تالشجوانانایرانیبرایمعرفیشگفتیهایسرزمینمادری
نگاهی به سه راهنمای میدانی انتشارات ایرانشناسی
●●حسن ساالری
کارشناس ارشد زیستشناسی

چکیده
انتشـارات ایرانشناسـی بـا تولیـد سـه راهنمـای میدانـی دربـارۀ پروانههـای ایـران،
خزنـدگان و دوزیسـتان ایـران و برخـی از رایجتریـن گیاهـان ایـران ،گامـی بـزرگ
در راه معرفـی سـرمایهها و شـگفتیهای طبیعـی ایـران برداشـته اسـت .ایـن کار
بـزرگ بـا همراهـی گروهـی از پژوهشـگران و عکاسـان جـوان ایرانـی به بار نشسـته
و مـورد توجـه پژوهشـگران خارجـی قـرار گرفته اسـت .در کتـاب راهنمـای میدانی
پروانههـای ایـران 200 ،گونـه از  406گونـه پروانـۀ شناسـایی شـده در ایـران و در
راهنمـای میدانـی خزنـدگان و دوزیسـتان ایـران ،همۀ گونههـای ایرانی ایـن دو رده
از جانـوران معرفـی شـد ه اسـت .در کتـاب طبیعتگـردی بـا گیاهـان ایـران700 ،
عکـس از گونههـای بومـی و برخـی گونههـای وارداتـی گنجانـده شـده اسـت تـا
طبیعتدوسـتان ایرانـی بـا آگاهـی بیشـتر در طبیعـت ایـران گام بگذارنـد .بیگمان
شناسـاندن گونههـای جانـوری و گیاهـی و معرفی زیسـتگاههای جایجـای ایران به
عمـوم مـردم ایـران ،اثربخشتریـن راهکار بـرای حفظ این تنوع زیسـتی اسـت ،زیرا
«دانـش ،درک و نگرانـی را بـا خود مـیآورد» .تولید کتابهای مرجع دربـارۀ جانوران
و گیاهـان ایـران بهویـژه ایـن سـه کتـاب راهنمـای میدانـی را میتوان گامـی بزرگ
در همیـن راسـتا بهشـمار آورد.
کلیدواژگان
راهنمای میدانی ،خزندگان ،دوزیستان ،پروانهها ،طبیعتگردی ،ایران ،ایرانشناسی،
عکاسی طبیعت
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■عنوان :پروانههای ایران ،راهنمای میدانی

نویسنده :علیرضا نادری

ویراستار ادبی :ثریا بابایی

مشخصات چاپ :تهران :ایرانشناسی  ،چاپ اول 1391

مشخصات ظاهری :جلد شومیز ،قطع پالتویی272 ،ص ،رنگی
شمارگان 5000 :نسخه

بها 300000 :ریال
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درآمد
بیش از  18.000گونه پروانه در جهان شناسایی شده که  406گونه از آنها در ایران
یافت شده است .سهم بهرهمندی ایران از اینجانوران ظریف و زیبا 2/25 ،درصد کل
پروانههای جهان است .در نگاه نخست ممکن است این سهم بسیار ناچیز به نظر آید،
اما در نظر بگیرید که در سراسر قارۀ اروپا حدود  450گونه پروانه شناسایی شده
است .بنابراین ،سهم ایران نیمهخشک نزدیک به سهم قارۀ سبز جهان است .اکنون
این حقیقت را هم در نظر بگیرید که هفتاد تا هشتاد گونه از پروانههای یافت شده در
ایران ،بومی انحصاری این سرزمین است ،یعنی فقط در ایران یافت میشود .جای آن
است که بپرسیم ما ایرانیان تا چه اندازه با این میراث طبیعی خود آشناییم و نادانسته
چقدر به آن آسیب زدهایم.
بیش از  9000گونه خزنده در جهان زندگی میکنند که  225گونه از آنها در
ایران یافت میشود .با اینکه سهم ایران از کل خزندگان جهان حدود  2/5درصد
است ،ایران آمارهایی شگفتانگیز دربارۀ خزندگان دارد .برای مثال ،از  180گونه
«گکو» که در خانوادۀ گکوهای انگشت برگی جای دارند 10 ،گونه در ایران یافت
میشود که  8گونه ،انحصاری ایران است و  2گونه فقط در کشورهای همسایۀ ایران
دیده شدهاند .اینجانوران به دلیل ساختار ویژۀ کف دست و پای خود میتوانند از
سطحی به صافی شیشه باال بروند .از  6گونه الکپشت دریایی که در دریاهای گرم
سراسر جهان یافت میشوند 5 ،گونه در خلیج فارس و دریای عمان دیده شده که 2
گونه در ساحل ایران تخمگذاری میکنند.
تاکنون بیش از  300.000گونه گیاه در سراسر جهان شناسایی شده که بیش از
 8.000گونه از آنها بومی ایران است .سهم ایران از کل گونههای گیاهی فقط حدود
 2/6درصد است ،اما در همین سهم به ظاهر ناچیز 1.500 ،گونۀ انحصاری و 400
گونۀ نادر قرار دارد .پس حدود  18درصد گیاهان ایرانی انحصاری این سرزمین است،
یعنی در دیگر جاهای جهان یافت نمیشود .اما چقدر دربارۀ گیاهانی که انحصاری
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■عنوان :طبیعتگردی با گیاهان ایران ،راهنمای میدانی

