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 های درسی با موضوع تکامل جاندارانبا نگاهی به کتاب (ش1332های دورۀ پهلوی دوم )

 معصومیمحمد 
 کارشناس ارشد، پژوهشگر آزاد تاریخ علم

dmrm92@gmail.com 
(13/01/9139، پذیرش: 13/10/1398)دریافت:    

 چکیده
مان گردد . از آن زداروین در ایران به عهد ناصری باز می ۀنظری آشنایی ایرانیان با
ست. فته ارگتکامل داروین در ایران شکل  ۀهای فراوانی با نظریتا کنون مخالفت

اما اختصاص است، ها هرچند بیشتر از سوی پیروان مذاهب بوده این مخالفت
شود. در این نوشتار، ضمن به به آنان نداشته و درمیان روشنفکران نیز دیده می

سند مربوط به دوران پهلوی دوم در مخالفت با تدریس  برگدست دادن شش 
حات اجتماعی بخش پنج ها که از سوی انجمن اصالداروین در دبیرستان ۀنظری

های درسی تهران مطرح شده بوده است، با توجه به محتوای اسناد، وضع کتاب
 شده که و نشان دادهشده است طبیعی بررسی  ۀتکامل در سال ششم رشت

 های درسی بوده است.ها ناشی از کدام موضوعات موجود در کتابمخالفت

، کتابهلوی دومپ ،تهرانانجمن اصالحات اجتماعی بخش پنج  ها:کلیدواژه
 داروین. ۀمخالفت با تدریس نظری های درسی تکامل سال ششم طبیعی،
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 مقدمه
به شکل  1هاپیدایش گونهبا انتشار کتاب  م1859داروین که از سال  یتکامل ۀنظری

 ۀجهان اندیشکم به  و رسمی در جوامع علمی مطرح شده بود، از دوران ناصری بیش
ها نشان نگاریمظفری وسعت بیشتری یافت . سیر کتاب در عصر ایرانیان وارد شد و

بارۀ آن نوشته شده است . هم زمان با انتشار  های متعددی درها و کتابدهد، رسالهمی
 س از آنپ و سپس اعراب و این نظریه در جهان اسالم ، ابتدا در میان ترکان عثمانی

هایی از این ها و مخالفتموافقت 2،یانفارسی زبانان هند و شبه قاره و در نهایت ایران
ها بر نویسیها و ردیه. هرچند باید اذعان کنم همواره مخالفترفتسو و آن سو شکل گ

چه مسیحی - مذهبی ۀها که عمدتاً از سوی جامع. این مخالفتری غلبه داشته استدیگ
 ۀالمی نظریهای فلسفی و معرفت شناختی و کرفته، بیشتر به جنبهگ شکل -و چه مسلمان

ت، اس کمتر به اصل موضوع پرداخته است. دلیل این امر نیز روشند و داروین نظر دار
، هنوز دانشگاه و نهاد علمی و آزمایشگاه وجود نداشته تا زیرا در جوامع مسلمان نشین

ادبیات و روش علمی بحث شکل گیرد و هر نظریه در چارچوب معرفتی خودش مطالعه 
ذهب م»یا « داروین ۀفلسف»ها، به ها و کتابو است که اغلب رسالهو نقد شود؛ از این ر

 عضاً ارتباطی با اصلبرآمده از آن را، که ب ۀگرایانکنند و وجوه مادیاشاره می« داروین
 3کنند.، نقد و رد مینظریه ندارد

با  های مذهبی از سوی جامعۀ علمای دینی، همگی در یک سطح وباری، مخالفت
دهد هر یک ها نشان میها و نوشته. دقت در هر یک از آن رسالهاست دهیک روش نبو

های بندیآنها را در دسته ۀتوان هممخصوص به خودشان را دارند، هرچند می ۀشیو
ای بندی کرد. از سوی دیگر برخی از دانشگاهیان و روشنفکران نیز در پارهمنظمی طبقه

اند و این مخالفت را به نوعی ابراز الف بودهداروین مخ ۀاز مواقع با بعضی از وجوه نظری
دوم،  پهلوی ۀکوشم با معرفی شش برگ سند برجامانده از دوراند. در این مقاله میکرده

 ضرورت   بر محتوای آنها، بنا ۀبار ، ضمن توضیح در1333و  1332های سالمربوط به 

                                            
1. On the Origin of Species 

 توان در محل مناسب خود کاویدام. این اسناد را میها و مکتوبات موجود نوشتهاین سیر تاریخی را بر مبنای رساله .2
 آنها مناقشه کرد. ۀبار و در
 ، سراسر مقاله.1397برای توضیح بیشتر نکـ : معصومی،  .3
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لبته ها توضیحی ارائه کنم. اهای درسی دبیرستانکتابموضوع تکامل در  ۀبار در ،بحث
 پردازم.می نیزهای مخالفان در این میانه، به تحلیل برخی از دیدگاه

 معرفی اسناد
ای حاوی شش برگ سند ملی و مرکز اسناد جمهوری اسالمی ایران، بسته ۀدر کتابخان

اصالحات اجتماعی درخواست انجمن  اش چنین است:شود که عنوان کلینگهداری می
 .ش1332مدارس متوسطه، داروین در  ۀبخش پنج تهران مبنی بر عدم تدریس فرضی

دهم و اصل اسناد را در انتهای مقاله دست میدر این بخش عین محتوای اسناد را به
 آورم.می

 یک ۀسند شمار
 هاین بسته است حاوی درخواست انجمنی موسوم ب ۀبرگ ترینمهمواقع  این سند که در

است که از طرف اعضای خود خطاب  1«انجمن اصالحات اجتماعی بخش پنج تهران»
وزارت فرهنگ وقت نوشته شده است. کفیل نیز به معاون فنی وزارتخانه دستور  2به کفیل

 .پیگیری اولیه را ارسال کرده است ۀدستور رسیدگی داده و در نهایت معاون فنی نتیج

 انجمن اصالحات اجتماعی بخش پنج تهران
 غار-پروین-یابانهای مولویخ

 12/11/32تاریخ   1329سیس انجمن سال أتاریخ ت
 715 شماره    29242شماره تلفن 

 1453اعتبارنامه محلی  -1 دارنده: 
 305پروانه وزارت کشور و شهربانی  -2  
شخصیت حقوقی و تصدیق ثبت صادر شده از وزارت  -3  

 196 دادگستری و ادراه ثبت اسناد
 

 کفیل خداشناس محترم وزارت فرهنگ 3جعفری جناب آقای

                                            
 ام.آورده« انجمن اصالحات»خالصه  نام انجمن را در سراسر مقاله به شکل .1
 دارد.ولیت را برعهده ؤول یا رئیس اداره یا سازمان، مسؤشخصی که در غیاب مس .2
رضا جعفری به مدت چند ماه کفیل یا سرپرست وزارت فرهنگ بوده و سپس محمود مهران به عنوان وزیر معرفی  .3

