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چکیده:
براي تأليف مطالب كتابهاي درسي نياز به تغيير و تحول است و از نظر علمي
برخي از اين كتابها به روز نيست .به روز نبودن موضوعات علمي در بلند مدت به
معلومات دانشآموزان ضربههاي اساسي وارد ميكند .در سالهاي برقراري استقالل
در آذربايجان ،امور مربوط به تاليف كتب درسي مورد بازنگري قرار گرفت و مجدد
سازماندهي شد و «خطمشي تاليف كتاب درسي» در دولت جمهوري آذربايجان

مشخص شد .در بين سالهاي  2003-2005كتب درسي به صورت رايگان در
اختيار دانشآموزان پايههاي اول تا يازدهم قرار گرفت و بين سالهاي -2007
 250 ،2000عنوان كتاب درسي به صورت نسخه اصلي تهيه شد .از سال 2002

تاليف كتابهاي آلماني ،انگليسي و فرانسه آغاز گرديد.
هم اكنون كار تاليف كتب درسي به زبان فرانسه و انگليسي براي پايههاي اول
تا ي ازدهم به اتمام رسيده است و كتب درسي مدارس در حال پيشرفت و بازنگري
ميباشد
کلید واژه ها:
كتب درسي ،آذربايجان ،پايههاي اول تا يازدهم.

 1مدرس دانشكده پرستاري باكوودانشجوي دكتري روان شناسي آكادمي علوم آذربايجان.
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مقدمه:
درس و مدرسه بخشي از مدل اجتماعي مدرن شدهاند ،تا حدي كه اين
مدل ،بازتاب ساختارهاي دنياي مدرن است كه خود اين دنياي مدرن از تجربه
غرب سرچشمه گرفته و از دوره استعمار تا عصر جهاني سازي در جهان
گسترش يافته است .البته بايد اذعان كرد كه براي تعريف نظام آموزشي
اسالمي تالشهاي زيادي صورت گرفته است ،اما اين تالشها در عمل به جايي
نرسيده است .اين شكست عملي ناشي از ضعف نظريهها نيست ،بلكه از غلبه
همه جانبه ديد غربي نسبت به جهان آب ميخورد ،غرب ،با عينك اقتصاد و
مليگرايي نه ارزش مداري به جهان مينگرد؛ در چنين ديدگاهي ،هدف از
تحصيل ،امنيت اقتصادي و ملي است .اين نكته مهم را نيز نبايد از نظر دور
داشت كه نظام فكري و آموزشي غرب نيز ،خود با ضعف و شكست مواجه
شده و اجزاي اصلي آن اعتبار خود را از دست دادهاند .غرب نتوانسته با الاليي
خود به خواب رود و نسخه اي كه براي ديگران پيچيده به كار عالج خودش هم
نميآيد .معضالت اقتصاد جهاني ،باال رفتن آمار جرم و جنايت و افزايش
محروميتهاي اجتماعي نمونههايي از اين ناكارآمدي هستند .مدارس يا به
تعبيري نهاد آموزش ،نخستين مكاني است كه فرد به هنگام ورود به اجتماع به
آن قدم مي گذارد و چنانكه از معناي اين عبارت مستفاد ميشود ماهيت آموزش
حقيقتي پوياست و نه پديدهاي ايستا .آموزش و پرورش در شكلگيري فرهنگ
عمومي نقش مهم و تاثيرگذاري دارند .هر امر فرهنگي كه در آموزش و
پرورش نهادينه ميشود در فرهنگ جامعه ماندگار خواهد بود .تحول يك تغيير
بنيادين يا دگرگوني عميق يا غير سطحي است .بنا بر اين در تأليف كتب درسي
نياز به يك بازنگري اساسي و مهم وجود دارد .هر چند تالشهاي گستردهاي
براي حل اين موضوع انجام شده است .براي تأليف مطالب كتابهاي درسي
نياز به يك تغيير و تحول است و از نظر علمي برخي از اين كتابها به روز
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نيست .به روز نبودن موضوعات علمي در بلند مدت به معلومات دانشآموزان
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ضربههاي اساسي وارد ميكند .و مؤلفان كتب درسي بايد بيشتر به بحث
مهارتهاي زندگي بپردازند.
