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تالش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی های سرزمین مادری
نگاهی به سه راهنمای میدانی انتشارات ایران شناسی

حسن ساالری ●
كارشناس ارشد زیست شناسی

چكیده
انتشـارات ایران شناسـی بـا تولیـد سـه راهنمـای میدانـی دربـارۀ پروانه هـای ایـران، 
خزنـدگان و دوزیسـتان ایـران و برخـی از رایج تریـن گیاهـان ایـران، گامـی بـزرگ 
در راه معرفـی سـرمایه ها و شـگفتی های طبیعـی ایـران برداشـته اسـت. ایـن كار 
بـزرگ بـا همراهـی گروهـی از پژوهشـگران و عکاسـان جـوان ایرانـی به بار نشسـته 
و مـورد توجـه پژوهشـگران خارجـی قـرار گرفته اسـت. در كتـاب راهنمـای میدانی 
پروانه هـای ایـران، 200 گونـه از 406 گونـه پروانـۀ شناسـایی شـده در ایـران و در 
راهنمـای میدانـی خزنـدگان و دوزیسـتان ایـران، همۀ گونه هـای ایرانی ایـن دو رده 
از جانـوران معرفـی شـده  اسـت. در كتـاب طبیعت گـردی بـا گیاهـان ایـران، 700 
عکـس از گونه هـای بومـی و برخـی گونه هـای وارداتـی گنجانـده شـده اسـت تـا 
طبیعت دوسـتان ایرانـی بـا آگاهـی بیشـتر در طبیعـت ایـران گام بگذارنـد. بی گمان 
شناسـاندن گونه هـای جانـوری و گیاهـی و معرفی زیسـتگاه های جای جـای ایران به 
عمـوم مـردم ایـران، اثربخش تریـن راهکار بـرای حفظ این تنوع زیسـتی اسـت، زیرا 
»دانـش، درک و نگرانـی را بـا خود مـی آورد«. تولید كتاب های مرجع دربـارۀ جانوران 
و گیاهـان ایـران به ویـژه ایـن سـه كتـاب راهنمـای میدانـی را می توان گامـی بزرگ 

در همیـن راسـتا به شـمار آورد.
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درآمد
بیش از 18,000 گونه پروانه در جهان شناسایی شده كه 406 گونه از آن ها در ایران 
یافت شده است. سهم بهره مندی ایران از این جانوران ظریف و زیبا، 2/25 درصد كل 
پروانه های جهان است. در نگاه نخست ممکن است این سهم بسیار ناچیز به نظر آید، 
پروانه شناسایی شده  اروپا حدود 450 گونه  قارۀ  بگیرید كه در سراسر  نظر  اما در 
است. بنابراین، سهم ایران نیمه خشک نزدیک به سهم قارۀ سبز جهان است. اكنون 
این حقیقت را هم در نظر بگیرید كه هفتاد تا هشتاد گونه از پروانه های یافت شده در 
ایران، بومی انحصاری این سرزمین است، یعنی فقط در ایران یافت می شود. جای آن 
است كه بپرسیم ما ایرانیان تا چه اندازه با این میراث طبیعی خود آشناییم و نادانسته 

چقدر به آن آسیب زده ایم.
بیش از 9000 گونه خزنده در جهان زندگی می كنند كه 225 گونه از آن ها در 
از كل خزندگان جهان حدود 2/5 درصد  ایران  این كه سهم  با  یافت می شود.  ایران 
گونه  از 180  مثال،  برای  دارد.  خزندگان  دربارۀ  آمارهایی شگفت انگیز  ایران  است، 
یافت  ایران  در  گونه   10 دارند،  جای  برگی  انگشت  گکوهای  خانوادۀ  در  كه  »گکو« 
می شود كه 8 گونه، انحصاری ایران است و 2 گونه فقط در كشورهای همسایۀ ایران 
دیده شده اند. این جانوران به دلیل ساختار ویژۀ كف دست و پای خود می توانند از 
سطحی به صافی شیشه باال بروند. از 6 گونه الک پشت دریایی كه در دریاهای گرم 
سراسر جهان یافت می شوند، 5 گونه در خلیج فارس و دریای عمان دیده شده كه 2 

گونه در ساحل ایران تخم گذاری می كنند.
تاكنون بیش از 300,000 گونه گیاه در سراسر جهان شناسایی شده كه بیش از 
8,000 گونه  از آن ها بومی ایران است. سهم ایران از كل گونه های گیاهی فقط حدود 
2/6 درصد است، اما در همین سهم به ظاهر ناچیز، 1,500 گونۀ انحصاری و 400 
گونۀ نادر قرار دارد. پس حدود 18 درصد گیاهان ایرانی انحصاری این سرزمین است، 
یعنی در دیگر جاهای جهان یافت نمی شود. اما چقدر دربارۀ گیاهانی كه انحصاری 

■عنوان: پروانه های ایران، راهنمای میدانی
نویسنده: علیرضا نادری

ویراستار ادبی: ثریا بابایی
مشخصات چاپ: تهران: ایران شناسی ، چاپ اول 1391

مشخصات ظاهری: جلد شومیز، قطع پالتویی، 272ص، رنگی
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ایران است پژوهش كرده ایم؟ چه مواد ناشناخته ای را در آن ها شناسایی كرده ایم و 
چه داروهایی را بر پایۀ آن مواد ساخته ایم؟ یا چه كاربرد صنعتی و خوراكی برای آن ها 
پیدا كرده ایم؟ باز هم باید پرسید: ما ایرانیان تا چه اندازه با این میراث طبیعی خود 

آشناییم و نادانسته چقدر به آن آسیب زده ایم؟
با در نظر داشتن تنوع زیستی كم نظیر ایران كه گوشه ای از آن را با چند آمار 
شگفت انگیز از دنیای پروانه ها، خزندگان و گیاهان ایران بازتاب دادیم، باید بپرسیم كه 
ما برای حفظ این تنوع زیستی چه باید بکنیم. بی گمان شناساندن گونه های جانوری و 
گیاهی و معرفی زیستگاه های جای جای ایران به عموم مردم ایران، شاید اثربخش ترین 
راهکار است. همۀ آگاهان و عالقه مندان به ایران باید به هر شیوه ای كه مهارت دارند، 
با  روزنامه نگاران  زیبا،  عکس های  گرفتن  با  عکاسان  بپردازند:  ارزشمند  كار  این  به 
نوشتن مقاله های هوشیاركننده، نویسندگان ساده نویس با نوشتن كتاب های خواندنی 
و مستندسازان با ساخت مستندهای چشم نواز. اما پایۀ همۀ این كارها، تولید كتاب های 
انتشارات  ایران است و كتاب های راهنمای میدانی  مرجع دربارۀ جانوران و گیاهان 

ایران شناسی را می توان گامی بزرگ در همین راستا به شمار آورد.

