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نقدی بر کتاب جانورشناسی و زمینشناسی ایران

نخستین کتاب تاریخی فون ایران
علیاصغر معصومی

*

کتــاب «ایــران شــرقی -جانورشناســی و زمینشناســی ایــران» بهوســیله
ویلیــام بالنفــورد ،جانورشــناس و زمینشــناس انگلیســی براســاس
جم ـعآوری نمونههــای جانــوران ایــران شــرقی طــی ســالهای 1870-72
نــگارش شــده اســت .وی بــا همراهــی مــاژور ســنتجان (Major St.
 )Johnبــه بلوچســتان ،شــیراز ،اصفهــان و تهــران ســفر کــرد .بالنفــورد بــا
نتایــج جمعآوریهــای گســترده مــاژور ســنتجان کــه طــی ســالهای
 1869-71از جنگلهــای بلــوط جنــوب و غــرب شــیراز تــا بوشــهر
صــورت داده بــود ،بــرای اولیــن بــار فــون (مجموعــه جانــوران) ایــران را
در ســال  1876بــه رشــته تحریــر درآورد .در ایــن نقــد بــرای جلوگیــری
از اطالــه کالم فقــط بــه قســمت جانورشناســی پرداختــه میشــود.
وی بــرای تدویــن ایــن مجموعــه زیبــا ،نفیــس و منحصــر بهفــرد از
نوشــتهها ،مقــاالت و دیگــر مســتندات طبیعیدانــان پیشــین همچــون
گیمیلیــن (نــه جیمیلیــن) بهــره جســت .اطالعــات گیمیلیــن براســاس
نمونههــای جمــعآوری شــده طــی ســالهای  1770-71از گیــان
و مازنــدران در  Reise durch Russlandدر ســالهای  1774تــا
 1784بهصــورت مقــاالت متعــدد بــه چــاپ رســیده بــود.
بالنفـورد از نمونههایـی کـه بهوسـیله  E. Eichwaldدر سـالهای
 1825-26از سـواحل خـزر جمـعآوری و در سـالهای 1832-37
منتشـر شـده بـود نیـز اسـتفاده کـرده اسـت .اسـتفاده از نمونههـای
جمـعآوری شـده بهوسـیله اوشـرالوا (نـه آچرالـوی) در مسـافرتهای
وی در سـال  1835از مسـیر بغـداد بـه کرمانشـاه ،همـدان ،اصفهـان و
تهـران و سـالهای  1837و  1838از شـیراز ،بوشـهر ،بندرعبـاس و
مسـقط ،به غنـای کار بالنفورد افـزود .همچنین ،نمونههـای جمعآوری
شـده بهوسـیله  )1825( Belangerو کچـی (نـه ککشـی) در نگارش
ایـن کتاب مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.
* استاد پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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این جانورشناس و زمینشناس انگلیسی برای نخستین بار
در کتاب خود ،اطالعات  32گونه پستاندار 248 ،گونه پرنده،
 62گونه خزنده و  5گونه دوزیست و درمجموع  347گونه از
جانوران ایران را به رشته تحریر درآورد .این اثر اولین کتاب
در مورد جانوران ایران بود که بعدها بهوسیله جانورشناسان
دیگر تکمیل شد .تعداد گونههای جانوری جمعآوری شده از
ایران بهتدریج افزایش یافت ،بهطوریکه هماکنون براساس
آمار موجود 197 ،گونه پستاندار 535 ،گونه پرنده 225 ،گونه
خزنده 22 ،گونه دوزیست و  180گونه ماهی فهرست جانوران ایران
(فون ایران) را تشکیل میدهند.
بالنفورد در کتاب خود تعداد زیادی از جنس و گونههای جانوری
را برای اولین بار توصیف و براساس اصول نامگذاری معرفی کرد.
در این کتاب از ببر مازندران و شیر جنگلهای دشت ارژن سخن به
میان آمده است .ماژور سنتجان ذکر کرده که در بازارهای اصفهان
میتوان پوست پلنگ را خریداری کرد .شیر نیز در نیزارهای شیراز
و دشت ارژن بهفراوانی یافت میشود .وی داستانی را از زبان کاپیتان
پیرسون که در نبرد رودررو با شیر انجام داده ،بیان میکند که بسیار
جالب است .اینک این دو پستاندار (شیر و ببر) بهدالیل مختلفی
منقرض شده و از فهرست جانوران ایران حذف شدهاند.
این کتاب بنیادین جانورشناسی توسط گروه کارشناسان
موزه تاریخ طبیعی ایران ترجمه شده و با ویراستاری علی ادهمی
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میرحسینی با حمایتهای مالی  GEFو  UNDPو طرح حفاظت از
تنوع زیستی زاگرس مرکزی بهوسیله سازمان حفاظت محیط زیست
توسط انتشارات دایره سبز (حمید متواضع) -که سالهاست کتابهای
سازمان مربوطه را منتشر میکند -در سال  1385چاپ شد .این
کتاب در قطع وزیری با کاغذ مرغوب در  308صفحه بههمراه 28
صفحه از تصاویر تعدادی از جانوران ،یک صفحه نقشه قدیمی ایران،
نمایه اسامی فارسی و اسامی علمی گونههای جانوری در دسترس
قرار گرفته است .همچنین این کتاب چند سال پس از چاپ بهعنوان
کتاب برتر انتخاب و معرفی شد.
بهدلیل اینکه ترجمه کتاب مورد نظر توسط افراد مختلفی انجام
شده است ،اشکاالت ریز و درشت فراوانی در آن بهچشم میخورد که
با قوانین و اصول نامگذاری که دارای قواعد پیچیده و دقیقی هستند،
همخوانی ندارد .در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1در نگارش نام علمی تعدادی از گونههای جانوری ،نام مؤلف
ذکر نشده است .بهعنوان مثال در صفحه  4در مورد خفاش جنگلی
معمولی ،خفاش لبکوتاه و خفاش باربستل این نقیصه مشاهده
میشود .البته در کتاب مأخذ نیز همینطور است.
 -2بالنفورد در کتاب خود خفاش حنایی را که برای اولین بار توسط
 Dobsonتوصیف شده بود ،به جهان معرفی کرد .براساس اصول نامگذاری،
در چنین حالتی که به معرفی گونه جدید در مجله یا کتاب اقدام میشود،
همیشه از  sp.novمخفف گونه جدید استفاده میشود که نشاندهنده