در مسائل پرورشي و تربيتي ،خالء جدي در كتابهاي درسي وجود دارد
و بايد يك تحول اساسي در اين زمينه صورت گيرد .نكته مهمي كه در تأليف
كتابهاي درسي قابل بررسي است ،ارتباط بين مطالب كتابهاي درسي است.
موضوعات درسي به صورت پلكاني پيش نميرود و گاهي در بين مطالب
درسي وقفه آشكاري وجود دارد.
گاهي اوقات در بين متون درسي پيشگفتارهايي وجود دارد كه
ضربههايي را به دانشآموزان وارد ميكند و دليل آن اين است كه ما
نتوانستهايم نيازهاي امروز خودمان را بشناسيم و بر اساس نيازهاي خود
مطالب را ارائه دهيم .عدم سنجش نيازها يعني ارتباط برقرار نكردن
دانش آموزان با محيط خود و مطالبي كه در مدرسه ارائه ميشود ،مشكل
آفرين شده است .تعداد موضوعات درسي بسيار زياد است و اين امر موجب
ميشود ذهن دانشآموزان به جهات متعدد تمايل پيدا كند و تمركز
دانشآموزان از بين برود .اين عدم تمركز باعث افت تحصيلي آنها ميشود .پس
از استقالل آذربايجان ،تغييرات مؤثري در تمام زمينهها از جمله نظام آموزشي
در آذربايجان شوروي ايجاد شد در پيروي از نظام اصالحات آموزشي و نياز
به اين امر در خصوص برنامههاي تحصيلي ،از سال  1999كتب درسي تغيير
پيدا كرده و متحول شدهاند .در نتيجه بيش از  250عنوان كتاب درسي اصلي
در طي سالهاي  2000-2007آماده و انتشار يافته است.
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تعریف مساله:
شايد بتوان يكي از تأثيرگذار ترين اشكال فعاليت در جهت شكلدهي
بستر و زمينه فكري – فرهنگي جوامع را حضور موثر در تدوين و تنظيم كتب
درسي و مرجع دانست .اين امر به ويژه در مورد كتب درسي تاريخ اهميت
ويژهاي دارد و به راحتي مي تواند در قالب توصيف رويدادها و وقايع تاريخي،
ذهنيت خاصي را به خواننده القاء نموده و حتي در پارهاي موارد ،به شكلدهي
يا تغيير مسائل و خصوصيات هويتي نيز منجر شود.
تحول الزمه نظام آموزشي است .همانطور كه ميدانيم در مدت زمان
تسلط اتحاد جماهير شوروي به مدت هفتاد سال ،معموالً تمامي كتب درسي در
مسكو تهيه و پس از ترجمه بدون هيچ گونه تغيير و يا دخل و تصرفي چاپ و
در استانها مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا كه اين كتب درسي توسط
دانشمندان روسي تهيه و تنظيم ميشدند بيشتر از منابع روسي و غربي نشات
ميگرفتند و هيچ مطلبي در مورد كشورهاي شرقي از جمله آذربايجان را در
برنميگرفتند .در اين تحقيق بر آنيم تا مشكالت بوجود آمده در اين خصوص
در جامعه آذربايجان مورد بررسي قرار گرفته و ضرورت بازنگري در كتب
درسي مورد تحليل قرار گيرد و در پايان نيز پيشنهاداتي براي حل اين معضل
ارائه خواهد شد.
هدف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر بررسي و تجزيه و تحليل مشكالت بوجود آمده در
نظام آموزش و پرورش آذربايجان شوروي و جامعه علمي اين جمهوري است.
بايد خاطر نشان كرد كه در اولين مرحله اصالحات آموزشي كه در
سالهاي  1999-2000انجام ش د اقدامات بنيادي مؤثري براي حل مشكالت
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تهيه و تنظيم و آماده سازي و انتشار كتب درسي مدارس نيز همراه با آموزش
همگاني انجام شد و لذا فصل جديدي در ايجاد و تاليف كتب درسي آغاز شد.
