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كتاب علوم تجربي پايه  7در نقدي كه مي خوانيد فصل 
به دنبال بحث . هشتم دوره اول متوسطه بررسي شده است

رگيري واژه هاي مصوب فرهنگستان هايي كه در پي به كا
زبان و ادب فارسي در كتاب سال دهم دبيرستانها درگرفت 
در جلسات مشتركي بين اعضاي شاخه هاي واژه گزيني 
مرنبط با زيست شناسي با نمايندگان معلمان و اعضاي دفتر 

آموزش و پرورش ) زيست شناسي(تاليف كتابهاي درسي 
فرهنگستان موضوع ضمن بحث در مورد واژه هاي مصوب 

مهم تر محتوي و نحوه تاليف كتابهاي درسي زيست 
در يك جلسه خصوصي تر . شناسي به بحث كشيده شد

بين دو تن از اعضاي شاخه واژه گزيني زيست شناسي 
مدير كل محترم فرهنگستان و آقاي دكتر محمود اماني، 

، ايشان ضمن پذيرش برخي دفتر برنامه ريزي درسي
يف كتابهاي درسي از اينجانب خواستند با ايرادات در تال
كتاب ياد شده نظرات خود را در مورد اين  7بررسي فصل 

نظر به . فصل از كتاب علوم تجربي پايه هشتم اعالم كنم
اينكه پس از ارسال  نقد و نظرهيچ بازخوردي از جانب 
ايشان دريافت نشد و با توجه به  اينكه كتابهاي درسي 

ايي در آموزش دانش آموزان و شايد دبيرستان اهميت بسز
آموزش عمومي مردم دارند نتيجه اين بررسي در اينجا 
منتشر مي شود تا باب نقد و نظر در مورد هر يك از 
كتابهاي زيست شناسي در هر سطحي از آموزش زيست 

البته مجله آماده درج ديدگاه . شناسي در كشور باز شود

ف آموزش و هاي مديريت برنامه ريزي درسي و تالي
  . پرورش يا ساير نهادها و اشخاص نيز هست

در صفحه صفحه بيشتر نيست  10در اين فصل از كتاب كه 
نخست با مقايسه چند موجود و انسان به تفاوتهاي بين 

فردي مي پردازد كه ظاهرا بگويد هر فردي از نظر ژنتيكي  
فرديت ژنتيكي موضوعي نيست كه براحتي . بي همتاست

در   "الفباي زيست فناوري"كوتاه درباره  در يك مطلب
شايد اگر به قيد قرعه هم مي خواستيم . يدبياصدر مطالب 

موضوع فرديت مطلب زيست فناوري را با آن شروع كنيم 
نه تنها در شروع . ژنتيكي نمي توانست موضوع اول باشد

شايد در سرتاسر چنين بلكه زيست فناوري  ي در بابمطلب
ان هم براي دانش آموز  حجم كوتاهيمطلبي در يك چنين 

  .موضوعيت پيدا نمي كند فرديت ژنتيكي دبيرستاني
از نظر   (genetic individuality)اهميت  فرديت ژنتيكي 

در علوم  زيست فناوريبا تاكيد بر اينكه  ( كاربردي  
در حال حاضر موضوع )زيستي كاربردي تلقي مي شود 

 personalized)پزشكي فردمدار "مورد توجه در 

medicine) "  در طراحي و تجويز داروها و درمانهاي
شخصي و فردي آينده است كه در همين چارچوب 

  . مستقيما به زيست فناوري مربوط نمي شود
در صفحات سوم و چهارم نوشته، هسته سلول و تقسيم 

و  DNAسلولي توضيح داده مي شود و تصاويري از 
  هنوز نيز  اينجا  در  و   مي گذارد نمايش  كروموزومها به 



  
  

. شود چيزي از القباي زيست فناوري به خواننده القا نمي
،  پرسشي طرح شده است كه  كتاب 59در شروع صفحه 

