
٣  | دورۀ سی و سوم |   شمارۀ ٣  | دورۀ سی و سوم |   شمارۀ ٣|  بهار  ١٣٩٩

يادداشت

اشاره
کتاب درسی مانند هر کتاب ديگری با هدف خاص نوشته می شود؛ اما ديده شده است که 
گاهی خارج از اهداف تعيين شده، استفاده می شود؛ مثًال توجه زياد به جزئيات که در پاره ای 
از ارزشيابی ها شاهد آن هستيم. متنی که با هدف بيان کليات نوشته شده، با جزئی نگری 

نمی توان مطالعه کرد.
متن حاضر کاربرد واژه ها و جمله های کتاب درسی را به عنوان معياری برای تعيين درستی 

يا نادرستی گزاره ها در ارزشيابی ها,  مورد نقد قرار می دهد.

بر  که  است  آموزشی  مواد  از  يکی  درسی  بر کتاب  که  است  آموزشی  مواد  از  يکی  درسی  کتاب 
مبنای برنامة درسی نوشته می شود و اصلی ترين منبع مبنای برنامة درسی نوشته می شود و اصلی ترين منبع 
مطالعاتی برای دانش آموزان و دانشجويان است. برای مطالعاتی برای دانش آموزان و دانشجويان است. برای 
آنکه ويژگی ها و توانايی های يک کتاب درسی را بهتر آنکه ويژگی ها و توانايی های يک کتاب درسی را بهتر 
بشناسيم، خوب است ابتدا جايگاه آن را در ميان ساير بشناسيم، خوب است ابتدا جايگاه آن را در ميان ساير 

منابع علمی مرور کنيم.
شيوه های مختلفی برای طبقه بندی منابع علمی شيوه های مختلفی برای طبقه بندی منابع علمی 
وجود دارد. طبقه بندی بر اساس اصالت و فاصله با وجود دارد. طبقه بندی بر اساس اصالت و فاصله با 
منشأ موضوع، يکی از اين شيوه هاست. بر اين اساس منشأ موضوع، يکی از اين شيوه هاست. بر اين اساس 
سطح  سه  در  می توان  را  علمی  منابع  سطح به طورکلی  سه  در  می توان  را  علمی  منابع  به طورکلی 

گروه بندی کرد.
منابع سطح يک آن هايی منابع سطح يک آن هايی  الف) منابع سطح يک:
هستند که محتوای موجود در آن ها برای نخستين بار هستند که محتوای موجود در آن ها برای نخستين بار 

سيدعلی آل محمد
از مؤلفان کتاب های درسی زيست شناسی

کليدواژه ها: منابع علمی، کتاب درسی

منتشر می شود و زيربنای ساير پژوهش های مرتبط منتشر می شود و زيربنای ساير پژوهش های مرتبط 
قرار می گيرند. منابع سطح يک عبارت اند از:

مجله های ادواری علمی پژوهشی. انتشار  انتشار  é
نتايج تحقيق در مجله های ادواری علمیـ  پژوهشی نتايج تحقيق در مجله های ادواری علمیـ  پژوهشی 
يک  نتيجه  گزارش  راه های  مرسوم ترين  از  يک يکی  نتيجه  گزارش  راه های  مرسوم ترين  از  يکی 
تحقيق است. پژوهشگر گزارش خود را برای يک تحقيق است. پژوهشگر گزارش خود را برای يک 
مجله تخصصی می فرستد. گزارش او را داورانی با مجله تخصصی می فرستد. گزارش او را داورانی با 
تخصص مرتبط می بينند و سپس نظر خود را در تخصص مرتبط می بينند و سپس نظر خود را در 

