کتابهاي درسي در ايران
از تأسيس دارالفنون تا انقالب اسالمي
١٣٥٧ـ١٢٣٠
اسفنديار معتمدي

حدود دو قرن پيش ميان ايران و روسيه جنگهاي نسبتًا طوالني درگرفت و با وجود
رشادتهاي سربازان ايراني در حـفظ کشـور ٬شکست خـفتباري نـصيب ارتش شـد و
سرزمينهاي گرجستان و قـفقاز از بـدنه ايـران جـدا شـدند .هـمين شکست و بسـتن دو
عهدنامه ننگين گلستان و ترکمانچاي ٬ايرانـياني را کـه گـذشته پـرتوان ايـن سـرزمين را
ميشناختند و به آينده آن اميد داشتند با پرسشهاي جدّ ي روبهرو کرد .پرسش آن بود که
لشکريان روسيه چه داشتند که ما نداشتيم؟ چگونه ميتوانيم نيرومند شويم و شکست و
عقبماندگي خود را جبران کنيم؟
انديشمندان و اصالحطلبان جامعه ٬وجود نظم و قانون و داشتن عـلم و فـناوريهاي
جديد را عامل پيروزي تشخيص دادند و چاره کار را ٬دست يافتن به آنها از راه تأسيس
مر اکز علمي و فني ٬استخدام معلمان و مشاوران خارجي ٬اعزام محصل به خارج ٬انتشار
روزنامه ٬ترجمه و تأليف کتابهاي علمي و فني و برقراري ارتباط با کشورهاي پـيشرفته
يافتند؛ و به دنبال فرصت مناسب براي عملي کردن اين کارها بودند.
بـا روي کـار آمـدن مـيرزا تـقيخان امـيرکبير و اسـتقرار سـلطنت نـاصرالديـن شـاه
)١٢٦٤ه  .ق( ٬اقدامات اصالحي همهجانبهاي در کشور آغاز شد که يکي از آنها تأسيس
دارالفنون و آغاز آمـوزش عـلوم و فـنون جـديد در ايـران بـود .امـا ابـتدا دارالفـنون بـه
ساختمان ٬معلم ٬برنامه ٬کتاب درسي و وسايل کار و بودجه نياز داشت که آنها را اميرکبير
برنامهريزي کرد.
ابتدا اميرکبير زمين سـاختمان را نـزديک کـاخهاي سـلطنتي و در مـجاورت مـيدان
توپخانه از هر جاي ديگر مناسبتر تشخيص داد و پس از موافقت شاه از ميرزا رضاخان

مهندس تبريزي ١خواست نقشه ساختمان را تهيه کند .ميرزا رضاخان نقشه عـمارت را
شبيه سربازخانهاي که در انگليس ديده بود ترسيم و آماده کرد .معمار ساختمان ٬استاد
محمدتقي معمارباشي جدّ مادري کامران ميرزا ٬پسر ناصرالدين شاه بود که در مدت دو
سال )از  ١٣٦٦تا  (١٣٦٨ساختمان را به پايان رساند.
اميرکبير نسبت به پيشرفت کار ساختمان و تأسـيس مـدرسه بسـيار عـالقهمند بـود
بهطوري که هر وقت فرصتي مييافت به سرکشي ساختمان و کار بـنّ ايان مـيپرداخت.
همزمان با شروع کار ساختمان مدرسه ٬اميرکبير از داودخان ٬که زبان فرانسه ميدانست٬
درخواست کرد که به اتريش ٢برود و شش نفر معلم دانا و ماهر اتريشي را براي مـدت
شش سال استخدام کند .سـاالنه بـا هـزينه رفت و آمـد حـقوق هـر مـعلم را حـداکـثر
چهار هز ار و چهارصد تومان مشخص کرد.
پس از مدتي دستور داد که يک معلم که فيزيک و شيمي و دواسازي درس بدهد و دو
نفر که در معدن سررشته داشته باشند استخدام کند.
جان داودخان ٬مترجم اول دولت عليه ايران ٬پس از سفر به اتريش هفت معلم ٬هر
يک به مدت پنج سال ٬با قراردادي مشخص استخدام کرد و به ايران فرستاد .پنج نفر از
استادان درست دو روز پس از عزل اميرکبير از صدارت بـه تـهران رسـيدند و اسـتقبال
شايستهاي از آنها نشد .اين استادان رشـتههاي پـيادهنظام ٬تـوپخانه ٬مـهندسي ٬طب و
جراحي ٬داروسازي و معدن را داير کردند٣.
در آن زمان افرادي که بتوانند در کالس درس اين استادان آموزش الزم را دريـافت
کنند وجود نداشت ٬نزديک به  ١٥٠نفر جوان بين چهارده و شانزده ساله که تـوانـايي
خواندن و نوشتن داشتند و اغلب از خانوادههاي اعيان و شاهزادگان بودند براي آموزش
در دارالفنون انتخاب شدند .البته اين گروه آمادگي يادگيري نداشتند و استادان هم به زبان
خارجي )اغلب به فرانسه( تدريس ميکردند و مترجمان بهطور همزمان مطالب آنـها را
ترجمه ميکردند .اين کار با مشکالت و مسائل فراواني همراه بود .با وجود اين ٬استادان
خارجي مردان تجربه و عمل بودند و آموزش آنها عملي و تجربي بود.
نخستين کتابهاي درسي را ٬پس از چند سال که استادان خارجي در کالسها به طور
عملي تدريس کرده بودند ٬مترجمان آنها با استفاده از يادداشتهايي که خود آماده ساخته
 .١ميرزا رضاخان يکي از پنج محصلي بود که عباس ميرزا نايبالسلطنه براي آموختن علوم و فنون جديد بـه
انگلستان فرستاد .ميرزا رضاخان پس از چهار سال اقامت در لندن به ايران بازگشت و خدماتي در پيشرفت
سپاه ايران در لشکرکشي محمدشاه به هرات انجام داد.
 .٢نام کشور اتريش در آن زمان نمسه بود .از اين رو اين استادان با عنوان نمساوي معرفي ميشدند.
 .٣روزنامه وقايع اتفاقيه  ٬پنجشنبه سوم ماه صفر  ٬١٢٦٨گزارش کار را انتشار داده است.

ميرزا تقي خان

اميرکبير ] ١-٥٢٧٦ع[

بودند و يا کتابهايي که آن استادان از خارج آورده يا در اينجا نوشته بودند ٬فراهم آوردند.
اين کتابها در چاپخانه دارالفنون ١به صورت چاپ سـنگي تـهيه مـيشد و در دسـترس
دانشجويان قرار مـيگرفت .عـالقه و پشـتکار اوليـن گـروه مـعلمان ايـرانـي و خـارجـي
» .١چاپخانه چاپ سنگي دارالفنون يا دار الطباعه خاصه علميه مـبارکه دارالفـنون طـهران هـمزمان بـا گشـايش
مدرسه دارالفنون شروع به کار کرد .تشکيالت اين چاپخانه اختصاصًا براي چاپ کتابهاي درسي که عمومًا
در اين چاپخانه به چاپ ميرسيد مجهز شده بود .اين چاپخانه از سال تأسيس )١٢٦٨ق( تا حدود سـال
 ١٣٠٠قمري جمعًا در حدود  ٣٠الي  ٤٠جلد کتاب درسي را چاپ و صحافي و انتشار داد ....اين چاپخانه تا
سال ١٣٢٦ق برقرار بوده است «.چاپخانه چاپ سنگي دارالفنون ٬نوشته حسن گلپايگاني ٬ماهنامه صـنعت
چاپ ٬شماره  ٬١٢٠دي ماه  ٬١٣٧١صص ٢ـ.٥١

