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کتاب های درسی
 قدیمی و جدید جغرافیا

دکتر سياوش شایان 

سخن سردبیر

   بسیاری از اوقات، والدین دانش آموزان، دبیران یا 
خود دانش آموزان زمانی که کتاب های درســی 
جغرافیا در دوره های مختلف تحصیلی را با کتاب های 
قدیمی مقایســه می کنند به این نتیجه می رســند که 
کتاب های قدیمی پرحجم تر و پربارتر بودند. آیا این مقایسه ها و 
نتیجه گیری ها منطقی و درست است؟ گذر زمان چه تأثیری بر حجم 
و غنای کتاب های درسی )در اینجا کتاب های جغرافیا( داشته است؟ این 
ســؤاالت ما فقط برای کتاب های دهة چهل و پنجاه اســت. امیدواریم 
فرصتی دست دهد تا بررسی همه جانبه ای از این کتاب ها انجام دهیم. 

نویسندة این سطور خود به یاد می آورد که در دورة تحصیل در دبستان، 
وقتی که پا به کالس پنجم دبستان گذاشت با دو کتاب تاریخ و جغرافیا 
با قطعی بزرگ تر از سایر کتاب های درسی همان کالس روبه رو شد! این 
کتاب ها نشانگر این بودند که دانش آموز به سال های آخر تحصیالت دورة 
ابتدایی رسیده و دارد آمادة ورود به دبیرستان می شود. به عبارت دیگر 
به تعبیر مردم در آن روزگار، کتاب های بزرگ جغرافیا و تاریخ نشانة 
بزرگ شــدن دانش آموز و جدا شدن وی از سایر دانش آموزان 
ابتدایــی و ورود به دوره ای بود که درک جغرافیای جهان 
و ایران واجب شــمرده می شــد. کاری به جنبه های 
روان شناختی بزرگ بودن قطع کتاب های درسی 
جغرافیا در آن روزگار نداریم، بلکه بیشــتر 
جنبه های آموزش جغرافیا مدنظر است. 
کتاب های جغرافیای درسی پنجم 
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و ششــم ابتدایی سابق )دهه های چهل و پنجاه 
شمسی( را اســتادان زنده یاد شادروان جناب دکتر 

محمدحسن گنجی، دکتر لطف اهللا مفخم پایان و استاد 
حسین خلیلی فر نگاشته بودند. در جغرافیای پنجم دبستان 

ویژگی های جغرافیایی جهان و در کتاب جغرافیای ششم دبستان 
جغرافیای ایران تدریس می شد. یعنی ابتدا دانش آموز از جهان بزرگ تر 
اطالعاتی حاصل می کرد و ســپس به کشور خویش می رسید. درست 
برعکس این روزگار که می گویند شــناخت دنیای پیرامون را از محل 
زندگی دانش آموز آغاز کنید و سپس به دنیای فراتر روید! به نظر می رسد 

حداقل در این مورد، حق با کتاب های درسی جدید جغرافیاست. 
کتاب های قدیمی جغرافیا سرشار از نقشه های رنگی به شکل نقاشی 
و ترسیم شده با دست های توانای نقاشان کتاب های درسی، محمد زمان 
زمانی، غالمعلی مکتبی و پرویز کالنتری از نقاشان زبده و متخصص در 
ترســیم نقشه ها و عکس های آموزشی بودند. محال است کسی را پیدا 
کنید و از وی دربارة کتاب های مذکور سؤال کنید و او خاطراتی از این 

نقاشــی های زیبا و آموزشی و ماندگاری آن ها در ذهن خود 
تعریف نکند.

نقشــه ها و تصاویر آن چنان زنده و گویــا و خوش رنگ و 
لعاب بودند که پس از دهه ها هنوز در ذهن دانش آموزان آن 
روزگار و میان ساالن و کهن ساالن این روزگار باقی مانده اند و 
بخشی از جغرافیای ذهنی دانش آموزان را تشکیل می دهند. 
در آن روزگار خبــری از اینترنت و گوگل ارث، گوگل مپ و 
چندیــن و چند درگاه جغرافیایی و آموزش جغرافیا نبود تا 
دانش آموزان به بحث و بررســی و جست وجو بپردازند و از 