خصوص پذيرش يا رد گزارش اعالم می کنند.
در  تحقيقات،  از  بزرگی  در بخش  تحقيقات،  از  بزرگی  بخش  پايان نامه ها. é
راستای اعطای درجات دانشگاهی صورت می گيرد. راستای اعطای درجات دانشگاهی صورت می گيرد. 
پايان نامه هايی که به شکل واقعی عرضه می شوند، پايان نامه هايی که به شکل واقعی عرضه می شوند، 
از منابع سطح يک به شمار می روند. خالصه ای از از منابع سطح يک به شمار می روند. خالصه ای از 

برای آنکه ويژگی ها و 
توانايی های يک کتاب 

درسی را بهتر بشناسيم، 
خوب است ابتدا جايگاه آن 
را در ميان ساير منابع علمی 

مرور کنيم

۵
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پايان نامه های واقعی ممکن است بعداً به صورت مقاله پايان نامه های واقعی ممکن است بعداً به صورت مقاله 
در مجالت علمی پژوهشی ارائه شود.

در  که  مقاالتی  در   که  مقاالتی  (کنفرانس ها).  اجالس ها  é
کنفرانس ها ارائه می شوند، ممکن است پيش از انتشار کنفرانس ها ارائه می شوند، ممکن است پيش از انتشار 
توسط هيئت  داوران بررسی شده باشند. اين مقاالت توسط هيئت  داوران بررسی شده باشند. اين مقاالت 
شايد اصًال منتشر نشوند يا اينکه چکيده آن ها منتشر شايد اصًال منتشر نشوند يا اينکه چکيده آن ها منتشر 
شود. به ندرت ممکن است مقاالت به صورت کامل شود. به ندرت ممکن است مقاالت به صورت کامل 

منتشر شوند.
éگزارش پژوهش های سفارشی.گاهی سازمانی گاهی سازمانی 
پژوهش هايی  مقاصد درون سازمانی مشخص  پژوهش هايی برای  مقاصد درون سازمانی مشخص  برای 
سفارش می دهد؛ مثًال ممکن است سازمان بهداشت سفارش می دهد؛ مثًال ممکن است سازمان بهداشت 
جهانی در مورد يک رويداد زيست محيطی در زمان و جهانی در مورد يک رويداد زيست محيطی در زمان و 
مکان خاص پژوهشی را سفارش دهد يا يک کارخانة مکان خاص پژوهشی را سفارش دهد يا يک کارخانة 
صنعتی بخواهد از سالمت کارکنان خود مطمئن صنعتی بخواهد از سالمت کارکنان خود مطمئن 
شود و بنابراين پژوهشی دربارة اثرات مواد موجود در شود و بنابراين پژوهشی دربارة اثرات مواد موجود در 
کارخانه بر سالمتی آنان سفارش  دهد. نتايج حاصل کارخانه بر سالمتی آنان سفارش  دهد. نتايج حاصل 
است.  سفارش دهنده  اختيار  در  پژوهش ها  اين  است. از  سفارش دهنده  اختيار  در  پژوهش ها  اين  از 
گاهی سفارش دهنده نتايج را منتشر نمی کند و برای گاهی سفارش دهنده نتايج را منتشر نمی کند و برای 
استفاده  آن ها  از  درون سازمانی  استفاده تصميم گيری های  آن ها  از  درون سازمانی  تصميم گيری های 
می کند، اما اين امکان وجود دارد که سفارش دهنده می کند، اما اين امکان وجود دارد که سفارش دهنده 

نتايج را در اختيار عموم هم قرار دهد.
محصول  اختراع  به  که  محصول پژوهشی  اختراع  به  که  پژوهشی  اختراعات. é
در  ثبت  از  پس  می شود،  منجر  جديد  روشی  در يا  ثبت  از  پس  می شود،  منجر  جديد  روشی  يا 
سازمان های ذی ربط برای استفاده ساير پژوهشگران سازمان های ذی ربط برای استفاده ساير پژوهشگران 

در دسترس خواهد بود.

