
نقد و نظر 

معلم زيست شناسی سال سوم دبيرستان ِ ما انسانی 
خوش ذوق و اهل علم بود. او برای تدريس از جان 
مايه می گذاشت و ما را به عمق دنيای موجودات زنده 
می برد تا زيست شناسی را شيرفهم  کند. گمان می کنم 
در همة سال های تحصيل تنها معلمی بود که عالقه 
داشت دانش آموزان را با محيط آزمايشگاه مأنوس 
کند. او هماره می گفت خودتان را در تاريخ تصور 
کنيد، از زاوية ديد دانشمندان به جهان موجودات 
زنده بنگريد، مانند آنان در پی مشاهدة دقيق و کشف 
روابط ميان موجودات باشيد و از خودتان بپرسيد 

موجودات «چگونه »اند و «چرا» اين گونه اند. 
شيوه ای  واقع  در  کالس  در  تدريس  روند  اين 
ُمرکب از سه روش آموزش علم است؛ به اين معنا که 

در آغوش چالش

دانش آموز بايد ابتدا بداند در جهان موجودات چه خبر 
است، سپس بتواند به خوبی آن ها را توصيف کند۱ و 
سرانجام بتواند بگويد اين ها چرا آن گونه اند که به نظر 
می رسند و از اينجا راه تبيين۲  را بپيمايد تا در آخر 
بتواند توجيهی ِعّلی از روابط ميان پديده ها بيابد و 

خود راه کشف و خلق نظريه ها را طی کند.
اشاره کردم که سه شيوة آموزش در علوم مرسوم 
است؛ شيوه های نظری، کاربردی و بافت گرا. در شيوه 
نخست بر ساختار مفهومی و محتوای تئوری درس و 
در شيوة کاربردی بر نحوة کار و عمل اشيا و وسايل 
پيرامونی از جنبة علمی تأکيد می شود؛ در حالی که 
در روش آخر، تمرکز بر پيشرفت تاريخی علوم و نتايج 
و اثرهای فرهنگی و اجتماعی و اخالقی و غيره است.

نگاهى به چگالى
 درس زيست شناسى از

 منظر فلسفه و تاريخ علم

کليدواژه ها: فلسفة زيست شناسی، 
آموزش علم، تکامل زيستی

 درس زيست شناسى از
 منظر فلسفه و تاريخ علم

 درس زيست شناسى از
 منظر فلسفه و تاريخ علم

« در زيست شناسى، مفاهيم نقش 
بسيار مهم ترى در شكل گيرى نظريه ها

 بازى مى كنند تا قوانين».
ارنست ماير

 منظر فلسفه و تاريخ علم

« در زيست شناسى، مفاهيم نقش 
بسيار مهم ترى در شكل گيرى نظريه ها

 بازى مى كنند تا قوانين».
ارنست مايرارنست ماير
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محمد معصومی
پژوهشگر تاريخ و فلسفه علم