راهنمای میدانی پروانه های ایران
 ،)1352 )متولد  نادری  علیرضا  نوشتۀ  ایران  پروانه های  میدانی  راهنمای  كتاب 
دانش آموختۀ مهندسی كشاورزی، است. او از سال 1381 سرپرست بخش رده بندی 
»بندپایان« دفتر موزۀ تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست ایران است. 
از  پروانه  گونه   1600 و  كرده  گردآوری  ایران  از  پروانه  گونه   400 از  بیش  نادری 
زیرگونۀ  و  گونه   14 او  است.  افزوده  خود  مجموعۀ شخصی  به  جهان  جاهای  دیگر 
كتابخانۀ  به  ایران  پروانه های  از  برخی   DNA افزوده شدن  به  و  معرفی  را  ناشناخته 
باركد زندگی )Barcode of Life( كمک كرده است. نادری بخشی از دستاورد های سه 
دهۀ از زندگی پژوهشی خود را با همراهی انتشارات ایران شناسی در كتابی تصویری 

■عنوان: طبیعت گردی با گیاهان ایران، راهنمای میدانی
نویسنده: مجید اسكندری

ویراستار ادبی: مهری تقی پور
مشخصات چاپ: تهران: ایران شناسی ، چاپ اول 1393

مشخصات ظاهری: جلد شومیز، قطع پالتویی، 396ص، رنگی
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برای عالقه مند به ایران و طبیعت شگفت انگیز آن عرضه كرده است. كتاب او شامل 
عکس هایی از 200 گونه  از پروانه های ایران با توصیفی دقیق از هر گونه است. بیشتر 
عکس ها را ایشان در جریان سفرهای خود به جای جای ایران فراهم كرده  و بخش 
دیگری از عکس ها را از محمدرضا احسانی و چند طبیعت دوست دیگر هدیه گرفته 

است.
    راهنمای میدانی )Field Guide( به كتاب دارای تصویر گفته می شود كه برای 
شناسایی گیاهان و جانوران و آثار طبیعی می توان آن را به آسانی به همراه داشت. پیش 
از این، اصطالح Field Guide را به صورت »راهنمای صحرایی« ترجمه می كردند كه 
برابرنهاد مناسبی نبود، زیرا ممکن است یک راهنمای میدانی دربارۀ گیاهان جنگلی 
یا دریایی باشد. بر پایۀ گفت وگویی كه علیرضا نادری، نویسندۀ كتاب راهنمای میدانی 
پروانه های ایران با خبرگزاری ایبنا )در 28 مرداد 1391( داشته، به نظر می رسد كه 
اصطالح مناسب تر »راهنمای میدانی« نخستین بار در كتاب ایشان به كار رفته است. 
او در توضیح این اصطالح گفته است: »این اصطالح برای كتاب هایی به كار می رود 
كه بتوان در عرصه و محل كار آن را در دست گرفته و از آن استفاده كرد. برخالف 
اطلس ها كه معموال بزرگ و سنگین بوده و مناسب مطالعۀ میدانی نیستند، استفاده 
از راهنماهای میدانی ساده است«. به گفتۀ نادری در ایران تاكنون راهنمایی میدانی 
درباره حشره ها تولید نشده و كتاب راهنمای میدانی پروانه های ایران، نخستین اثر در 

زمینۀ راهنمای میدانی حشره های ایران است.
و  با عنوان كلیات  ایران یک بخش مقدماتی  پروانه های  راهنمای میدانی  كتاب 
پروانه های  خانواده های  از  یکی  گونه های  معرفی  به  آن  فصل  هر  و  دارد  فصل  پنج 
پروانه ها،  رده بندی  دربارۀ  مطالبی  كتاب  این  كلیات  بخش  در  می پردازد.  ایران 
شکل شناسی پروانه ها، چرخۀ زندگی، اكولوژی و رفتار، محل های پیداكردن پروانه ها، 
چگونگی مطالعۀ پروانه ها، تهدیدات و حفاظت از پروانه ها، باغ پروانه ها و خانۀ آن ها و 
پروانه نگری در ایران آمده است. این مطالب هم آموزنده و پیش نیاز مطالب دیگر كتاب 

■عنوان: خزندگان و دوزیستان ایران، راهنمای میدانی
نویسنده: كامران كمالی

ویراستار ادبی: مهری تقی پور
مشخصات چاپ: تهران: ایران شناسی ، چاپ اول 1392

مشخصات ظاهری: جلد شومیز، قطع پالتویی، 368ص، رنگی
شمارگان: 3000 نسخه

بها: 420000 ریال
شابک: 978-964-2725-89-2



350171

ســـال اول، شماره 3 و 4
 1393 زمستان  و  پاییز 

تالش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی های سرزمین مادری

هستند و هم از نکته های جالب بهره مندند. برای مثال، همچنان كه دربارۀ زیستگاه ها و 
رفتارهای پروانه ها می خوانیم به این مطلب برخورد می كنیم كه برخی از آن ها بسیار 
قلمروطلب هستند و با پرواز بر فراز بلندترین نقطۀ زیستگاه از قلمرو خود محافظت 

می كنند و گاه به جانورانی بزرگ تر از خود و حتی انسان یورش می برند.
اما بخش ضروری كلیات با اندكی كلی گویی آغاز می شود، چنان كه اطالعات آن نه 
چندان دقیق است كه به كار متخصصان بیایید و نه چندان ساده كه برای خوانندگان 
عمومی مناسب باشد. این كه در رده بندی پروانه ها نه تنها به صفات ظاهری بلکه به 
مراحل مختلف زندگی، شکل ژنیتالیا، شمارش كروموزوم ها، توالی رشته های DNA و 
باركدینگ توجه می شود، به كار خوانندگان غیرمتخصص نمی آید و اشاره به آن برای 
متخصصان ضرورت ندارد. بهتر بود كه نویسنده به این كلی گویی ها نمی پرداخت و 
بخش كلیات را چنین آغاز می كرد: پروانه های از ردۀ حشره ها هستند و این رده به 
چند راسته تقسیم می شود كه یکی از آن ها پولک باالن است. از آن جا كه نویسنده در 
این كتاب فقط به پروانه ها )Butterfly( پرداخته است، بهتر بود تفاوت آن ها با بیدها 
یا شب پره ها )Moth( را برای خوانندگان توضیح می داد. به ویژه كه تعداد گونه های 
شب پره ها  بسیار بیشتر از گونه های پروانه هاست و برخی از آن ها شباهت بسیاری به 