نمايي از مدرسه دار الفنون و مناطق اطراف آن در يک روز برفي

تهران ] ١-٤٦٨١ع[

دارالفنون بسيار چشمگير بود .آنها هـمه لوازم کـار خـود ــ اعـم از کـتاب ٬آزمـايشگاه٬
کارگاه ٬عکاسخانه و چاپخانه ــ را شخصًا تهيه کردند و با آنکه دانشجويان آنها فرزندان
شاهزادگان و دربارياني بودند که آمادگي و پشتکار الزم را نداشتند ٬باز هـم تـوانسـتند
دانشآموختگاني را تربيت کنند که براي آنان جانشينان شايستهاي باشند.
نخستين مشکلي که براي تهيه کتابهاي درسي وجود داشت )و در طول اين  ١٥٠سال
اخير کم و بيش اين مشکل ادامه داشته است( ٬نـداشـتن اصـطالحات عـلمي تـعريف
شدهاي بود که به جاي واژههاي خارجي به کار رود .نداشتن کاغذ و مـرکب مـرغوب٬
فقدان استادکار ماهر ٬و تجهيزات ناقص از ديگر مشکالت بود که همه آنها با مديريت و
کمک عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه وزير عـلوم ١و رضـاقليخان هـدايت ٢مـعروف بـه
 .١عليقلي ميرزا ملقب به اعتضادالسـلطنه )١٢٣٨ـ١٢٩٨ق( عـموي نـاصرالديـن شـاه )نـخستين وزيـر عـلوم و
چهارمين رئيس دارالفنون بود (.او مردي دانشمند و دانشپرور بود که به تأليف چند کتاب همت گماشت .در
سال  ١٢٨٠قمري با جمعآوري کتابهاي فارسي و خارجي کتابخانه دارالفنون را تأسيس کرد و هر سال بـر
تعداد کتابها ميافزود.
 .٢رضاقليخان مـعروف بـه لِ ـلهباشي )١٢١٥ـ١٢٨٨ق( نـظامت و سـرپرستي مـدرسه را در نـخستين سـالهاي

Ñ

عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه ٬اولين وزير معارف در اواسط دوره

قاجاريه ] ٢-٤٠١ع[

لِ لهباشي ٬ناظم و سرپرست مدرسه ٬برطرف ميشد .گفتني است که نـخستين مـديران
دارالفنون از دانشمندترين و آگاهترين اشخاص عصر خود بودند و همين مديريت آگاهانه
سبب شد که استادان خارجي هر سال يک کتاب بنويسند و مترجمان ايراني آن کتابها را
به فارسي برگردانند .چند نمونه از نخستين کتابهايي که در دارالفنون تدريس ميشد:
 .١ميزانالحساب  ٬تأليف موسيو کريشش؛ ترجمه محمدزکي ميرزا مازندراني .تـهران:
دارالفنون ١٢٧٤ق.
 .٢فـيزبک  ٬کـريشش نـمساوي؛ تـرجـمه مـيرزا زکـي مـازندرانـي .تـهران :دارالفـنون
١٢٧٤ق.
 Øتأسيس بر عهده داشت .رضاقليخان در لغت ٬فلسفه ٬حکمت ٬عرفان و شـعر و ادب فـارسي و عـربي و
نوشتن تاريخ آگاهي و مهارت داشت و خود چندين جلد کتاب تأليف کرد.

رضاقلي هدايت ٬للهباشي نخستين رئيس

مدرسه دار الفنون ] ١-٢٢١١ع[

 .٣کتاب تشريح بدناالنسان  ٬پوالک ٬تهران :دارالفنون ١٢٧٠ق ٣٥٥ ٬صفحه.
 .٤کتاب جبر و مـقابله  ٬مـؤلف بـهلر فـرانسـوي ٬تـرجـمه عـبدالرسـولخان مـهندس
اصفهاني ٬به اهتمام رضاقلي ناظم مدرسه دارالفنون ٢٥٦ ٬ص.
 .٥زبدةاالبدان  ٬جان .ال .شليمر فلمنکي بـه دسـتياري مـحمدتقي بـن مـحمدهاشم
انصاري طبيب کاشاني١٢٧٩ ٬ق.
 .٦زبدةالحکمه  ٬پوالک نمساوي؛ گردآوري ميرزا علينقي آقا محمداسماعيل ٬تهران٬
١٢٧٢ق.
 .٧جراحي  :مشتمل بر دو جلد و يک رساله در کحالي ٬پوالک نمساوي ٬تهران٬١٢٧٣ ٬
 ٣ج در يک مجلد.

نخستين کتاب فيزيک

نخستين کتاب درسي فيزيک در ايران در سال ١٢٧٤ق مطابق بـا  ١٢٣٦شـمسي /
 ١٨٥٧ميالدي در تهران به صورت چاپ سنگي به طبع رسيد .نـويسنده کـتاب مسـيو
ا گوستت کرشيش نمساوي )اتريشي( استاد فيزيک مدرسه دارالفنون بود .اين کـتاب را
جر اثقال و حکمت طبيعي به زبان فارسي ترجمه کـرد و در
ميرزا زکي مازندراني با عنوان ّ
چاپخانه دارالفنون به چاپ رساند١.
کتاب فيزيک ترجمه ميرزا زکي مازندراني از جهت واژهها ٬اصطالحات علمي ــ که
نخستين بار در زبان فارسي برگزيده و به کار برده شده ٬همچنين به لحاظ تعريف بعضي
مفاهيم و کميتهاي فيزيکي و تغييراتي که در طول يک قرن و نيم گذشته براي آنها صورت
گرفته ــ و از نظر تاريخ علم آموزنده است .شادروان هوشنگ شريفزاده ٬که از شيفتگان و
آگاهان نسبت به علم و آموزش در ايران بود به تنقيح ايـن کـتاب هـمت گـماشت و بـا
همکاري خانم آرمه زرسازي و خانم مهرناز طلوع شمس اين کتاب را با اضافاتي براي
چاپ مجدد به مرکز نشر دانشگاهي سپردند که اميد است به زيور طبع مجدد آراسـته
گردد.
عالوه بر استادان ٬فارغالتحصيالن دارالفنون هم بـه نـوشتن کـتابهاي درسـي دست
زدند .مثًال آقاخان مصفا ملقب به محاسبالدوله که از نخستين شاگردان دارالفنون است٬
تاريخچه مدرسه دارالفنون ٢را نوشته و در آن متذکر شده است که:
نظر به اينکه نسخه موجز و مفيدي از جبر و مقابله به طبع نرسيده بود يک کتابي در
جبر و مقابله تأليف نمودم و به طبع رساندم .کتابي هم در علم حساب تأليف کردم.
يک نسخه جرثقيل ترجمه کردم و يک کتابي هم در جغرافيا جمع و تأليف کردم و
در اصفهان به طبع رساندم.
البته مشخص ميشود که در همان زمان هم به معلم و مؤلف توجه نميشده است به
 .١در مقدمه اين کتاب چنين آمده است ..» :از جمله معلمين عاليجاه موسيو کرشيش نمساوي سرهنگ و معلم
کل علوم توپخانه و هندسه است .که در عرض اين مدت با طبيعتي شايق و نيتي صادق به تربيت شاگردان
مخصوصه خود پرداخت و علوم ضروريه بسيار به ايشان آموخت تا هر يک قابل خدمت و اليق مـنصب
شدند و از آن علوم سابقًا کتبي چند مرقوم و مطبوع افتاده و از آن جمله است اين کتاب در تشريح و توضيح
علم جرالثقيل و علم حکمت طبيعي که از علوم غامضه و مفيد فايده است و چون به دستياري عـاليجاه٬
ميرزا زکي مازندراني ياور توپخانه و مترجم کامل مدرسه از لغت فرانساوي به پارسي متداوله نقل و تحويل
تکسر فوايد و تعدد رسايل در دار الطباعه ناظم دارالفنون رضاقلي چندين مجلد انطباع يافت
يافت به جهت ّ
و در کتابخانه خاصه مدرسه مذکوره مجموع و مضبوط افتاد.
 .٢اقبال يغمايي )١٢٩٥ـ .(١٣٧٦مدرسه دارالفنون به انضمام تاريخچه دارالفنون و مدارس شرف و علميه .تـهران٬
سروا.١٣٧٦ ٬