براي دريافت آن به دانش آموز تكليفي مي دهد تا موفقيت 
پژوهشگران در انتقال ژن سالم به جاي ژن معيوب  

را پيگيري ) بيماري قندي احتماال ژن انسولين در مبتاليان(
شايد اينجا ته ذهن نويسنده اين باشد كه هميشه . كنند

انتقال ژن آخر كار در در ژن درماني نيست و كارهاي 
ديگري هم مي توان كرد كه از توفيقات عرصه زيست 

به حساب   "مهندسي ژنتيك "و يار تواناي آن    فناوري
است كه الفباي  د، ولي اين استباط  راقم اين سطور نمي آي

ژنتيك را خوانده است ولي معلوم نيست مراد نويسنده 
 قسمتباشد چرا كه قبل و بعد جمالت اين  بوده همين

توجيهي براي  گنجاندن  اي  بيان نشده كه نوشته هيچ نكته
و البته دانش آموز نيز پس از انجام اين  بياورداين مطلب 

ويكردي در تكليف نخواهد دانست براي  اشنايي با چه ر
چارچوب موضوع زيست فناوري به وي  چنين سوالي داده 

  . اند
آيا ژن تنها "مطلب داخل كادر در صفحه بعد با عنوان 

ظاهرا با اين هدف آورده  "عامل تعيين كننده صفات است؟
شده است كه تاكيد كند عالوه بر ژنها محيط نيز در بروز 

فحه خوب اين هم در چارچوب ده ص. صفات نقش دارد
مطلب درباره الفباي زيست فناوري توجيهي ندارد و معلوم 
نيست كه نويسنده چرا به يكباره در ميان آنهمه مطلب در 

درصد از ده صفحه را  15-10ژنتيك و زيست فناوري ، 
به اين موضوع  پرداخته كه به خاطر تكرار دائم آن حتي در 

فته امري پذيردر اين سطح رسانه هاي معمولي همه آن را 
  .مي دانند

به تقسيم ) 7فصل (دو صفحه آخر اين متن ده صفحه اي  
چند صفحه قبل نيز تقسيم سلولي توضيح داده (سلولي 

و مشكل تكثير بي رويه سلولها در پيدايش )  شده است
بازهم معلوم نيست ذهن .  سرطان مربوط مي شود

نويسندگان وجوب آن را بدين شكل و در اينجا چرا الزم 
صفحه آخر مطلب،  "گفتگو كنيد "در بخش . است دانسته

پرسشي درباب سرمايه گذارري انرژيهاي نو و تجديدپذير 
دارد كه مي تواند به مباحث زيست فناوري مرتبط باشد 
ولي يكباره چطور در ميان موضوع سرطان و تكثير هنجار 

سبز مي شود جاي سوال  چنين مطلبي و ناهنجار سلول
ه بنوعي مستقيم به زيست فناوري تنها صفحاتي ك. دارد

صفحه اول و دو صفحه  6مربوط مي شود كه خود در ميان 
آخر گمشده و غريب مي ماند، موضوع انتقال ژن انسولين 



 62و 61به باكتريها و توليد انسولين تجاري در صفحات 
  .استكتاب 

اينها تقريبا تمام مطلبي است كه با عنوان الفباب زيست 
انتخاب و سرهم بندي . تاب آمده استفناوري در اين ك

كردن اين ده صفحه خواننده مبتدي و ايضا متخصص 
مبتدي از اين .زيست فناوري را هاج و واج رها مي كند

بابت كه نهايتا نمي داند زيست فناوري چيست، چرا يك 
قلمرو مهم است و نوعا و عموما به چه  كار مي ايد كه 

ه است؟ متخصص هم آموزش آن براي وي الزم دانسته شد
انگشت به لب از اينكه دنياي زيست فناوري با آنهمه 
موضوع و مطلب، گذشته قابل توجه و آينده بي انتها چرا 
براي مخاطباني كه شايد اول بار با آن آشنا مي شوند اين 
چنين آشفته و بي ربط معرفي شده است؟ شايد نويسندگان 