پروانه ها دارند.
ایران  از پنج خانوادۀ پروانه های  این كتاب پنج فصل دارد كه هر كدام به یکی 
اختصاص یافته است. برای هر خانواده یک نماد رنگی در نظر گرفته  و صفحه های هر 
فصل را با نواری به همان رنگ از صفحه های دیگر فصل ها متمایز كرده اند. برای مثال، 
آبی  رنگ  به   Lycaenidae خانوادۀ  و  روشن  قهوه ای  رنگ  به   Hesperiidae خانوادۀ 
نفتی مشخص شده است. در آغاز هر فصل، مطلبی كوتاه در معرفی خانواده  و معرفی 
زیرخانواده های آن آمده است. سپس گونه های شاخص هر خانواده معرفی می شوند و 
این معرفی در چارچوبی مشخص انجام می شود: نام علمی، پراكنش جهانی، پراكنش 
زیستگاه،  معرفی  و  رفتاری  و  ظاهری  ویژگی های  برخی  دربارۀ  توصیف  ایران،  در 
تصویرهایی از پروانه و كلیدشناسایی شامل طول بال جلو. دورۀ پرواز، گیاه میزبان، 
اطالعاتی جامع  نظر می رسد كه  به  بنابراین،  پروانه.  فراوانی  و وضعیت  گونۀ مشابه 
دربارۀ هر گونه و در مجموع، اطالعاتی كامل دربارۀ 200 گونه از پروانه های ایران در 

این كتاب آمده است.
تصویرهای كتاب با برچسب های )labels( دقیق به ابزاری مناسب برای شناسایی 
پروانه ها تبدیل شده است. برای مثال، در صفحۀ 33 برای عکس پروانه ای با نام علمی 
Erynnis marloyi این برچسب ها نوشته شده است: پوشش پولک های نقره ای، نوار 
پهن مشکی، نوار نقره ای واضح و بال زیرین قهوه ای یک دست. در صفحۀ 183 برای 
عکسی از پروانه ای با نام علمی Coenonympha arcania این برچسب ها نوشته شده 
نوار  رأسی،  زیر  خال های  زیر  سفید  لکۀ  قهوه ای-شکالتی،  بال  داخلی  بخش  است: 
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پهن سفید شکسته، لکه های چشمی با اندازه های متفاوت. هر یک از این برچسب ها 
با خط به یکی از بخش های بال این پروانه مرتبط شده اند. این برچسب ها نه تنها به 
پژوهشگران برای شناسایی پروانه كمک می كند، بلکه به خوانندگان یادآور می شود 
كه باید به جانداران با دقت بنگرند تا مشاهدۀ علمی داشته باشد و بتوانند آن ها را 

دقیق توصیف كنند.
پروانه های  از  یکی  از  ایشان  توصیف  نادری،  آقای  نگارش  از  نمونه ای  عنوان  به 

انحصاری ایران در این جا می آید:

Lycaena lamponides
پراكنش جهانی: ایران

ــور از  ــزی كش ــای مرك ــیه ای بیابان ه ــی حاش ــران: نواح ــش در ای پراكن
ــتان. ــتان و بلوچس ــان و سیس ــا كرم ــران ت ــتان ته ــان، اس ــمال خراس ش

طول بال جلو: 20-16 میلی متر
دورۀ پرواز: اردیبهشت تا مهر در دو نسل

میرحســن  كاله  از  گونه هایــی  احتمــاالً  نامعلــوم،  میزبــان:  گیــاه 
)Acantholimon spp.(
L. lampom :گونۀ مشابه

ــه  ــرواز. و چــرای بی روی ــاب و تک پ ــه ای اســت بســیار كمی ــت: پروان وضعی
ــد كاهــش جمعیــت آن نقــش به ســزایی داشــته اســت. در رون

این پروانه پروازی سریع دارد و معموالً پس از پروازی كوتاه روی زمین برهنه 
یا گیاهان نشسته و پس از استراحتی كوتاه، دوباره به پرواز درمی آید. زیستگاه 
آن دامنه های تپه ای و كوهستانی پوشیده از سنگ ریزه و پوشش گیاهی فقیر 
است.  متری   2400 تا   1200 ارتفاع  از  خاردار،  و  بالشتکی  گونه های  عمدتاً 
زودپرواز است و معموالً زودتر از سایر گونه های هم جنس خود در زیستگاهش 
پاییز ظاهر  نیز در  ظاهر می شود، گاه در صورت شرایط مساعد، نسل دومی 
می شود كه دارای ظاهری نسبتاً متفاوت و جثه ای كوچک تر است. پروانۀ بالغ از 
شهد گل های چوبک )Acanthophyllum(، پونه )Mentha( و گونه هایی از تیرۀ 

كلم )Brassicaceae( تغذیه می كند. الرو آن ها با مورچه ها همزیست است.

حاشیۀ  در  این كه  یکم،  است.  نهفته  شگفتی  سه  دست كم  كوتاه  متن  این  در 
ایران یافت می شود. دوم، این  از پروانه های انحصاری  ایران یکی  بیابان های مركزی 
پروانه اگر شرایط مناسب باشد، هر سال دو نسل از خود به جای می گذارد، یعنی در 
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دو فصل سال تخم ریزی می كند. سوم، الرو این پروانه، یعنی حالت كرمی شکل آن، 
با مورچه رابطۀ هم زیستی دارد. فقط ای كاش آقای نادری برای خوانندگان توضیح 
می داد كه این رابطۀ هم زیستی چگونه است. ای كاش ایشان یک كار دیگر هم انجام 
انحصاری  گونه های  ویژه  به  ایران  پروانه های  برای  فارسی  نامگذاری  آن  و  می دادند 
دوستان خود  از  یکی  به  را  پروانۀ شگفت انگیز  همین  بخواهید  بگیرید  فرض  است. 
معرفی كنید. ممکن است برای بسیاری به خاطر سپردن و به یاد آوردن نام علمی 
این پروانه Lycaena lamponides دشوار باشد؛ چه یک نام فارسی مناسب را آسان تر 

می توان به حافظه سپرد.
نامگذاری فارسی برای پروانه های ایران، دشواری هایی دارد و به گفت وگوهایی میان 
پروانه شناسان و شاید كمک استادان زبان  فارسی نیاز دارد. با این همه، كاری ضروری 
است و به ارتباط میان خوانندگان عمومی و دانش پروانه شناسی كمک می كند. اگر 
پروانه ای با نام علمی Anthocharis carolinae فقط در استان گلستان و كمی این سوتر 
یا آن سوتر یافت می شود، آیا نمی توان آن را پروانۀ گلستانی یا پروانۀ هیركانی نامید؟ 
 Polyommatus fereiduna پروانه ای كه در فریدون شهر كشف شده و نام علمی آن
را   Erebia iranica علمی  نام  با  پروانه ای  نامید؟  فریدونی  پروانۀ  نمی توان  را  است 
 Melanargia larissa نمی توان ایریبیای ایرانی نامید؟ نمی شود پروانه ای با نام علمی
را كه افزون بر ایران در آسیای صغیر، ارمنستان، آذربایجان و عراق یافت می شود، 
پروانۀ الریسا نامید، یعنی به نام منطقۀ باستانی الریسا كه به نظر می رسد نخستین 