 شده است.
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مر جناب آقای نفری این انجمن حسب األ 24سس و مدیره ؤاعضاء هیئت م
امر فرمودند به آنجناب  13/10/32تاریخ  2/2309که طی مرقومه  1نخست وزیر

داریم. عالوه بر اینکه تدریس تصدیع دهیم، خاطر عالی را قرین تصدیع می
برنامه مدارس متوسطه مخالف اصول دیانت و متون قرآن های داروین در فرضیه

باشد، ضمناً چون دو سال است کریم و متناقض با اصول ملیت و شاهدوستی می
ای از دانشمندان انگلیسی و امریکایی که در که فرضیه مزبور به وسیله عده

هایی مربوط به های البرز و جبال شرقی خاک عراق عرب، اسکلتکوه
اند، باطل و مطرود شده است، تا صد هزار سال پیش کشف کرده 75های انسان

س فرهنگ کشور هستید و حال ألذا دستور فرمایید حال که چون جنابعالی در ر
مه های داروین از برناکه شورای هدایت ملت تشکیل شده است، تدریس فرضیه

ده است ش ها منع گردد، زیرا تدریس آنها تا به حال موجبعلوم طبیعی دبیرستان
وطن از ایمان و حتی بیکه الاقل هر سال صدها جوان سست عقیده و بی

های ما به اجتماع تحویل داده شود که هر گاه این جوانان معلم شوند دبیرستان
وطنی تشکیل خواهند داد و یقین بدانید مقدار ایمانی و بیجهنم سوزانی را از بی

ملیت ما شده است ناشی از تدریس  هایی که باای از فسادها و مخالفتعمده
 های مزبور بوده است که مخالفت و تناقض تام با قرآن کریم دارد.فرضیه

 از طرف اعضای انجمن
 ]امضا و مهر[

 اند:[]سپس کفیل وزارت فرهنگ به معاون فنی نوشته
 جناب آقای معاون فنی

وم کتب علکنم در شود]؟[ تصور میآیا چنین فرضیه ای در مدارس تدریس می
طبیعی چنین چیزی نباشد، معذلک با چند نفر از آقایان معلمین علوم طبیعی 

 مذاکره و اقدام الزم فرمایید. جواب نامه نیز پس از رسیدگی داده شود.
 جعفری

14/11/32  
 اند:[]و سپس نوشته

 جناب آقای معاون فنی
 ود.ش 2دستور فرمایید جواب این نامه را طبق صورت مجلس مطمئن ]...[

 جعفری

                                            
 ند.ایر ایران بودهزه زاهدی نخست واللّرداد ماه، سرلشکر فضلدر م 1332ز کودتای سال پس ا .1
 ام.هایی از اسناد را که نتوانستم بخوانم با این عالمت مشخص کردهبخش .2
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14/11/32  
 اند:[]در بخش باالی سمت راست نامه، معاون فنی آورده

 مقام وزارت
آقایان احمد وزیری،  22/11/32به منظور اجرای دستور عالی، روز پنجشنبه 

 امین میرهادی و دفتری از دبیران باسابقه جلسات را برای رسیدگی بدین موضوع
خود دعوت، نظر آقایان به طریقی  تدریس فرضیه داروین در مدارس( به مرکز)

 شود.است که ضمن صورت جلسه مرقوم و تقدیم حضور مبارک می
 محسن حداد

22/11/32  

 دو ۀسند شمار
ای است که با حضور دبیران علوم طبیعی برگزار این سند در واقع همان صورت جلسه

 به خط امین میرهادی نوشته شده است. -احتماالً– شده و

 هنگسربرگ وزارت فر
 1332/بهمن/22تاریخ تحریر 

 مقام محترم معاونت فنی وزارت فرهنگ 
در خصوص تدریس فرضیه  20/11/32به تاریخ  62157پاسخ نامه شماره 
رساند تدریس فرضیه های علوم طبیعی، محترماً به عرض میداروین در کالس

 های ششم علومباشد به هیچ وجه در کالسداروین آن طور که مورد بحث می
شود. البته اسم دانشمندانی که در پیشرفت علوم طبیعی طبیعی تدریس نمی

اند ممکن است در اثر تدریس ذکر شود ولی با کوشش داشته و زحماتی کشیده
اند دلیلی در اینکه اصوالً فرضیه داروین را دانشمندان علوم طبیعی جداً رد کرده

کالسهای درس دست نیست که بحث زائد در اطراف موضوع مطرودی در 
طبیعی به عمل آید. به عالوه به هیچ وجه ممکن نیست با معتقدات مذهبی ما 

 اثر نیست در ذهن دانش آموزان باقی بماند. أاثری از فرضیه نامبرده که خود منش
 ]امضاکنندگان[ 
 احمد احمدوزیری، امین میرهادی، دفتری

 سه  ۀسند شمار
بازرسی تولید شده و به  ۀت که در اداردو اس ۀسند شمار ۀاین سند شکل ماشین شد

 امضای سه معلم حاضر در جلسه رسیده است.

 چهار ۀسند شمار
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نویس نه چندان خوانای معاون فنی وزارت فرهنگ برای انجمن اصالحات پیش
 اجتماعی بخش پنج تهران، پس از جلسه با دبیران علوم طبیعی است.

 سربرگ پیش نویس وزارت فرهنگ
 اجتماعی بخش پنج تهران انجمن اصالحات 

که به عنوان جناب آقای جعفری کفیل  12/11/32به تاریخ  715نامه شماره 
محترم فرهنگ تقدیم داشته بودید، به دستور جناب ایشان کمیسیونی از چند تن 

اند برای از دبیران متدین و دانشمند تشکیل گردید و در نتیجه نظریاتی که داده
شود که تا فرهنگیان گردد. ضمناً متذکر میسال میاطالع آن انجمن محترم ار
پرست و با ایمان مصدر کار هستند ممکن نیست متدین و خداشناس دین

ترین فرضیه علمی یا مباحثی که لطمه به دین و دنیای مردم این مملکت کوچک
ها و دروس و ساحت فرهنگ مجال بروز پیدا کند. لذا دارد بتواند در کالس

 آن ممانعت به عمل آید. ه تا حد ضرورت امکان ازمجال بدهید ک
26/11/32  

 پنج ۀسند شمار
ه تعلیمات متوسط ۀبازرسی وزارت فرهنگ و با امضای رئیس ادار ۀاین سند که از ادار
ارسال شده قانع نشده و دوباره  ۀدهد انجمن اصالحات احتماالً از ناماست، نشان می

های احتمالی میانی در دست نیست اما د نامهاند. هر چننگاری را از سرگرفتهنامه
محتوای این سند گویای این حقیقت است که اعضای انجمن همچنان پیگیری خود را 

