  تألیف 
ناشی از همین انتقادها بود، گرچه بسیاری از دانش آموزان در آن دوره، در مصاحبه های خود به 
کیفیت خوب و مناسب این منابع آموزشی اشاره کردند و آن ها را کتاب هایی معرفی کردند که در 

برانگیختن ذوق و استعداد دانش آموزان مؤثر بود.
نوشتار پیش رو بر آن بود تا تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه در دورۀ پیش گفته 
را از دیدگاه مؤلفان و معلمان بررسی کند، ولی به دلیل عدم ِدسترسی به این شخصیت ها )در قید 
حیات نیستند(، از نظرات مصداق های آن ها استفاده شد. این مصداق ها همان دانش آموزان دورۀ 
مذکور هستند که در آن سال ها در دورۀ ابتدایی یا دبیرستان تحصیل می کردند و بسیاری از آن ها 

بعدها به جرگة دبیران و مربیان تعلیم و تربیت پیوستند.
پس از تحلیل روایت ها و دیدگاه های مصاحبه شوندگانی که از صحبت های آن ها در این مقاله 
استفاده شد، می توان نکاتی را استنباط کرد که در منابع منتشرشده کمتر مورِدتوجه قرار گرفته 
است. در واقع انتشار دیدگاه های کارشناسان و منتقدان کتاب های درسی در ایران از دهة چهل 
آغاز شد )بعد از تأسیس سازمان کتاب های درسی در سال 1341ش.( ولی نظرات دانش آموزانی که 

خوانندگان اصلی این کتاب ها بودند، کمتر مورِدبررسی قرار گرفت .
و  اسناد  سازمان  در  موجود  تاریخ شفاهی  منابع  از  استخراج شده  اطالعات  براساس  بنابراین 
مورد  زیر  محورهای  )1300-1332ش.(،  درسی  کتاب های  تدوین  درزمینة  ایران  ملی  کتابخانة 

تحلیل قرار گرفته است: 
جایگاه مؤلفان الف( 

استادان دانشگاه در نقش مؤلفان، بخش زیادی از کتاب های درسی در این دوره توسط استادان 	 
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دانشگاه در رشته های مختلف به نگارش درآمدند. به طور مثال کتاب های ریاضی به وسیلة 
استادان برجسته ای نظیر پرویز شهریاری و احمد بیرشک، کتاب های فارسی و دستور به قلم 
بدیع الزمان فروزانفر، ملک الشعرای بهار و جالل الدین همایی و کتاب های عربی توسط احمد 

بهمنیار، عبدالرحمن فرامرزی و محمدحسین فاضل تونی، تألیف شدند.
دبیران مؤلف، زمانی که شرایط برای تألیف کتا ب های درسی مهّیا شد، بسیاری از معلمان و 	 

دبیرانی که تجربة تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی را داشتند، به صورت جمعی یا فردی به 
تهیه و آماده سازی این کتاب ها اقدام کردند. آن ها تصور می کردند که به دلیل فعالیت در امر 
آموزش دانش آموزان در دوره  های مختلف می توانند کتاب هایی را متناسب با شرایط سنی و 

توانایی های آنان فراهم کنند. 
حاکم بودن نگاه آموزگار محور، مطالب درسی در دورۀ ابتدایی و متوسطه، با توّجه به دیدگاه 	 

آن مشاهده  در  کمتر  دانش آموزمحوری  نگرش  نتیجه  در  تدوین می شد،  معلمان  و  استادان 
می شد. در واقع ویژگی های شخصیتی تدوینگران و عالئق آن ها در البه الی صفحات کتاب ها 

نمایان بود.
ب(  رقابت و سیستم چندتألیفی

تألیف کتاب ها به صورت گروهی، بررسی کتاب های درسی در این سه دهه نشان داد که نظام 	 
چندتألیفی بر آن حاکم بود و بیشتر کتاب ها، بیش از دو مؤلف داشت.