جيهاتي برآيند و در مواجهه با اين نكات انتقادي از در تو
حتي احتماال يك منبع از منابع مورداستفاده را كه در فالن 

هر توجيهي . كشور از ما بهتر نوشته شده است نشان دهند
داشته باشند نشانه آگاهي سطحي آنان از زيست فناوري و 
فقدان مهارت الزم براي نگارش كتاب براي مبتديان يك 

  . است موضوع، بويژه در سطح آموزش و پرورش،
قدمت زيست فناوري به هزاران سال، توليد شير وماست 
لبنيات وشراب و سركه به كمك موجودات ناشناخته  براي 
آن زمان ، يعني مخمرموجود در مايه شير و خميرمايه، مي 

حتي در يك كتاب در سطح بسيار عالي براي طالبان . رسد
 زيست فناوري و براي خوانندگان بسي عاليتردر آموزش و
پژوهش زيست شناسي، از اشاره به همين واقعيات  ساده 
تجربي اوليه زيست فناورانه دريغ  نمي شود تا يادآوري 
شود كه زيست فناوري قلمرو فنون به كار گرفته شده 
دردستكاري موجودات زنده براي استفاده در توليد غذا و 

مرحوم دكتر . غيره  و بهره گيري از طبيعت زنده است 
ابي  راجع به بيونيك ترجمه كرده بودند كه سو تيتر بهزاد كت

تكنولوژي از جاندران الهام مي ": نام كتاب اين جمله بود
كه  اس و اساس بيونيك را و ايضا موضوع كتاب   "گيرد

در مطلبي . به خواننده معرفي مي كرد خيلي ساده را به زبان
كه هدفش معرفي زيست فناوري به دانش آموز دبيرستاني 

مدار به ياد ماندني از - آموزش ساده وت  يك تعريف اس
اين فناوري وجود ندارد ؛ هيچ مقدمه و موخره اي مناسبي، 
كه نشاني از باز كردن در دروازه  زيست فناوري به روي 
خواننده و بدرقه  ترك ديدار از اين باغ پرگل دلگشا  را 

ممكن است . براي خواننده داشته باشد، در خود ندارد
الل شود دانش آموزان اين  پايه تحصيلي اطالعات استد

ژنتيكي يا زيست شناسي كافي براي مبحث زيست فناوري 
هر . مي شدنداشته اند و بايد به  اين و آن نكته هم اشاره 

ساده ترين با توجه به عنوان فصل درسي،  ، چند اين موضع
 ولي) پاراگراف بعدي را ببينيد(رسنده را نيز قانع نمي كند پ

هم طراحان گروه هاي درسي و كل برنامه  استداللاين 
آموزش . هاي دفتر برنامه ريزي درسي را زير سوال مي برد

زيست شناسي بايد تكليفش براي تمام مقاطع تحصيلي 
آن يكپارجه ديده شود و سپس با دقت و توجه كافي 
آنچه قصد آموزش آن را داريم در برنامه سالها و دوره 

 شكل مناسب و قابل دفاع گنجانيده شوندهاي متوالي به 
و نويسندگان نيز با اشراف و آگاهي از اين برنامه جامع 

  .   دست به قلم شوند
زيست فناوري در دنياي جديدش قلمروي است كه با 
تغييرات مهندسي شده جانداران، ابتدا در باكتريها و سپس 

در پستانداران و دامها  "مطلوب"با وارد كردن ژنهاي 
نولوژيهاي پر زحمت و كم بازده ديرين را با تك

تكنولوژيهاي پيچيده و پربازده نوين ارزانتر و آسانتر در 
توليد فرآوردههاي غذايي و . اختيار بشر قرار مي دهد

محصوالت كشاورزي و دامي از ارقام گياهي و دامي و نيز  
موجودات تراريخته و تراژنيك و توليد تركيبات دارويي 