در آغوش چالش
می خواهم مثالی از کتاب های درسی زيست شناسی 
روشن تر  را  پيش گفته  شيوة  سه  تا  بزنم  خودمان 
چنين  يادداشتی  که  آنجا  از  البته  دهم.  توضيح 
مختصر اقتضا می کند، از پرداختن به جزئيات فنی و 
ارجاعات می پرهيزم. کتاب های درسی زيست شناسی 
فلسفة  يا  تاريخ  کلی«  عنوان  با  قاجار  دوره  از 
علم  به  آن ها  در  است.  می شده  منتشر  طبيعی» 
حيوانات يا حيوان شناسی، نباتات يا گياه شناسی، علم 
فالحت، حفظ الصحه، علم االرض يا طبقات االرض يا 
معرفئ االرض و موضوع هايی از اين قبيل رسيدگی 
می شده است. بيشتر کتاب های دورة قاجار بر شيوة 
ارائة کاربردها تمرکز داشتند و البته به طور حاشيه ای بر 
جنبه های نظری و تئوری نيز نگاهی می انداختند؛ اما 
از شيوه های تاريخی و اثرهای علم بر ديگر حوزه های 
معرفتی در آن ها تقريبًا اثری نيست. هرچه به سوی 
اواخر دوران قاجار و پهلوی اول می رسيم، در کنار 
حفظ شيوة کاربردی، اندک اندک بر جنبه بافت گرا نيز 
افزوده می شود و وجوه تاريخی علم و نظريه های علمی 
بيشتر به چشم می آيند. با افزوده شدن ديدگاه های 
تکاملی به کتاب های زيست شناسی- به طور مشخص 
به  زنده» که  تدريجی موجودات  با کتاب «تکامل 
قلم امين ميرهادی از معلمان خوش قريحه در سال 
۱۳۲۱ شمسی نوشته و دست کم تا سال ۱۳۲۵ نيز 
در سال ششم طبيعی تدريس می شده - اهميت 
شيوه نظری و بافت گرا بيشتر شد و زوايايی از علم 
زيست شناسی عرضه شد که ارتباط نزديکی با روزمره 
نداشت و دانش آموز دبيرستانی می توانست دست کم 
دربارة برخی از مفاهيم زيست شناسی تأمل و تفکر 
کند. اين موضوع تا جايی پيش رفت که در سال 
۱۳۲۳ شمسی کتاب «شناخت روش های علوم يا 
فلسفة علمی» با ترجمه دکتر يحی مهدوی استاد 
فلسفة دانشگاه تهران منتشر شد تا «به دانش آموزان 
سال های ششم علوم، روش و فلسفه علم بياموزد». 
علوم  در  به کارگرفته شده  کتاب روش های  آن  در 
کاويده می شود و دربارة زيست شناسی و روش آن 
هم به تفصيل موضوع هايی ذکر شده است (جلد دوم، 
صص ۳-۲۴). چاپ و ترجمة اين کتاب که از قضا در 
زمرة منابع درسی دانشگاه تهران هم بود، احتماًال به 
اين معناست که نخبگان علمی جامعه به اين نتيجه 
رسيده بودند که بدون دانستن فلسفه و روش علم 

نمی توان درک درستی از مفاهيم علمی داشت. يعنی 
دانش آموز بايد در کنار شيوه های کاربردی علم، تاريخ 
و فلسفه و روش علم هم بخواند تا درک صحيح تری از 
نظريات علمی و شيوه های بررسی آن نظريه ها داشته 
باشد؛ تنها در اين صورت است که به جای تربيت 
افرادی که صرفًا ذهنی انباشته از داده های زيستی 
دارند می توان اميدوار بود دانشمندانی پرورش داده 
می شوند که قدرت نظريه پردازی و خلق روش های 
نادرستی آن ها را  علمی بديع و بررسی درستی و 
با شيوه های منطقی و معقول می دانند و می توانند 

کاروان علم را پيش برند.
مايلم نکتة ديگری را در اين بخش پيش نهم. هر 
از  علوم  که  بداند  بايد خوب  باريک بينی  دانشمند 
منظر موضوع و هدف و روش، اقسام مختلف دارند. 
َبهر نمونه، ادبيات غير از فيزيک و اين هر دو جدا 
اشتراکات  است  الهيات هستند. هرچند ممکن  از 
مرز  هر حال  به  اما  ديده شود؛  علوم  ميان  زيادی 
نسبتًا روشنی ميان علوم وجود دارد. از اين رو اگر 
و  باشد  خوانده  زيست شناسی  درستی  به  کسی 
زمينه های تاريخی و فلسفِی مثًال نظريات تکاملی 
را بداند، می تواند در بسياری از موضوع هايی که به 
علت رعايت نشدن روش علم، شبهه تضاد و اختالف 
و تعارض پيش می آيد به شيوهای منطقی و عالمانه 
داوری کند و به عنوان مثال بداند که دانشمند علوم 
با ابزارهای مرسوم در علم دربارة متافيزيک، نفيًا يا 
اثباتاً، نمی تواند نظر دهد. اين نکته را چرا بيان کردم؟ 
زيرا به عنوان کسی که سال ها در دبيرستان و دانشگاه 
زيست شناسی خوانده و اکنون سال هاست در حوزة 
تاريخ نظرية تکامل می پژوهم، بر اين باورم که احتماًال 
بخشی از تغييرات درس تکامل در کتاب های درسی 
دبيرستان در طول ساليان ميان ۱۳۵۷ تاکنون، ناشی 

