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يادداشت سردبير

داستان از اين قرار است که در يکی از روزهای پاييزی ۱۳۹۴ مسئوليت تأليف فصل اول کتاب درسی 
از سوی شوراِی وقِت  پاية دهم رشتة علوم تجربی متوسطة نظری،  برای دانش آموزان  زيست شناسی۱، 
برنامه ريزی درس زيست شناسی که در دفتر تأليف کتاب های درسی عمومی و متوسطة نظری تشکيل می شد، 

به نگارنده واگذار شد. 
مطابق با برنامة درسِی مصوب، قرار بود فصل اول اين کتاب، مقدمه ای مختصر دربارة زيست شناسی، ماهيت، 
محتوا، روش ها و تازه های آن و نيز کاربردهای علم زيست شناسی در زندگی روزمره باشد؛ چون دانش آموزان 
پاية دهم برای باِر نخست درس زيست شناسی را به طور مستقل و جدا از ديگر موضوع های علوم تجربی،  يعنی 
فيزيک، شيمی و علوم زمين، فرا مي گيرند. اين فصل در واقع، نخستين فصل از درس مستقل زيست شناسی 

برای آنان بود و لذا بايد جذابيت الزم را نيز می داشت.
نگارنده با توجه به تنگی وقت، بی درنگ دست به کاِر شور و مشورت و رايزنی با دوستان، معلمان و متخصصان 
شد و سرانجام، قرار شد فصل با شرحی جذاب از دنيای زيست شناسی آغاز شود؛ مطلبی جذاب و پرکشش که 
توجه  دانش آموز را به دنيای زيست مندان و زيست  شناسان جلب  کند؛ اما مشکل اين بود که زيست شناسی را 

از هر کجا و از هر جاندار که آغاز کنيم، جالب و شوق انگيز است.
پس از بررسِی پيشنهادهای مختلف، سرانجام، پروانة مونارک و رفتار عجيب مهاجرتی آن برای اين منظور 
انتخاب شد: حشره ای زيبا و کوچک که نمونه ای از رفتارهای پيچيده و بسيار عجيب را بروز می دهد و از قضا، 

در همان روزهای تأليف، پرده از راز سلول های حسی خاص آن کنار زده شده بود.
باری، مطلب نوشته و پرداخته شد و پس از ويرايش، تغييرات و جرح و تعديل های متعدد و مختلف، از سوی 
اعضای شورا و ويراستاران، سرانجام منتشر شد. دورة آموزش ضمن خدمت برای معلمان برگزار و در روز ۱ 
مهرماه ۱۳۹۵ کتاب وارد کالس های درس زيست شناسی شد. بدين ترتيب، چاپ نخسِت کتاب جديدالتأليف 

زيست شناسی ۱ با اين کلمات که در ذيل تصوير الرو پروانة مونارک آمده بودند، آغاز می شد (شکل۱):
 

                     مباحثي كه در آن مجلس جنون مي رفت                     مباحثي كه در آن مجلس جنون مي رفت                     مباحثي كه در آن مجلس جنون مي رفت
          وراي مدرسه و قال و قيل مسئله بود           وراي مدرسه و قال و قيل مسئله بود           وراي مدرسه و قال و قيل مسئله بود 

حافظ محمد کرام الديني

۲۲۲
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«اين جاندار کرمی شکل، کرم نيست؛ بلکه نوزاد پروانة مونارک در حاِل 
خوردن برگ است. پروانة مونارک يکی از شگفت انگيزترين رفتارها را 
به نمايش می گذارد. اين پروانه هرسال هزاران کيلومتر را از مکزيک تا 

جنوب کانادا و بالعکس می پيمايد.
چگونه پروانة مونارک مسير خود را پيدا می کند و راه را به  اشتباه 
نمی رود؟ زيست شناسان پس از سال ها پژوهش، به تازگی اين معما را 
حل کرده اند. آنان در بدن اين پروانه، ياخته های عصبی (نورون هايی) 
يافته اند که پروانه ها با استفاده از آن ها، جايگاه خورشيد در آسمان و 

جهت مقصد را تشخيص می دهند و به سوی آن پرواز می کنند...».