منابعی که به تحليل، تفسير، ب) منابع سطح دو: منابعی که به تحليل، تفسير، ب) منابع سطح دو: منابعی که به تحليل، تفسير، منابعی که به تحليل، تفسير، 
تلخيص و ترويج منابع سطح يک می پردازند منابع تلخيص و ترويج منابع سطح يک می پردازند منابع 

سطح دو شناخته می شوند. اين منابع عبارت اند از:

éمجله ها/مقاالت علمیـ  ترويجی تخصصی.
اين مقاالت پژوهش های سطح يک را پس از پردازش اين مقاالت پژوهش های سطح يک را پس از پردازش 
و متناسب سازی با نيازهای مخاطبان خود، که آنان و متناسب سازی با نيازهای مخاطبان خود، که آنان 
نيز از رشته های مرتبط اند، منتشر می کنند. هدف اين نيز از رشته های مرتبط اند، منتشر می کنند. هدف اين 
مقاالت جمع بندی پژوهش های مرتبط با يک موضوع مقاالت جمع بندی پژوهش های مرتبط با يک موضوع 
در دوره زمانی مشخص، دانش افزايی و ارتقای سواد در دوره زمانی مشخص، دانش افزايی و ارتقای سواد 

علمی خوانندگان است.
اين گونه کتاب ها در دوره های اين گونه کتاب ها در دوره های  éکتاب های درسی.
منتهی به اعطای درجات علمی مورد استفاده قرار منتهی به اعطای درجات علمی مورد استفاده قرار 
می گيرند. هدف آنان بر اساس اهداف دوره تعيين می گيرند. هدف آنان بر اساس اهداف دوره تعيين 
می شود؛ مثًال کتاب درسی زيست شناسی گياهی می شود؛ مثًال کتاب درسی زيست شناسی گياهی 
برای رشته گياه شناسی و رشته کشاورزی به صورت برای رشته گياه شناسی و رشته کشاورزی به صورت 

يکسان نوشته نمی شود.
اين  عمومی.  علمی  کتاب های  مقاالت/  é
مقاالت يا کتاب ها، پژوهش های سطح يک را ضمن 
اختيار  در  و  می کنند  هم  ساده سازی  پردازش، 
آنان  مخاطبان  می دهند.  قرار  علم  به  عالقه مندان 
ممکن است تحصيالتی متفاوت با موضوع داشته 
خوانده  زيست شناسی  که  شخصی  مثًال  باشند؛ 
است ممکن است عالقه مند به نجوم هم باشد و اين 
نوشته ها دستاوردهای جديد را به زبانی قابل فهم، در 

اختيار او قرار می دهند.
شامل  پايگاه ها  اين  خام. داده های  پايگاه  é
داده های استخراج شده از منابع سطح يک اند؛ مثًال 
توالی ژن ها را دربر دارند و در اختيار ساير پژوهشگران 

قرار می دهند.
در اين طبقه بندی، مالک آن است که نويسنده 
صالحيت علمی برای نوشته خود داشته باشد؛ مثًال 
اگر خبری علمی توسط خبرنگاری منتشر می شود 
که خود دانش آموخته علوم نيست احتمال لغزش در 
خبر او وجود دارد و بنابراين نمی توان آن را در شمار 
منابع سطح دو قرار داد. متأسفانه اين اتفاقی است که 

در دنيای رسانه ها ديده می شود.

منابع سطح سه، اطالعاتی  ج) منابع سطح سه:
از هر دو منبع قبل را به شکلی مختصر اما دقيق ارائه 
می دهند؛ مثًال فرض کنيد در حال خواندن مطلبی 
هستيد و به واژه ای علمی برخورد می کنيد که جديد 
است و می خواهيد به قدر نياز و در حد کفايت آن 
را  عالقه خود  مورد  مطلب  بتوانيد  تا  بشناسيد  را 
دنبال کنيد. منابع سطح سه در اين مورد به شما 
کمک می کنند. کتاب های مرجع نظير دانشنامه ها، 
فرهنگ های علمی و چکيده نامه ها مثال خوبی از اين 

منابع اند.