از اهداف زيست فناوري در دوران جديد ... نوتركيب و 
كتابها و نوشته هايي هست كه سوتيتر آن زيست . است

است وجهي از زيست فناوري  "نويدها و كابوسها"فناوري 
كه در عرصه توليد فرآورده هاي غذايي با توليد زيست 
فناورانه به نقد و رويارويي طرفداران و مخالفان مي 

ه ها بي خطرند و نه همه پرخطر، نه همه فرآورد. پردازند
ولي به عنوان يك واقعيت مي شد دانش آموز را كه عقبه 

پذيراي كنكاشهاي ذهني  اطرافيان ويخانه و خانواده 
مي دانيد كه محصوالت . اوست با اين مبحث نيز آشنا كرد

به به اصطالح ارگانيك دست نخورده در برخي كشورها 
يدي  زيست فناوري در چند برابر بهاي فرآورده هاي تول

بازار عرضه مي شوند و يا به عنوان قانون فرآورده هاي 
قصدم از . زيست فناوري بايد برچسب داشته باشند و غيره

ارائه اين مثالها نشان دادن اين واقعيت است كه مسائل ساده 
و پيش افتاده زيست فناورري بقدري زياد و مورتوجه اند 



ئل حاشيه اي دست چندم از كه جايي براي پرداختن به مسا
  . نظر ارتباط با موضوع نمي گذارد

اين نوشته ده صفحه اي را مي شد با تعريف و تفهيم 
درست  زيست فناوري آغاز كرد و سپس با ذكر مثالهايي از 
دستاوردهاي كهن و نو زيست فناوري، با تاكيد بر 
پيشرفتهاي زيست شناسي مولكولي و ژنتيك كه در تحول 

با ذكر . وري نقش اساسي داشته اند، دنبال كردزيست فنا
اهميت ميكروارگانيسمها به فنوني اشاره كرد كه تخمير،  از 
بين بردن آلودگيهاي محيطي، به گردش در آوردن مواد 

استفاده از الكل و متان كه (پسماند ، توليد انرژيهاي نو 
مي . را امكان پذير ساخته است) برزيل مورد مثال آن است

ا يادآوري دستكاريهاي بهره گرفته از فنون مهندسي شد ب
ژنتيك كه پايه زيست فناوري نوين است به اهميت توليد 

فرآورده هاي دارويي، ساخت داروهاي  ترسانآتجاري و 
نوين و پيوند مغز استخوان و پيشرفتهاي مبتني بر به كار 
گيري سلولهاي بنيادي و درمان ژنتيكي بيماريها مبتني بر 

فناوري و كشت سلولهاي گياهي در آزمايشگاه و زيست 
توليد و پرورش گياهان از اين راههاي ساده و پربازده به 
جاي روشهاي سنتي آميزش پايه هاي گياهي براي ايجاد 

  . اشاره كرد دارقام جدي
بي شك آموزش دبيرستاني نقش بسزايي در برانگيختن 

اگر طالب  دانش آموزان براي انتخاب زمينه تحصيلي باالتر،
چون كتابهاي درسي اصلي ترين منبع . آن باشند، دارد

اطالعات در آموزش رسمي كشوربه شمار مي روند و خيل 
عظيم دانش آموزان در خواندن آنها اجبار دارند بايد با 
وسواس تمام به دست نويسندگان توانا و دراي اشراف 

براي هر سطر از كتاب . كامل به هر موضوع نوشته شوند
به گفته خود . سي شما بايد توجيه كافي داشته باشيددر

متوليان سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزش كشور 
كتابها هر پنج سال بازنگري مي شوند و طبعا با اين بازه 
زماني كتابها بايد با حداكثر دقت و كمترين محل ايراد 
نوشته شوند تا وقت و پتانسيل جمعي عظيم دانش آموزان 

مطالب كتابهاي درسي به معناي واقعي بهره مند  كشور از
  . شوند