«گونه جدید» است .اما در ترجمه باید به این صورت نوشته شود

)Dobson, Zoology and geology eastern persia 2:19 (1876

در ترجمه کتاب بالنفورد در صفحههای  21 ،14 ،2و  24که
خفاش حنایی ذکر شده ،از مخفف  sp.novاستفاده شده که اشتباه
است .بدینترتیب این گونه در ترجمه کتاب معتبر شده است ،در
حالیکه براساس اصول نامگذاری ،شرح باید به زبان انگلیسی
یا التین باشد (که باید مانند گونه باال نوشته شود) .همچنین در
صفحه  217در این حالت که عالمت مخفف  sp.novآمده است،
نویسنده کتاب میخواهد این گونه را معتبر کند .در این شرایط
بهطور معمول باید از حرف « »mکه مخفف ( )mihiیعنی توسط
خودم یا مال خودم است ،استفاده شود که متأسفانه در متن اصلی
از این عالیم استفاده نشده و مخفف  sp.novآمده است .در این
حالت ،مترجمان باید بهجای واژه  ،sp.novنام مؤلف یعنی
)Blanford, Zoology and geology eastern persia 2:49 (1876

را جایگزین میکردند .نکته حایز اهمیت دیگر این است که شرح
التین یا دیاگنوز (صفات تمایزکننده و تشخیصی) که به زبان التین
نوشته شده ،ترجمه نشده است.
 -3پـس از نـام جنـس و گونـه در بعضی اسـامی ،پیـش از نام

مؤلـف «ویرگول» وجـود دارد که بیمـورد بوده و قوانیـن نامگذاری
آن را تأییـد نمیکند.
 -4در بسیاری از موارد ،پس از ذکر نام جنس و گونه ،نام مؤلف
بهطور صحیح ذکر شده است ،اما در برخی نام مؤلف در داخل پرانتز
قرار گرفته و پس از پرانتز نام دیگری بهچشم نمیخورد .این موضوع
نشان میدهد که نام بیرون از پرانتز موقعیت تاکزونومیک آن گونه را
که مؤلف داخل پرانتز ذکر کرده تغییر داده است .این حالت در جای
جای کتاب مشاهده میشود.
 -5در صفحه  170از کبک واریتهای معرفی شده ،اما نام واریته
ذکر نشده و  De Fillipiآن را تأیید کرده است.
این کتاب گذشته از اشکاالتی که به نبود همخوانی کتاب اصلی با
متن ترجمه شده آن مربوط است و به تعدادی از آنها اشاره شد ،از نظر
صفحهبندی نیز یک کتاب علمی و چشمنواز نیست؛ زیرا اسامی التین
و نام مؤلف همگی بهصورت حروف پررنگ تایپ شده و در نتیجه
تفاوت بین نام مؤلف و نام گونه جانوری مورد نظر قابل تشخیص
نیست .از آن گذشته ،بهتر بود اسامی التین بهصورت چپچین و
اسامی فارسی بهصورت راستچین باشند تا خواننده بهتر بتواند
گونههای مورد نظر را دریابد.
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