نویسنده :مجید اسکندری

ویراستار ادبی :مهری تقیپور

مشخصات چاپ :تهران :ایرانشناسی  ،چاپ اول 1393

مشخصات ظاهری :جلد شومیز ،قطع پالتویی396 ،ص ،رنگی
شمارگان 3000 :نسخه

بها 450000 :ریال
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ایران است پژوهش کردهایم؟ چه مواد ناشناختهای را در آنها شناسایی کردهایم و
چه داروهایی را بر پایۀ آن مواد ساختهایم؟ یا چه کاربرد صنعتی و خوراکی برای آنها
پیدا کردهایم؟ باز هم باید پرسید :ما ایرانیان تا چه اندازه با این میراث طبیعی خود
آشناییم و نادانسته چقدر به آن آسیب زدهایم؟
با در نظر داشتن تنوع زیستی کمنظیر ایران که گوشهای از آن را با چند آمار
شگفتانگیز از دنیای پروانهها ،خزندگان و گیاهان ایران بازتاب دادیم ،باید بپرسیم که
ما برای حفظ این تنوع زیستی چه باید بکنیم .بیگمان شناساندن گونههای جانوری و
گیاهی و معرفی زیستگاههای جایجای ایران به عموم مردم ایران ،شاید اثربخشترین
راهکار است .همۀ آگاهان و عالقهمندان به ایران باید به هر شیوهای که مهارت دارند،
به این کار ارزشمند بپردازند :عکاسان با گرفتن عکسهای زیبا ،روزنامهنگاران با
نوشتن مقالههای هوشیارکننده ،نویسندگان سادهنویس با نوشتن کتابهای خواندنی
و مستندسازان با ساخت مستندهای چشمنواز .اما پایۀ همۀ این کارها ،تولید کتابهای
مرجع دربارۀ جانوران و گیاهان ایران است و کتابهای راهنمای میدانی انتشارات
ایرانشناسی را میتوان گامی بزرگ در همین راستا بهشمار آورد.
راهنمای میدانی پروانههای ایران
کتاب راهنمای میدانی پروانههای ایران نوشتۀ علیرضا نادری (متولد ،)1352
دانشآموختۀ مهندسی کشاورزی ،است .او از سال  1381سرپرست بخش ردهبندی
«بندپایان» دفتر موزۀ تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیطزیست ایران است.
نادری بیش از  400گونه پروانه از ایران گردآوری کرده و  1600گونه پروانه از
دیگر جاهای جهان به مجموعۀ شخصی خود افزوده است .او  14گونه و زیرگونۀ
ناشناخته را معرفی و به افزودهشدن  DNAبرخی از پروانههای ایران به کتابخانۀ
بارکد زندگی ( )Barcode of Lifeکمک کرده است .نادری بخشی از دستاوردهای سه
دهۀ از زندگی پژوهشی خود را با همراهی انتشارات ایرانشناسی در کتابی تصویری
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■عنوان :خزندگان و دوزیستان ایران ،راهنمای میدانی

نویسنده :کامران کمالی

ویراستار ادبی :مهری تقیپور

مشخصات چاپ :تهران :ایرانشناسی  ،چاپ اول 1392

مشخصات ظاهری :جلد شومیز ،قطع پالتویی368 ،ص ،رنگی
شمارگان 3000 :نسخه

بها 420000 :ریال
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برای عالقهمند به ایران و طبیعت شگفتانگیز آن عرضه کرده است .کتاب او شامل
عکسهایی از  200گونه از پروانههای ایران با توصیفی دقیق از هر گونه است .بیشتر
عکسها را ایشان در جریان سفرهای خود به جایجای ایران فراهم کرده و بخش
دیگری از عکسها را از محمدرضا احسانی و چند طبیعتدوست دیگر هدیه گرفته
است.
راهنمای میدانی ( )Field Guideبه کتاب دارای تصویر گفته میشود که برای
شناسایی گیاهان و جانوران و آثار طبیعی میتوان آن را بهآسانی به همراه داشت .پیش
از این ،اصطالح  Field Guideرا به صورت «راهنمای صحرایی» ترجمه میکردند که
برابرنهاد مناسبی نبود ،زیرا ممکن است یک راهنمای میدانی دربارۀ گیاهان جنگلی
یا دریایی باشد .بر پایۀ گفتوگویی که علیرضا نادری ،نویسندۀ کتاب راهنمای میدانی
پروانههای ایران با خبرگزاری ایبنا (در  ۲۸مرداد  )۱۳۹۱داشته ،به نظر میرسد که
اصطالح مناسبتر «راهنمای میدانی» نخستینبار در کتاب ایشان به کار رفته است.
او در توضیح این اصطالح گفته است« :این اصطالح برای کتابهایی به کار میرود
که بتوان در عرصه و محل کار آن را در دست گرفته و از آن استفاده کرد .برخالف
اطلسها که معموال بزرگ و سنگین بوده و مناسب مطالعۀ میدانی نیستند ،استفاده
از راهنماهای میدانی ساده است» .به گفتۀ نادری در ایران تاکنون راهنمایی میدانی
درباره حشرهها تولید نشده و کتاب راهنمای میدانی پروانههای ایران ،نخستین اثر در
زمینۀ راهنمای میدانی حشرههای ایران است.
کتاب راهنمای میدانی پروانههای ایران یک بخش مقدماتی با عنوان کلیات و
پنج فصل دارد و هر فصل آن به معرفی گونههای یکی از خانوادههای پروانههای
ایران میپردازد .در بخش کلیات این کتاب مطالبی دربارۀ ردهبندی پروانهها،
شکلشناسی پروانهها ،چرخۀ زندگی ،اکولوژی و رفتار ،محلهای پیداکردن پروانهها،
چگونگی مطالعۀ پروانهها ،تهدیدات و حفاظت از پروانهها ،باغ پروانهها و خانۀ آنها و
پروانهنگری در ایران آمده است .این مطالب هم آموزنده و پیشنیاز مطالب دیگر کتاب
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هستند و هم از نکتههای جالب بهرهمندند .برای مثال ،همچنانکه دربارۀ زیستگاهها و
رفتارهای پروانهها میخوانیم به این مطلب برخورد میکنیم که برخی از آنها بسیار
قلمروطلب هستند و با پرواز بر فراز بلندترین نقطۀ زیستگاه از قلمرو خود محافظت
میکنند و گاه به جانورانی بزرگتر از خود و حتی انسان یورش میبرند.
اما بخش ضروری کلیات با اندکی کلیگویی آغاز میشود ،چنانکه اطالعات آن نه
چندان دقیق است که به کار متخصصان بیایید و نه چندان ساده که برای خوانندگان
عمومی مناسب باشد .اینکه در ردهبندی پروانهها نه تنها به صفات ظاهری بلکه به
مراحل مختلف زندگی ،شکل ژنیتالیا ،شمارش کروموزومها ،توالی رشتههای  DNAو
بارکدینگ توجه میشود ،به کار خوانندگان غیرمتخصص نمیآید و اشاره به آن برای
متخصصان ضرورت ندارد .بهتر بود که نویسنده به این کلیگوییها نمیپرداخت و
بخش کلیات را چنین آغاز میکرد :پروانههای از ردۀ حشرهها هستند و این رده به
چند راسته تقسیم میشود که یکی از آنها پولکباالن است .از آنجا که نویسنده در
این کتاب فقط به پروانهها ( )Butterflyپرداخته است ،بهتر بود تفاوت آنها با بیدها
یا شبپرهها ( )Mothرا برای خوانندگان توضیح میداد .بهویژه که تعداد گونههای
شبپرهها بسیار بیشتر از گونههای پروانههاست و برخی از آنها شباهت بسیاری به
پروانهها دارند.
این کتاب پنج فصل دارد که هر کدام به یکی از پنج خانوادۀ پروانههای ایران
اختصاص یافته است .برای هر خانواده یک نماد رنگی در نظر گرفته و صفحههای هر
فصل را با نواری به همان رنگ از صفحههای دیگر فصلها متمایز کردهاند .برای مثال،
خانوادۀ  Hesperiidaeبه رنگ قهوهای روشن و خانوادۀ  Lycaenidaeبه رنگ آبی
نفتی مشخص شده است .در آغاز هر فصل ،مطلبی کوتاه در معرفی خانواده و معرفی
زیرخانوادههای آن آمده است .سپس گونههای شاخص هر خانواده معرفی میشوند و
این معرفی در چارچوبی مشخص انجام میشود :نام علمی ،پراکنش جهانی ،پراکنش
در ایران ،توصیف دربارۀ برخی ویژگیهای ظاهری و رفتاری و معرفی زیستگاه،
تصویرهایی از پروانه و کلیدشناسایی شامل طول بال جلو .دورۀ پرواز ،گیاه میزبان،
گونۀ مشابه و وضعیت فراوانی پروانه .بنابراین ،به نظر میرسد که اطالعاتی جامع
دربارۀ هر گونه و در مجموع ،اطالعاتی کامل دربارۀ  200گونه از پروانههای ایران در
این کتاب آمده است.
تصویرهای کتاب با برچسبهای ( )labelsدقیق به ابزاری مناسب برای شناسایی
پروانهها تبدیل شده است .برای مثال ،در صفحۀ  33برای عکس پروانهای با نام علمی
 Erynnis marloyiاین برچسبها نوشته شده است :پوشش پولکهای نقرهای ،نوار
پهن مشکی ،نوار نقرهای واضح و بال زیرین قهوهای یکدست .در صفحۀ  183برای
عکسی از پروانهای با نام علمی  Coenonympha arcaniaاین برچسبها نوشته شده
است :بخش داخلی بال قهوهای-شکالتی ،لکۀ سفید زیر خالهای زیر رأسی ،نوار
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پهن سفید شکسته ،لکههای چشمی با اندازههای متفاوت .هر یک از این برچسبها
با خط به یکی از بخشهای بال این پروانه مرتبط شدهاند .این برچسبها نه تنها به
پژوهشگران برای شناسایی پروانه کمک میکند ،بلکه به خوانندگان یادآور میشود
که باید به جانداران با دقت بنگرند تا مشاهدۀ علمی داشته باشد و بتوانند آنها را
دقیق توصیف کنند.
به عنوان نمونهای از نگارش آقای نادری ،توصیف ایشان از یکی از پروانههای
انحصاری ایران در اینجا میآید:
ســـال اول ،شماره  3و 4
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Lycaena lamponides