پس از بررسِی پيشنهادهای مختلف، سرانجام، پروانة 
مونارک و رفتار عجيب مهاجرتی آن برای اين منظور 

انتخاب شد: حشره ای زيبا و کوچک که نمونه ای از 
رفتارهای پيچيده و بسيار عجيب را بروز می دهد

شکل۱

شکل۲

۳

در  و  معلم  کتاب  در  کتاب،  اين  انتشار  با  هم زمان 
کالس های آموزش ضمن خدمت معلمان تأکيد شد که 
اين فصل در واقع دروازة ورودی به دنيای زيست شناسی 
است۱. اين دو بنِد (پاراگراِف) آغازين کتاب هدفی جز 
جانداران  عجيب  دنيای  به  مختصر  و  کوتاه  اشاره ای 
ندارند، برای جلب نظر مخاطبان نگاشته شده اند و فقط 
وسيله ای برای کشاندن مخاطب به دنيای  زيبا، جذاب و 

شوق انگيِز زيست شناسی هستند.
اما چشمتان روز بد نبيند! در پی انتشار تصوير نوزاد 
پروانة مونارک، سيل که نه، سونامی پرسش های مختلف 
دربارة اين پروانه و نوزاد آن از هر سو سرازير شد. جزوه ها 
و  زيبا  جانور  اين  دربارة  بسياری  مختلف  مقاالت  و 
کوچک منتشر شدند و از همان ابتدا، همه ساله صدها 
صفحه مطلب دربارة آن به زبان های فارسی و انگليسی 
در دنيای واقعی و مجازی برای معلمان و دانش آموزان 
منتشر شد. حجم مطالب به اندازه ای است که می توان 
کامل«مونارک شناسی  دورة  يک  هم سنِگ  را  آن ها 
پيشرفته» ارزيابی کرد (شکل۲)؛ مثًال، يکی از معلمان 
زيست شناسی در يکی از کتاب های کمک درسی چنين 
متنی را مشاهده و گزارش کرده است: «... دقت کنيد! 
نوزاد پروانة مونارک سفيدرنگ است و نوارهای سطح 
بدنش زرد و مشکی هستند و ضخامت اين نوارها يکسان 
نيست! توجه کنيد که پروانة مونارک دارای شش شاخک 
است که طول شاخک ها متفاوت است! پروانة مونارک از 

گياهی دولپه ای تغذيه می کند...»۲. 
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و جزئی  بسيار کوچک  نمونه ای  مثال ساده  اين 
از انحراف اهداف آموزشی به دست غول کنکور و 
هواداران و کارگزاران آن و همة کسانی است که به 
راه آن می روند. می توان به آسانی پيش بينی کرد که 
به احتمال زياد تغيير تصوير کارساز نخواهد بود و 
پرسش های چندگزينه ای کتاب های کمک آموزشی 
مونارک،  پروانة  نوزاد  به  پرداختن  جای  به  آينده، 
دربارة جمعيت های پروانة مونارک خواهند بود که 
البته در ايران هم بدون مهاجرت زندگی می کنند. 
شاهد اين مدعا عکسی از نوزاد پروانة مونارک ايرانی 
روی برگ های گياه سّمی استبرق است که نگارنده 
در سال ۱۳۸۹ در باغ گياه شناسی شهر چابهار گرفته 
و در بهار سال ۱۳۹۱ زينت بخش شمارة ۸۶ همين 

نشريه بوده است (شکل۴). 

 
۱. ــــــــ، «دروازه هــای دنيــای زيست شناســی»، رشــد آموزش 

زيست شناسی، ش۱، (پاييز ۱۳۹۵)، ص ۵۷.
 ۲. لطفــی، واحد؛ «نــوزاد پروانه مونارک هدف ديگری دارد»، رشــد 

آموزش زيست شناسی، ش ۳، (زمستان ۱۳۹۸).

  در پی انتشار تصوير الرو 
پروانة مونارک، سيل که نه، 
سونامی پرسش های مختلف 
دربارة اين پروانه و الرو آن 
سرازير شد

  پروانة مونارک که به عنوان 
وسيله ای برای معرفی دنيای 
زيبای زيست شناسی انتخاب و 
معرفی شده بود، ناخواسته به 
هدف آموزش تبديل شد

شکل۳

شکل۴

و  معروف  کمک درسی  کتاب های  در  عالوه،  به 
غيرمعروف پرسش های چند گزينه ای بسياری دربارة 
پروانة  ترتيب  بدين  شد.  منتشر  اين حشره  نوزاد 
مونارک که به عنوان وسيله ای برای معرفی دنيای 
بود،  معرفی شده  و  انتخاب  زيست شناسی  زيبای 

ناخواسته به هدف آموزش تبديل شد. 
کار به جايی رسيد که در چاپ چهارم اين کتاب 
که برای سال تحصيلی جاری (۹۹- ۱۳۹۸) منتشر 
شده، تصوير الرو پروانة مونارک از کتاب حذف و 
تصويری از جمعيتی از اين پروانه ها جانشين شده 

است (شکل۳).

۴۴۴