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در آذربايجان به دليل اين كه كتابهاي درسي توسط بيگاه تهيه و تنظيم
مي شدند براي كودكان آذربايجاني كمي عجيب و دور از ذهن به نظر
ميرسيدند .البته اين موضوع در مورد كتابهاي علوم انساني صدق نمي كرد
و پرداختن به اين موضوع بدون اشاره به منابع شرقي غير ممكن مي نمود .لذا
اغلب در اينگونه كتابها با اسامي افرادي مانند ابن سينا ،فردوسي ،خيام،
نظامي ،رومي ،نسيمي ،جامي ،فضولي و نواحي و ديگر دانشمندان (ادبا) مواجه
ميشديم كه به دنياي شرق اشاراتي داشت.
واضح است كه در كتب علوم پايه به خصوص رياضيات ،فيزيك و شيمي
اينگون ه نبود و حتي اطالعات جزئي مانند آثار و كشفيات افراد برجسته دنياي
شرق در اين كتب ديده نمي شدو در نتيجه در سالهاي استقالل آذربايجان ،نياز
شديدي به بازنگري كلي كتب درسي توسط دانشمندان و كارشناسان
آذربايجاني احساسا ميشد .زيرا الزم بود در محتواي كليات آنها تغييرات
جدي بوجود آيد.
نتیجه بررسی:
در حال حاضر كتابهاي درسي بيانگر ارزشهاي ملي و جهاني ميباشند
و نقش مهمي را ايفا مينمايند .مسائل رياضي موجود در كتابهاي درسي در
اين سالها بر حسب زمان در جايگاههاي مناسب قرار گرفتند .مثال درس
رياضي براي سطوح و پايههاي  ،5 -11فيزيك براي سطوح  ،7-11شيمي پايه
براي پايههاي  8-11در نظر گرفته شدهاند .به اين منظور در بررسيهاي انجام
شده در زمينه كتب درسي به زبانهاي عربي ،فارسي و آذربايجاني كه در
ابتداي قرون  9-20انجام شد و همچنين بررسي انجام گرفته در تاريخ
گسترش و پيشرفت ايجاد كتب درسي در آذربايجان بازنگري و تجديد نظر
مورد توجه قرار گرفت و منابعي كه در كتب درسي جديد در نظر گرفته نشده
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بودو تحت تاثير ايدئولوژي اتحاد جماهير شوروي به دست فراموشي سپرده
شده بود مجدد ًا مورد مالحظه قرار گرفت.
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الزم به ذكر است كه حتي برخي از كتب رياضي عربي و فارسي زبان در
آذربايجان تاثير جزئي در تدريس رياضي داشتهاند .مثال اطالعاتي در مورد
حساب ديفرانسيل ،هندسه و مثلثات موجود در «خالصه الحساب» بهاءالدين
عاملي ،مكتوب به زبان عربي ،به عنوان يك منبع ارزشمند از قرن نوزدهم در
كتب درسي مورد نظر بوده است.
برخي از نظرات نويسندهاي به نام م.ب .يزدي در مورد رياضي در
كتابش با عنوان عينالحساب (چشمان حساب) در تهيه كتب درسي مفيد بوده
است.
نويسندگان كتب درسي ،در سالهاي استقالل ،ميدانستند كه تا سال
 ،1920چهارده كتاب رياضيات به زبان آذربايجاني وجود داشته است .رساله
خطي ديگري با عنوان «رسالهي حروف  »vd xututبه زبان آذري توسط ش.