پراکنش جهانی :ایران
پراکنــش در ایــران :نواحــی حاشــیهای بیابانهــای مرکــزی کشــور از
شــمال خراســان ،اســتان تهــران تــا کرمــان و سیســتان و بلوچســتان.
طول بال جلو 16-20 :میلیمتر
دورۀ پرواز :اردیبهشت تا مهر در دو نسل
ً
گیــاه میزبــان :نامعلــوم ،احتمــاال گونههایــی از کاله میرحســن
()Acantholimon spp.
گونۀ مشابهL. lampom :
وضعیــت :پروانــهای اســت بســیار کمیــاب و تکپــرواز .و چــرای بیرویــه
در رونــد کاهــش جمعیــت آن نقــش بهســزایی داشــته اســت.
این پروانه پروازی سریع دارد و معموالً پس از پروازی کوتاه روی زمین برهنه
یا گیاهان نشسته و پس از استراحتی کوتاه ،دوباره به پرواز درمیآید .زیستگاه
آن دامنههای تپهای و کوهستانی پوشیده از سنگریزه و پوشش گیاهی فقیر
عمدتاً گونههای بالشتکی و خاردار ،از ارتفاع  1200تا  2400متری است.
زودپرواز است و معموالً زودتر از سایر گونههای همجنس خود در زیستگاهش
ظاهر میشود ،گاه در صورت شرایط مساعد ،نسل دومی نیز در پاییز ظاهر
میشود که دارای ظاهری نسبتاً متفاوت و جثهای کوچکتر است .پروانۀ بالغ از
شهد گلهای چوبک ( ،)Acanthophyllumپونه ( )Menthaو گونههایی از تیرۀ
کلم ( )Brassicaceaeتغذیه میکند .الرو آنها با مورچهها همزیست است.