ويژگی های کتاب های درسی
چه چيزی کتاب درسی را از ساير کتاب ها متمايز 
می کند؟ همان طور که گفته شد کتاب درسی کتابی 
است که در دوره های منتهی به اعطای مدرک مورد 
استفاده قرار می گيرد. اما می توان ويژگی های ديگری 

نيز برای کتاب درسی برشمرد؛ ازجمله:
۱.  بر مبنای پداگوژی (تعليم وتربيت) نوشته می شود.

فراهم  را  درسی  برنامه  اهداف  به  نيل  زمينه   .۲
می کند.

منابع سطح يک 
آن هايی هستند 

که محتوای 
موجود در آن ها 

برای نخستين بار 
منتشر می شود 
و زيربنای ساير 

پژوهش های 
مرتبط قرار 

می گيرند

برخالف کتاب 
قانون، در 

کتاب درسی 
همة جمالت 

ارزش يکسانی 
ندارند. بعضی 

از جمالت برای 
ايجاد کنجکاوی 
آورده می شوند، 

بعضی ها برای 
بازگو کردن يک 
رويداد تاريخی، 

بعضی ها برای 
توضيح يک 
پديده علمی

۶۶۶
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۳. برای تدريس در کالس و با هدف تسهيل فرايند . برای تدريس در کالس و با هدف تسهيل فرايند 
ياددهی يادگيری تنظيم  شده است.

۴. محتوا متناسب با ساعات مطالعه انتخاب شده . محتوا متناسب با ساعات مطالعه انتخاب شده 
است.

۵. زبان به کاررفته در آن ها زبان معيار است.
با  خواننده  رويارويی  نخستين  محل  معموًال  با .  خواننده  رويارويی  نخستين  محل  معموًال   .۶
برای  آن  مفاهيم  بيشتر  به طوری که  است  برای مفاهيم  آن  مفاهيم  بيشتر  به طوری که  است  مفاهيم 

يادگيرنده،  جديدند.
محتوای  فقط  دانشنامه  همچون  نيست  قرار  محتوای .  فقط  دانشنامه  همچون  نيست  قرار   .۷
دانشی را ارائه دهد؛ بايد زمينة تقويت تفکر، مهارت ها دانشی را ارائه دهد؛ بايد زمينة تقويت تفکر، مهارت ها 

و نگرش ها را نيز متناسب با موضوع ايجاد کند.
۸. اگر در سيستم متمرکز به کار می رود، نظير . اگر در سيستم متمرکز به کار می رود، نظير 
کتاب های درسی مدارس کشور ما، خوانندگانی با کتاب های درسی مدارس کشور ما، خوانندگانی با 
طيف وسيعی از بن مايه علمی و عالقه مندی را دربر طيف وسيعی از بن مايه علمی و عالقه مندی را دربر 

می گيرد.
۹. متن آن بر اساس جمله نويسی و پاراگراف بندی . متن آن بر اساس جمله نويسی و پاراگراف بندی 
همراه با شکل ها و جداول و نظاير آن ارائه می شود نه همراه با شکل ها و جداول و نظاير آن ارائه می شود نه 

به صورت ارائه فهرست وار و مختصرنويسی.
فراخور  به  تمرين هايی  و  فعاليت ها  دارای  فراخور .  به  تمرين هايی  و  فعاليت ها  دارای   .۱۰

موضوع است.
کتاب درسی زيست شناسی نيز شامل اين ويژگی های کتاب درسی زيست شناسی نيز شامل اين ويژگی های 

ده گانه است. اين کتاب با اهداف مشخصی که هم در ده گانه است. اين کتاب با اهداف مشخصی که هم در 
مقدمه کتاب و هم در برنامة درسی آمده اند نوشته مقدمه کتاب و هم در برنامة درسی آمده اند نوشته 
شده است؛ اما به  نظر می رسد اين کتاب در سال های شده است؛ اما به  نظر می رسد اين کتاب در سال های 
اخير، کاربری ديگری پيدا کرده است که با «درسی» اخير، کاربری ديگری پيدا کرده است که با «درسی» 
بودن آن چندان هماهنگ نيست. در سال های اخير بودن آن چندان هماهنگ نيست. در سال های اخير 
مشاهده شده است که گاه کتاب درسی به ديد کتاب مشاهده شده است که گاه کتاب درسی به ديد کتاب 