در شيوة نظرى بر ساختار مفهومى 
و محتواى تئورى درس و در شيوة 

كاربردى بر نحوة كار و عمل اشيا 
و وسايل پيرامونى از جنبة علمى 

تأكيد مى شود

دانش آموز دبيرستانى 
بايد قواعد اكتشاف و 

نحوة به كارگيرى ماهرانة 
آن ها را ياد بگيرد و پاى 

در مسيرى بگذارد كه 
دانشمندان رفته اند
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از فقدان نوعی نظام تفکری فلسفی و نگاه تاريخی به 
علم بوده است. بگذاريد شاهدی به دست دهم. اگر 
می بينيم کتاب زيست شناسی پيش دانشگاهی تأليف 
شده در سال ۱۳۸۱ شمسی بيش از ۱۵۰ صفحه 
- از صفحة ۵۳ تا ۲۱۹، دربارة ديدگاه های تکاملی 
دوازدهم  و کتاب درسی کنونی سال  دارد  مطلب 
- چاپ اول ۱۳۹۷ شمسی، به اين موضوع توجه 
«چندانی»۳ نشان نداده است، آن هم به اين علت که 
«اين موضوع ها برای معلم و دانش آموز چالش برانگيز 
بوده و سؤاالتی در ذهن دانش آموزان ايجاد می کند 
که بسياری از دبيران پاسخ گوی آن نبوده و گاهی 
اين چالش به خانواده ها هم کشيده می شود» و نيز 
بيان نظريه هايی که صحت و سقم  به  لزومی   ...»
منطقًا  بايد  نديده ايم»۴،  است،  نشده  اثبات  آن ها 
برسيم که معلم و دانش آموز ديگر  نتيجه  اين  به 
حوصله تأمل و تفکر و مواجهه با پرسش را ندارند! 
نمی خواهم بگويم کتاب های درسی، سراسر انباشته 
از داده های کم عمق اند که به کار کنکور بيايند؛ اما 
بايد بپذيريم تفکر نقاد و پرسشگری که از اصول مهم 
علم ورزی اند اکنون با اين روِش در پيش گرفته شده 
قربانی می شوند. طبيعتًا در چنين شرايطی به جای 
اينکه شيوة صحيح تفکر نقادانه و روش علم و تاريخ 
علم را به دانش آموزان و معلمان بياموزيم، می کوشيم 
موضوع هايی را که به گمان خودمان چالش برانگيز يا 
سؤال خيز است، از کتاب ها بزداييم و ميزان لبه های 

تيز آن ها را کاهش دهيم؛ در نتيجه کتاب هايی توليد 
می شود که چگالی موضوع های کاربردی و فنی اش 

بيش از مفاهيم تئوری و نظری و تاريخی است.
سخن بر سر اين است که دانش آموز دبيرستانی بايد 
قواعد اکتشاف و نحوة به کارگيری ماهرانة آن ها را ياد 
بگيرد و پای در مسيری بگذارد که دانشمندان رفته اند. 
او می بايست با مفاهيم، قوانين و فرآيندها آشنا شود و 
نيز از نتايج و پيامدهای علوم بر ديگر حوزه ها آگاهی 
يابد. عالوه بر اين ها، محدوديت ها و موانع رشد علم و 
نظريه های علمی را هم بداند و دست آخر شيوة داوری 

درست را ميان نظريه های رقيب بياموزد.
اکنون، شايد بپرسيد آيا دانش آموز دبيرستانی در 
علم  تاريخ  و  فلسفه  می تواند  زيست شناسی  درس 
بياموزد؟ پاسخ اين است که اوالً، دانش آموزان رشتة 
علوم تجربی مفاهيم رياضی و فيزيک و شيمی را 
آن  نمی کنم  گمان  و  می کنند  درک  و  می خوانند 
سطحی از فلسفه و تاريخ علم که قرار است به ايشان 
گفته شود دشوارتر از موضوع های فيزيک و رياضی 
باشد و ديگر آنکه، قرار نيست موضوع های پيچيده 
و گسترده و عميق فلسفه علم را به ذهن دانش آموز 
سرازير و ذهنش را از داده ها انباشته کنيم که اين 
خود نقض غرض است! بلکه در اين روش می     خواهيم 
شيوه های تفکر نقادانه را در کنار اصول کلی فلسفه 
و روش علم و فلسفة زيست شناسی با دانش آموزان 
طرح کنيم تا آنان را به پرسش واداريم و مسير تفکر 
را بگشاييم. در کنار اين، می توان موضوع های تاريخی 
نمونه های  دست دادن  به  با  و  کشيد  پيش  را  علم 
تاريخی و واکاوی روش های دانشمندان برای پاسخ 
به پرسش هايشان و توليد و تکوين نظريه های علمی 
عالوه بر دلپذيرتر و ملموس تر کردن مباحث فلسفی، 
تاريخ علم را نيز به آن ها عرضه کرد. اجازه دهيد به 
چند مثال جزئی تر در کتاب های زيست شنشاسی 
ندارد و  تازگی  ببينيم چنين چيزی  تا  اشاره کنم 
پيش تر نيز کاربرد داشته است. بهر نمونه، در  جلد 
اول کتاب دانش زيست شناسی پل وايس و ريچارد 
کوف که برای بار نخست در سال ۱۳۶۶ ترجمه و 