در این متن کوتاه دستکم سه شگفتی نهفته است .یکم ،اینکه در حاشیۀ
بیابانهای مرکزی ایران یکی از پروانههای انحصاری ایران یافت میشود .دوم ،این
پروانه اگر شرایط مناسب باشد ،هر سال دو نسل از خود به جای میگذارد ،یعنی در
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دو فصل سال تخمریزی میکند .سوم ،الرو این پروانه ،یعنی حالت کرمیشکل آن،
با مورچه رابطۀ همزیستی دارد .فقط ای کاش آقای نادری برای خوانندگان توضیح
میداد که این رابطۀ همزیستی چگونه است .ای کاش ایشان یک کار دیگر هم انجام
میدادند و آن نامگذاری فارسی برای پروانههای ایران به ویژه گونههای انحصاری
است .فرض بگیرید بخواهید همین پروانۀ شگفتانگیز را به یکی از دوستان خود
معرفی کنید .ممکن است برای بسیاری به خاطر سپردن و به یاد آوردن نام علمی
این پروانه  Lycaena lamponidesدشوار باشد؛ چه یک نام فارسی مناسب را آسانتر
میتوان به حافظه سپرد.
نامگذاری فارسی برای پروانههای ایران ،دشواریهایی دارد و به گفتوگوهایی میان
پروانهشناسان و شاید کمک استادان زبان فارسی نیاز دارد .با این همه ،کاری ضروری
است و به ارتباط میان خوانندگان عمومی و دانش پروانهشناسی کمک میکند .اگر
پروانهای با نام علمی  Anthocharis carolinaeفقط در استان گلستان و کمی اینسوتر
یا آنسوتر یافت میشود ،آیا نمیتوان آن را پروانۀ گلستانی یا پروانۀ هیرکانی نامید؟
پروانهای که در فریدونشهر کشف شده و نام علمی آن Polyommatus fereiduna
است را نمیتوان پروانۀ فریدونی نامید؟ پروانهای با نام علمی  Erebia iranicaرا
نمیتوان ایریبیای ایرانی نامید؟ نمیشود پروانهای با نام علمی Melanargia larissa
را که افزون بر ایران در آسیای صغیر ،ارمنستان ،آذربایجان و عراق یافت میشود،
پروانۀ الریسا نامید ،یعنی به نام منطقۀ باستانی الریسا که به نظر میرسد نخستین
بار در آنجا شناسایی شده است؟
برخی کاستیهای ساختاری
در کتاب راهنمای میدانی پروانههای ایران پیش از بخش کلیات چند بخش کوتاه
دیگر آمده که در انتخاب عنوان و ترتیب چیدن آنها اندکی کمدقتی رخ داده است.
پس از صفحۀ شناسنامه ،سخن ناشر آمده و سپس یاداشت مؤلف را میخوانیم.
نویسنده در یادداشت خود به پیشینۀ نوشتن کتاب دربارۀ پروانهها اشاره کرده و
برخی از ویژگیهای کتاب خود را برشمرده است .پس از یاداشت مؤلف ،مطلبی ذیل
عنوان «مقدمه» از وازریک نظری و چند جمله از سه پژوهشگر خارجی در معرفی
نویسندۀ کتاب و ویژگیهای اثر او آمده است .این مطالب که  Forewordکتاب
بهشمار میآیند ،باید پیش از سخن نویسنده ( )Prefaceبیایند .هدف از نوشتن
 Forewordاین است که اثر نویسنده را مهم و ارزشمند جلوه دهند.
برابرنهاد مناسب برای  Forewordدر زبان فارسی میتواند درآمد یا دیباچه باشد.
درآمد در لغتنامۀ دهخدا چنین تعریف شده است« :ابتدای سخن که در گرفتن
مجلس گوینده و جلب توجه حاضران بدو سخت مؤثر است» .دیباچه نوعی جامۀ
ابریشمین بوده و «جامهای است نیمچه از دیبای خسروانی مکلل که پوشش خاصۀ
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پادشاهان عجم بودی ،آن را بر باالی جامههای دیگر پوشیدندی و در هیچ پوشش
چندان تکلف نکردندی که در دیباچه ،زیرا که آن یکی از عالمات پادشاهی است».
به همین دلیل شاعران مدح شخصیتهای نامدار را در آغاز دیوان خود میگذاشتند
تا زینت و اعتبار کتابشان باشد ،چنانکه سعدی گوید« :علیالخصوص که دیباچۀ
همایونش ،به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است».
پــس از بخــش درآمــد بــه فهرســت کتــاب میرســیم و پــس از فهرســت
بــا مطلبــی دیگــر ذیــل عنــوان «پیشگفتــار» روبــهرو میشــویم .در اینجــا
میخوانیــم کــه تاکنــون چنــد گونــه پروانــه در جهــان و ایــران شناســایی شــده
اســت و چــه ویژگیهــای جغرافیایــی و اقلیمــی باعــث شــده کــه کشــور ایــران از
تنــوع زیســتی چشــمگیری در زمینــۀ پروانههــا برخــوردار باشــد .ایــن مطالــب را
نمیتــوان ذیــل عنــوان پیشگفتــار بــه مثابــۀ برابرنهــاد  Prefaceمطــرح کــرد .در
پیشگفتــار کــه همــان ســخن مؤلــف اســت ،نویســنده میتوانــد دربــارۀ پیشــینۀ
تولیــد کتابهایــی در همــان موضــوع کتــاب خــود بنویســید و بگویــد کــه کتابــش
چــه ویژگیهایــی دارد .او میتوانــد بنویســد کــه محتــوای کتــاب بــه چــه شــیوهای
فراهــم شــده و هنــگام خوانــدن کتــاب بــه چــه چیزهایــی بایــد بیشــتر دقــت کــرد.
برپایــۀ محتــوای بخــش کلیــات کــه پیشتــر آن را مــرور کردیــم ،میتوانیــم
بگوییــم کــه ایــن بخــش در واقــع مقدمــۀ کتــاب اســت .پــس بهتــر بــود کــه
نویســنده مطالبــی را کــه دربــارۀ پروانههــا ذیــل عنــوان پیشگفتــار آورده
اســت در دل همیــن بخــش جــای م ـیداد .اکنــون یــک ســخن مؤلــف پیــش از
فهرســت مطالــب و ســخن دیگــر او ذیــل عنــوان پیشگفتــار پــس از فهرســت
مطالــب آمــده اســت ،امــا مطالــب ایــن «پیشگفتــار» بــه محتــوای مقدمــۀ کتــاب
نزدیکتــر اســت تــا ســخن مؤلــف .بهطــور خالصــه ،نویســنده بایــد در مقدمــۀ
کتــاب ( )Introductionبــه مطالبــی دربــارۀ موضــوع کتــاب بپــردازد کــه پیشنیــاز