 اند.ادامه داده

 سربرگ وزارت فرهنگ
 اداره بازرسی

 33176شماره 
 3/9/33تاریخ 

 اداره بازرسی اداری
وزیری که طی بازرس نخست  23/8/33-11754با اعاده عین مرجوعه شماره 

که از عریضه مذکور طوریبه این اداره ارسال گردیده به 30/8/33-839شماره 
شود انجمن مذکور قبالً با وزارت فرهنگ مکاتبه نموده و آن مستفاد می

 بر به متقاضی پاسخ داده است؛ بنا 27/11/32-75454وزارتخانه طی شماره 
مند باشد، خواهشوزارتی موجود میفرمایید که سابقه امر در دفتر این مالحظه می

 است دستور فرمایید در این مورد با اداره مذکور مکاتبه شود.
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 رئیس اداره تعلیمات متوسط
 دکتر کریمی

 /ن1031
8/9/33 

به اداره کل دفتر  26/8/33 -11754رونوشت جهت به انضمام عین مرجوعه 
ده عین مرجوعه گردد، خواهشمند است نتیجه اقدام ضمن اعاوزارتی ارسال می

 به این اداره اعالم فرمایند.
 رئیس اداره بازرسی اداری
 ]امضا[

 شش ۀسند شمار
نویس وزارت پیش ۀبازرسی نوشته شده است، در برگ ۀکل دفتر وزارتخانه به ادار ۀاز ادار
 .گفرهن

 اداره بازرسی اداری
و با اعاده عین  8/9/33/ن به تاریخ 1031 عطف به رونوشت نامه شماره

ثبت شده  26/8/33/ب به تاریخ 11754مرجوعه نشست و ]...[ که به شماره 
اینک رونوشت پاسخی که قبالَ و در این به انجمن اصالحات اجتماعی بخش 

 تهران ارسال شده به انضمام ]...[ آن پیوست ارسال میگردد. 5
 رئیس اداره کل دفتر وزارتخانه
 دکتر اسمعیل اسمعیلی

2/11/33  

 اسناد شش گانه ۀبار مالحظاتی در
را  گیرد که برخی از آنهاهایی در ذهن شکل میاسناد پیش گفته پرسش ۀپس از مطالع

 توان چنین فهرست کرد:می

انجمن اصالحات اجتماعی بخش پنج تهران چه نهادی و متشکل از چه افرادی  -1
 و با چه اهدافی بوده است؟ 

مدونی از این انجمن در دست است که بتوان مبتنی بر آن دانست  ۀنامآیا اساس -2
ای که اند؟ و اینکه محتوای مرقومهکه چرا چنین درخواستی از نخست وزیر داشته

نخست وزیر آنان را به  شود چه بوده است که پس از آن،در نامه به آن اشاره می
 وزارت فرهنگ احاله داده است؟
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طبیعی  ۀویژه سال ششم رشتمتوسطه و به ۀیی در دورهادر آن مقطع چه کتاب -3
 شده است که حساسیت آنان را برانگیخته است؟تدریس می

چه افرادی و با چه سطحی از دانش  دو ۀشمار دبیران نام برده شده در سند -4
 ای از آنها استفاده شده است؟اند که برای چنین جلسهبوده

ین در حد ا بر گنجد؛ بناآنها در این مقاله نمی ۀهم االتی از این دست که البته پاسخؤو س
 م.اسناد وشواهد تاریخی پاسخ گوی ۀاالت را با ارائؤکوشم برخی از ستوان و گنجایش می

 ش1332ها تا قبل از سال شناسی دبیرستانهای درسی زیستکتاب
 کید بر درس تکاملأبا ت
یخ های تارها در هر یک از دورهنلیف و انتشار آأهای درسی و چگونگی تکتاب ۀبار در

)برای نمونه نکـ :  های فراوانی استایران پس از پیدایش مدارس جدید گفتنی
 هایی با عنوان کلیکتاب شناسیدر حوزۀ زیست . در این میانمعتمدی، سراسر مقاله(

 وارد مواد درسی شده است که بیشتر به علم حیوانات 1قاجار ۀاز دور« تاریخ طبیعی»
یا  نبات)معرفة ال اناهیو گ (1337شناسی؛ نکـ : آشتیانی، رفة الحیوان یا حیوان)مع
ختصاص او باغبانی علم فالحت معرفت األرض و و بعضاً  شناسی(شناسی یا گیاهاتنب

لیف أپهلوی اول با ت ۀاین روند در دور 2؛(550-549)قاسمی پویا، ص داشته است
و جانورشناسی تغییر نام داد تا اینکه در  (1311)حکمت،  شناسیهایی به گیاهکتاب

یا معرف  (ق1299)مستشارالدوله،  رضاألشناسی که معادل علم طبقاتکنار زمین
لیف أبود، درس تکامل نیز اضافه شد. ت قاجار ۀدور( ش1310األرض )گیکی، 

دست بهپس از یکی دو بار دست ش1324رسی در دوران پهلوی تا سال های دکتاب
های خصوصی و دولتی در نهایت به بخش خصوصی واگذار شد. در شدن میان بخش

را برای  3ایاین مقطع بود که مثالً محمود بهزاد به همراهی دوستانش گروه سه نفره

                                            
 هایی که حاجی میرزا آقاسی به محمدعلی خان، سفیر ایران در پاریسطبق گزارش هما ناطق، در فهرستی از کتاب .1

دیده « یعیجدول علوم طب»و « نامه علوم طبیعیواژه»، «کلیات بوفون در تاریخ طبیعی»تا به ایران بیاورد،  سفارش داد
 .(241-239ص، ناطق) شودمی
ی ویژه در نهادهایو اوایل پهلوی اول، به دوران قاجار های منتشر شده در اواخربا مراجعه به فهرست کتاب همچنین .2

تری به دست داد که از موضوع این مقاله بیرون توان فهرست دقیقاند، میهای درسی بودهکتاب دار نشرکه عهده
 .(609-608، 502، 500، 499، 447-446، 262ص، 1397، : قاسمیـ برای نمونه نک)است 

 محمود بهزاد، علی زرگری و صادق مُبیّن. .3
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 چهارده ش1340تا  1324یل دادند و از سال های درسی علوم طبیعی تشکتدوین کتاب
د و این کار لیف کردنأول تا ششم دبیرستان در موضوع علوم طبیعی تهیه و تجلد کتاب ا

که به آنها سفر کرده بودند  های درسی کشورهای اروپاییرا با الگوبرداری از کتاب
های علوم طبیعی به شکل فردی تهیه ها نیز کتابتا پیش از این سال 1انجام دادند.

