
فرید الدین حداد عادل

 هر کســی که دغدغة تعلیم و تربیت دارد، باید بداند که کتاب 
درسی به معنی دقیق کلمه یعنی چه؟ یکی از راه های دستیابی 
به جواب ســؤال چیســتی هر موضوعی، پاسخ دادن به سؤالی 
اســت که جواب آن، ما را از حاشــیه ها و زوائد و پیرایه ها جدا 

می کند. 
1. کتاب درسی اصاًل یک کتاب اطالعات عمومی نیست؛ یک 
بستة مجهز و پیچیدة تربیتی است که بخش مهمی از کارکرد 
آن آموزش اســت. بــه این ترتیب، کتاب درســی به هیچ وجه 
حل المســائل )به تمام معنای قابل تصورش( هم نیست. کتاب 
درسی سرچشمة طرح سؤال های هدفمندی است که فرایندی 
آموزشــی را پیش رانی می  کنند. كتاب آموزش قرآن كه بخشي 
از كتاب هاي درسي است، مقدس به شمار مي رود. منحصر به فرد 
هم نیســت، بدون اشــتباه و غنی از تغییر و تبدل هم نیست. 
کتاب درســی پدیدة مهمی است که به فراخور زمان و مسائل 

تعلیم و تربیت دگرگونی می پذیرد.
2.  اگر در عرصة تعلیم و تربیت معلم راننده ای اســت که ما 
را به سرمنزل مقصود می رســاند، کتاب درسی خودرو است. 
ممکن است روزی سفری پیش بیاید که وسیلة ما دیگر خودرو 
نباشد، ولی همین خودرو نیز می تواند کیفیتی روز افزون پیدا 
کند و ارتقا یابد تا راننده با ســرعت و دقت و ایمنی بیشتر به 
وظیفة خود عمل کند؛ هر چقدر کتاب درســی مدرن تر باشد، 
معلمان عزیز دستشان برای کار بهتر و مؤثرتر بازتر است. البته 
توجه داشته باشیم، در این مثال، کتاب درسی هواپیما نیست. 
شاید روزی فرا رســد که در عرصة آموزش  و پرورش مقوله ای 
قوی تر و مجهزتر از پدیدة کتاب، ابزار دســت معلمان باشــد؛ 
چنانچه امروزه فضای مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری، 
در کنار کتاب های درســی، نقش مهمی در تعلیم وتربیت ایفا 

می کنند.

كتاب درسى 
چه چيزهايى نيست
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