خوانــدن دیگــر مطالــب کتــاب اســت .حــال آنکــه پیشگفتــار ( )Prefaceمطالبــی
دربــارۀ کتــاب اســت.
دیگـر کاسـتیهای سـاختاری کتـاب را در بخشهـای پایانی کتـاب میتوان دید
کـه برجسـتهترین آنهـا نبـود بخشـی بـه نـام کتابنامـه اسـت .در اینکـه بیشـتر
اطالعـات ایـن کتـاب دسـتاورد سـالها تجربـۀ نویسـنده در جسـتوجو در طبیعت
ایـران اسـت شـکی نیسـت امـا بیگمـان ایشـان از برخـی منابـع خارجـی و برخـی
منابـع داخلـی بـرای افزایـش آگاهی خود بهـره بردهاند .از یادداشـت مؤلـف میدانیم
کـه دکتـر وازریـک نظـری کتـاب پروانههای ایـران را در  1383منتشـر کرده اسـت
و از درآمـدی کـه دکتـر نظـری بـر کتـاب علیرضا نـادری نوشـته اسـت میدانیم که
نویسـندۀ کتـاب راهنمـای میدانـی پروانههای ایران ،دسـتکم  13مقالـه در مجالت
معتبـر دربـارۀ پروانههـای ایـران منتشـر کردهانـد .اگـر کوشـشهای حشرهشناسـان
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بـرای شناسـایی برخـی از پروانههـای ایـران را هـم بـه یـاد بیاوریـم ،بایـد گفـت که
بخـش کتابنامـه از بخشهـای ضـروری ایـن کتـاب اسـت کـه از دیـد نویسـنده و
ناشـر افتاده اسـت.
نمایـۀ پروانههـا و نمایـۀ گیاهـان میزبـان بـه دقـت تنظیـم شـده و در پایـان
کتـاب فهرسـت همـۀ پروانههـای شناسـایی شـده در ایـران آمـده اسـت .ایـن کتاب
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 کتـاب گیاهشناسـی ضـروری باشـند ،امـا در کتـاب پروانهشناسـی کـه در متن
آن نـام علمـی گیاهـان میزبـان آمـده اسـت ،ضرورتی بـه فهرسـت نامهـای گیاهان
بـه صورت فارسی-انگیسـی یـا انگلیسی-فارسـی وجود نـدارد .بخـش واژهنامۀ کتاب
کـه بایـد توضیـح اصطالحـات بـه کار رفتـه در کتاب باشـد ،گاه بـه فرهنـگ دوزبانه
شـباعت پیـدا میکنـد .بـرای مثال ،بخشـی از آنهـا در اینجـا میآید .بـال،Wing :
پـا ،Leg :تخـم  ،Eggسـر ،Head :گشـتزنی.Patrolling :
راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران
کتــاب راهنمــای میدانــی خزنــدگان و دوزیســتان ایــران نوشــتۀ کامــران کمالــی
(متولــد  ،)1358دانشآموختــۀ مهندســی منابــع طبیعــی و علــوم محیطزیســت
بــا درجــۀ کارشناســی ارشــد اســت .او بــا کمــک هوشــنگ ضیایــی ،از پیشــگامان
معرفــی جانــوران ایــران ،بــه عرصــۀ پژوهشهــای میدانــی در زمینــۀ خزنــدگان
و دوزیســتان گام نهــاد و در ایــن راه از همــکاری امیــد مظفــری بهرهمنــد شــد.
کمالــی در طــرح نخســتین اطلــس خزندگان ایــران نقش داشــته ،از ســال  1381در
دورههــای آمــوزش راهنمایــان طبیعتگــردی فعالیــت کــرده و مدیرعامــل مؤسســۀ
مطالعــات خزنــدگان و دوزیســتان ایــران اســت .کمالــی بخشــی از دســتاوردهای دو
دهــه از زندگــی پژوهشــی خــود را بــا همراهــی انتشــارات ایرانشناســی در کتابــی
تصویــری بــرای عالقهمنــد بــه ایــران و طبیعــت شــگفتانگیز آن عرضــه کــرده
اســت .کتــاب او شــامل عکسهایــی از همــۀ خزنــدگان ( 225گونــه) و دوزیســتان
( 22گونــه) شناســایی شــده در ایــران همــراه بــا توصیــف دقیــق هــر گونــه اســت.
ن و بخــش دیگــری از عکسهــا را امیــد مظفــری و چنــد
بیشــتر عکسهــا را ایشــا 
طبیعتدوســت دیگــر فراهــم کردهانــد.
این کتاب یک مقدمه ذیل عنوان کلیات و دو بخش خزندگان و دوزیستان
دارد .بخش خزندگان به معرفی زیرراستههای مارمولکها ،مارها و کرمسوسمارها و
راستههای الکپشتها و کروکودیلها میپردازد .بخش دوزیستان به معرفی راستۀ
دوزیستان ُدمدار و دوزیستان بی ُدم اختصاص دارد .نویسنده در بخش کلیات نخست
به معرفی دوزیستان و سپس خزندگان پرداخته است ،شاید به این دلیل که دوزیستان
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از نظر تکامل بین ماهیها و خزندگان جای میگیرند .سپس چگونگی ردهبندی
دوزیستان و خزندگان ،زادآوری و تغذیه و حرکت و رفتارهای آنها به صورت مخلوط
با هم بیان شده است .آنگاه به روشهای مطالعۀ دوزیستان و خزندگان و به اهمیت
اینجانوران از نظر زیستمحیطی و پزشکی و جایگاه آنها در فرهنگ و تمدنهای
گوناگون اشاره شده است .مقدمۀ کتاب با مطالبی دربارۀ خطرهایی که جمعیت
دوزیستان و خزندگان را تهدید میکند به پایان میرسد .در مجموع ،کمالی مقدمهای
جامع و مختصر برای کتاب خود نوشته است.
بــرای آشــنایی خواننــدگان بــا نــگارش آقــای کمالــی بخشــی از مقدمــۀ کتــاب در
اینجــا آورده میشــود:
بسیاری از مردم به علت نداشتن اطالعات کافی و درست از دوزیستان و
خزندگان ،اقدام به کشتن آنها میکنند .مردم معتقدند که ُدم مارمولکها
سمی است یا سیانور را از هوا جذب میکند .آنها بر این عقیدهاند که
افتادن مارمولک به درون غذا باعث مرگ انسان میشود ،در حالیکه تقریباً
تمام سوسمارها و بیشتر مارها غیرسمی و بیخطر هستند .در بسیاری از
اقوام شکار دوزیستان و خزندگان به منظور تغذیه یا استفاده از اندامهای
آنها مرسوم است .اگر این بهرهبرداریها گسترده شود و بیشتر از حد
تحمل طبیعی باشد ،باعث کاهش جمعیت آنها میشود .از آن جمله
میتوان به الکپشتهای دریایی و بهویژه الکپشت پوزه عقابی اشاره کرد.