طوري که همين نويسنده کتاب درسي مينويسد:
نظر به اينکه حقوقي که از مدرسه به امثال بنده داده ميشد کافي از براي معاش نبود
و مقارن اين احوال بانک شاهنشاهي ايران و معادن در شرف تأسيس بود ...اين بنده
هم از آن تاريخ وارد بانک شاهنشاهي شدم.
بعضي از معلمان دارالفنون

مينويسد١:

مهديقليخان هدايت )مخبرالسلطنه(
در دوره اول دارالفنون معلميني بودهاند که از همه آثار ] جديّت[ باقي است و بعدها
آن دلسوزي را در کار نداشتند .کريشش معلم توپخانه و رياضي بوده ٬ميرزا زکي پسر
حاجي ميرزا آقاي مازندراني که به پاريس رفته بـوده است و فـرانسـه مـيدانسـته
مــترجــم او بــوده است .دکــتر پــوالک مــعلم طب و جـراحـي بـه مـترجـمي
مــحمدحسينخان قــاجار ٬چـون کـلوکه ) (Cloquetفـرانسـوي فـوت مـيکند٬
حکيمباشي مـخصوص مـيشود .شـليمر نـمسوي بـه جـاي او بـه تـدريس طب
ميپردازد .اين شليمر قراباديني ] کتاب داروشناسي[ در طب و نباتات نوشته است که
چاپ شده .مقدم ٬اسم التيني نباتات است ٬مترجم به فرانسه ٬انگليسي و آلماني در
اول کتاب اسامي فارسي و عربي را مرادف کرده است و حواله به صفحات کتاب.
الحق نسخهاي پرارزش است و جا دارد که تجديد چاپ شود.
اين شليمر سعي ميکرده است بلور بسازد و نميشده است گفتند:
اي شليمر يکزماندر کار خود انديشه کن گر نميگردد بلوراين کوزهآن را شيشهکن
همين نويسنده سالها بعد که تعداد مدارس زياد ميشود و ديگر از استادان خارجي
اثري نيست مينويسد٢:
برنامه مدارس ما صحيح نيست هنوز يک مدرسه با تمام ملزومات نداريم و مدرسه
زياد ميکنيم و افادهچي ناقص ميسازيم .از هر طبقه در مدارس قبول ميکنيم و يک
رقم تدريس ٬ادارات ما روزبه روز پر ميشود از اجزايي که طرف حاجت نـيستند.
چند سال است که مدرسه فالحت داريم ٬يک نفر که به حقيقت فالحت بداند تربيت
نشده است .اگر هم ندرتًا يکي چيزي آموخته است به آبادي ملک پدرش نپرداخته...
ممالک مترقي براي هر حرفه ٬نجاري ٬آهنگري ٬خانهداري ٬آشپزي ٬خياطي و غيره
مدرسه دارند .مدرسه بايد کار آگاهان سربزير بسازد نه مفسدان سر به هوا ...اين را هم
بگويم عالم به هر فني بيش از حاجت ٬وجود معطله خواهد بود.
 .١حــاج مــهديقلي هــدايت )مــخبرالســلطنه( .خـاطرات و خـطرات .انــتشارات زوار ٬١٣٧٥ ٬چـاپ چـهارم٬
 .٢همان.
صص  ٥٨ـ .٥٧

معلمين و محصلين مدرسه ابتدايي دولتي رشت به مديريت ميرزا حسن

رشديه ] ١-٣٤٣٨ع[

 .٢کتابهاي درسي مدارس جديد تا ١٣٠٧

نخستين مدرسه ابتدايي به سبک جديد  ٣٧سال و نخستين دبيرستان  ٤٧سال پس از
تأسيس دارالفنون که يک مرکز عـالي آمـوزشي بـود ٬در ايـران تأسـيس شـد .مـالحظه
ميشود که دارالفنون در هنگام تأسيس پـيشنيازهاي خـود را نـداشـته و از ايـن رو آن
انتظاري که از آن ميرفت حاصل نشد.
ميرزا حسن رشديه ١پس از آنکه مدرسهاي را در ايروان تأسيس کرد و مورد تـوجه
ايرانيان قرار گرفت ٬تشويق شد تا مدرسهاي در تبريز بگشايد .گرچه اين مدرسه مورد
استقبال مردم قرار گرفت وليکن چندين بار بسته و رشديه متواري شد .وليکن هـر بـار
عشق به تعليم و تربيت کودکان ايراني او را به تحمل سختيها وادار کرد بهطوري که نام او
زينتبخش تاريخ آموزش و پرورش کشور شد.
اين مدرسه عالوه بر تدريس کودکان به مردان بيسواد  ٢٥تا  ٤٠ساله هم آموزش
ميداد به طوري که در مدت  ٩٠ساعت تدريس ٬خوانـدن و نـوشتن را فـر امـيگرفتند.
 .١حاج ميرزا حسن رشديه )١٣٦٣ـ١٢٦٧ق( از نخستين بنيانگذاران مـدرسه جـديد در ايـران است .وي را بـه
ر استي پير معارف و پدر مدرسه جديد در ايران لقب دادهاند.