مجموعاً نُه دوره کتاب در موضوعات  شد و برای نمونه دکتر حسین گل گالبمی
های ها کتابسالند و منتشر شد ش1312تا  1310های میان سال که تألیف کرد مختلف
ها عمدتاً با نام . این کتابش(1316)برای نمونه گل گالب،  های ایران بوددبیرستان

در دسترس شناسی شناسی و زمینشناسی و حیوانهای فرعی گیاهو نام تاریخ طبیعیکلی 
های بندی حیوانات، سخنی از نظریهگرفت. البته در آنها در کنار اشاره به طبقهقرار می

 تکاملی به میان نیامده است.

که در آن نظریات تکاملی دیده  دهد نخستین کتاب درسینشان می هایمپژوهش
ر ان حاضیکی از دبیر- به قلم امین میرهادی است که شناسیزمینشود کتابی با نام می

 ش1314نوشته و در سال  های ششم دبیرستانبرای کالس -ود ۀدر جلسه در سند شمار
شناسی گشوده شده و به های زمیندوران ۀبار منتشر شده است. در آن کتاب فصلی در

از  115 ۀشود و سپس در صفحپیدایش نباتات و جانوران و انسان در هر دوره اشاره می
برد و از کوویه و المارک و داروین و دالیلشان در فیکسیسم و ترانسفورمیسم نام می

آن دوران بوده، در سال  ۀگوید. میرهادی که از دبیران باسابقسخن می 116 ۀصفح
معارف به عنوان دبیر طبیعیات مدال علمی نشان سوم را در شورای عالی  ش1314

نیز مدیر دبیرستان شرف  ش1328و در سال  (653، صتعلیم وتربیت) دریافت کرده
فیزیولوژی حیوانی و گیاهی و سایر  ۀهای دیگری نیز در حوزتهران بوده است، کتاب

لیف کرده است؛ اما کتاب مهم ایشان در این زمینه که أبرای مدارس ت های مرتبطحوزه
 بیشتر به موضوع مقاله ارتباط دارد کتابی با مشخصات زیر است:

ها، طبیعی دبیرستان ۀبرای سال ششم شعب تکامل تدریجی موجودات زنده (الف
 صفحه. 129علمی،  ۀ، تهران: چاپخان1325وم با تجدید نظر کلی، اسفند چاپ س

 و کتاب دیگرشان:

                                            
شناسی، بهداشت، فیزیولوژی گیاهی و جانوری ی، زمینشناسی، جانورشناسها که شامل دروس گیاهاین کتاب ۀهم .1

 اند.تهران منتشر شده« دانش ۀکتابفروشی و چاپخان»شود برای نخستین بار در و تکامل می
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طبیعی  ۀبرای سال ششم شعب علوم طبیعی: زمین شناسی و تکامل موجودات زنده (ب
 214، 1329فرهنگ مصوبه شهریور رسمی وزارت  ۀها مطابق برنامدبیرستان
 صفحه.

که احتماالً نخستین کتاب درسی تکامل جانداران  الف ۀدر اینجا گزارشی از نسخ
« بندی مصنوعی و طبیعی موجودات زندهطبقه»نویسنده از  1 آورم.در ایران بوده است می

نوع و  به تعریفبرد. سپس آغاز کرده و از لینه و کوویه به عنوان نمایندگان آنها نام می
 پردازدبندی موجودات است میجنس و نامیدن دوتایی گیاهان و جانوران که اساس طبقه

و سپس در  2هااز فیکسیست« تکامل موجودات زنده»(. در بخش دوم با عنوام 16)ص
لر، بوفون، کند: سنت هیبرد و فهرستی از تکاملیون ارائه میبرابر آنان از تکاملیون نام می

است،  آمدههم در ادامه  3هاوایسمن. دالیل ترانسفورمیست-، داروین و واالسالمارک
دالیلی از چینه شناسی، زمین شناسی و جنین شناسی و ... . موارد زیر نیز به ترتیب 

 (؛ ظهور و تکامل تدریجی غوکان23)ص اند: ظهور و تکامل تدریجی ماهیانآمده
 ۀتا صفح) (؛ اقسام خزندگان28)ص (؛ ظهور و تکامل تدریجی خزندگان25)ص
 بندی پستانداران و ظهور آنها(؛ رده37)ص (؛ ظهور پرندگان و تکامل تدریجی آنها33
(؛ 50ۀتا صفح) ها و اجداد آنها(؛ تکامل اسب44)ص (؛ پستانداران اولیه41)ص

 (.55)ص گیاهان ۀ(؛ فسیل یا سنگوار53-50ص) هاها و کرگدناجداد فیل

به  74 ۀگردد و تا صفحگرایان بازمیدوباره به دالیل تکامل 58 ۀنویسنده از صفح
از المارک و  76 ۀپردازد. در صفحای، جنین شناسی و زمین شناسی میتشریح مقایسه

 ۀداروین و فرضی ۀعقید ۀبار در 82 ۀگوید و نهایتاً در صفحشواهد و دالیلش سخن می
برد تا اینکه در نیز نام می 4واعاصل االنکند و از کتاب عی بحثی مطرح میانتخاب طبی

ات ژنتیکی جدید با قانون مندل رسد. موضوعهای جدید میبه داروینیست 84 ۀصفح

                                            
 کدام برای تدریس دراند اما هیچتر منتشر شده بودههایی با موضوع تکامل پیشام کتابکه نشان دادهچنان .1

ط، های مرتبها در رشتههایی که برای دانشجویان دانشگاهاست. حتی کتاب تاب درسی نبودهها و به عنوان کدبیرستان
 ش(.1324)برای نمونه نکـ : فرشاد،  اند نیز بیرون از این دایره قرار دارندمنتشر شده

2 . Fixist 
3 . Transformist 

از کتاب داروین در دست نبوده است؛ از این رو عنوان به فارسی ای باید توجه کنیم که تا آن تاریخ هنوز ترجمه .4
 .است آمدهعربی کتاب که در زبان فارسی نیز مرسوم بوده، 
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زمین شناسی در  ۀهای چهارگان( آغاز و دوران88)ص آن ۀبار ( و توضیح در86)ص
 شود.مطرح می 92 ۀصفح

و در ضمن  آمده است 113 ۀمبحث تکامل انسان زیر عنوان ظهور انسان در صفح
نما، هیدلبرگ، نئاندرتال و کرومانیون نام برده تکانتروپ یا میمون آدمبحث از پی

در  اندلیف کتاب استفاده شدهأهایی که برای ت. در انتها نیز فهرستی از کتاباندشده
ها به زبان فرانسه بوده و تنها چند کتاب فارسی در بیست شماره آمده است. اغلب کتاب

م با ای را هگفتنی است میرهادی مقاله شود که آنها هم ترجمه هستند.دیده میمیان آنها 
نگاشته  آموزش و پرورش ۀش در مجل1330در سال « طرز تدریس علوم طبیعی»عنوان 