«قانون» ديده می شود.
منظور از کتاب قانون، همان کتابی است که قاضی منظور از کتاب قانون، همان کتابی است که قاضی 
بر مبنای آن حکم صادر می کند. هر کلمه ای که در بر مبنای آن حکم صادر می کند. هر کلمه ای که در 
کتاب است در قضاوت تأثير دارد. تمام جمالت مندرج کتاب است در قضاوت تأثير دارد. تمام جمالت مندرج 
در کتاب قانون ارزش يکسانی دارند. همه به هدف در کتاب قانون ارزش يکسانی دارند. همه به هدف 
قضاوت کردن و مبنای تصميم گيری آورده شده اند. قضاوت کردن و مبنای تصميم گيری آورده شده اند. 
و کًال، از کنار هم قرار دادن چند ماده يا تبصره به و کًال، از کنار هم قرار دادن چند ماده يا تبصره به 
نتيجه ای دست می يابند و برای دفاع از موکل خود نتيجه ای دست می يابند و برای دفاع از موکل خود 

استفاده می کنند.
برخالف کتاب قانون، در کتاب درسی همة جمالت برخالف کتاب قانون، در کتاب درسی همة جمالت 

منابعی که به تحليل، تفسير، 
تلخيص و ترويج منابع سطح 
يک می پردازند منابع سطح 

دو شناخته می شوند 

۷



٣  | دورۀ سی  و سوم |  شمارۀ ٣  | دورۀ سی  و سوم |  شمارۀ ٣|  بهار  ١٣٩٩

ايجاد  برای  جمالت  بعضی  ندارند.  يکسانی  ايجاد ارزش  برای  جمالت  بعضی  ندارند.  يکسانی  ارزش 
کنجکاوی آورده می شوند، بعضی ها برای بازگو کردن کنجکاوی آورده می شوند، بعضی ها برای بازگو کردن 
يک رويداد تاريخی، بعضی ها برای توضيح يک پديده يک رويداد تاريخی، بعضی ها برای توضيح يک پديده 
...؛ مثًال در نخستين صفحه از فصل يک  ...؛ مثًال در نخستين صفحه از فصل يک علمی و  علمی و 
کتاب زيست شناسی ۱ (پايه دهم) مطلبی راجع به  (پايه دهم) مطلبی راجع به 
مهاجرت شگفت انگيز پروانة مونارک آورده شده است. مهاجرت شگفت انگيز پروانة مونارک آورده شده است. 
اين مطلب صرفًا برای ورود به بحث اصلی است و اين مطلب صرفًا برای ورود به بحث اصلی است و 
به هيچ وجه نبايد خود پروانه مونارک مورد تأکيد قرار به هيچ وجه نبايد خود پروانه مونارک مورد تأکيد قرار 
گيرد. اگر مثًال من برای دانش آموز سؤالی طرح کنم گيرد. اگر مثًال من برای دانش آموز سؤالی طرح کنم 
و از او تعداد نوارهای تيره روی بدن نوزاد پروانه را و از او تعداد نوارهای تيره روی بدن نوزاد پروانه را 
بپرسم، آيا کار درستی کرده ام؟ کم نيستند سؤاالتی بپرسم، آيا کار درستی کرده ام؟ کم نيستند سؤاالتی 
که در آن ها بر جنبه هايی از پروانة مونارک تأکيد شده که در آن ها بر جنبه هايی از پروانة مونارک تأکيد شده 