بار در آن جا شناسایی شده است؟

برخی كاستی های ساختاری
در كتاب راهنمای میدانی پروانه های ایران پیش از بخش كلیات چند بخش كوتاه 
دیگر آمده كه در انتخاب عنوان و ترتیب چیدن آن ها اندكی كم دقتی رخ داده است. 
می خوانیم.  را  مؤلف  یاداشت  سپس  و  آمده  ناشر  سخن  شناسنامه،  صفحۀ  از  پس 
و  كرده  اشاره  پروانه ها  دربارۀ  كتاب  نوشتن  پیشینۀ  به  خود  یادداشت  در  نویسنده 
برخی از ویژگی های كتاب خود را برشمرده است. پس از یاداشت مؤلف، مطلبی ذیل 
از سه پژوهشگر خارجی در معرفی  وازریک نظری و چند جمله   از  عنوان »مقدمه« 
كتاب   Foreword كه  مطالب  این  است.  آمده  او  اثر  ویژگی های  و  كتاب  نویسندۀ 
نوشتن  از  هدف  بیایند.   )Preface( نویسنده   سخن  از  پیش  باید  می آیند،  به شمار 

Foreword این است كه اثر نویسنده را مهم و ارزشمند جلوه دهند.
باشد.  دیباچه  یا  درآمد  فارسی می تواند  زبان  در   Foreword برای  مناسب  برابرنهاد 
گرفتن  در  كه  سخن  »ابتدای  است:  شده  تعریف  چنین  دهخدا  لغت نامۀ  در  درآمد 
جامۀ  نوعی  دیباچه  است«.  مؤثر  بدو سخت  توجه حاضران  و جلب  گوینده  مجلس 
ابریشمین بوده و »جامه ای است نیمچه از دیبای خسروانی مکلل كه پوشش خاصۀ 
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پادشاهان عجم بودی، آن را بر باالی جامه های دیگر پوشیدندی و در هیچ پوشش 
چندان تکلف نکردندی كه در دیباچه، زیرا كه آن یکی از عالمات پادشاهی است«. 
به همین دلیل شاعران مدح شخصیت های نامدار را در آغاز دیوان خود می گذاشتند 
دیباچۀ  كه  »علی الخصوص  گوید:  باشد، چنان كه سعدی  كتابشان  اعتبار  و  زینت  تا 

همایونش، به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است«.
ــت  ــس از فهرس ــیم و پ ــاب می رس ــت كت ــه فهرس ــد ب ــش درآم ــس از بخ پ
بــا مطلبــی دیگــر ذیــل عنــوان »پیش گفتــار« روبــه رو می شــویم. در این جــا 
ــران شناســایی شــده  ــان و ای ــه در جه ــه پروان ــد گون ــون چن ــه تاكن ــم ك می خوانی
اســت و چــه ویژگی هــای جغرافیایــی و اقلیمــی باعــث شــده كــه كشــور ایــران از 
ــب را  ــن مطال ــۀ پروانه هــا برخــوردار باشــد. ای ــوع زیســتی چشــمگیری در زمین تن
نمی تــوان ذیــل عنــوان پیش گفتــار بــه مثابــۀ برابرنهــاد Preface مطــرح كــرد. در 
ــارۀ پیشــینۀ  ــد درب پیش گفتــار كــه همــان ســخن مؤلــف اســت، نویســنده می توان
تولیــد كتاب هایــی در همــان موضــوع كتــاب خــود بنویســید و بگویــد كــه كتابــش 
چــه ویژگی هایــی دارد. او می توانــد بنویســد كــه محتــوای كتــاب بــه چــه شــیوه ای 
فراهــم شــده و هنــگام خوانــدن كتــاب بــه چــه چیزهایــی بایــد بیشــتر دقــت كــرد.

ــم  ــم، می توانی ــرور كردی ــر آن را م ــه پیش ت ــات ك ــوای بخــش كلی ــۀ محت برپای
ــه  ــود ك ــر ب ــس بهت ــت. پ ــاب اس ــۀ كت ــع مقدم ــش در واق ــن بخ ــه ای ــم ك بگویی
نویســنده مطالبــی را كــه دربــارۀ پروانه هــا ذیــل عنــوان پیش گفتــار آورده 
ــف پیــش از  ــک ســخن مؤل ــون ی ــی داد. اكن ــن بخــش جــای م اســت در دل همی
ــت  ــس از فهرس ــار پ ــوان پیش گفت ــل عن ــر او ذی ــخن دیگ ــب و س ــت مطال فهرس
مطالــب آمــده اســت، امــا مطالــب ایــن »پیش گفتــار« بــه محتــوای مقدمــۀ كتــاب 
ــۀ  ــد در مقدم ــنده بای ــه، نویس ــور خالص ــف. به ط ــخن مؤل ــا س ــت ت ــر اس نزدیک ت
كتــاب )Introduction( بــه مطالبــی دربــارۀ موضــوع كتــاب بپــردازد كــه پیش نیــاز 
خوانــدن دیگــر مطالــب كتــاب اســت. حــال آن كــه پیش گفتــار )Preface( مطالبــی 

ــارۀ كتــاب اســت. درب
دیگـر كاسـتی های سـاختاری كتـاب را در بخش هـای پایانی كتـاب می توان دید 
كـه برجسـته ترین آن هـا نبـود بخشـی بـه نـام كتاب نامـه اسـت. در این كـه بیشـتر 
اطالعـات ایـن كتـاب دسـتاورد سـال ها تجربـۀ نویسـنده در جسـت وجو در طبیعت 
ایـران اسـت شـکی نیسـت امـا بی گمـان ایشـان از برخـی منابـع خارجـی و برخـی 
منابـع داخلـی بـرای افزایـش آگاهی خود بهـره برده اند. از یادداشـت مؤلـف می دانیم 
كـه دكتـر وازریـک نظـری كتـاب پروانه های ایـران را در 1383 منتشـر كرده اسـت 
و از درآمـدی كـه دكتـر نظـری بـر كتـاب علیرضا نـادری نوشـته  اسـت می دانیم كه 
نویسـندۀ كتـاب راهنمـای میدانـی پروانه های ایران، دسـت كم 13 مقالـه در مجالت 
معتبـر دربـارۀ پروانه هـای ایـران منتشـر كرده انـد. اگـر كوشـش های حشره شناسـان 
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بـرای شناسـایی برخـی از پروانه هـای ایـران را هـم بـه یـاد بیاوریـم، بایـد گفـت كه 
بخـش كتاب نامـه از بخش هـای ضـروری ایـن كتـاب اسـت كـه از دیـد نویسـنده و 