رشديه بعدًا به تهران رفت و کار خود را دنبال کرد.
ميرزا حسن رشديه نخستين مؤلف کتابهاي درسي ابتدايي در ايران است .از او ٢٧
کتاب چاپ شده موجود است که بعضي از آنها عبارتند از:
بدايةالتعليم  ٬اين کتاب را براي نوآموزان سال اول ابتدايي در سه جـلد نـوشته است.
جلد اول براي دو ماه اول ٬جلد دوم و سوم براي پنج ماه آخر
نهايةالتعليم  ٬جلد اول درس فارسي و جلد دوم شامل مطالب علمي
کفايةالتعليم  ٬براي آموزش امالي فارسي
هدايةالتعليم  ٬براي تربيت معلم
اخالق  ٬براي شش کالس دبستان.
رشديه اين کتابها را با هزينه خود چاپ ميکرد و در اختيار دانشآموزان قرار ميداد.
جالب است بدانيم که رشديه براي اداره مدرسه ٬نظامنامهاي نوشته که شامل چهل و يک
فصل است و هر فصل به يک موضوع اختصاص دارد .مثًال در تکاليف مديران مدارس
ابتدايي مينويسد١:
ــ مدير مدرسه در قبول متعلم اگر فقط شهريه را منظور بدارد بسي ظلم کرده است.
ــ مدير بايد شهريه را محض استقالل تعليم و تربيت اخذ نمايد ٬زيرا کـه مـطالبات
اجرت براي تعليم حرام است.
مدير مدرسه اگر نتواند از حاالت دروس عموم متعلمين مستحضر شود ٬مدرسه را
تعطيل نمايد که وبالش تخفيف يابد.
در سالهاي بعد به تدريج مدارس ويژهاي در تهران و شهرستانها داير شد و کتابهاي
درسي به وسيله مؤسسين ٬مديران و معلمان اين مدارس تأليف و نشـر يـافت ٢.نـمونه
کتابهايي که در دوره ابتدايي تدريس ميشد عبارتند از:
کتاب علمي در اخالق و اصول و فروع دين از ميرزا يحيي دولتآبادي
تعليماالطفال در الفبا و قرائت فارسي از ميرزا محمودخان مفتاحالملک
شجره طيبه در اخالق و اصول و فروع دين از ميرزا يحيي دولتآبادي
تاريخ مختصر ايران از محمدعلي فروغي ذکاءالملک
 .١دکتر اقبال قاسمي پويا .مدارس جديد در دوره قاجاريه .مرکز نشر دانشگاهي ٬١٣٧٧ ٬صص ٢٠٨ـ.٢٠٧
 .٢يکي از افرادي که در تعليم و تربيت و فرهنگ معاصر اصـفهان نـقش مـؤثر داشـته است حـاج سـيد سـعيد
طباطبايي نائيني )متولد ١٢٩٣ه  .ق( است .وي بنيانگذار  ١٠مدرسه ٬يک کتابخانه و چـاپخانه گـلبهار در
اصفهان ٬همچنين مؤسس کتابخانه گوهرشاد مشهد است .او  ١٨جلد کتاب درسي براي دانشآموزان تأليف
کرده است .بنگريد به :نقش حاج سيد سعيد طباطبايي نائيني در تعليم و تربيت و فرهنگ معاصر اصفهان ٬مجتبي
ايمانيه .يادمان فرهنگ ٬ج  ٬١موزه آموزش و پرورش استان اصفهان .صص .٤٩-٨٥

جغرافيا از ميرزا رضاخان مهندسالملک
کتابهايي که براي دوره ابتدايي نوشته ميشد بر اساس سـليقه و تـجارب شـخصي
نويسنده بود و هدف و برنامه ٬همان انديشههاي نويسنده بود که اغلب با شرايط سني
کودکان و مسائل يادگيري آنها مطابقت نداشت.
نخستين مدرسه متوسطه در ايران ١در سال ١٣١٥ق١٢٧٥ /ش به نام مدرسه علميه
تأسيس شد .در اين مدرسه عالوه بر درسهاي ادبي ٬درسهاي فيزيک و شيمي و رياضي
و طبيعي نيز تدريس ميشد .اما اين درسها کتاب و برنامه منظمي نداشتند .معلمين نيز
براي تدريس آموزش اختصاصي نديده بودند .اغلب اين معلمين از کتابها و جزوههايي
که خود در دارالفنون داشتند در کالس درس جزوه ميگفتند و بچهها مينوشتند .به اين
ترتيب جزوهنويسي مهمترين فعاليت آموزشي بود که متأسفانه در بعضي از کالسها هنوز
ادامه دارد.
٢
يکي از محصلين خوب دارالفنون عليخان مهندس ٬پسر قاسم است .نامبرده پس از
گذراندن دوره تحصيالت خود در دارالفنون به فرانسه اعزام شد و در آنجا دوره توپخانه
را گذراند .او پس از بازگشت به ايران به معلمي توپخانه دارالفنون برگزيده شد و در اين
مدت به تأليف تعدادي کتاب دست زد .يکي از اين کتابها که در دارالفنون مدتها تدريس
ميشد کتاب حکمت طبيعي ـ اصول علم فيزيک بود .موضوع اين کتاب مکـانيک جـامدها
مکانيک سازهها ٬گرما ٬الکتريسته و مغناطيس بود .نخستين چاپ ايـن کـتاب در سـال
 ١٢٩٥هجري قمري برابر  ١٢٥٦شمسي بود٣.
پس از تأسيس مدارس جديد به تدريج تأليف کتابهاي درسي مدارس متوسطه آغاز
شد .از افراد آگاهي که در نوشتن کتاب درسي پيشقدم بوده است ميرزا محمدعليخان
ذ کاءالملک فروغي بوده که نخستين کتاب فيزيک را براي دوره دبيرستان نوشته است .در
مقدمه اين کتاب ميخوانيم:
بسماللهالرحمنالرحيم
ديباچه

بعدالحمد والصلوة .هشت نه سال قبل اين بنده در مدرسه علميه که از مدارس
متوسطه شهر طهران محسوب ميشود سمت معلمي علم فيزيک داشتم و سه دوره
 .١اسفنديار معتمدي» .نخستين دبيرستان در ايران« ٬مجله رشد معلم ٬سال  ٬١٨ش ) ٣آذر  ٬(١٣٧٨ص ٦٤ـ.٦٢
 .٢ميرزا عليخان سرتيپ )ناظمالعلوم( تحصيلکرده مدرسه سنسير فرانسه و از فعاالن انجمن معارف تهران٬
مسئول مدرسه علميه و ناظم مدرسه همايوني در اصفهان و مترجم کتاب تلماک و معلم توپخانه و مدير
دروس دارالفنون بود .مدارس جديد در دوره قاجاريه .ص .١٠٤
 .٣فهرست کتب درسي چاپ سنگي .ص .١٥٣

اين علم را براي سه طبقه از طبقات متعلمين آن مدرسه تدريس نمودم .دوره اول را به
مقتضاي استعداد محصلين بالنسبه مفصل گفتم و دوره دوم و سوم را که کمقوهتر
بودند مختصر کردم و از آنجا که کتابي در اين علم مناسب تدريس طبقات مزبوره
موجود نبود مطالب را از خارج بـراي شـاگـردان تـقرير مـينمودم و مـينوشتند
.تقريراتي که براي طبقات دوم و سوم کرده بودم چون جمع و تدوين شد به صورت
کتابي درآمد .در اين اوقات بعضي از دوستان آن را پسنديده و چون احتياج مدارس
را به يک دوره مختصر از علم فيزيک ميداشتند بنده را محرک شـدند کـه بـعضي
تصاوير بر آن کتاب ملحق نموده و آن را به طـبع بـرسانم ١٣٢٧ ....بـنده شـرمنده
محمدعليبن فروغي )ذکاءالملک(١
کتابهاي وزارتي