است نه سطح يک. بايد مواظب باشيم نتيجه ای که است نه سطح يک. بايد مواظب باشيم نتيجه ای که 
می گيريم در ساير منابع سطح دو تأييد شده باشد؛ می گيريم در ساير منابع سطح دو تأييد شده باشد؛ 
مثًال اگر در جايی آمده است که کورتيزول پروتئين ها مثًال اگر در جايی آمده است که کورتيزول پروتئين ها 
را به قند تبديل می کند و در جايی ديگر آمده که را به قند تبديل می کند و در جايی ديگر آمده که 
کورتيزول سيستم ايمنی را تضعيف می کند، ممکن کورتيزول سيستم ايمنی را تضعيف می کند، ممکن 
است من به اين نتيجه برسم که کورتيزول با تبديل است من به اين نتيجه برسم که کورتيزول با تبديل 
کردن پادتن ها (که نوعی پروتئين اند) به قند، سيستم کردن پادتن ها (که نوعی پروتئين اند) به قند، سيستم 
ايمنی را تضعيف می کند؛ اما آيا نتيجه گيری به همين ايمنی را تضعيف می کند؛ اما آيا نتيجه گيری به همين 
سادگی است؟ گام بعدی، جست وجو در منابع برای سادگی است؟ گام بعدی، جست وجو در منابع برای 
تأييد نتيجه است. تنها در صورتی می توانم نتيجه را به تأييد نتيجه است. تنها در صورتی می توانم نتيجه را به 
دانش آموز منتقل کنم که نتيجه گيری من تأييد شده دانش آموز منتقل کنم که نتيجه گيری من تأييد شده 
باشد. زيست شناسی شاخه ای از علم تجربی است و باشد. زيست شناسی شاخه ای از علم تجربی است و 
نتيجه گيری ها در آن در چارچوب روش علمی صورت نتيجه گيری ها در آن در چارچوب روش علمی صورت 

می گيرد.
کتاب درسی کتاب قانون نيست. در کتاب قانون، کتاب درسی کتاب قانون نيست. در کتاب قانون، 
کلمات بار معنايی دقيقی دارند. معنی کلمات، مطلق کلمات بار معنايی دقيقی دارند. معنی کلمات، مطلق 
به طورکلی  (و  اما در کتاب درسی  نه نسبی.  به طورکلی است  (و  اما در کتاب درسی  نه نسبی.  است 
کتاب های علوم تجربی) معنی کلمات نسبی است؛ کتاب های علوم تجربی) معنی کلمات نسبی است؛ 
مثًال وقتی در کتاب قانون گفته می شود «دزدی جرم مثًال وقتی در کتاب قانون گفته می شود «دزدی جرم 
است» اين جمله استثنايی ندارد. اگر جمله ای استثنا است» اين جمله استثنايی ندارد. اگر جمله ای استثنا 
داشته باشد در متن قانون تصريح می شود. اما در داشته باشد در متن قانون تصريح می شود. اما در 

کتاب درسی کتابی است که در 
دوره های منتهی به اعطای مدرک 

مورد استفاده قرار می گيرد و زمينه 
نيل به اهداف برنامه درسی را فراهم 

می کند

که مورد نظر نبوده و به کلی ذهن دانش آموز را از که مورد نظر نبوده و به کلی ذهن دانش آموز را از 
اصل ماجرا دور کرده است. يا در همين فصل، عکسی اصل ماجرا دور کرده است. يا در همين فصل، عکسی 
تزئينی از چند روزنامه آورده شده است. آيا مجازم که تزئينی از چند روزنامه آورده شده است. آيا مجازم که 
از محتوای روزنامه های اين عکس سؤال طرح کنم؟ از محتوای روزنامه های اين عکس سؤال طرح کنم؟ 
اين نوع نگاه نسبت به کتاب درسی، بی ترديد فرايند اين نوع نگاه نسبت به کتاب درسی، بی ترديد فرايند 
علم آموزی را نابود می کند. آيا فکر کرده ايم با اين کار علم آموزی را نابود می کند. آيا فکر کرده ايم با اين کار 
خود چه پيامی را به دانش آموز منتقل می کنيم؟ آيا خود چه پيامی را به دانش آموز منتقل می کنيم؟ آيا 
به اثرات روحی و روانی آن فکر کرده ايم که چقدر به اثرات روحی و روانی آن فکر کرده ايم که چقدر 
دانش آموز را نگران می کنيم؟ آيا بايد کار به جايی دانش آموز را نگران می کنيم؟ آيا بايد کار به جايی 
برسد که زير همه شکل ها نوشته شود: طرح سؤال برسد که زير همه شکل ها نوشته شود: طرح سؤال 