ناشـر افتاده اسـت.
نمایـۀ پروانه هـا و نمایـۀ گیاهـان میزبـان بـه دقـت تنظیـم شـده و در پایـان 
كتـاب فهرسـت همـۀ پروانه هـای شناسـایی شـده در ایـران آمـده اسـت. ایـن كتاب 
دو پیوسـت غیرضـروری دارد: یکـی بـا عنـوان »نـام گیاهـان )فارسی-انگلیسـی(« و 
دیگـری بـا عنـوان »نـام گیاهـان )انگلیسـی بـه فارسـی(«. ایـن دو بخش شـاید برای 
یـک كتـاب گیاه شناسـی ضـروری باشـند، امـا در كتـاب پروانه شناسـی كـه در متن 
آن نـام علمـی گیاهـان میزبـان آمـده اسـت، ضرورتی بـه فهرسـت نام هـای گیاهان 
بـه صورت فارسی-انگیسـی یـا انگلیسی-فارسـی وجود نـدارد. بخـش واژه نامۀ كتاب 
كـه بایـد توضیـح اصطالحـات بـه كار رفتـه در كتاب باشـد، گاه بـه فرهنـگ دوزبانه 
 ،Wing :شـباعت پیـدا می كنـد. بـرای مثال، بخشـی از آن هـا در این جـا می آید. بـال

.Patrolling :گشـت زنی ،Head :سـر ،Egg تخـم ،Leg :پـا

راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران
ــی  ــران كمال ــران نوشــتۀ كام ــدگان و دوزیســتان ای ــی خزن ــاب راهنمــای میدان كت
ــت  ــوم محیط زیس ــی و عل ــع طبیع ــی مناب ــۀ مهندس ــد 1358(، دانش آموخت )متول
بــا درجــۀ كارشناســی ارشــد اســت. او بــا كمــک هوشــنگ ضیایــی، از پیشــگامان 
ــدگان  ــۀ خزن ــی در زمین ــای میدان ــۀ پژوهش ه ــه عرص ــران، ب ــوران ای ــی جان معرف
ــد.  ــد ش ــری بهره من ــد مظف ــکاری امی ــن راه از هم ــاد و در ای ــتان گام نه و دوزیس
كمالــی در طــرح نخســتین اطلــس خزندگان ایــران نقش داشــته، از ســال 1381 در 
دوره هــای آمــوزش راهنمایــان طبیعت گــردی فعالیــت كــرده و مدیرعامــل مؤسســۀ 
مطالعــات خزنــدگان و دوزیســتان ایــران اســت. كمالــی بخشــی از دســتاورد های دو 
دهــه از زندگــی پژوهشــی خــود را بــا همراهــی انتشــارات ایران شناســی در كتابــی 
ــرده  ــه ك ــگفت انگیز آن عرض ــت ش ــران و طبیع ــه ای ــد ب ــرای عالقه من ــری ب تصوی
اســت. كتــاب او شــامل عکس هایــی از همــۀ خزنــدگان )225 گونــه( و دوزیســتان 
)22 گونــه( شناســایی شــده در ایــران همــراه بــا توصیــف دقیــق هــر گونــه اســت. 
بیشــتر عکس هــا را ایشــان  و بخــش دیگــری از عکس هــا را امیــد مظفــری و چنــد 

ــد. ــم كرده ان ــر فراه ــت دیگ طبیعت دوس
دوزیستان  و  خزندگان  بخش  دو  و  كلیات  عنوان  ذیل  مقدمه  یک  كتاب  این 
دارد. بخش خزندگان به معرفی زیرراسته  های مارمولک ها، مارها و كرم سوسمارها و 
راسته های الک پشت ها و كروكودیل ها می پردازد. بخش دوزیستان به معرفی راستۀ 
دوزیستان ُدم دار و دوزیستان بی ُدم اختصاص دارد. نویسنده در بخش كلیات نخست 
به معرفی دوزیستان و سپس خزندگان پرداخته است، شاید به این دلیل كه دوزیستان 
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رده بندی  چگونگی  سپس  می گیرند.  جای  خزندگان  و  ماهی ها  بین  تکامل  نظر  از 
دوزیستان و خزندگان، زادآوری و تغذیه و حركت و رفتارهای آن ها به صورت مخلوط 
با هم بیان شده است. آن گاه به روش های مطالعۀ دوزیستان و خزندگان و به اهمیت 
این جانوران از نظر زیست محیطی و پزشکی و جایگاه آن ها در فرهنگ و تمدن های 
جمعیت  كه  خطرهایی  دربارۀ  مطالبی  با  كتاب  مقدمۀ  است.  شده  اشاره  گوناگون 
دوزیستان و خزندگان را تهدید می كند به پایان می رسد. در مجموع، كمالی مقدمه ای 

جامع و مختصر برای كتاب خود نوشته است.
بــرای آشــنایی خواننــدگان بــا نــگارش آقــای كمالــی بخشــی از مقدمــۀ كتــاب در 

این جــا آورده می شــود:
بسیاری از مردم به علت نداشتن اطالعات كافی و درست از دوزیستان و 
خزندگان، اقدام به كشتن آن ها می كنند. مردم معتقدند كه ُدم مارمولک ها 
كه  عقیده اند  این  بر  آن ها  می كند.  هوا جذب  از  را  سیانور  یا  است  سمی 
افتادن مارمولک به درون غذا باعث مرگ انسان می شود، در حالی كه تقریباً 
تمام سوسمارها و بیشتر مارها غیرسمی و بی خطر هستند. در بسیاری از 
اقوام شکار دوزیستان و خزندگان به منظور تغذیه یا استفاده از اندام های 
حد  از  بیشتر  و  شود  گسترده  بهره برداری ها  این  اگر  است.  مرسوم  آن ها 
جمله  آن  از  می شود.  آن ها  جمعیت  كاهش  باعث  باشد،  طبیعی  تحمل 
می توان به الک پشت های دریایی و به ویژه الک پشت پوزه عقابی اشاره كرد.

همچنان كه می بینید، جمله ساده و روان است فقط نویسنده گاه دچار كلی گویی 
شده است. منظور او از بسیاری از اقوام چیست؟ آیا اقوام ایرانی را می گوید؟ كدام اقوام 
ایرانی قورباغه یا سوسمار می خورند؟! آیا منظورش اقوام خارج از ایران است؟ كدام 

قوم ها؟ بهتر بود نویسنده این بخش را روشن تر و دقیق تر می نوشت.
دسته بندی مطالب در بخش های اصلی كتاب بر پایۀ رده بندی جانوران انجام شده 
است. ردۀ خزندگان دارای چهار راسته است كه سه راسته در ایران یافت می شود: 
دومین  كه  )پولک پوشان(  اسکوآماتاها  كروكودیل ها.  و  الک پشت ها  اسکوآماتاها، 
و  مارها، سوسمارها  زیرراستۀ  تعداد گونه است، شامل سه  نظر  از  راستۀ مهره داران 
كرم سوسمارها است كه گونه های بسیاری از سه زیر راسته در ایران یافت می شود. 
زیرراستۀ سوسمارها )مارمولک ها( در ایران دارای 10 خانواده بوده كه یکی از آن ها 
خانوادۀ آگاماها است. تا كنون 18 گونه از این خانواده در ایران شناسایی شده است. 
پس از مطالعۀ هفت صفحه از كتاب كه خالصۀ آن در چند جمله در این جا بازگو شد، 
به معرفی نخستین گونه با نام سوسمار باغی هندی )Calotes versicolor( می رسیم. 
با متنی كوتاه و نمادها و نقشه  این معرفی در چارچوب چند بخش كوچک همراه 
از گونه های  این بخش ها، متن معرفی یکی  برای معرفی  انجام شده است.  و عکس 