در سال  ١٢٩٠شمسي قانون اساسي وزارت معارف به تصويب رسـيد و تـعليمات
عمومي و اجباري جزو وظايف دولت قرار گرفت .نظام آمـوزشي چـهار نـوع مـدرسه:
مکاتب ابتدايي دهکده ٬مکاتب ابتدايي بلده ٬مدارس متوسطه و مدارس عاليه را شامل
بود .بر طبق اين قانون همه دستگاههاي تعليم و تربيت دولتـي و خـصوصي بـا بـرنامه
يکسان ٬زير نظارت دولت قرار گرفت و دوره تعليمات ابتدايي شش سـال و تـعليمات
متوسطه نيز شش سال مقرر شد .بـر اسـاس ايـن قـانون دولت بـه تأسـيس دبسـتانها و
دبيرستانها در سراسر کشور دست زد و دارالمعلمين )دانشسراي مقدماتي( براي تربيت
دبير تأسيس شد.
در سال  ١٣٠٠شمسي قانون شوراي عالي فرهنگ به تـصويب رسـيد .مـطابق ايـن
قانون کليه امور مدارس شامل سازمان ٬برنامه ٬امتحانات ٬استخدام معلم ٬مدت زمـان
آموزش در سطح کشور يکسان شد و مؤلفان ملزم شدند که کـتابهاي درسـي را مـطابق
برنامهاي که از طرف وزارت معارف ٢به آنها ابالغ ميشد تأليف نمايند .در همين برنامه
بود که آموزش علوم در ايران از دوره ابتدايي آغاز شد و کتابهايي نيز براي آموزش علوم
نوشته شد.
البته اين برنامه سه چهار سال بيشتر دوام نياورد و به دليل کمبود کاغذ و مشکل چاپ
 .١محمدعلي فروغي )١٣٢١ـ .(١٢٥٦فيزيک .مقدمه ٬کتابخانه ايران.
 .٢وزارت علوم در سال  ١٢٧٥قمري برابر  ١٢٣٧شمسي تأسيس شد .در سال  ١٢٤٧شمسي برابر  ١٢٨٥قمري
نام آن به وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تغيير کرد .در خـرداد  ١٣١٤شـمسي بـه نـام وزارت
فرهنگ شد .در آذر  ١٣٤٣به دو وزارتخانه تقسيم شد :يکي وزارت فرهنگ و هنر و ديگري وزارت آموزش
و پرورش .در بهمن  ١٣٤٦به وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالي تقسيم شد.

يحيي قراگوزلو )اعتمادالدوله( وزير معارف و

اوقاف ] ٤-٢٥٥٨ع[

تدريس علوم در مدارس ابتدايي منحصر به يک درس به نـام علماالشـياء  ٬آن هـم بـراي
کالس پنجم دبستان منظور شد.
در سال  ١٣٠٧شمسي در زمان وزارت قراگوزلو )اعتمادالدوله( تهيه کتابهاي درسي
ابتدايي بر عهده وزارت معارف قرار گرفت و نخستين بار کتابهاي وزارتي در سطح کشور
انتشار يافت.
کتابهايي که به راهنمايي و سرپرستي وزارت فرهنگ انتشار يافت از لحاظ مـفاهيم
علمي و ادبي متناسب با نياز سني دانشآموزان و احتياجات اجتماعي آنها بود و نسبت به
کتابهاي قبلي ارزانتر ٬و از نظر چاپ هم مرغوبتر بود و مشکل تحصيل دانشآموزان از
نظر کتاب برطرف شد.
به دنبال نتيجهاي که از چاپ و انتشار کتابهاي دبستاني حـاصل شـد تـهيه کـتابهاي

محمدعلي فروغي ] ٥-٤٦٤٣ع[

دبيرستاني هم مورد توجه وزارت مـعارف قـرار گـرفت و در تـاريخ  ٢٧مـهرماه ١٣١٧
تصويبنامهاي از هيئت وزيران گذشت که در آن نگارش کتب دبيرستاني را نيز بر عهده
وزارت معارف قرار داد .به دنبال ايـن تـصويبنامه کـميسيوني از دبـيران ٬دانشـياران و
استادان در هر موضوع تشکيل شد تا کتابهاي دبيرستان را برنامهريزي و تأليف نمايند .بر
طبق آييننامه مقرر شد همه کتابهاي دبيرستاني بر طبق يک اسلوب مطلوب و موافق با
اصول آموزش و پرورش نگارش يابد به طوريکه عالوه بر مواد عـلمي و ادبـي مـؤيد
خصال ملي و ملکات راسخه باشد که از عهد باستان سرشته نهاد ايرانيان بوده است.
به دنبال اين اقدام مؤثر در مدت سه سال هشتاد جلد کتاب دبيرستاني بـه سـرمايه
وزارت فرهنگ منتشر شد .اين کتابها که به عنوان کتابهاي وزارتي معروف بـودند از نـظر
دقت در صحت مطالب و زيبايي چاپ و نوع کاغذ و جلدسازي نسبت به کتابهاي قبلي در

سطح بسيار ممتازي قرار گرفتند.
افرادي که در هر يک از گروههاي درسي شرکت داشتند از موجهترين و شايستهترين
افراد متخصص و صاحبنظر آن زمان بودند ١.حقالتأليف اين کتابها از راه فـروش آنـها
تأمين ميشد و با وجود پرداخت حقالتأليف مناسب بهاي هر کتاب بسيار ارزان بود.
 .١مؤلفين کتابهاي فيزيک سال سوم دبيرستان عبارت بودند از:
مرتضيقلي اسفندياري ٬دبير
دکتر محمود حسابي ٬استاد دانشگاه
مدني گرکاني ٬دبير
دکتر کمال جناب ٬دانشيار
دکتر امانتالله روشنزائر ٬دانشيار
و مؤلفين کتابهاي تاريخ عبارت بودند از:
دکتر رضاز ادهشفق ٬استاد دانشگاه
عبدالحسين شيباني ٬استاد دانشگاه
نصرالله فلسفي ٬استاد دانشگاه
غالمرضا رشيدياسمي ٬استاد دانشگاه
حسين فرهودي ٬دبير

از ايراداتي که به کتابهاي وزارتي گرفته ميشد يکي استفاده از اصطالحاتي بود کـه
فرهنگستان ايران انتخاب و توصيه کرده بود و بسياري از آنـها در ذهـن مـعلمان جـاي
نگرفته بود و ديگر آنکه اغلب مفاهيم علمي و ادبـي از سـطح يـادگيري دانشآمـوزان
متوسطه باالتر بود .البته تعداد دبيرستانها و دانشآموزان کشور هم خيلي زيـاد نـبود و
وزارتخانه در سالهاي نخستين به خوبي توانست نياز دانشآموزان را برطرف سازد١.
آزادي تأليف کتابهاي درسي

در شهريور  ٬١٣٢٠نيروهاي متفقين به کشور ما وارد شدند و آثار شوم جـنگ دوم
جهاني در ايران ظاهر شد .بهاي کاالها و خدمات در کشور افزايش و درآمد دولت کاهش
يافت .چاپ و توزيع کتابهاي درسي هم با اشکاالت فراوان روبهرو شد و اصوًال تصدي
امور بازرگاني به وسيله دولت مورد شک قرار گرفت و بسياري از کارها کـه بـه وسـيله
دولت اداره ميشد به بخش خصوصي منتقل شد .آزادي تأليف کتابهاي درسي هم بحث
گرم روز شد و آنان که منافعي در اين راه براي خود متصور بودند به پا خاستند و از رقابت
علمي و آزادي چاپ و تأليف سخن گفتند و داليلي بر تأييد نظر خـود اعـالم نـمودند.
وزارت فرهنگ نيز که در فکر کاهش مسئوليت خود بود تأليف و تهيه کتاب درسي را آزاد
اعالم کرد(١٣٢٤) .
آزادي تأليف گرچه بسياري از افراد را به تحقيق و نوشتن تشويق کرد وليکـن چـون
راهنمايي و نظارت دقيقي به دنبال نداشت با خود نابسامانيهاي فراوان به همراه آورد و
نتايج مطلوب حاصل نشد.
برخي از مشکالت چنين بود:
 .١به کار بردن اصطالحات متفاوت به وسـيله مـؤلفين در انـواع کـتابهاي يک مـاده
درسي.
 .٢نابرابري کيفيت و کميت کتابهايي که در کالسهاي مختلف براي يک ماده درسي
تدريس ميشد.
 .٣گران بودن بهاي کتابهاي درسي با توجه به باال بودن تيراژ آنها.
 .٤عوض شدن کتاب درسي با جابهجا شدن معلمان به طوري کـه گـزارشـهايي بـه
بازرسي رسيده بود که در يک شهر دانشآموزان در يک سال هفت بـار کـتاب عـوض
کردهاند٢.
» .١عده دبيرستانها در مدت دو سال از  ١٨٠باب به  ٢١٧باب رسيده است« .سالنامه مجله تعليم و تربيت.١٣١٧ ٬
 .٢دکتر رياحي» .کتاب درسي« ٬ماهنامه آموزش و پرورش .شماره  ٬٤سال سي و سوم ٬خرداد  ٬١٣٤٢ص .٩

