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قتاتالف و 
ضايتىده"اند، اظهار ناران بواود انتقاد فرسى كه از قبل موران كتاب"هاى درما قصد نداريم از ناشر

ست هستند.اندن، سطحى، آشفته، مستبدانه و نادرقابل خوسى، غيركنيم، اما اغلب كتاب"هاى در
د وار صفحه"اى فرو مى"بـرسى هزا در يك كتـاب درش ربدتر اين"كه هر لحظه كه دانش"آموز سـر

اقعىانست به مطالعه"ى ومانى است كه مى"تـوله"ى از دست دادن زد، به منزغرق مطالعه مى"شـو
اند  عادتسه انجام مى"دهند و مى"تواد متفكر و كنجكاو در خارج از مدرد؛ مطالعه"اى كه افردازبپر

م، تاريخ،گيرى رياضيات، علواى ياداقعى برد و اشتياقى ود آورجوا در آن"ها به"ويك عمر مطالعه ر
اس رسى مـدار كتـاب"هـاى درًماك عمـواد زيـرد. خالصه اين"كـه افـرجب شـوا مـوادبيات يا هـنـر ر

ند ودازداستانى مى"پرنامه، مجله و ساير كتاب"هاى غيرانند و به جاى آن به مطالعه"ى روزنمى"خو
اده بحث و تبادل"نظر مى"كنند.ان و اعضاى خانوستان، همكاره"ى آن"ها با دودربار

اقعى تقليد كنند.گى وندمينه"ى خاص، از زس بايد در اين زبه عقيده"ى ما، مدار

انقابت ناشرر 
ىسرد ىاه"باتك ات تسا هتفرگ تروص نارشان ىوس زا ىناوارف ىاه"ششوك ،ريخا ىاه"لاسدر 

شوختسد زين ىناتسادريغ ىاه"باتك هك دنا"هتفايرد ىبوخ هب اريز ،دنشاب اريگ و باذج ىرصب ظاحل هب
تخاونكي تاحفص هك ديريگب رظن رد ار ىگتفه ىربخ تايرشن تسا ىفاك .دنا"هدش ىريگ"مشچ لوحت
ىوس زا .ـدنا"هدرك ضوع ـبلاج و هدنز بلـاطم و اهرادـومن ،اه"نـوتس اب ار دوخ ىـرتسكـاخ فورح و
نازومآ"شناد تقو رتشيب هك تنرتنيا و ىيويديو ىاه"ىزاب ىايند اب دياب هك دنا"هتفايرد نارشان ،رگيد
ه بعد از بازى"هاىك تشاد راظتنا نازومآ"شناد زا ناوت"ىم هنوگچ .دنزادرپب تباقر هب ،دنراد رايتخا رد ار

ند؟دازايانه"اى، به مطالعه"ى كتاب كسل"كننده"ى شيمى بپرجذاب ر
اما اين طرح"هاى پسامدرن، نتيجه"ى عكس مى"دهند و به جاى جذب دانش"آموزان به مطالب

، آموزگار زبان انگليسى دبيرستان٢ساراكژرنوشتارى، به آشفتگى"هاى بصرى تبديل شده"اند. 
در اين"باره مى"گويد: «ناشران سعى دارند كتاب"هاى درسى را جذاب، رنگارنگ و امروزى چاپ
كنند و من متوجه هستم كه مى"كوشند، با استفاده از تمامى ابزارها و وسايل، دانـش"آمـوز را بـه
متون درسى جذب كنند. آن"ها مى"خواهند كتاب"هاى درسى مانند بازى"هاى رايانه"اى و ويديويى،
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تاحدودى در اختيار و تحت كنترل دانش"آموز باشند. اما نتيجه"ى كار، تبديل كتاب"ها به صفحاتى
گيج"كننده و  آشفته است و اين براى خوانندگانى كه براى مطالعه تقال مى"كنند، بسيار بد است.

دانش"آموزان به هيچ""وجه از اين صفحات سر درنمى"آورند.»
 هم با اين موضوع موافق است. اين انجمن كه هـم(AAAS)انجمن پيشبرد علوم آمريكـا 

دانشمندان و هم آموزگارن علوم را جزو اعضاى خود به شمار مى"آورد، سال"هاست كه به ارزيابى
دقيق كتاب"هاى رياضى و علوم مى"پردازد. انجمن مذكور در بررسى"هاى اخير كتب علوم دوره"ى

 هستند. كارشناسان معتقدند٣دبيرستان دريافته است كه اين كتاب"هاى دچار «بينش جنبشى»
كه متن كتاب"ها مملو از حواشى، خالصه"ها و ساير عوامل جالب توجهى است كه در آن"ها آمده
است: «ذهنتان را به كار اندازيد»، «كنكاش كنيد»، «پيدا كنيد» و «توجه كنيد». اين عبارات

به جاى گسترش بهبود محتوا، حواس خواننده را پرت مى"كنند.