همچنانکه میبینید ،جمله ساده و روان است فقط نویسنده گاه دچار کلیگویی
شده است .منظور او از بسیاری از اقوام چیست؟ آیا اقوام ایرانی را میگوید؟ کدام اقوام
ایرانی قورباغه یا سوسمار میخورند؟! آیا منظورش اقوام خارج از ایران است؟ کدام
قومها؟ بهتر بود نویسنده این بخش را روشنتر و دقیقتر مینوشت.
دستهبندی مطالب در بخشهای اصلی کتاب بر پایۀ ردهبندی جانوران انجام شده
است .ردۀ خزندگان دارای چهار راسته است که سه راسته در ایران یافت میشود:
اسکوآماتاها ،الکپشتها و کروکودیلها .اسکوآماتاها (پولکپوشان) که دومین
راستۀ مهرهداران از نظر تعداد گونه است ،شامل سه زیرراستۀ مارها ،سوسمارها و
کرمسوسمارها است که گونههای بسیاری از سه زیر راسته در ایران یافت میشود.
زیرراستۀ سوسمارها (مارمولکها) در ایران دارای  10خانواده بوده که یکی از آنها
خانوادۀ آگاماها است .تا کنون  18گونه از این خانواده در ایران شناسایی شده است.
پس از مطالعۀ هفت صفحه از کتاب که خالصۀ آن در چند جمله در اینجا بازگو شد،
به معرفی نخستین گونه با نام سوسمار باغی هندی ( )Calotes versicolorمیرسیم.
این معرفی در چارچوب چند بخش کوچک همراه با متنی کوتاه و نمادها و نقشه
و عکس انجام شده است .برای معرفی این بخشها ،متن معرفی یکی از گونههای
انحصاری ایران در ادامه میآید.