 .٥زيانهاي ناشران و کتابفروشان از تعويض و تغيير کتابها و ر اکد ماندن سرمايه آنها.
 .٦دستهبنديهاي فرهنگي و تشکيل گروههايي براي اعمال قدرت در فرهنگ کشور.
 .٧نرسيدن به موقع کتاب و ايجاد بازار سياه و بيدقتي در چاپ و اغلب ِا عمال مسائل
سياسي در آموزش و پرورش.
در مدت نزديک بيست سال کتابهاي درسي آزاد شد به اميد آنکه رقابت آزاد باعث
اعتالي کتابهاي درسي شود وليکن نتيجه مطلوب حاصل نشد و انتقاداتي از هر طرف
آغاز شد .تا آنجا که اعالم شد »کتابهاي درسي در ايران ملعبه دست عدهاي ناشر سوداگر
و مؤلف بيدقت و وزارت فرهنگ بيتصميم است١«.
مرحوم جالل آلاحمد مقاله »بلبشوي کتابهاي درسي« را در همين مورد نوشت .بـا
وجود آنکه در سال  ١٣٣٥شوراي عالي فرهنگ اساسنامهاي راجع به کتابهاي درسـي
دبيرستانها و موضوع چاپ و توزيع و بهاي آنها تصويب کرد و کميسيونهايي براي حصول
اطمينان از »صحت مطالب ٬هماهنگي بـا بـرنامهها ٬رعـايت نـظم مـنطقي ٬هـماهنگي
اصطالحات و سادگي و رواني عبارات و مالحظات تربيتي« تشکيل داد باز هـم نـتيجه
نبخشيد و گره از کار نگشود .به ناچار وزارت فرهنگ تأليف و نشر کتاب را دوبـاره بـه
موجب تصويبنامه مورخه  ٤١/١٢/١٨خود بر عهده گرفت و به کار پرداخت.
ابوالقاسم پورحسيني مينويسد:
در سال  ١٣٢٥تا مرداد  ١٣٣٢انتشار کتابهاي درسي آزاد شده بود و وزارت معارف
] فرهنگ[ با تعيين برنامه چاپ کتابهاي درسي را آزاد گذاشته بود.
دبيران گروهگروه و دستهدسته جمع شده بودند و کتاب درسي مينوشتند و به
وسيله بعضي از ناشران ٬کتابهاي خود را به فروش ميرساندند .قيمت کتابها دلخواه
ناشر بود و تبليغات کتب دبيرستاني هم رواج داشت .بازار رشوه و غيره هـم گـويا
رواج داشت .هر کسي مـيتوانست بـا اعـمال نـفوذ و تـوصيه از اوليـاي مـعارف
سفارشنامهاي بگيرد.
روزي محمد رمضاني ] صاحب انتشاراتي کالله خاور[  ٬دست پرويز ] شهرياري[
را گرفت و برد توي پستو و گفت:
ميدانم عليالظاهر آزادهاي و مبارزه سياسي هم ميکني و با فسـاد و دزدي و
احتکار هم مخالفي .بيا و يک کار بکنيم! تو بيا هفت کتاب رياضي براي دوره اول
دبيرستان بنويس و من هم آنها را چاپ ميکنم و با کمترين قيمت ميفروشم و از
اين کتابفروشيها و طمعکاري و تعدي بعضي افراد به بچهها جلوگيري ميکنيم .نه
تو پول تأليف بگير ٬نه من پول اضافه.
 .١همان.

يک دستگاه چاپ دستي هم داشت که خودش با آن کار ميکرد و همه زحمت
چاپ و انتشار را خود بر عهده داشت .خودش پول کاغذ و مرکب را حساب کرد و
قيمت کتابها هر کدام  ١٠ريال گذاشته شد.
و بازار را شکست و کتابها گرفت و مردم خيلي راضي شدند و شهرتي براي او و
پرويز به دست آمد .کالله خاور شهرت يافت و پس از چندي کـار بـاال گـرفت و
خدمتي جانانه با مساعدت آن مرد بزرگ انجام شد١.
تأسيس سازمان کتابهاي درسي ايران

دکتر پرويز ناتل خانلري وزير فرهنگ درباره کتابهاي درسي چنين گفت ) ٢٤شهريور
:(١٣٢٤
وضع کتابهاي درسي ايران در سالهاي اخير از نظر ابتذال محتويات و تنوع بيحد و
حصر و گراني آنها و زد و بندها و سوءاستفادههايي که در کارها بود به جايي رسيد
که ميبايست تصميمات قاطعي به نفع مردم گرفته شود و آن فساد و هرج و مرج
پايان يابد.
ايـن تـصميم قـاطع در جـلسه مـورخـه  ١٣٤١/١٢/١٨هـيئت وزيـران بـه صـورت
تصويبنامه زير اعالم شد .به منظور بهبود وضع کتب درسي دبستانها و دبـيرستانها و
تهيه متن کتابهايي که متناسب با پيشرفت علم و فرهنگ و ارزاني بها و توزيع منظم باشد
هيئت وزيران تصويب نمودند:
ماده  .١تأليف و تهيه کتابهاي درسي دبستان و دبيرستان از اين تاريخ منحصرًا بـر
عهده وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش کنوني( است.
ماده  .٢براي تهيه متون اين کتابها هيئتي در وزارت فرهنگ مرکب از عدهاي از دبيران
و استادان و ساير دانشمندان به تشخيص و دعوت وزارت مزبور تشکيل ميگردد.
ماده  .٣مادامي که چاپخانههاي وزارت فرهنگ يا دولتي تا آن حد مجهز نشده است
که بتواند کليه کتابهاي مورد نياز را تهيه کند وزارت فرهنگ ميتواند چاپ و توزيع
اين کتابها را به شرکتي مرکب از ناشران و کتابفروشان که صالحيت فني و علمي و
مالي اين شرکت مورد تأييد وزارت فرهنگ قرار گيرد براي مـدت مـعيني واگـذار
نمايد.
ماده  .٤تا زماني که متن تمام يا بعضي از کتابهاي دبيرستاني از طرف هيئت مذکور
در ماده  ٢تهيه نشده وزارت فرهنگ ميتواند از بين تأليفات مـوجوده مـوقتًا يک
 .١ابوالقاسم پورحسيني .زندگينامه استاد پرويز شهرياري .تهران ٬نشر مهاجر.١٣٨١ ٬

کتاب را براي تدريس هر ماده درسي انتخاب و بر طبق مقررات اين تـصويبنامه
منتشر کند١.