ابزارهای کمک آموزشی نظیر موالژ، میکروسکوپ  کار بردنبهچگونگی  ۀبار و در آن در
، 1330)میرهادی،  طبیعی سخن گفته است های رنگین و ... در تدریس علومو نقشه

رنگی در دوران پهلوی « اطلس طبیعی»رسد نخستین . همچنین به نظر می(19-15ص
« انورانبندی جبندی یا ردهطبقه» را نیز باید از آن او دانست. وی در این کتاب جدولی از 

ف و انسان های مختلوضع طبقات زمین و وجود میمون»نیز  64 ۀارائه کرده و در صفح
را در قالب تصویر )گراُور( آورده « شناسیزمین ۀهای چهارگانای از دوراندر هر دوره

 .(64، ص1331)همو،  است

 ، کتاب دیگری نیز با مشخصات زیر درآمدها که گزارشی از آنها افزون بر این کتاب
 است: الف ۀنسخ ۀدست است که احتماالً شکل تکمیل شد

ین علوم لفؤت مأها، هیبرای سال ششم طبیعی دبیرستانزمین شناسی و تکامل  -ج
محمد شاهین، صادق مبین، محمود بهزاد، علی زرگری، مرتضی هاشمی، : طبیعی

صفحه،  198امین میرهادی، محمدعلی دفتری(، شرکت سهامی طبع کتاب، بی تا، 
 همراه با تصویر و نقشه.

 و نیز:

 ۀنامها مطابق بربرای سال ششم دبیرستان موجودات زندهزمین شناسی و تکامل  -د
م علو ۀمحمود بهزاد، صادق مبین و علی زرگری، موزمؤلفان: جدید وزارت فرهنگ، 

 صفحه، مصور. 239، 1329طبیعی ایران، 

و بعد از آن تا اواخر پهلوی دوم با  1354گفتنی است کتابی هم ابتدا در سال 
همین روند قابل بررسی و ارزیابی است. این را  ۀادامدر مشخصات زیر منتشر شده که 



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 354

وزارت فرهنگ، درس تکامل همراه با زمین  1329شهریور  ۀهم بیفزایم که بنابر مصوب
لیف أهای تصویب شده در وزارت فرهنگ تشناسی در یک کتاب و مبتنی بر سرفصل

 شود.های درسی دیده میلیف کتابأشده است که عیناً در تمی

الب، حسین گل گ: لفانؤت مأبرای سال ششم طبیعی، هی شناسی و تکامل زمین -ه
اپ اول چ مصطفی فاطمی، تقی ثابتی اشرف، عبدالکریم قریب، اسماعیل خیامی،

 صفحه.  272های درسی، ، تهران: سازمان کتاب1354

در بخش  271تا  150 ۀتکامل جانداران( از صفحموضوع تکامل موجودات زنده )
انده شده و شامل پنج فصل است. فصل اول: تعریف نوع )گونه(، دوم کتاب گنج

چگونگی پیدایش جانداران، فیکسیسم و ترانسفورمیسم. فصل دوم: دالیل 
ای، دالیل دیرین شناسی، دالیل جنین شناسی. ح مقایسهریترانسفورمیسم، دالیل تش
صل پنجم: بندی جانداران. فواع. فصل چهارم: اساس طبقهنفصل سوم: علل تغییر ا

ها، تکامل دوزیستان، تکامل خزندگان، تکامل پرندگان، داران، تکامل ماهیتکامل مهره
 تکامل پستانداران، تکامل گیاهان، تکامل گیاهان دوران دوم، گیاهان دوران سوم.

با عنوان زیر  ش1332ی کمتر معروف در سال اهگذشته از اینها کتابی از نویسند
 د جهت قابل برررسی است:چناز منتشر شده است که 

برای سال ششم طبیعی و  علوم طبیعی: زمین شناسی و تکامل موجودات زنده -و
ت جدید وزارت فرهنگ، احمد ثاب ۀداوطلبان کنکور شعب علوم طبیعی مطابق برنام

، تهران: 1332عالی(، چاپ اول  علوم و دانشسرای ۀلیسانسیه دانشکد) قدم حقیقی
 صفحه. 216بنگاه نشریات زیبا، 

 چند نکته وجود دارد:« و»نسخه  ۀبار در

شامل زمین شناسی  ،1329سال  ۀتر گفتم کتاب برابر با برنامطور که پیش همان -1
 87 ۀاز صفح« تکامل موجودات زنده»مل است. بخش دوم کتاب با عنوان و تکا

 است. منظم شده 215تا 

های علوم یس در رشتهبعد از بیست سال تدر»لف در مقدمه نوشته است که ؤم -2
های مختلف دبیرستان و سال ششم طبیعی درصدد برآمدم که مواد طبیعی و در دوره

ر های تدریس خود را به صورت کتبی در دسترس دانش آموزان عزیز قراو جزوه
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اصول این نظریات را از استادان فرانسوی »، همچنین اشاره کرده است «دهم
 «. امفرا گرفتهعالی  علوم و دانشسرای ۀدانشکد

 رانسهبه زبان ف اندآمدهکه در انتهای کتاب  یمنابع ۀپیش، هم ۀبر مبنای گفت -3
 .هستند

های مختلف کتاب در موضوع تکامل جانداران شامل موارد زیر است: بخش -4
های تکاملی (؛ نظریه90صبندی موجودات زنده )(؛ رده88گونه یا نوع )ص

(؛ دالیل جنین شناسی تکامل 102کامل )ص(؛ دالیل دیرین شناسی ت92)ص
بندی (؛ صفات عمومی و رده112ای )صخوذ از تشریح مقایسهأ(؛ دالیل م110ص)

(؛ 132)ص ها(؛ پیدایش و تکامل ماهی124داران )صو شرح و تکامل مهره
 ۀ(؛ رد143(؛ تکامل خزندگان )ص137پیدایش و تکامل دوزیستان )ص

(؛ پیدایش و تکامل 180کامل پستانداران )صپیدایش و ت (؛162پستانداران )ص
بندی (؛ نظری بر رده188(؛ پیدایش و تکامل انسان )ص187ها )صپریمات

بندی گیاهان کنونی و سنگواره (؛ نظری بر رده197جانوران کنونی و سنگواره )ص
 (.210)ص

ال که مصوب س« زمین شناسی و تکامل سال ششم طبیعی ۀبرنام» 86 ۀدر صفح -5
لف کوشیده تا محتوای کتاب درسی را ؤاست. مطابق آن، م آمدهشمسی بوده  1329

 بر آن پایه سامان دهد.