انحصاری ایران در ادامه می آید.
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افعی شاخ دار عنكبوتی
Spider-tailed Horned Viper

پراكنش جهانی: ایران
پراكنش در ایران: ایالم، خوزستان، كرمانشاه

ــی  ــتر آهک ــا بس ــع ب ــی مرتف ــا و نواح ــی در تپه ه ــاخ دار ُدم عنکبوت ــی ش افع
عمیــق  شــکاف های  تابســتان،  گــرم  ســاعت های  در  می كنــد.  زندگــی 
ــد.  ــح می ده ــودن ترجی ــک و مرطوب ب ــت خن ــه عل ــی را ب ــای گچ صخره ه
ــا  ــه از آن ه ــود ك ــده می ش ــی دی ــن افع ــۀ ای ــار الن ــی در كن ــوالً بوته های معم
ــن گاه  ــوان كمی ــه عن ــح زود، ب ــا و صب ــد عصره ــک روز، مانن ــای خن در وقت ه
ــدای  ــر، ص ــاس خط ــان احس ــد. در زم ــتفاده می كن ــتراحت اس ــل اس ــا مح ی
»هیس هیــس« از خــود تولیــد می كنــد. ســپس ســر و گــردن خــود را از زمیــن 
ــد. كل  ــه می كن ــمن حمل ــمت دش ــه س ــداری ب ــه هش ــدون هیچ گون ــد و ب بلن
زمــان عمــل حملــه در ایــن مــار بســیار ســریع اســت و حتــی كمتــر از یــک 
ثانیــه طــول می كشــد. ایــن مــار انتهــای ُدم خــود را طــوری حركــت می دهــد 
كــه شــبیه حركــت یــک عنکبــوت اســت و از ایــن طریــق باعــث جلــب توجــه 

طعمه هــای خــود می شــود.

اندازه: طول كل 53 و دم 6 سانتی متر است.
ــی شــکل  ــک جســم تخم مرغ ــد رشــته ای و ی ــایی: دارای زوای ــد شناس كلی

در انتهــای دم اســت.
زادآوری: نامشخص

وضعیت: این مار در ایران كمیاب است.
وضعیت حفاظتی: ملی غیرحمایت شدۀ عادی

تغذیه: پستانداران كوچک، خرندگان و پرندگان كوچک
زمان فعالیت: روز

همچنان كه می بینید، متن معرفی گونه با جمله هایی ساده و كوتاه نوشته شده است، اما 
كاستی هایی در آن دیده می شود. برای مثال، بخش نخست این جمله »كل زمان عمل 
حمله در این مار بسیار سریع است و حتی كمتر از یک ثانیه طول می كشد«، زاید و 
نامناسب است و می توان آن را چنین نوشت: كل زمان حملۀ این مار كمتر از یک ثانیه 
طول می كشد. این جمله كه »این مار انتهای ُدم خود را طوری حركت می دهد كه شبیه 
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حركت یک عنکبوت است و از این طریق باعث جلب توجه طعمه های خود می شود«، 
نارسا به نظر می رسد. چنان كه در عکس های صفحۀ 271 كتاب دیده می شود، نوک ُدم 
این افعی دارای رشته ها و بخشی تخم مرغی شکل است كه از فاصلۀ دور ممکن است 
شبیه عنکبوت به نظر برسند. گمان می رود كه این مار با تکان دادن ُدم خود، توجه 
جانوران دیگر را به »عنکبوت دروغین« نوک شاخه مانند خود جلب می كند تا با حمله ای 
ناگهانی آن ها را شکار نماید. این جمله »وضعیت: این مار در ایران كمیاب است«. را 

می توانستند مانند بخش های دیگر خالصه بنویسند: وضعیت: كمیاب.
میدانی  راهنمای  مجموعۀ  از  كتاب  دومین  ایران  دوزیستان  و  خزندگان  كتاب 
انتشارات ایران شناسی است. این كتاب نسبت به كتاب قبلی همین ناشر، دقیق تر و 
پربارتر است و می تواند مایۀ افتخار ما ایرانیان باشد كه چنین كتابی را در كشورمان 
باید پرسید كه چرا مورد توجه داوران كتاب سال قرار نگرفته  تولید كرده ایم. پس 
ایران،  در  خزنده شناسی  پیشگام  اندرسون،  سی.  استیون  گفتۀ  به  كه  كتابی  است! 
به  بزرگ  »خدمتی  و  است«  فارسی  زبان  در  این جانوران  فراگیر  راهنمای  »نخستین 
دانشجویان، كارمندان پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و بازدیدكنندگان است«. 
چرا از دید كارشناسان، كتاب دوستان، روزنامه نگاران و رسانه های كاغذی، دیجیتالی و 
تصویری پنهان مانده و در معرفی آن كوتاهی شده است؟ چرا صدا و سیما نباید برای 
معرفی پدیده های خوب در زمینۀ كتاب برنامه بسازد؟ چرا روزنامه نگاران برای چنین 

آثاری جریان خبری نمی سازند؟
به جست وجوی خزندگان  ایران  بیابان های  اندرسون كه سال ها در  استیون سی. 
پرداخته و خود كتابی دربارۀ سوسمارهای ایران به زبان انگلیسی نوشته به خوبی از فقر 
منابع در این زمینه آگاه است. او مانند بسیاری از آگاهان به محیط زیست هشدار می دهد 
رشد  زیستگاه،ٍ  تخریب  به واسطه  زیستی  تمامی طبقه های  گونه های  از  »بسیاری  كه: 
جمعیت، تغییر اقلیم و... مورد تهدید قرار می گیرند«. و مهم ترین گام همانا افزایش دانش 
مردم است، زیرا كه »دانش، درک و نگرانی را با خود می آورد« و این كتاب گامی بزرگ در 
این راستاست و به گفتۀ اندرسون »این كتاب شالودۀ كارهای آینده دربارۀ این جانوران را 
خواهد ریخت«. پس بر همۀ عالقه مندان به رشد تولید كتاب های علمی و دقیق در ایران 
واجب است كه به هر صورت از چنین آثاری پشتیبانی كنند. بهترین پشتیبانی، معرفی 

كتاب در رسانه های گوناگون و به شیوه های گوناگون است.