نخبگان علمى جامعه به اين نتيجه 
رسيده بودند كه بدون دانستن 

فلسفه و روش علم نمى توان درك 
درستى از مفاهيم علمى داشت
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پی نوشت ها
1. Description
2. Explanation

۳. از شــواهد چنين برمی آيد که فصل چهارم کتاب قرار بوده دربارة تغييرپذيری گونه ها و اطالعات وراثتی و اثر آن بر فرد و جمعيت و گونه باشــد. اين ها ربط مســتقيمی به مباحث 
تکاملی ندارند و اتفاقًا ويراستار علمی کتاب نيز جايی گفته اند «قصد پرداختن به موضوع تکامل را نداشته اند».

۴. نک: رشد آموزش زيست شناسی، دوره سی ودوم، شمارة ۲، زمستان ۱۳۹۷، ص۷.
۵. دانش زيست شناسی (۱)، پل وايس و ريچارد کوف، ترجمة حميده علمی غروی، حسين دانش فر و مرتضی هنری، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ هفتم، ۱۳۷۷، صص ۱۲-۲۳.

۶. جانورشناسی بی مهرگان، کليولند پی.هيکمن و همکاران، ترجمه حسين دانش فر، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ ششم، ۱۳۹۵، جلد اول، صص ۲۰-۲۲.
۷. در روزهايی که صدد نوشــتن يادداشــت بودم متوجه شدم در برنامه درسی دانشــگاه فرهنگيان برای معلمان زيست شناسی دروس «تاريخ و فلسفه علم زيست شناسي» و «مشاهير 

اسالمي - ايراني در علوم زيستي» اضافه شده است.

منتشر شده و طبق گفته مترجمان «کتابی درسی» 
است، قسمتی با عنوان «زمينة علمی» در بخش اول 
کتاب آمده که در آن به موارد زير اشاره شده است: 
روش های علم، مشاهده و تعريف مسئله، آزمايش و 
تئوری، محدوديت علم، علم وجامعه۵. در بررسی همة 
اين موارد نيز گذری به تاريخ علم داشته و تقريباً همه 
را در بستری تاريخی توضيح داده است. هم چنين، در 
کتاب جانورشناسی بی مهرگان که با ترجمة حسين 
دانش فر چاپ شده است در صفحه بيست، زير عنوان 
«اصول علمی» به ماهيت علم و روش علمی پرداخته 
و از تاريخ علم نيز بهره گرفته است۶. اين دو نمونه 
را از اين جهت آوردم که تأکيد کنم حتی در کتاب 

تخصصی زيست شناسی هم می توان و می بايست از 
فلسفه و روش علم سخن گفت، چنانکه در کتاب های 
اصلی و مهم زيست شناسی بخش های آغازين به اين 
مسائل می پردازند. پس اگر بپذيريم زيست شناسی 
از علوم است، طبيعتا پذيرفته ايم که در  نيز يکی 
نظريه پردازی های معمول نمی تواند خارج از اصول 

کلی علم حرکت کند. 
گام  در  کاری  چنين  احتماًال  که  می دانم  البته، 
نخست هم برای معلمان و نيز برای دانش آموزانی 
که عادت کرده اند معطوف به کنکور درس بخوانند، 
چقدر دشوار می نمايد؛ اما بايد بپذيريم که دست يابی 
به اهداف بلند مستلزم گام نهادن در ديوالخی پر فراز 
و فرود است. هر چند با تجربياتی که در اين سال ها 
داشته و گفت وگوهايی که با معلمان کرده ام، به  نيکی 
دريافته ام که در گوشه و کنار اين کهن بوم وَبر معلمانی 

هستند که چنين شيوه هايی را پيش گرفته اند۷.

حتى در كتاب تخصصى 
زيست شناسى هم مى توان و 
مى بايست از فلسفه و روش 

علم سخن گفت
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