طی بحث  79 ۀدر صفح -بخش زمین شناسی- گفتنی است در بخش اول کتاب -6
 ته است.پیدایش انسان نکاتی گف ۀبار های زمین شناسی هم دردوران

 بحث و تحلیل 
های خاص سیاسی یا دینی یا هر گرایش خاص صرف نظر از گرایش -الف

های تابک های درسی، درتوان گفت با توجه به فهرست کتابنویسندگان نامه می
سال ششم طبیعی نام داروین و نظریات او بوده است. پس این نکته را باید پذیرفت 

پیدایش انسان از سایر  ۀنحو ۀبار نام داروین، درو درصدد انکارش نبود. افزون بر 
که چنانشود. همها نیز با تفصیل بیشتر مباحثی دیده میویژه پریماتهحیوانات و ب

که ساماندهی بیشتری یافته، مطابق  ش1329یشتر از سال گفتم، این موضوعات نیز ب
 وزارت فرهنگ پیش رفته است. ۀمصوب
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 اید به این نکته هم توجه کنیم که آثار دیگری تهای درسی بادر کنار کتاب -ب
در فضای عمومی در دسترس بوده که به طور  -ش1332-پیش از تاریخ نوشتن نامه 

وان به تترین این آثار میداروین نوشته شده بوده است. از مهم ۀنظری ۀبار مشخص در
 چند مورد زیر اشاره کرد:

انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا تنازع  بنیاد]چارلز[ روبرت،  داروین، چالزر -ب-1
عباس شوقی، جلد اول شامل شش فصل از پانزده فصل.  ۀ، ترجمبقا در عالم طبیعت

 .صفحه 274ش، 1318مرکزی، چاپ اول،  ۀتهران: چاپخانه و کتابخان

 132، 1323چاپ اول، رشت:  ؟، محمود بهزاد،گویدداروین چه می -ب-2
 1صفحه.

، 1325، چاپ دوم، تهران: همو ،موتاسیونیسم-المارکیسمداروینیسم:  -ب-3
 صفحه. 136از انتشارات آتش،  9 ۀشمار ۀنشری

 صفحه. 274، 1330دانش،  ۀ، چاپ سوم، تهران: چاپخانهمو، داروینیسم -ب-4

، بی نا، 1329م. سبالنی، تهران:  ۀ، ترجمزندگی و نظریات داروین -ب-5
 صفحه.103

 ۀلد سوم، محمدعلی فروغی، تهران: کتابخان، جسیرحکمت در اروپا -ب-6
داروین بحث کرده  ۀبار در جلد سوم در 159تا  145 ۀاز صفح) .1320مجلس، 
 2است.(

ب ام، حتی از جانمخالفت با این آثار ندیده ۀبار گفتنی است تاکنون سندی در
را هم  . ایناندتکامل و داروین داشته ۀعلمای دینی که بیشترین انتقادات را به نظری

                                            
 ۀنامکل نگارش وزارت فرهنگ طی بخش رۀاین کتاب باید اشاره کنم مطابق سندی که در دست است ادا ۀبار در .1

 را به عنوان« کتاب مفید و دقیقاین »پیشنهاد کرده است که ها به مدیران دبیرستان 1323در مهر ماه  3826 ۀشمار
 .(392، ص1323، مهر 7، شآموزش و پرورش ۀماهنام) به دانشجویان توصیه کنند« برنامهخارج از  ۀمطالع»
داروین بوده و هیچ تناقضی هم میان آن و خداباوری و  ۀسخت نظریرجالب است بدانیم که فروغی از مدافعان س .2

که در استانبول  دور و دراز ۀاندیش ۀاین موضوع را هم در این کتاب و هم در رسال کرده است.احساس نمی یداردین
توان دید. همان فروغی که از رجال مهم دوران پهلوی در ایران و مدتی هم نخست وزیر نوشته و منتشر کرده است می

 پهلوی اول بوده است.



 357/ ...گزارشی از چند سندو معرفی 

داروین  ۀبیفزایم که اغلب این آثار مورد استناد عالمان دینی در شناخت و نقد نظری
 قرار گرفته است.

دیانت و متون مخالف اصول »های داروین را نویسندگان نامه، تدریس فرضیه -ج
بخش  ۀبار اند. دردانسته« متناقض با اصول ملیت و شاهدوستی»و نیز « قرآن کریم

اسناد موجود،  ۀپای اول اینکه، براول مدعای ایشان ذکر چند نکته الزم است. 
کم در میان متفکران مسلمان ایرانی، موضوع چالش آیات قرآن و نظریات دست

خلقت  با انتشار کتاب -ش1346-چهل شمسی  ۀتکاملی مشخصاً از اواسط ده
 2پیرامون آن شکل گرفت. آغاز شد و مباحث دقیق تفسیری 1ه سحابییداللّ انسان

 سی و زمان نوشتن نامه، طرح ۀپس با توجه به فقدان پیشینه و ادبیات بحث در ده
ده اند که کید کرأچنین نظری نوپردازانه است. نویسندگان نامه در پایان نیز دوباره ت

 دارد.« با قرآن کریم مخالفت و تناقض تام و کامل» داروین  ۀنظری

عنی مخالفت با اصول ملیت و شاهدوستی، نیز هر قدر مدعای دوم، ی ۀبار در
های حزب توده را که مدافع مل کردم راهی به دهی نبردم مگر اینکه مارکسیستأت

 3مخالفان اصول ملیت و شاهدوستی ارزیابی کنیم. ۀاند، در زمرداروین بوده ۀنظری

                                            
 ۀهیچ منافاتی با نظری آمده استخلقت آدم در قرآن  ۀبار دهد آنچه در سحابی در کتابش کوشیده است تا نشان .1

کند. وی بر این باور است که یید میأتکامل تدریجی موجودات و انسان ندارد، بلکه آیات قرآن این نظریه را ت
ی، )سحاب تبوده اس های یهودیان و اسرائیلیاتثر از اندیشهأهای مفسران مسلمان از آیات خلقت آدم، متبرداشت

 اندآیات خلقت آدم و انسان را آورده و نظرشان را ابراز کرده ۀ(. ایشان در بخش دوم کتاب خلقت انسان هم11-1ص
 نسبت ۀبار آثار منتشر شده از سوی عالمان دینی در ۀتوان نشان داد تقریباً هم(. در جای خودش می177-96ص)

اش و مدعاهای نویسنده خلقت انساندرواقع در پاسخ به کتاب  ش1346تکامل پس از سال  ۀآیات قرآن با نظری
؛ 78-55ص، ؛ مهاجری93-28ص،عراقی ؛ محمدی260-255ص طباطبایی،)برای نمونه نکـ :  بوده است

 .(133-83ص، رضوی سلدوزی
 قت انسانخلچهل شمسی و در پاسخ به کتاب  ۀالبته به این نکته توجه دارم که هرچند مباحث قرآنی از اواسط ده .2