راهنمای طبیعت گردی با گیاهان ایران
كتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران نوشتۀ مجید اسکندی )متولد 1351( دانش آموختۀ 
رشتۀ محیط زیست و منابع طبیعی در گرایش تنوع زیستی با درجۀ كارشناسی ارشد 
گیاهی  نمونه های  شناسایی  و  گردآوری  زمینۀ  در   1375 سال  از  اسکندری  است. 
فعالیت داشته و چند گونۀ ناشناخته را معرفی كرده است. گردآوردن بیش از 4000 
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نمونۀ گیاهی در هرباریوم وزارت جهاد كشاورزی با شناسۀ بین المللی از شور و شوق 
او به كاوش در طبیعت ایران و شناساندن تنوع زیستی ایران به ایرانیان و جهانیان 
از زندگی پژوهشی خود را  از دستاورد های دو دهۀ  حکایت دارد. اسکندری بخشی 
و  ایران  به  عالقه مندان  برای  تصویری  كتابی  در  ایران شناسی  انتشارات  همراهی  با 
طبیعت شگفت انگیز آن عرضه كرده است. كتاب او شامل عکس های شمار چشمگیری 
از گونه های بومی و شمار اندكی از گونه های وارداتی همراه با توصیف كوتاهی از هر 
گونه است. بیشتر این عکس ها را ایشان در سفرهایش به جای جای ایران فراهم كرده  

و اغلب محل عکاسی و زمان عکاسی را مشخص كرده  است.
و  اصلی  متن  عنوان  به  بخش  چند  كلیات،  عنوان  ذیل  مقدمه  یک  كتاب  این 
16 پیوست دارد. در بخش كلیات برخی از اصطالح ها و نمادهایی كه برای توصیف 
از  منظور  مثال،  برای  است.  شده  معرفی  می رود،  كار  به  آن ها  زیستگاه  یا  گیاهان 
و  می شود  گفته  گونه ای  چه  به  انحصاری  گونۀ  یا  شاخص  گونۀ  هرز چیست،  علف 
منطقۀ  چهار  سپس  می شود.  گفته  گیاهانی  چه  به  انگل  نیمه  یا  آهک دوست  گیاه 
رویشی ایران معرفی شده است: منطقۀ رویشی هیركانی )استان های گیالن، مازندران 
و گلستان(، منطقۀ رویشی خلیجی عمانی )نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 
و جنوب استان خوزستان(، منطقۀ رویشی زاگرسی )از سردشت آذربایجان غربی تا 
فیروزآباد فارس( و منطقۀ ایرانی-تورانی )فالت مركزی و شرق ایران(. این مقدمه با 

توضیحی دربارۀ ضرورت كاربرد نام علمی گیاهان به پایان می  رسد.
بهتر بود نویسنده اطالعاتی دربارۀ خود گیاه و به ویژه رده بندی گیاهان در مقدمه 
می آورد. این كه گروه های اصلی گیاهان كدام اند )گیاهان گلدار، مخروطیان، نهان زادان 
آوندی و خزگیان( و این كه گیاه شناسان چگونه از ویژگی های رویشی و زایشی و شکل 
برگ، گل، میوه و دانه برای شناسایی گیاهان بهره می گیرند. اما اسکندری ترجیح 
به   4 ضمیمۀ  بیاورد.  كتاب  پیوستی  بخش های  در  را  اطالعات  این  كه  است  داده 
ریخت شناسی گیاه، ضمیمۀ 5 به بخش های گل، ضمیمۀ 6 به پهنک برگ ها، ضمیمۀ 
7 به گل آذین ها، ضمیمۀ 8 به جام گل های منظم، ضمیمۀ 9 به شیوه های مختلف 
و ضمیمۀ  میوه  انواع  معرفی  به  برگ ها، ضمیمۀ 11  آرایش  به  رویش، ضمیمۀ 10 
12 به رده بندی گیاهان اختصاص دارد. اگر كتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران را 
راهنمای میدانی بدانیم، بخشی از این اطالعات باید در مقدمه می آمد و در متن كتاب 
نیز به آن ها اشاره می شد تا كاربران راهنمای میدانی بتوانند برخی از گیاهان را به 

كمک عکس ها و چنین اطالعاتی شناسایی كنند.
بخش اصلی كتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران شامل 9 فصل است. هفت فصل 
كتاب بر پایۀ رنگ گل های گیاهان تقسیم بندی شده است، یعنی گیاهانی كه گل های 
كه گل های سفید  گیاهانی  و  در یک فصل  باشند،  كه  خانواده ای  هر  از  دارند،  آبی 
دارند، در فصلی دیگر جای گرفته اند. دو فصل دیگر كتاب، یکی به درختان و یکی 
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به سرخس ها و وابستگان آن ها اختصاص یافته است. خزه گیان )ساده ترین گیاهان(، 
قلم  با  آشنایی  برای  شده اند.  معرفی  جداگانه  ضمیمۀ  سه  در  قارچ ها  و  گلسنگ ها 
اسکندری چند معرفی او از برخی گیاهان شگفت انگیز ایران در این جا آورده می شود.

نمونۀ 1
عروس سنگ

Dionysia curviflora )Primulaceae(
گیاه بالشتکی به طول تا 60 سانتی متر از ارتفاعات مركزی كشور گزارش شده است.

عکس: استان یزد، شهرستان تفت، كوهستان شیركوه )اردیبهشت ماه(.

نمونۀ 2
همیشگی، فندقک

Sempervivum iranicum )Crassulaceae(
گیاهی علفی با برگ های قاشقی گوشتی به ارتفاع تا 30 سانتی متر كه در كوه های 

البرز مركزی می روید.
عکس ها: استان مازندران، جادۀ چالوس، مرزن  آباد، روستای دلیر )تیرماه(.

نمونۀ 3
اللۀ كوهی زرد

Tulipa montana )Liliaceae(
گیاهی با گل های قرمز و زرد به ارتفاع تا 40 سانتی متر كه در كوه های البرز مركزی 

و شرقی و الوند می روید.
عکس: استان تهران، منطقۀ سنگان، امامزاده داوود )اردیبهشت ماه(.

با توجه به این كه این گونه ها فقط در ایران شناسایی شده و انحصاری هستند، بهتر 
از صفحۀ  بسیاری  در  داده می شد.  توضیح  دقیق تر  آن  گیاه شناسی  ویژگی های  بود 
كتاب جای سفید برای نوشتن توضیح بیشتر وجود دارد. اكنون جلوه گری تصویرهای 
كتاب است كه نگاه خواننده را به سوی خود می كشاند. بیش از 650 عکس از گیاهان 
گل دار در متن اصلی كتاب و 34 قطعه عکس از سرخس ها و گیاهان نزدیک به آن ها، 
11 عکس از خزه گیان، 11 عکس از گل سنگ ها و 11 عکس از قارچ های ایران در 
پیوست های كتاب آمده است. بهتر بود برای توصیف گیاهان وقت بیشتری گذاشته 
می شد تا متن و تصویر به كمک هم راه را برای شناسایی گیاه هموار می كردند. آنچه 
را كه تصویر نشان نمی دهد، متن می تواند جبران كند و جایی كه متن از توصیف باز 