به دنبال اين تصويبنامه سه کار اساسي زير صورت گرفت:
 .١تشکيل شرکت سهامي طبع و نشر کتب درسي ٬که قرارداد چاپ و توزيع کتابهاي
درسي به آن واگذار شد.
 .٢تشکيل  ١٤کميسيون با شرکت  ٦٣نفر از استادان و دبيران کارآزموده براي انتخاب
يک کتاب براي هر ماده درسي.
 .٣تهيه اساسنامه سازمان کتابهاي درسي ايران و به تصويب رساندن قانون آن.
ماده يک و دو اين اساسنامه چنين است:
ماده  .١به منظور تأليف و تهيه متون کتابهاي درسي مورد نياز دبستانها و دبيرستانهاي
کشور يک مرکز علمي به نام سازمان کتابهاي درسي ايران تحت نظر وزارت فرهنگ طبق
مقررات زير تأسيس ميشود.
ماده  .٢سازمان داراي شخصيت مسـتقل حـقوقي است و رئـيس سـازمان نـماينده
قانوني و مسئول اجراي آن و سرپرست دستگاههاي اداري و علمي آن خواهد بود.
بر طبق مواد ديگر اين تصويبنامه يک مرکز عـلمي ٬غـيرانـتفاعي بـه نـام سـازمان
کتابهاي درسي تشکيل ميگردد تا کتابهاي ايران را »با توجه به سـنن مـذهبي ٬عـلمي٬
فرهنگي و ملي و نـيازمنديهاي حـال و آيـنده کشـور بـر مـبناي آخـرين و صـحيحترين
اطالعات علمي و متناسب با اصول تعليم و تربيت و استعداد دانشآموزان در سالها و
مراحل مختلف تحصيل و رعايت نظم طبيعي و منطقي و همراه بـا تـصاوير الزم آمـاده
گردد و سادگي و رواني عبارات و هماهنگي اصطالحات علمي و امالي واحد صحيح و
اصول نقطهگذاري در آنها ملحوظ گردد«.
به دنبال اين اساسنامه مقدمات تشکيل سازمان کتابهاي درسي ايران فراهـم شـد و
سرانجام نخستين جلسه هيئت امناي آن با شرکت آقايان دکتر خانلري ٬دکـتر ضـيايي٬
رضا اقصي ٬دکتر محمود بهزاد و پروفسور فاطمي در  ١٣٤٣/٨/١٤تشکيل شد و آقاي
دکتر محمود بهزاد با پيشنهاد وزير فرهنگ و تصويب هيئت دولت به مدت سه سال به
رياست سازمان کتابهاي درسي ايران منصوب شد.
تشکيل سازمان کتابهاي درسي ٬در همان سـال اول نـتيجه داد و مشکـالت کـمبود
کتابهاي درسي از بين رفت .دکتر مظاهر مصفا مدير ماهنامه آموزش و پرورش در مهرماه
 ١٣٤٣مينويسد:
 .١تصويبنامه هيئت وزيران

سهولت و سرعت کار در امر توزيع و انتشار ٬کمنظير و در خور همهگونه ستايش و
تقدير بود ...و بايد به ياد داشت که هر کار درست که امروز با نيت پاک و نيالوده و
هوش و متانت آغاز کنيم در تضمين و تأمين صحت و سرعت کارهاي فـردا پـايه
اصلي و اساسي خواهد بود .همتي که کارگزاران فرهنگ و دانشـمندان بـلندپايه و
گرانسنگ در فراهم کردن متن مهذب و مطلوب کتابهاي درسـي در کـار کـردهانـد
شايسته هرگونه تحسين و تشويق و آفرين است که رنج بردهاند و گنج آورده و خون
خورده و م شک پروردهاند١.
ُ

سازمان کتابهاي درسي ٬براي انجام مسئوليت بزرگي که بر عهده گرفته بود ٬از افراد
ذيل جهت همکاري دعوت به عمل آورد :عبدالحسين مصحفي ٬غالمرضا عسـجدي٬
ميرزا جليلي ٬حسين مجذوب در علوم رياضي ٬باقر مظفرزاده ٬حسين دانشفر ٬هوشنگ
شريفزاده ٬اکبر نوروزي ٬احمد خواجهنصير طـوسي در عـلوم تـجربي ٬مـرحـوم دکـتر
محمدحسين حسينيبهشتي در علوم ديني ٬دکتر حسن انوري ٬دکتر رسول شايسته در
ادبيات فارسي و شادروان خليليفر در جغرافي.
الزم است از مجتبي جعفريه معروف به دانش که بيش از چهل سال در چاپ و توزيع
کتابهاي درسي ايران صادقانه و آگاهانه خدمت کرد ٬نام برده شود.
تغيير نظام آموزش و پرورش و کتاب درسي

در سال  ١٣٤٥نظام آموزشي ايران از نظر هدف ٬برنامه و مواد آموزشي تغيير کرد.
مقاطع تحصيلي از دو مقطع ابتدايي و متوسطه به سه مقطع ابتدايي ٬راهنمايي و متوسطه
تبديل يافت .تعداد رشتهها و مواد درسي نسبت به گذشته افزايش کلي يافت .تهيه برنامه
و تعيين سرفصلهاي هر ماده درسي بر عهده دفتر تحقيقات و برنامهريزي قرار گرفت و
تأليف کتاب و چاپ و توزيع آن بر عهده سازمان کتابهاي درسي ايران بود .حـجم کـار
بسيار زياد ٬مسئوليت بسيار سنگين و نيروي کار اندک بود .با وجود اين سازمان کتابهاي
درسي ايران در مقاطع ابتدايي و راهنمايي توانست کتابهاي درسي را به مـوقع تأليـف٬
چاپ و توزيع کند.
در نظام جديد آموزش و پرورش ٬درسهايي مانند هنر و علوم تجربي از کالس اول
ابتدايي در برنامه قرار گرفت .براي هر کـتاب دانشآمـوز يک کـتاب روش تـدريس يـا
راهنماي معلم تهيه شد .کتاب دانشآموز و کتاب معلم از نخستين سال شروع کار نظام
جديد با هم توزيع شد .کتابهاي دبستان و راهنمايي براساس اصول يادگيري و توجه به
 .١ماهنامه آموزش و پرورش  ٬شماره  ٬٥دوره سي و چهارم مهرماه  ٬١٣٤٣ص .٩

دکتر پرويز ناتل خانلري وزير فرهنگ

نيازهاي فردي و اجتماعي دانشآموزان تأليف شد و از نظر چاپ و کاغذ و جلدسازي با
کتابهاي گذشته تفاوت فاحش داشت .اين کتابها همه به صورت رنگي چاپ ميشد و
پيش از شروع سال تحصيلي در اختيار دانشآموزان قرار ميگرفت.
از سال  ١٣٥٣سازمان کتاب درسي با دو مشکل عمده يکي موضوع تأليف و ديگري
چاپ و توزيع روبهرو شد .تأليـف کـتابهاي درسـي بـراي رشـتههاي مـتنوع و مـتفاوت
دبيرستان کار آساني نبود .الزم بود که در دوره متوسطه نظري و فني حرفهاي حدود ٥٠٠
عنوان کتاب بر طبق برنامه جديد تأليف شود .تأليف اين انبوه کتاب براي نخستين بار کار
آساني نبود .بعضي از رشتهها کامًال تازه و جديد بودند و هيچ کتابي پيش از اين به فارسي
در موضوع آنها نوشته نشده بود .از اين رو انتخاب مؤلف ورزيده امکان نداشت و کار
مؤلفين تازه هم با خطاهاي زياد همراه بود .از سوي ديگر چاپ اين همه کتاب در کشور
کار مشکلي بود .مثًال طبق قرارداد الزم بود در سال  ١٣٥٦تعداد  ٥٥ميليون جلد کتاب