قرابگي نوشته شده كه نشان دهنده تاثير شرق در نشر دانش رياضي در قرن
نوزدهم است .همچنين بخشهايي با عنوان «علم حساب» و «علم هندسه« وجود
دارد گر چه نسخههاي دست نويس آنها مورد استفاده قرار ميگرفتند اما با
اين حال براي معلمان به عنوان مطالب قابل تدريس ،مفيد بود
در سالهاي استقالل ،براي مولفان كتابهاي درسي روشن بود كه 14
كتاب درسي رياضي به زبان آذري تا سال  1920موجود بوده است .محققان
در اين زمينه كارهاي تحقيقاتي انجام دادند .اين كتابها مشتمل بر مسأله هاي
رياضي خاص همراه با اطالعات فرضي بود .يكي از اين كتابها «حساب»
نوشته و منتشر شده توسط جالل آخوندوف در سال  1884است .در اين
كتاب به هر دو منابع شرقي و غربي مراجعه شده بود .با بررسي انجام شده
مشخص شد محققان به كتب درس «حساب» به زبان فارسي در باكو در سال
 1901و علم حساب منتشر شده به زبان آذري در شهر تفليس در سال 1904
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به عنوان منابع قابل اطمينان مراجعه كردهاند .در ميان اين كتابها «علم حساب
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شرقي بود كاملتر از ديگران مورد مالحظه قرار گرفت .به عنوان تركيبي از
منابع شرقي و غربي كتاب درسي «مسائل حساب» نوشته او-حاجي بايوف در
سال  1907منتشر گرديد .كتاب او كه به زبان بومي منتشر شده بود بطور
وسيعي در حوزه آموزشي آن زمان پراكنده گرديد .جالب است كه اين كتاب
هرگز اهميت و ارزش خود را از دست نداد و جايگاه مهمي در تاريخ مدارس
آذربايجان اشغال كرد .محققان هنوز در مورد اين كتاب صحبت ميكنند.
البته از آنجا كه آذربايجان مدرسهاي به زبان بومي در اولين دهههاي
قرن بيستم نداشت ،صحبت در مورد هر سيستم آموزشي رياضياتي غير
ممكن بود .نيز بديهي است كه تاثير خاورميانه در كتابهاي درسي در زمينه
رياضيات كه بعدها تحت تاثير غرب و روسيه نوشته شده بود به تدريج
تضعيف شد و جايش را به تفكر علمي و آموزشي روسيه داد .اما اين مطلب
نيز حقيقت دارد كه سطح توسعه آموزشي ،گرايش به غني سازي محتواي
رياضيات ،تدريس را افزايش داد .اين گرايش نيز در كتاب «علم جديد حساب»
( )1921نوشته آ .اسرافيل ب در دهه بيست قرن اخير احساس مي شود .پس
از آن همه كتب رياضياتي در مدارس آذربايجان توسط مولفان رومي
(آرجينكوف ،لبديسو ،آسترجاب ،ريبكين ،پوپوف ،غيره) نوشته شد .اين سنت
به مدت هفتاد سال ادامه يافت .اين تاثير در كتب تاليف شده در دهههاي -90
 20قرن بيستم بسيار قوي بود و لذا كودكان آذري به تدريج از اصل خود دور
شدند .اما كار آساني نبود .بايد خاطرنشان كرد كه جمالت و اصطالحات عربي
كه در سبك عربي و فارسي انباشته شده بود بيشتر در كتابهاي رياضي
منتشر شده در اولين دهه هاي قرن بيستم مورد استفاده قرار ميگرفت .كه اين
اصطالحات در كتابهاي رياضي انتشار يافته پس از سال  1921نيز مشاهده
ميشوند .عالوه بر موارد ذكر شده در كتب درسي ديگر مانند «علم رياضي
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جديد» نوشته ا .اسرافيل بيلي ،و «مجموعه مسائل رياضي» ( )1922اين موارد
همچنان ادامه پيدا كرد.
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او لويت دادن به اساس شباهت اصطالحات زبان آذربايجاني در كتب
درسي از دهه سي قرن بيستم آغاز گرديد .با اينحال تداوم در استفاده از
اصطالحات ضرورت داشت ،حتي معادل آذري اصطالح پس از اصطالح عربي
آورده ميشد .گاهي فهرستي از اصطالحات نيز در برخي كتابها ارائه ميشد.
زيرا اصطالحات عربي در رياضيات آن زمان به كار گرفته شده بود .مطابق با
نياز رژيم موجود در دهه هاي  30-40قرن بيستم ،الويت مجدداً به مراجعه به
كتب درسي داده شد و تقريباً اسامي تمامي نسخههاي شرقي كه در باال به آنها
اشاره شد و كتاب هاي آذربايجاني فقط در كارهاي تحقيقاتي مورد استفاده
قرار ميگرفت.