برای 	  و صاحب نظران  دبیران  مؤلفان،  ناشران،  دوره  این  در  درسی،  کتاب های  تألیف  آزادی 
نتیجه  اقدام کردند. در  تألیف و چاپ کتاب های مختلف  انتقال تجربیات و کسب درآمد، به 
و  انتشار  نحوۀ  بر  اثر  متولیان  و  دولت  سوی  از  دقیقی  نظارت  کتاب ها،  این  کثرت  به دلیل 

محتوای آن ها صورت نمی گرفت.
رقابت جهت بهبود کیفیت، تدوین کتاب های درسی توسط نویسندگان مختلف، موجب رقابت 	 

در تألیف شده بود، موضوعی که در دهه های پس از آن، در سیستم تک تألیفی وجود نداشت 
یعنی تصور بر این بود که منبع موجود، بهترین است و تالشی جهت ارتقای آن انجام نمی شد.

ج(  برنامه ریزی درسی و شیوه های تدریس
بهره گیری از شیوه های قدیمی و مکتب خانه ای، این امر به خصوص در کتاب های درسی دورۀ 	 

ابتدایی مشاهده می شد. در واقع بسیاری از کتاب ها براساس این شیوه تألیف می شدند. به طور 
مثال در کالس اول ابتدایی، آموزش الفبا و واژگان سادۀ فارسی به صورتی بود که وقتی شکل 
تمام حروف فارسی درس داده می شد، دانش آموزان به راحتی نمی توانستند کلمات و جمالت را 
بخوانند، چون تأکید بر شکل نوشتاری حروف بود و نحوۀ کاربرد آن در خوانش متن مورِدتوجه 

قرار نمی گرفت.
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تأکید بر کاربرد روش انتزاعی در آموزش، در این سه دهه در آموزش بعضی از درس ها از روش 	 
انتزاعی و ذهنی استفاده می شد. به طور مثال جهت تدریس ریاضی و علم االشیاء، به این شیوه 
توّجه می شد که غالبًا برای عالقه مندان به آن درس خاص که استعداد فراگیری آن را هم 

داشتند، مفید بود ولی برای سایر دانش آموزان کاربردی نداشت.
بی توجهی به عالئق دانش آموزان در برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی وزارت فرهنگ به گونه ای 	 

نبود که برای هر استعداد و ویژگی تحصیلی، مواد آن را فراهم کند. به طور مثال کسی که 
به درس ریاضی عالقة چندانی نداشت، ناچار بود همة مطالب آن را بخواند و امتحان بدهد. 

د(  نقش مراکز آموزشی
از میان 	  انتخابگر مواد آموزشی، در این سه دهه مراکز آموزشی می توانستند  مراکز به عنوان 

کتاب هایی که محتوای آن ها ویژگی های مورِدنظر را داشت یا با ضوابط تعیین شده همخوانی 
داشت، منابع آموزشی خود را انتخاب کنند. 

کسب تجربه درزمینة بهره گیری از منابع، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه این 	 
امکان را داشتند که بتوانند هر سال کتاب  های درسی مورِداستفاده در مرکز خود را تغییر دهند 

و در بهره گیری از منابع درسی مختلف، تجربه کسب کنند.
زبان های 	  نظیر  از درس ها  بعضی  آموزش  از درس ها، جهت  بعضی  تدریس  در  معلم  کمبود 

به   1320 شهریور  از  به خصوص  داشت.  وجود  اندکی  تعداد  به  باتجربه  آموزگاران  خارجی، 
این سو که اولویت آموزش زبان خارجی در مدارس، از فرانسه به انگلیسی تغییر کرد، تعداد 
با کمبود  اولیه،  انگلیسی بسیار کم بود و دانش آموزان دبیرستانی در سال های  معلمان زبان 