سلطه*ى كتاب*هاى خاص 
در اغلب مدارس و در بيشتر موضوعات، يك كتاب درسى تجارى، كل برنامه"ى درسى يـك

، كتاب «آمريكاييـان»٤درس را دربرمى"گيرد. به عنوان مثال، در دبيرستان «بنديكت آرنـولـد»
 qو همكاران مى"تواند براى درس تاريخ آمريكا در نظر گـرفـتـه شـود، يـا در كـالس٥دنزرتأليـ 

 درً و همكاران تدريس نمى"شود. معموال٦سنك، هيچ كتابى جز «جبر پيشرفته» نوشته"ى ٢جبر
اين دروس، كتاب كمك"آموزشى ديگرى ـ جز كتاب تمرين (كه در عالم كسـب و كـار، «قـابـل
مصرف» تلقى شده و به خاطر سوددهى"اش مورد تشويق قرار گرفته است) وجود ندارد. پس به

»، فهرست موضوعات كتابكميته*ى آموزگارانمنظور رسميت"بخشيدن به اين امتياز ويژه، «
درسى را تهيه مى"كند و جلدى براى آن تدارك مى"بيـنـد كـه بـا ايـن عـنـوان مـزيـن شـده اسـت:

 نمايندگان فروس كتاب"هاىً«راهنماى درسى دبيرستان بنديكت آرنولد: تاريخ آمريكا». اخيرا
درسى با توجه به مالك"هاى مورد نظر مدرسه، كار تكثير كتاب"ها را برعهده گرفته"اند و مقايسه"ى
تفاوت بين كتاب" اصلى و استانداردهاى هر يك از اياالت را كه مدرسه بايد از آن"ها تبعيت كند،

مشخص كرده"اند.
در كشورى كه از مردم ساالرى حمايت مى"كند، تأييد اين كتب درسى موجب بروز ناهماهنگى
در كار دانش"آموزان مى"شود. هنگامى كه براى تدريس يك درس فقط بر يك منبع تكيه مى"كنيم،
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 به دانش"آموزان ياد مى"دهيم كه يك ديدگاه و نظر را بپذيرند؛ يعـنـى در پـاسـخ"گـويـى بـهًعمـال
سؤاالت پيچيده و داراى بار ارزشى نيز فقط به يك صدا توجه كنند. اما افراد هوشـمـنـد و آزاده
اين"گونه مطالعه نمى"كنند. آن"ها به خوبى مى"دانند كه بسيارى از پرسش"هاى مهم زندگى هنوز
بى"پاسخ مانده"اند. از اين"رو، خوانندگان عاقل از چندين منبع براى دست"يـابـى بـه يـك ديـدگـاه
معقول استفاده مى"كنند، فرضيه"هاى متفاوت را مورد بررسى قرار مى"دهند و سپس تصميم خود
را مى"گيرند. در يك نظام مردم"ساالر، قابل قبول نيست كه در مدارس به جوانان بيامـوزيـم كـه

فقط يك ديدگاه كافى يا مجاز است.

ست!اطالعات نادر 
ناشران كتاب"هاى درسى به سختى مى"كوشند تا محصوالتشان روزامد و درست باشد. گروهى
مصحح با دقت فراوان به تعيين صحت و سقم اطالعات مى"پردازند و نويسندگان به"طور مداوم
هر چند سال يك"بار، نسخه"ها را روزامد مى"كنند تا اطمينان يابند كه كتاب"هـاى درسـى، تـمـام
يافته"ها، پيشرفت"ها و نظريه"هاى تازه را دربرمى"گيرند. با اين حال، اين كـار از لـحـاظ نـيـروى

)،٢٠٠٣ (٩، در كتاب «فيزيك امروز»٨هوبيز]. ٢٠٠١"، ٧انسانى، امكان"پذير نيست [رالوف
١٢گزارشى از صحت و دقت كتاب"هاى درسى ارائه داد. او و همكارانش، در جـريـان بـررسـى 

!دنتفاي تسد هابتشا ى"هحفص ٥٠٠ هب كيزيف ىسرد باتك
زا شيب مرگ ىاـوه رد توص تعرس« :دوب هدش هتشون اه"باتك زا ـىكي رد گرزب هابتشا كي رد

ـرتشيب دـرس ىاوه رد توص تعرس ـاما« :دوب هدمآ دـعب ى"هحفص هدزاود رد و ».ـتسا درس ىاوه
ى"هديقع هب ،نيا دوجو اب .دندوب هـدننك"نييعت و ىدج رايسب ىخرب و ىئزج ،اه"هابتشا ىخرب ».تسا

.دنوش ىقلت لمهم و هدننك"جيگ نازومآ"شناد رظن هب مولع هك دنوش"ىم ثعاب تاهابتشا نيا ،زيبوه
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