می ماند، تصویر توانایی جبران كاستی آن را دارد.
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یادداشتی بر یادداشت مؤلف
راهنمای میدانی  مانند دو  ایران  راهنمای میدانی گیاهان  چنان كه گفته شد كتاب 
دیگر، بر پایۀ رده بندی بخش بندی نشده است. نمی دانیم آیا این شیوه  به خوانندگان 
غیرمتخصص در شناسایی گیاهان كمک می كند یا نه. آیا نویسنده تجربه ای در این 
پیش  در  را  شیوه  این  كتاب  رنگارنگ  صفحه آرایی  برای  فقط  یا  است  داشته  باره 
آن ها  به  كتاب  پیش گفتار  در  باید  نویسنده  كه  است  چیزهایی  این ها  است.  گرفته 
اشاره می كرد. اما مجید اسکندری در پیش گفتار كتاب ترجیح داده به جای معرفی 
ویژگی های كتاب خود و رویکردی كه در دسته بندی اطالعات آن در پیش گرفته 

است، خوانندگان خود را نصیحت كند كه بیشتر به طبیعت احترام بگذارند.
بخش هایی از یاداشت مؤلف را بخوانیم:

بیایید به بوتۀ خاری كه پیش پایمان قرار گرفته لگد نزنیم، لحظه ای تأمل 
همین  دارد.  پندی  دارد،  پیامی  شاید  كنیم،  دقت  چهره اش  به  و  كنیم 
سنگ ها، همین گلسنگ ها، همین گل ها، همین برگ ها، همه و همه حرف 
دارند... حال كه به جهت تفریح و تفرج یا تحقیق به دامان طبیعت آمده ایم 
میزبان مان  اگر  است  شرمساری  باعث  هستیم،  طبیعت  عروس  میهمان  و 
بدون  و  شوق  با  كه  تعارفی  دست های  كنار  از  بی تفاوت  و  ننهیم  ارج  را 
چشم داشت، دراز كرده است، بگذریم. آشنایی با گل ها و گیاهان و تحسین 
زیبایی و آرایشی كه به خرج داده اند از جمله ملزومات یک میهمان فهیم 

طبیعت است.
به  نامه ای  شخصی،  وبالگ  خاطرات،  دفترچۀ  برای  شاید  زیبا  دل نوشتۀ  این 
دوستان، یادداشتی در روزنامه یا گفت وگو در هم نشینی ها مناسب باشند، اما جای 
گمان  نیست.  دیگر  علمی  كتاب  هر  یا  میدانی  راهنمای  كتاب  پیش گفتار  در  آن ها 
نکنیم اگر در كتاب ها جایی به عنوان یادداشت مؤلف در نظر گرفته می شود، نویسنده 

می تواند هرچه دلش خواست در آن جا بنویسد.
نویسنده باید در پیش گفتار كتاب به این مطالب بپردازد:

1- كتاب به چه موضوع ها و مطالبی پرداخته است؟ )مروری كوتاه بر كتاب(
2- كتاب با چه هدف هایی نوشته شده و برای چه مخاطبانی مناسب تر است؟

3- كتاب با چه روندی پدید آمده و چه دشواری هایی بر سر راه تولید آن بوده است؟ 
4- اگر كتاب ساختار خاصی دارد، بهتر است خوانندگان چگونه آن را بخوانند؟
5- چه كسانی در پیدایش این كتاب به او كمک كرده اند و چه كمکی كرده اند؟

پاسخ برخی از این پرسش ها را در پیش گفتار كتاب اسکندری می یابیم، اما برخی 
پرسش هایمان بی پاسخ می ماند یا پاسخ كاملی ندارد. پیش گفتار كتاب فرصتی برای 
نویسنده است كه كتاب خود را برای خوانندگان معرفی كند و آن ها را برای خواندن 
كتاب آماده كند. پیش گفتار خوب می تواند توجه مراجعان به كتاب فروشی را برای 
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از خواندن  می توانند پس  كتاب  فروشندگان  كند.  آن جلب  و خواندن  كتاب  خرید 
پیش گفتار نویسنده، مراجعان به كتاب فروشی ها را بهتر با كتاب آشنا كنند. پس باید 
برای نوشتن پیش گفتاری كه می تواند كاركردهای بسیاری داشته باشد، بیش از پیش 
نمونه های خوب  باشد. خواندن  نباید خیلی طوالنی  پیش گفتار  البته  بگذاریم.  وقت 

خارجی می تواند راهنمای ما در نوشتن پیش گفتار باشد.
اسکندری در یادداشت كتاب خود اذعان كرده كه منابع گیاه شناسی ایران به وفور 
توسط استادان و پژوهشگران این رشته به صورت كتاب های تخصصی و مقاالت علمی 
منتشر شده و در اغلب كتابخانه های كشور موجود است. پس باید پرسید چرا كتاب او 
بخش کتاب نامه ندارد! بی گمان اسکندری گیاه شناس میدانی باتجربه  است، اما بخشی 
از دانش گیاه شناسی او برگرفته از آثاری است كه فراموش كرده از آن ها یاد كند. او 
باید به رسم سپاس گذاری برخی از این آثار را در كتاب نامه معرفی می كرد و با این 
كار به كتاب خود اعتبار بیشتری می بخشید. اگر یکی از خوانندگان عالقه مند خواست 
ایران اطالعات بیشتری به دست آورد، كتاب نامۀ كتاب اسکندری  تا دربارۀ گیاهان 

می توانست به او كمک كند.

گام هایی ستودنی
انتشار راهنمای میدانی جانوران و گیاهان ایران، گام هایی  با  انتشارات ایران شناسی 
این  شگفت انگیز  طبیعت  از  ایرانیان  آگاهی  افزایش  راستای  در  ارزشمند  و  بزرگ 
با  بدون تصویر  و  تولید كتاب تک رنگ  كار  است. در كشوری كه  برداشته  سرزمین 
دشواری های بسیاری همراه است، تولید كتاب چهاررنگ با این همه تصویر فقط از 
دست كسانی برمی آید كه به راستی ایران را دوست دارند. كاری كه گاه سازمان های 
ایران به سرزمین  با عشق جوانان  از پس آن برنمی آیند،  عریض و طویل كشورمان 
نیاكانی به سرانجامی نیکو می رسد و مایۀ افتخار می شود. هدف از نوشتن این مقاله 
فقط معرفی سه راهنمای میدانی ایران شناسی بود و اگر برخی كاستی های آن برشمرده 
»این مجموعه كامل  ناشر كه گفته است:  بود به درخواست خود  شد، فقط پاسخی 
نخواهد شد، مگر با انتقادها و پیشنهادهای شما گرامیان«. این ها تجربه های آغازین ما 
در كار تولید كتاب بومی است و از كاستی های اندک آن ها می توان چشم   پوشی كرد. 
می شوند،  منتشر  بسیار  نادرستی ها  و  كاستی ها  با  ترجمه ای  كتاب های  حالی كه  در 
تولید چنین كتاب های تألیفی-پژوهشی با كمترین غلط های علمی، زبانی و چاپی، 
بیشتر به یک معجزه می ماند و اگر شگفت زده شویم، چیز شگفتی نیست كه به راستی 

جای شگفتی است.