البته به تدريج چنين تغييراتي در علوم جاي گرفت و مدت زيادي باقي
ماند .همچنين بايد به خاطر سپرد كه در سال  1954كتابهاي جبر شامل:
حساب ،هندسه و مثلثات و كتابهاي خاص مسأله جايگزين كتابهاي جديد
شدند و منابع اولي و غربي اين كتابها را تشكيل دادند .يكي از امتيازات نسل
جديد كتب درسي اين است كه يك مقاله جداگانه به دانشمندان آذربايجاني در
مورد اكتشافات فضايي اختصاص داده است .به دليل ايجاد علوم كاربردي
فضا در دهه هفتاد قرن بيستم يك خط فني-علمي جديد تحت عنوان «اكتشافات
زمين از فضا» تاسيس شد و اين رشته توسط يك عضو فرهنگستان به نام ت.
اسماعيل اف رهبري ميشد ،هموطن ديگر ما ک .كريم اف از سال  1956تا
 1991رئيس دپارتمان اصلي فضاي شوروي سابق بود.
در ادامه اين حركت ،به مبحث تكامل اتمها در بخش «اتم و هسته اتم»
كتاب فيزيك توجه و يادآوري ميشود كه بيان ميكند« :حدود  2500سال
پيش دانشمند يونان باستان دمكريت فرضيهاي داشت كه تمامي مواد از اتم
تشكيل ميشوند» .بعدها نشانههاي آن نيز مشاهده شدند .چنين توافقي در
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تكامل توسعه علم مفهوم خود را به ظرافت در كتب درسي بازيافت .همچنين در
قرن بيستم ،موضوع درس شيمي كاربرد گستردهاش را در سيستم آموزش
روسيه پيدا نمود ،كه شامل آذربايجان استان پهناور روسيه هم ميشد درس
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شيمي در مرحله اوليه در ورزشگاهها و مدارس قديمي تدريس ميشد .آن
زمان كتاب درسي شيمي موجود نبود .زيرا درس شيمي در مدارس آذربايجان
تدريس نميشد .تدريس اين درس در آذربايجان در سال 1920آغاز گرديد و
برنامه هفت ساله آموزش تنظيم و در سال  1921در روسيه ،در مدارس
آذربايجان مورد استفاده واقع شد و دروس به وسيله كتب درسي كه در
راستاي همين برنامه ها تهيه شده بود ،تدريس مي شد.
اولين كتاب درسي منتشر شده به زبان آذربايجاني با عنوان «اولين
درسهاي شيمي» نوشته س .ا .سازانوف ،و و .ن .ورخوروسكي ميباشد كه
توسط يك دانشمند آذري س .ح .حسين اف در  1922به زبان اذري ترجمه
شده او خدمات قابل مالحظهاي براي تدريس شيمي انجام داده است .اگر چه
كتاب داراي ترجمه كلمه به كلمه بود اما تنها كتاب درسي شيمي تا سال
تحصيلي  1927-1928به حساب ميآمد .كمي بعد يعني در سال  1928اولين
كتاب درسي شيمي با عنوان «كتاب كار» تأليف شد .اما ،اين كتاب از تاثير آن
ايدئولوژي مهم دور نبود .انتشارات «آذر نشر» كتابهاي ترجمه شده توسط
حسين اف با عنوان «شيمي آلي» در سال  1930و «شيمي غير آلي (معدني)»
را در سال  1931منتشر كرد .پس از آن كتاب پروفسور و .ن ورخووسكي
«شيمي» (براي پايه هاي سطوح  7 ،6و )8توسط چ .ذوالفقاروف ترجمه گرديد.