تالش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتیهای سرزمین مادری

افعی شاخدار عنکبوتی

Spider-tailed Horned Viper

پراکنش جهانی :ایران
پراکنش در ایران :ایالم ،خوزستان ،کرمانشاه
افعــی شــاخدار ُدمعنکبوتــی در تپههــا و نواحــی مرتفــع بــا بســتر آهکــی
زندگــی میکنــد .در ســاعتهای گــرم تابســتان ،شــکافهای عمیــق
صخرههــای گچــی را بــه علــت خنــک و مرطوببــودن ترجیــح میدهــد.
معمــوالً بوتههایــی در کنــار النــۀ ایــن افعــی دیــده میشــود کــه از آنهــا
در وقتهــای خنــک روز ،ماننــد عصرهــا و صبــح زود ،بــه عنــوان کمیــنگاه
یــا محــل اســتراحت اســتفاده میکنــد .در زمــان احســاس خطــر ،صــدای
«هیسهیــس» از خــود تولیــد میکنــد .ســپس ســر و گــردن خــود را از زمیــن
بلنــد و بــدون هیچگونــه هشــداری بــه ســمت دشــمن حملــه میکنــد .کل
زمــان عمــل حملــه در ایــن مــار بســیار ســریع اســت و حتــی کمتــر از یــک
ثانیــه طــول میکشــد .ایــن مــار انتهــای ُدم خــود را طــوری حرکــت میدهــد
کــه شــبیه حرکــت یــک عنکبــوت اســت و از ایــن طریــق باعــث جلــب توجــه
طعمههــای خــود میشــود.
اندازه :طول کل  53و دم  6سانتیمتر است.
کلیــد شناســایی :دارای زوایــد رشــتهای و یــک جســم تخممرغــی شــکل
در انتهــای دم اســت.
زادآوری :نامشخص
وضعیت :این مار در ایران کمیاب است.
وضعیت حفاظتی :ملی غیرحمایتشدۀ عادی
تغذیه :پستانداران کوچک ،خرندگان و پرندگان کوچک
زمان فعالیت :روز
همچنانکه میبینید ،متن معرفی گونه با جملههایی ساده و کوتاه نوشته شده است ،اما
کاستیهایی در آن دیده میشود .برای مثال ،بخش نخست این جمله «کل زمان عمل
حمله در این مار بسیار سریع است و حتی کمتر از یک ثانیه طول میکشد» ،زاید و
نامناسب است و میتوان آن را چنین نوشت :کل زمان حملۀ این مار کمتر از یک ثانیه
طول میکشد .این جمله که «این مار انتهای ُدم خود را طوری حرکت میدهد که شبیه
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حرکت یک عنکبوت است و از این طریق باعث جلب توجه طعمههای خود میشود»،
نارسا به نظر میرسد .چنانکه در عکسهای صفحۀ  271کتاب دیده میشود ،نوک ُدم
این افعی دارای رشتهها و بخشی تخممرغی شکل است که از فاصلۀ دور ممکن است
شبیه عنکبوت به نظر برسند .گمان میرود که این مار با تکاندادن ُدم خود ،توجه
جانوران دیگر را به «عنکبوت دروغین» نوک شاخهمانند خود جلب میکند تا با حملهای
ناگهانی آنها را شکار نماید .این جمله «وضعیت :این مار در ایران کمیاب است» .را
میتوانستند مانند بخشهای دیگر خالصه بنویسند :وضعیت :کمیاب.
کتاب خزندگان و دوزیستان ایران دومین کتاب از مجموعۀ راهنمای میدانی
انتشارات ایرانشناسی است .این کتاب نسبت به کتاب قبلی همین ناشر ،دقیقتر و
پربارتر است و میتواند مایۀ افتخار ما ایرانیان باشد که چنین کتابی را در کشورمان
تولید کردهایم .پس باید پرسید که چرا مورد توجه داوران کتاب سال قرار نگرفته
است! کتابی که به گفتۀ استیون سی .اندرسون ،پیشگام خزندهشناسی در ایران،
«نخستین راهنمای فراگیر اینجانوران در زبان فارسی است» و «خدمتی بزرگ به
دانشجویان ،کارمندان پارکهای ملی ،مناطق حفاظت شده و بازدیدکنندگان است».
چرا از دید کارشناسان ،کتابدوستان ،روزنامهنگاران و رسانههای کاغذی ،دیجیتالی و
تصویری پنهان مانده و در معرفی آن کوتاهی شده است؟ چرا صدا و سیما نباید برای
معرفی پدیدههای خوب در زمینۀ کتاب برنامه بسازد؟ چرا روزنامهنگاران برای چنین
آثاری جریان خبری نمیسازند؟
استیون سی .اندرسون که سالها در بیابانهای ایران به جستوجوی خزندگان
پرداخته و خود کتابی دربارۀ سوسمارهای ایران به زبان انگلیسی نوشته بهخوبی از فقر
منابع در این زمینه آگاه است .او مانند بسیاری از آگاهان به محیطزیست هشدار میدهد
که« :بسیاری از گونههای تمامی طبقههای زیستی بهواسطه تخریب زیستگاه ٍ ،رشد
جمعیت ،تغییر اقلیم و ...مورد تهدید قرار میگیرند» .و مهمترین گام همانا افزایش دانش
مردم است ،زیرا که «دانش ،درک و نگرانی را با خود میآورد» و این کتاب گامی بزرگ در
این راستاست و به گفتۀ اندرسون «این کتاب شالودۀ کارهای آینده دربارۀ اینجانوران را
خواهد ریخت» .پس بر همۀ عالقهمندان به رشد تولید کتابهای علمی و دقیق در ایران
واجب است که به هر صورت از چنین آثاری پشتیبانی کنند .بهترین پشتیبانی ،معرفی
کتاب در رسانههای گوناگون و به شیوههای گوناگون است.
راهنمای طبیعتگردی با گیاهان ایران
کتاب طبیعتگردی با گیاهان ایران نوشتۀ مجید اسکندی (متولد  )1351دانشآموختۀ
رشتۀ محیطزیست و منابع طبیعی در گرایش تنوع زیستی با درجۀ کارشناسی ارشد
است .اسکندری از سال  1375در زمینۀ گردآوری و شناسایی نمونههای گیاهی
فعالیت داشته و چند گونۀ ناشناخته را معرفی کرده است .گردآوردن بیش از 4000
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نمونۀ گیاهی در هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی با شناسۀ بینالمللی از شور و شوق
او به کاوش در طبیعت ایران و شناساندن تنوع زیستی ایران به ایرانیان و جهانیان
حکایت دارد .اسکندری بخشی از دستاوردهای دو دهۀ از زندگی پژوهشی خود را
با همراهی انتشارات ایرانشناسی در کتابی تصویری برای عالقهمندان به ایران و
طبیعت شگفتانگیز آن عرضه کرده است .کتاب او شامل عکسهای شمار چشمگیری
از گونههای بومی و شمار اندکی از گونههای وارداتی همراه با توصیف کوتاهی از هر
گونه است .بیشتر این عکسها را ایشان در سفرهایش به جایجای ایران فراهم کرده
و اغلب محل عکاسی و زمان عکاسی را مشخص کرده است.
این کتاب یک مقدمه ذیل عنوان کلیات ،چند بخش به عنوان متن اصلی و
 16پیوست دارد .در بخش کلیات برخی از اصطالحها و نمادهایی که برای توصیف
گیاهان یا زیستگاه آنها به کار میرود ،معرفی شده است .برای مثال ،منظور از
علف هرز چیست ،گونۀ شاخص یا گونۀ انحصاری به چه گونهای گفته میشود و
گیاه آهکدوست یا نیمه انگل به چه گیاهانی گفته میشود .سپس چهار منطقۀ
رویشی ایران معرفی شده است :منطقۀ رویشی هیرکانی (استانهای 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 مرکزی و شرق ایران) .این مقدمه با
توضیحی دربارۀ ضرورت کاربرد نام علمی گیاهان به پایان میرسد.
بهتر بود نویسنده اطالعاتی دربارۀ خود گیاه و بهویژه ردهبندی گیاهان در مقدمه
میآورد .اینکه گروههای اصلی گیاهان کداماند (گیاهان گلدار ،مخروطیان ،نهانزادان
آوندی و خزگیان) و اینکه گیاهشناسان چگونه از ویژگیهای رویشی و زایشی و شکل
برگ ،گل ،میوه و دانه برای شناسایی گیاهان بهره میگیرند .اما اسکندری ترجیح
داده است که این اطالعات را در بخشهای پیوستی کتاب بیاورد .ضمیمۀ  4به
ریختشناسی گیاه ،ضمیمۀ  5به بخشهای گل ،ضمیمۀ  6به پهنک برگها ،ضمیمۀ
 7به گلآذینها ،ضمیمۀ  8به جام گلهای منظم ،ضمیمۀ  9به شیوههای مختلف
رویش ،ضمیمۀ  10به آرایش برگها ،ضمیمۀ  11به معرفی انواع میوه و ضمیمۀ
 12به ردهبندی گیاهان اختصاص دارد .اگر کتاب طبیعتگردی با گیاهان ایران را
راهنمای میدانی بدانیم ،بخشی از این اطالعات باید در مقدمه میآمد و در متن کتاب
نیز به آنها اشاره میشد تا کاربران راهنمای میدانی بتوانند برخی از گیاهان را به
کمک عکسها و چنین اطالعاتی شناسایی کنند.
بخش اصلی کتاب طبیعتگردی با گیاهان ایران شامل  9فصل است .هفت فصل
کتاب بر پایۀ رنگ گلهای گیاهان تقسیمبندی شده است ،یعنی گیاهانی که گلهای
آبی دارند ،از هر خانوادهای که باشند ،در یک فصل و گیاهانی که گلهای سفید
دارند ،در فصلی دیگر جای گرفتهاند .دو فصل دیگر کتاب ،یکی به درختان و یکی
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به سرخسها و وابستگان آنها اختصاص یافته است .خزهگیان (سادهترین گیاهان)،
گلسنگها و قارچها در سه ضمیمۀ جداگانه معرفی شدهاند .برای آشنایی با قلم
اسکندری چند معرفی او از برخی گیاهان شگفتانگیز ایران در اینجا آورده میشود.
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نمونۀ 1
عروس سنگ
(Dionysia curviflora )Primulaceae
گیاه بالشتکی به طول تا  60سانتیمتر از ارتفاعات مرکزی کشور گزارش شده است.
عکس :استان یزد ،شهرستان تفت ،کوهستان شیرکوه (اردیبهشتماه).
نمونۀ 2
همیشگی ،فندقک
(Sempervivum iranicum )Crassulaceae
گیاهی علفی با برگهای قاشقی گوشتی به ارتفاع تا  30سانتیمتر که در کوههای
البرز مرکزی میروید.
عکسها :استان مازندران ،جادۀ چالوس ،مرزنآباد ،روستای دلیر (تیرماه).
نمونۀ 3
اللۀ کوهی زرد
(Tulipa montana )Liliaceae
گیاهی با گلهای قرمز و زرد به ارتفاع تا  40سانتیمتر که در کوههای البرز مرکزی
و شرقی و الوند میروید.
عکس :استان تهران ،منطقۀ سنگان ،امامزاده داوود (اردیبهشتماه).
با توجه به این که این گونهها فقط در ایران شناسایی شده و انحصاری هستند ،بهتر
بود ویژگیهای گیاهشناسی آن دقیقتر توضیح داده میشد .در بسیاری از صفحۀ
کتاب جای سفید برای نوشتن توضیح بیشتر وجود دارد .اکنون جلوهگری تصویرهای
کتاب است که نگاه خواننده را به سوی خود میکشاند .بیش از  650عکس از گیاهان
گلدار در متن اصلی کتاب و  34قطعه عکس از سرخسها و گیاهان نزدیک به آنها،
 11عکس از خزهگیان 11 ،عکس از گلسنگها و  11عکس از قارچهای ایران در
پیوستهای کتاب آمده است .بهتر بود برای توصیف گیاهان وقت بیشتری گذاشته
میشد تا متن و تصویر به کمک هم راه را برای شناسایی گیاه هموار میکردند .آنچه
را که تصویر نشان نمیدهد ،متن میتواند جبران کند و جایی که متن از توصیف باز
میماند ،تصویر توانایی جبران کاستی آن را دارد.