ممنوع؟
کتاب درسی کتاب قانون نيست. نيازی به تأکيد کتاب درسی کتاب قانون نيست. نيازی به تأکيد 
بر فرمول ها يا تاريخ تولد دانشمندان نيست. همه بر فرمول ها يا تاريخ تولد دانشمندان نيست. همه 

جمله ها ارزش يکسانی ندارند.
کتاب درسی کتاب قانون نيست. نمی توان از کنار هم کتاب درسی کتاب قانون نيست. نمی توان از کنار هم 
قرار دادن چند جمله آن به نتيجه ای مطمئن رسيد. قرار دادن چند جمله آن به نتيجه ای مطمئن رسيد. 
نتيجه ای که از کنار هم قرار دادن چند عبارت گرفته نتيجه ای که از کنار هم قرار دادن چند عبارت گرفته 
را داشته  ارزش يک فرضيه  است  را داشته می شود، ممکن  ارزش يک فرضيه  است  می شود، ممکن 
باشد که در اين صورت درستی آن بايد با آزمايش باشد که در اين صورت درستی آن بايد با آزمايش 
نشان داده شود. کتاب درسی يک منبع سطح دو نشان داده شود. کتاب درسی يک منبع سطح دو 

قرار نيست کتاب درسی همچون 
دانشنامه فقط محتوای دانشی را 

ارائه دهد؛ بايد زمينة تقويت تفکر، 
مهارت ها و نگرش ها را نيز متناسب با 

موضوع ايجاد کند

متون ديگر لزوماً چنين نيست. وقتی در کتاب درسی متون ديگر لزوماً چنين نيست. وقتی در کتاب درسی 
می گوييم «باکتری ديواره دارد»، ممکن است واقعاً به اين می گوييم «باکتری ديواره دارد»، ممکن است واقعاً به اين 
معنا ممکن است نباشد که همه باکتری ها ديواره دارند. معنا ممکن است نباشد که همه باکتری ها ديواره دارند. 
باکتری بدون ديواره هم وجود داشته باشد (که دارد)؛ باکتری بدون ديواره هم وجود داشته باشد (که دارد)؛ 
اما تعداد آن ها به قدری اندک است که حکم کلی را زير اما تعداد آن ها به قدری اندک است که حکم کلی را زير 
سؤال نمی برد. اين ها استثنای يک حکم کلی اند. توجه سؤال نمی برد. اين ها استثنای يک حکم کلی اند. توجه 
داشته باشيم که مخاطب کتاب درسی دانش آموز است و داشته باشيم که مخاطب کتاب درسی دانش آموز است و 
دانش آموز قرار است کليات را فرابگيرد نه جزئيات دقيق دانش آموز قرار است کليات را فرابگيرد نه جزئيات دقيق 
را. اگر دانش آموزی عالقه مند است و کنجکاو، می توان او را. اگر دانش آموزی عالقه مند است و کنجکاو، می توان او 
را به ساير منابع سطح دو و نيز منابع سطح سه هدايت را به ساير منابع سطح دو و نيز منابع سطح سه هدايت 

کنيم.
پايان

در سال های اخير مشاهده شده است 
که گاه کتاب درسی به ديد کتاب 
«قانون» ديده می شود

۸۸۸