به  روی خوشیمذهبی  ۀداروین به جهان اسالم و ایران، جامع ۀه سحابی شکل گرفته اما از ابتدای ورود اندیشیداللّ 
اند. نگاهی سرسری به ها نوعاً غیرروشمندانه و سطحی و نااندیشیده بودهداده است؛ هرچند این مخالفتننشان آن 

داروین تقریباً مطلبی ندارند. حتی  ۀنسبت آیات قرآن با نظری ۀبار در دهد علمای مسلمانهای اولیه نشان میرساله
لی گذرا، نیز مگر به شک، شیخ محمدرضا اصفهانی نوشتۀ نقد فلسفه دارون، ترین کتاب موجود در این زمینهمفصل

 وارد آن موضوع نشده است.
به علت  ام کهیات داروین پژوهشی انجام دادههایشان با نظرهای ایرانی در انواع گرایشارتباط مارکسیست ۀبار در .3

 تشر خواهم کرد.نبه زودی م گستردگی آن و خارج بودنش از موضوع این مقاله، مستقالً
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ن به دست داروی ۀدر فرازی از نامه، نویسندگان شاهدی را برای ابطال نظری -د
 75های البرز و عراق عرب که مربوط به های یافته شده در کوهدهند و به اسکلتمی

ه کردم رغم کوششی کاز آنجا که علیکنند. تا یکصد هزار سال پیش بوده استناد می
ادعای ایشان را منوط به زمانی  ۀبار به سندی در این باره دست نیافتم، اظهارنظر در

 .دست پیدا کنم کنم که به اسنادمی

از نظر اعضای انجمن اصالحات، برای بهبود وضع ایمان و عقیده و وطن دوستی  -ه
های دبیرستان حذف شود. این یعنی خواندن جوانان باید نظریات داروین از کتاب

نظریات تکاملی داروین نه تنها با آیات قرآن، بلکه با اصل اعتقاد به خداوند و 
 د.ی نیز مخالفت دارداردین

دهد، از وجود چنین درسی وزیر فرهنگ در دستوری که به معاون فنی خود می -و
اطالعی کرده و افزون بر این دستور پیگیری و مذاکره با دبیران ها اظهار بیدر کتاب

 درس علوم طبیعی را داده است.

 اندهای درسی تکامل بودهلفان کتابؤهر سه نفر از دبیران حاضر در جلسه از م -ز
 ۀجلسبیش از همه امین میرهادی بار اصلی را بر دوش داشته است. در صورت و

آن طور  داروین ۀتدریس فرضی»ود دارد؛ اول اینکه، نوشته اند دبیران نیز نکاتی وج
های ششم علوم طبیعی تدریس باشد به هیچ وجه در کالسکه مورد بحث می

ا ر« باشدر که مورد بحث میطو آن»این باره باید بگویم منظور از  ؛ در«شودنمی
انجمن اصالحات طور خاصی از داروین صحبت نشده است  ۀندانستم، چون در نام

های مدارس مذموم شمرده شده است؛ و صرفاً وجود و تدریس نظریات وی در کتاب
شده ها وجود داشته و تدریس میداروین در کتاب ۀشکی هم در این نیست که نظری

داروین را دانشمندان علوم طبیعی  ۀاصوالً فرضی»اند نوشتهدیگر اینکه،  است. دو
 هایلفان کتابؤاین مورد هم گفتنی است اگر واقعاً م ۀبار ؛ در«اندجداً رد کرده

اند و های درسی بازتاب ندادهاند چرا آن را در کتابدرسی چنین باوری داشته
آخر هم  ۀاند. نکتفتههای داروین را با ذکر شواهد و دالیل بازگهمچنان اندیشه

 «به هیچ وجه ممکن نیست با معتقدات مذهبی ما»اند اطمینان نوشتهاینکه، با 
 .یستنمحققانه و روشمندانه کنم چنین دیدگاهی نیز گمان میبرخورد داشته باشد؛ 
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ود. شمل دیده میأقابل ت ۀمعاون فنی به انجمن اصالحات نیز چند نکت ۀدر نام -ح
را برای جلسه « چند تن از دبیران متدین و دانشمند»اند هنخست اینکه، نوشت

اند تا دیدگاهشان را بشنوند. روشن است که اگر دبیران نامبرده شده شخصاً برگزیده
بت نس ۀبار شان را درتوان دیدگاه علمی و تخصصیاند نمیو باورمند بوده داردین

 مگر اینکه در علوم دینی نیزتکامل و آیات قرآن مبنای عمل قرار داد،  ۀسنجی نظری
تر های خود را پیشصاحب نظر بوده باشند. و دیگر اینکه، اگر این دبیران نظرگاه

 ای داشته است؟ آنها در جلسه چه فایده ۀاند، ذکر دوبارها مطرح کردهدر کتاب

مذکور از سوی نخست وزیر به وزارت فرهنگ  ۀباورم آن است که چون نام -ط
، 1332مرداد سال  28ارجاع داده شده است، در دوران خاص بعد از کودتای 

نوعی محافظه کاری در پاسخ به نامه وجود داشته و همه به نوعی کوشش کرده اند تا 
 غائله را هر طور شده ختم به خیر کنند!

های علمی ود و ترویج و بسط نظریهفهمیم وربا تکیه بر این دست اسناد می -ی
ایران که بافتار و ساختاری مذهبی داشته است همواره  ۀچالش برانگیز در میان جامع

ها گاه به شکل های نادرست بوده است. این نگرانیها و برداشتهمراه با نگرانی
کتاب و رساله و مقاله و گاه به صورت درخواست نامه از وزارت فرهنگ خود را 

هایی که ریشه در درک نامتوازن و نادرست ما از موضوعات داده است. نگرانی نشان
 علمی و درگیر شدن با حواشی غیرعالمانه داشته است. 

ظریات ن بر این باورم که ترجمه و ترویج و تفسیر نسبتاً عالمانه و درست از -ک
 است های اشخاصی بودهعلمی و از جمله نظریات تکاملی در ایران مرهون کوشش

 اند.ها را بر عهده داشتههای درسی برای مدارس و دانشگاهلیف کتابأت ۀکه وظیف

 منابع
 .392(، ص7)14 ش(.1323). (تعلیم و تربیت) آموزش و پرورش
تصحیح، پژوهش و ویرایش مجید  .تاریخ طبیعی: حیوان شناسیق(. 1337آشتیانی، جواد. )

انوشیروانی، به کوشش محمدرضا شمس اردکانی و فرید قاسملو. تهران: چوگان، با همکاری 
 ش.1392طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  ۀدانشکد
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 رشت: بی نا. ؟گویدداروین چه می .(ش1323). بهزاد، محمود
از انتشارات  9 ۀشمار ۀتهران: نشری .موتاسیونیسم-المارکیسمداروینیسم:  .(ش1325).  ـــــــــــــ
 آتش.
 دانش، چاپ سوم. ۀتهران: چاپخان .داروینیسم .(ش1330).  ـــــــــــــ
برای سال ششم ) زمین شناسی و تکامل موجودات زنده .(ش1329). محمود و همکارانبهزاد، 

 .علوم طبیعی ایران ۀ]تهران[: موز. جدید وزارت فرهنگ( ۀها مطابق برنامطبیعی دبیرستان
برای سال ششم ) زمین شناسی و تکامل موجودات زنده .(ش1332). ثابت قدم حقیقی، احمد

هران: بنگاه ت .جدید وزارت فرهنگ( ۀطبیعی و داوطلبان کنکور شعب علوم طبیعی مطابق برنام
 نشریات زیبا.