در سال  1933و  1934كتاب «آناليز شيمي» براي مدارس راهنمائي تأليف
ودر سال  1936منتشر شد و به ساختارشيمي به عنوان يك درس
سيستماتيك و ثابت (محكم) قوت بخشيد .بنابراين اولين دوره ايجاد كتابهاي
شيمي براي دوره راهنمايي سالهاي  1930-1938را پوشش داد و آن زمان
كتب درسي عمدتاً از زبان روسي ترجمه شده بودند مانند« :شيمي غيرآلي
معدني»« ،شيمي تحليلي»« ،شيمي فيزيك»« ،شيمي كشاورزي» و «روش تدريس
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اي در شيمي چون س .ک .حسين اف ،س .ا .علي اف و خ .ش كالنتري در
آذربايجان زندگي و كار ميكردند .دو نفر از آنها به اسامي پروفسور س .ک
حسين اف و پروفسور س .علي اف شيمي را به زبان بومي تدريس ميكردند
گر چه هيچ كتابي به زبان بومي در دست نداشتند.
با اين حال تاريخ نخستين دوره اين علم كه در شرق «الشيمي» ناميده
ميشد به نيمه اول قرن هجدهم باز ميگردد .همچنين اين دوره به عنوان دوره
«شيمي مفهومي« ناميده ميشود .آن زمان شيمي تنها به مدد قوه بينايي
تدريس ميشد .به اين ترتيب ،دانشآموزان ميآموختند كه مردم باستان عالقه
زيادي به پديدهها در طبيعت نشان ميدادند .اما آنها براي توضيح پديدههاي
گوناگون طبيعت دشواريهايي داشتند .تعدادي مثال در مورد آنها در كتب
درسي داده ميشد .همه اينها ايدهاي به دانش آموزان در مورد علوم مختلف
ميداد كه شامل تكامل علم شيمي هم ميشد.
اطالعات علمي مانند تمامي كتب درسي ديگر كه پس از اصالحات در
نظام آموزشي وارد شدند ،به طور خالصه ،معمولي و به شكل سيستماتيك در
اولين نسخه اصلي كتب درسي شيمي ارائه مي شوند.
بنابراين از اولين سالهاي قرن بيست و يكم ،ابعاد جديد ايجاد كتاب
درسي در آذربايجان جايگاه خود را پيدا كرد در اين ابعاد اصل و اساس در
نظرگرفتن ارزشهاي ملي و جهاني بود .ارزشهاي مردمي ما (آذربايجان) كه
قرنها مورد استفاده بود ،مجدداً مورد اهميت واقع شد و به دانش آموزان به
شيوه اصولي و منظم تدريس گرديد و اين كتب درسي در مواجهه با
نيازمنديهاي مدرن (ضرورتهاي جديد) به دانش آموزان كمك كردهاند تا
مسير صحيحي را در شكل داكدن چشمانداز جهاني خود دنبال كنند .يكپارچگي
سيستم آموزشي جهاني مشتمل بر كتب درس جهاني افقهاي جديدي براي
ايجاد كتب درسي در آذربايجان گشود و شايستگي استانداردهاي كتب درسي
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مجدداً در طرح آموزش ملي بازنگري گرديد.
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چالش:
چالش پيش روي كشورهاي جهان سوم اين است كه در نبود نظام فكري
و آموزشي غرب بايد چه راهي را در پيش گيرند .از اين منظر ،سه گزينه پيش
روست و بايد:
 و انمود كرد كه نظام غربي سالم و كارآمد و ضامن سعادت است و بر ايناساس به زندگي با تصور برتري آن ادامه داد.
 ي ا تا هنگام سقوط نظام غرب صبر كنيم و پس از آن دست در دست نظامديگري بگذاريم تا ببينيم بعد چه بايد كرد.
 يا همين االن ،قبل از فروپاشي نظام غرب ،از آن چارچوب بيرون برويم و درراستاي شيوه كاراتري از زندگي تالش كنيم كه از حرص ،نفاق و بي عدالتي،
كه مشخصههاي دنياي امروز غرب اند ،به دور باشد.
اين شيوه جديد زندگي ،كه اشكال مختلف آموزش و پرورش ،جزئي از
آن خواهد بود ،احتماال به تناسب شرايط فرهنگي و زيست محيطي مسلمانان،
متفاوت است .اين شيوه جديد ،محدوديت ها را شناخته و براي آنها احترام قائل
است و به وجود معن ايي فراتر از هنجارهاي مادي مدرنيته غرب مي بخشد .اين
شيوه جديد زندگي است كه نظام نوين آموزشي خود را به عرصه ظهور مي
آورد.
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