معلم مواجه بودند.
ه(  محتوا و درون مایه

کتاب های 	  مورِدبحث  دورۀ  در  دانش آموزان،  سّنی  شرایط  و  توانایی ها  با  محتوا  انطباق  عدم 
درسی از سطح فهم و استعداد دانش آموزان باالتر بود و دلیل آن هم دیدگاه مؤلفان بود که 
استفاده کنندگان  با ویژگی های فردی و تحصیلی  را همخوان  بودند کتاب هایی  نشده  موفق 
کتاب  آن سال  ها، هم تراز  در  ابتدایی  ریاضی ششم  کتاب  مثال مطالب  به طور  آورند.  فراهم 

درسی اول دانشگاه در دورۀ کنونی است.
و 	  بود  توصیفی  بیشتر  درسی  کتاب های  درون مایة  حفظّیات،  بر  تأکید  و  توصیفی  محتوای 

دانش آموزان تنها به حفظ آن ها می پرداختند، در صورتی که محتوا باید طوری باشد که کودکان 
را به ارزیابی آنچه نوشته شده، تشویق کند و تفّکر خالق و دید انتقادی را در آن ها پرورش 

دهد.
انتقال 	  بر  نویسندگان  تالش  دهه  سه  این  درسی  کتاب های  در  فرایند،  نه  فراورده  انتقال 
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دستاوردهای علمی بود و کمتر به مقولة فرایند علم توّجه می شد و از این رو، دانش آموزان به 
حفظ نکات کتاب ها بسنده می کردند، تا اینکه بتوانند با درک مفاهیم به تولید علم بپردازند. 

تأکید بر فراگیری آثار کهن فارسی، توجه به آثار گذشتگان در درس هایی نظیر ادبیات و درج 	 
مطالب خواندنی و ضرورت آشنایی با بزرگان ایران زمین در زمینه های مختلف.

 توجه به تألیف، نه ترجمه، رویکرد برنامه ریزان کتاب های درسی مبتنی بر تألیف محتوا بود و 	 
در بسیاری از موارد علی رغم اینکه کتاب های که به زبان فرانسه بود، از لحاظ تناسب با سطح 
استعداد و فهم دانش آموزان مناسب تشخیص داده می شد، ولی در دستور کار متولیان تعلیم و 

تربیت جهت ترجمه قرار نمی گرفت و به تدریس کتاب های تألیفی بسنده می شد.
و(  جنبه های بصری

بهره گیری از متون بصری، در این دوره، استفاده از تصاویر، جدول ها و سایر موارد مرتبط با 	 
متون بصری در کتاب های درسی نظیر ریاضی رایج بود. در واقع به عنوان یکی از روش های 

کاربردی جهت آموزش مفاهیم، به کار می رفت.
از 	  زیادی  بخش  آموزش،  بهتر  کارایی  و  مطالب  جذابیت  متون، جهت  حاشیه های  به  توجه 

صفحات کتاب هایی نظیر تاریخ و جغرافیا با تصاویر حاشیه ای و موارد مرتبط تکمیل می شد که 
موجب درک بهتر مطالب می گردید.

گنجاندن هنر در کتاب های درسی، توّجه به برنامه ریزی جهت گسترش هنرهایی نظیر موسیقی 	 
و نقاشی در سطح مدارس و انتشار کتاب هایی در این زمینه، موجب کشف استعدادهای هنری 

دانش آموزان و تقویت آن توسط معلمان می شد.
در نتیجه در این پژوهش که متکی بر مصاحبه های تاریخ شفاهی با دوازده شخصیت معاصر 
بود، کاربرد عملی بهره گیری از این گونه منابع جهت نمایان ساختن زوایای تاریک و پنهان منابع 
مکتوب و اسناد شرح داده شد. مطمئنًا استفاده از تجربیات سایر شخصیت ها درزمینة موارد مرتبط 
با موضوع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در دهه های گذشته نیز به کسب اطالعات مفیدی 

در این حوزه می انجامد.
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