اوضاع جغرافیایی سایر سرزمین ها و ملل و فرهنگ و ادیان و مذاهب و 
پراکندگی  فعالیت های جغرافیایی و معیشت مردم در دیگر 
جاهای دنیا اطالعات کســب کنند و راه ها و فرودگاه ها و 
دریاها و خشکی ها را درنوردند و بر دانش جغرافیایی خویش 
اضافه کنند. بار همة ایــن موارد را کتاب های زیبا و بزرگ 
مقطع جغرافیای پنجم و ششــم دبستان بر دوش داشتند 
و اگــر اغراق نکنیم، والدین دانش آمــوزان نیز با تورق این 
کتاب ها با جهان پیرامون و کشــور خویش آشنا می شدند. 
و در خانه های مناطق دورافتاده و شــهرهای درجه سه و 

روستاها به جز کتاب های درسی، خواندنی دیگری نبود.
اهمیت و ارزش کتاب های درسی گذشته چنان بود که دانش آموزان 
هیچ گاه پس از گذراندن امتحانات، آن ها را دور نمی ریختند. اغلب آن ها 

به عنوان یادگارهای باارزش از دوران سوادآموزی و تحصیل 
در خانه ها نگهداری یا به دانش آموز بعدی در خانواده تحویل 
می شدند. گاهی نیز این کتاب ها ز ینت بخش کتابخانه های 
محدود خانواده می شد و سال ها تنها مرجع برای مطالعه در 

باب جغرافیای ایران و جهان به حساب می آمدند.
اما حجم هر یک از این کتاب ها حدود 82 صفحه بود که 
قسمت های اول آن ها )چهار صفحه( به نقشه ها اختصاص 
داشــت و چهار صفحة انتهایی را نیز عکس ها و نقشه های 

ترسیمی نقاشان زبردست آموزشی زینت داده بودند.
کتاب های امروز جغرافیای دبســتان )ابتدایی( در دسترس هستند. 
به راحتی می توانید آن ها را از تارنمای ادارة کل نشر کتاب های درسی دانلود 

کنید 
و نـظری 

بـــه  آن هــا 
بیندازید. البته شما 

در فهرست کتاب هـای 
درسی ابتدایی امروز، کتابی 

با عنوان جغرافیــا نمی بینید و 
برای دیــدن بخش های 

باید  کتاب ها  این  جغرافیایی 
کتاب های مطالعــات اجتماعی را 

بررسی کنید و به بخش جغرافیای آن ها 
وارد شوید.

مقایســة کتاب های جغرافیــای قدیمی دهة 
چهل و پنجاه با کتاب هــای )بخش های( جغرافیای 

کتاب های امروز نشــان می دهد که از آن ابهت و بزرگی 
کتاب های جغرافیای قدیم، زیبایی نقاشی های جغرافیایی، 
رسم الخط دست نویسی شدة کتاب های گذشته )با خط نستعلیق زیبای 
آقای محمد سلحشور( و نویسندگان  بنام دانشگاهی خبری 
نیست. اما به نظر می رسد بخش های جغرافیای کتاب های 
مطالعات اجتماعی دانش آموزان را بیشتر درگیر جست وجو، 
مطالعة عمیق، کارهای میدانــی، بحث و گفت وگو با دیگر 
دانش آموزان، نوشــتن به وسیلة خود دانش آموز و کارهایی 
از این قبیل می کنند که می توانیم بگوییم کتاب های جدید 
باعث تعامل بیشــتر دانش آموز با کتاب و معلم و درگاه های 
جست وجوی اینترنتی و دیگر دانش آموزان می شوند. هر یک 
از کتاب های قدیم و جدید، مزایا و معایب خاص خود را دارند 
و هــر یک برای زمانی و مکانی تألیف شــده اند. مکان  ما هنوز ایران 
اســت، اما این مکان )که موضوع علم جغرافیاست( از گذشته تاکنون 
دســت خوش تغییرات بسیار شده اســت. زمان نیز حدود 
پنجاه سال رو به جلو رفته است. نمی توان انتظار داشت که 
کتاب های قدیم از نظر جغرافیایی همچنان معتبر باشند، اما 

روش تدریس و آموزش جغرافیا در آن ها تغییر یافته است.
نمی دانیــم بعد از گذشــت چهل، پنجاه ســال دیگر آیا 
کتاب های امروزی به یاد میان ســاالن و کهن ساالن آینده 
می ماند یا نه؟ فقط این را می دانیم که دانش آموزان امروزی 
پس از گــذران درس و امتحان، کتاب های درســی را نگه 
نمی دارند، احترام آن ها را حفظ نمی کنند، آن ها را به عنوان 
یادگاری هــای عزیز از دوران تحصیل خود، در کمد، طاقچه و کتابخانه 

قرار نمی دهند. راستی، چرا؟!