مخصوص سال دوم متوسطه مطابق  .شناسیتاریخ طبیعی: گیاه ش(. 1311حکمت، میرزا باقرخان. )
 سروش. ۀتبریز: کتابخان .آخرین پروگرام وزارت جلیله معارف

بنیاد انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا تنازع بقا در عالم ش(. 1318داروین، چالزر]چارلز[ روبرت. )
جلد اول شامل شش فصل از پانزده فصل. تهران: چاپخانه و  .عباس شوقی ۀترجم .طبیعت

 مرکزی. ۀتابخانک
ر داروین د ۀدرخواست انجمن اصالحات اجتماعی بخش پنج تهران مبنی بر عدم تدریس فرضی

 ، شش صفحه سند وزارت فرهنگ.ش1332مدارس متوسطه، 
 .ها(ان)برای سال ششم طبیعی دبیرست زمین شناسی و تکامل .)بی تا(. محمدعلی و همکاراندفتری، 

 تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.
 نا، چاپ اول.]قم[: بی .خلقت آدم و بحثی در تکاملش(. 1350ضوی سلدوزی، مرتضی. )ر

 ]تهران[: بی نا. .داروین زندگی و نظریاتش(. 1329سبالنی، م. )
 تهران: شرکت سهامی انتشار. .خلقت انسانش(. 1346ه. )سحابی، یداللّ

 .657-652ص. (12و  11) 5، تعلیم و تربیت ش(.1314) «.شورای عالی معارف»
درسین فی الم ةقم: منشورات جماع .المیزان فی تفسیر القرآنتا(. سیدمحمدحسین. )بیطباطبایی، 
 العلمیه، المجلد السادس عشر. ةالحوز

تهران:  .دارانشناسی، بخش دوم: تغییرات و تکامل مهرهدیرینش(. 1324فرشاد، ]فریدون[. )
 .تابان( ۀوزارت فرهنگ )شرکت چاپخان

تهران: انتشارات  .)سه جلد در یک کتاب( سیر حکمت در اروپا .(؟1333). محمد علیفروغی، 
 علیشاه، چاپ اول. صفی
 استانبول: آمدی مطبعه سی. .دور و دراز ۀاندیش ش(.1306) . ـــــــــــــ

 .قباله کتاب، مطبوعات، چاپ: گزیده گنجینه موقوفه محمد رمضانیش(. 1397قاسمی، سیدفرید. )
 .خانه کتاب ۀسسؤتهران: م .ه العظمی بروجردیآیت اللّ ۀکتابخان موجود در
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تهران: مرکز نشر  .قاجاریه: بانیان و پیشروان ۀمدارس جدید در دور .(ش1377). قاسمی پویا، اقبال
 اهی، چاپ اول.گدانش

معارف برای وزارت  ۀاز روی برنام) تاریخ طبیعی: حیون شناسی .(ش1316). گل گالب، حسین
 تهران: شرکت مطبوعات، چاپ نهم. .ها(دبیرستان سال اول

ران: ته. )برای سال ششم طبیعی( زمین شناسی و تکامل .(ش1354). گل گالب، حسین و همکاران
 های درسی.سازمان کتاب
بدون نام مترجم/مترجمان، تهران: مطبع  .االرضةشناسی یا معرفزمینش(. 1310گیکی، ارچیبالد. )

 .روشنایی
 .قم: انتشارات شفق .خلقت انسان از نظر قرآنتا(. )گرآورنده(. )بی. قی، محمودعرا محمدی

)ترجمه از زبان  علم طبقات االرضق(. 1299میرزا یوسف خان. ) مستشارالدوله، )معتمدالسلطنه(
 وزارت جلیله مطبوعات، چاپ سنگی. ۀ]تهران[: به اجاز .ترکی عثمانی(

 های درسی مدارس در ایرانتاریخ تحوالت کتاببررسی » ش(.1391) معتمدی، اسفندیار.
 .131-111، ص25، ش پژوهش و نگارش کتب درسی «.ه.ش(1230-1390)

گرایانه داروین متعلق به ای در رد نظریات مادیگزارشی از نسخه»ش(. 1397معصومی، محمد. )
 .114-95، ص(1)16، تاریخ علم ،«ق.(1330دوره قاجاریه)
 .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی .نظریه تکامل از دیدگاه قرآنش(. 1363مهاجری، مسیح. )

 مطبوعاتی امیرکبیر. ۀسسؤ، تهران: ماطلس طبیعیش(. 1331) .میرهادی، امین
 .ها()برای سال ششم طبیعی دبیرستان تکامل تدریجی موجودات زنده .(ش1325) . ـــــــــــــ

 علمی، چاپ سوم با تجدید نظر کلی. ۀتهران: چاپخان
ها و دانشسراهای )برای سال ششم علمی و ادبی دبیرستان زمین شناسی .(ش1315).  ـــــــــــــ

 .طهران: شرکت مطبوعات .وزارت معارف( ۀمقدماتی مطابق برنام
 ۀبشم شع)برای سال ش علوم طبیعی: زمین شناسی و تکامل موجودات زنده .(ش1332).  ـــــــــــــ

 .(1329ی وزارت فرهنگ مصوب شهریور رسم ۀها مطابق برنامطبیعی دبیرستان
، 25سال  آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(، «.طرز تدریس علوم طبیعی»ش(. 1330).  ـــــــــــــ
 .19-15ص، 1ش

 .لندن: مرکز چاپ و نشر پیام .1834-1848یابی فرهنگی ایران در راهم(. 1988ناطق، هما. )
  .305-242ص(، 123) بخارا، «حسین گل گالب ۀیادنام»ش(. 1397نویسندگان. )
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 تصاویر اسناد .یوستپ

 
 یک ۀسند شمار

 
  دو ۀسند شمار



 363/ ...گزارشی از چند سندو معرفی 

 
 سه ۀسند شمار

 
  چهار ۀسند شمار
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 پنج ۀسند شمار

 
 شش ۀسند شمار

 