در فاصله  ٥ماه چاپ و توزيع شود که آن هم مقدور نبود و اغلب دستنويس مـؤلف
ديرتر از مؤعد مقرر به چاپخانه ارسال ميشد و چاپ و توزيع آن به تأخير ميافتاد.
گرچه مؤلفان کتابهاي درسي و کارمندان کارگاههاي فـني و هـنري سـازمان تـالش
صادقانه کردند و به جاي يک نوبت ٬به طور شبانهروزي کار ميکردند تـهيه ايـن انـبوه
کتاب در مدت محدود مقدور نبود .عالوه بر اين معلمان با محتواي کتابها آشنا نبودند و
چون بعضي از کتابها به موقع به دست دانشآموزان نـميرسيد تـعدادي از کـالسها بـه
حالت نيمهتعطيل در آمد و موج انتقاد عمومي را برانگيخت .اين انتقادها متوجه وزارت
آموزش و پرورش شد بهطوري که کارآيي نظام جديد مورد شک قرار گرفت و به جاي
آنکه کاستيها جبران شود تغيير و تبديلهاي تازهاي روي برنامهها و کتابها انجام شد کـه
اغلب با شتابزدگي و بدون مطالعه همراه بود بـهطوري کـه بـيش از آنکـه نـظام جـديد
آموزش و پرورش محصول خود را به جامعه عرضه کند به صورت يک نظام غير کارآمد
و مشکلساز معرفي شد و پشتيباني عمومي را از دست داد.
سازمان کتابهاي درسـي ايـران عـالوه بـر کـتابهاي درسـي دانشآمـوزان دورههـاي
ابتدايي ٬راهنمايي و دبـيرستان )رشـتههاي مـختلف( تأليـف و چـاپ کـتابهاي درسـي
دانش آموزان و دانشجويان مر اکز تربيت معلم ٬دانشسراهاي مـقدماتي و دانشسـراهـاي
راهنمايي را بر عهده داشت .اين سازمان در آخرين سال پـيش از انـقالب ٬بـراي سـال
تحصيلي  ٥٨ـ ٥٧جمعًا  ٦٣٦عنوان کتاب درسي را تأليف و چاپ کرد .تيراژ مجموع اين
کتابها بالغ بر  ٧٠ميليون جلد کتاب بود.
سازمان پژوهشي و نوسازي آموزشي

سازمان کـتابهاي درسـي ايـران در حـدود  ١٥سـال از نـظر تـوليد کـتابهاي درسـي
نوآوريهاي چشمگيري انجام داد .کتابهايي که براي نخستين بار در آن سازمان تأليف شد
از نظر درستي متن ٬تناسب با يادگيرنده ٬زيبايي چاپ و جلدبندي بـا کـتابهاي گـذشته
بسيار متفاوت بود ٬ليکن قرار بر اين بود که معلم قبًال آموزش الزم را ببيند ٬عـالوه بـر
کتاب درسي از آزمايشگاه و کارگاه و فيلم و ديگر ابزارها و مواد آموزشي کمک بگيرد.
اما همه وظايف انواع مواد آموزشي بر عهده کتاب قرار گرفت آن هم اغلب با تأخير به
دست دانشآموز رسيد و مشکالت ديگر اجتماعي و آموزشي هم به وجود آمد و چاره
کار را در تأسيس سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي يافتند.
قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي )سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي( که مسئوليت کار تأليف و چاپ و توزيع کتابهاي درسي ايران را نيز بر عـهده
دارد در  ٢٧تيرماه  ١٣٥٥به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و سازمان تشکيل شد.

مسئوليت اين سازمان بسيار گستردهتر از تأليف کتاب درسي است .در اينجا چند ماده از
اين قانون را مالحظه ميکنيم١.
ماده  .١به منظور تحقيق و بررسي در مسائل کيفي آموزش و پـرورش و ارزشـيابي
مستمر و تنظيم برنامههاي تحصيلي و تأليف و تدوين کتب درسي و آمادهسازي مدارس
و مؤسسات آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش براي کاربرد وسايل و روشهاي نو در
جهت اعتالي کيفيت آموزش و پرورش سازماني بـه نـام سـازمان پـژوهشي و نـوسازي
آموزشي که در اين قانون سازمان ناميده ميشود تشکيل ميگردد.
ماده  .٢وظايف سازمان عبارت است از:
 .١پژوهش در محتواي برنامههاي آموزش و پرورش در دورههاي مختلف تحصيلي
با توجه به نيازمنديهاي کشور و توانايي و خصوصيت رواني دانشآموزان و تشخيص و
تعيين هدفهاي هر دوره تحصيلي و تهيه و تنظيم برنامههاي درسـي و تـعيين نسـبتهاي
مطلوب براي تحصيالت در سطوح و رشتههاي مختلف
 .٢مطالعه و تنظيم روشهاي ساده در زمينه امتحانات و ارزشيابي
 .٣تهيه و تأليف و انتشار کتب و نشـريات آمـوزشي و کـمک بـراي دانشآمـوزان و
معلمان و مربيان
 .٤تعيين و تهيه مواد و وسايل آموزشي و فـهرست اسـتاندارد تـجهيزات و وسـايل
آموزشي با همکاري سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور و تهيه و تـنظيم
طرحهاي الزم براي نوآوري در روشها و وسايل آموزشي و اجراي طرحهاي آزمايشي به
منظور ارزشيابي روشها و وسايل آموزشي
 .٥انجام دادن تحقيقات بنيادي در زمينه بهبود کيفي و کمي آموزش و پرورش
 .٦تربيت کارشناسان مورد نياز وزارت آموزش و پرورش....
در ماده  ٦اين قانون آمده است که :از تاريخ تشکيل اين سازمان وظايف و اعتبارات و
تعهدات سازمان کتابهاي درسي به اين سازمان منتقل ميشود.
کتابهاي درسي بزرگساالن

پس از انقالب مشروطيت آمـوزش عـمومي مـورد تـوجه قـرار گـرفت و کـالسهاي
سوادآموزي بزرگساالن در بعضي نقاط ايران تشکيل شد .اين موضوع در  ١٣٠٥بيشتر
تقويت شد ليکن در سال  ١٣١٥رسميت قانوني يافت .در اين سال آييننامه »تعليمات
اکابر« در هيئت دولت تصويب شد و دو سه عنوان کتاب درسي براي آموزش بزرگساالن٬
 .١قانون سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي .مصوب  ١٣٥٥/٤/٢٧مجلس شوراي ملي ايران.

تأليف چاپ ٬توزيع و تدريس شد .اما جنگ جهاني دوم و پيامدهاي ناگـوار آن سـبب
توقف برنامههاي آموزشي بزرگساالن شد و حدود  ١٥سال اين فعاليت متوقف شد تا
آنکه در سال  ١٣٣٥بار ديگر مورد توجه قرار گرفت.
در سال  ١٣٤١سپاه دانش تشکيل شد و دو کتاب درسي سوادآموزي به کودکان و
بزرگساالن تأليف و در اختيار آنها قرار گرفت .در سال  ١٣٤٣با تشکيل کميته ملي پيکار
جهاني با بيسوادي موضوع تأليف کتاب درسي و کمک درسي براي بزرگساالن جديتر
شد و مسئوليت اين کار را مستقيمًا کميته فوق بر عهده گرفت .از سال  ١٣٤٤کتاب بخوانيم
و بنويسيم  ٬و راهنماي تدريس آن و پنج کتاب با عنوان بخوانيم و باسواد شـويم تأليـف و در
کالسهاي پيکار با بيسوادي تدريس شد .سپس اداره کل آموزش بزرگساالن تأسيس شد و
تأليف کتابهاي درسي و جزوههايي در زمينه بهداشت و تندرستي ٬جغرافيا و تاريخ ايران
و ديگر مواد خواندني براي نوسوادان را بر عهده گرفت.
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