تالش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتیهای سرزمین مادری

یادداشتی بر یادداشت مؤلف
چنانکه گفته شد کتاب راهنمای میدانی گیاهان ایران مانند دو راهنمای میدانی
دیگر ،بر پایۀ ردهبندی بخشبندی نشده است .نمیدانیم آیا این شیو ه به خوانندگان
غیرمتخصص در شناسایی گیاهان کمک میکند یا نه .آیا نویسنده تجربهای در این
باره داشته است یا فقط برای صفحهآرایی رنگارنگ کتاب این شیوه را در پیش
گرفته است .اینها چیزهایی است که نویسنده باید در پیشگفتار کتاب به آنها
اشاره میکرد .اما مجید اسکندری در پیشگفتار کتاب ترجیح داده به جای معرفی
ویژگیهای کتاب خود و رویکردی که در دستهبندی اطالعات آن در پیش گرفته
است ،خوانندگان خود را نصیحت کند که بیشتر به طبیعت احترام بگذارند.
بخشهایی از یاداشت مؤلف را بخوانیم:
بیایید به بوتۀ خاری که پیش پایمان قرار گرفته لگد نزنیم ،لحظهای تأمل
کنیم و به چهرهاش دقت کنیم ،شاید پیامی دارد ،پندی دارد .همین
سنگها ،همین گلسنگها ،همین گلها ،همین برگها ،همه و همه حرف
دارند ...حالکه به جهت تفریح و تفرج یا تحقیق به دامان طبیعت آمدهایم
و میهمان عروس طبیعت هستیم ،باعث شرمساری است اگر میزبانمان
را ارج ننهیم و بیتفاوت از کنار دستهای تعارفی که با شوق و بدون
چشمداشت ،دراز کرده است ،بگذریم .آشنایی با گلها و گیاهان و تحسین
زیبایی و آرایشی که به خرج دادهاند از جمله ملزومات یک میهمان فهیم
طبیعت است.

این دلنوشتۀ زیبا شاید برای دفترچۀ خاطرات ،وبالگ شخصی ،نامهای به
دوستان ،یادداشتی در روزنامه یا گفتوگو در همنشینیها مناسب باشند ،اما جای
آنها در پیشگفتار کتاب راهنمای میدانی یا هر کتاب علمی دیگر نیست .گمان
نکنیم اگر در کتابها جایی به عنوان یادداشت مؤلف در نظر گرفته میشود ،نویسنده
میتواند هرچه دلش خواست در آنجا بنویسد.
نویسنده باید در پیشگفتار کتاب به این مطالب بپردازد:
 -1کتاب به چه موضوعها و مطالبی پرداخته است؟ (مروری کوتاه بر کتاب)
 -2کتاب با چه هدفهایی نوشته شده و برای چه مخاطبانی مناسبتر است؟
 -3کتاب با چه روندی پدید آمده و چه دشواریهایی بر سر راه تولید آن بوده است؟
 -4اگر کتاب ساختار خاصی دارد ،بهتر است خوانندگان چگونه آن را بخوانند؟
 -5چه کسانی در پیدایش این کتاب به او کمک کردهاند و چه کمکی کردهاند؟
پاسخ برخی از این پرسشها را در پیشگفتار کتاب اسکندری مییابیم ،اما برخی
پرسشهایمان بیپاسخ میماند یا پاسخ کاملی ندارد .پیشگفتار کتاب فرصتی برای
نویسنده است که کتاب خود را برای خوانندگان معرفی کند و آنها را برای خواندن
کتاب آماده کند .پیشگفتار خوب میتواند توجه مراجعان به کتابفروشی را برای
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خرید کتاب و خواندن آن جلب کند .فروشندگان کتاب میتوانند پس از خواندن
پیشگفتار نویسنده ،مراجعان به کتابفروشیها را بهتر با کتاب آشنا کنند .پس باید
برای نوشتن پیشگفتاری که میتواند کارکردهای بسیاری داشته باشد ،بیش از پیش
وقت بگذاریم .البته پیشگفتار نباید خیلی طوالنی باشد .خواندن نمونههای خوب
خارجی میتواند راهنمای ما در نوشتن پیشگفتار باشد.
اسکندری در یادداشت کتاب خود اذعان کرده که منابع گیاهشناسی ایران بهوفور
توسط استادان و پژوهشگران این رشته به صورت کتابهای تخصصی و مقاالت علمی
منتشر شده و در اغلب کتابخانههای کشور موجود است .پس باید پرسید چرا کتاب او
بخش کتابنامه ندارد! بیگمان اسکندری گیاهشناس میدانی باتجرب ه است ،اما بخشی
از دانش گیاهشناسی او برگرفته از آثاری است که فراموش کرده از آنها یاد کند .او
باید به رسم سپاسگذاری برخی از این آثار را در کتابنامه معرفی میکرد و با این
کار به کتاب خود اعتبار بیشتری میبخشید .اگر یکی از خوانندگان عالقهمند خواست
تا دربارۀ گیاهان ایران اطالعات بیشتری به دست آورد ،کتابنامۀ کتاب اسکندری
میتوانست به او کمک کند.
گامهایی ستودنی
انتشارات ایرانشناسی با انتشار راهنمای میدانی جانوران و گیاهان ایران ،گامهایی
بزرگ و ارزشمند در راستای افزایش آگاهی ایرانیان از طبیعت شگفتانگیز این
سرزمین برداشته است .در کشوری که کار تولید کتاب تکرنگ و بدون تصویر با
دشواریهای بسیاری همراه است ،تولید کتاب چهاررنگ با این همه تصویر فقط از
دست کسانی برمیآید که بهراستی ایران را دوست دارند .کاری که گاه سازمانهای
عریض و طویل کشورمان از پس آن برنمیآیند ،با عشق جوانان ایران به سرزمین
نیاکانی به سرانجامی نیکو میرسد و مایۀ افتخار میشود .هدف از نوشتن این مقاله
فقط معرفی سه راهنمای میدانی ایرانشناسی بود و اگر برخی کاستیهای آن برشمرده
شد ،فقط پاسخی بود به درخواست خود ناشر که گفته است« :این مجموعه کامل
نخواهد شد ،مگر با انتقادها و پیشنهادهای شما گرامیان» .اینها تجربههای آغازین ما
در کار تولید کتاب بومی است و از کاستیهای اندک آنها میتوان چشمپوشی کرد.
در حالیکه کتابهای ترجمهای با کاستیها و نادرستیها بسیار منتشر میشوند،
تولید چنین کتابهای تألیفی-پژوهشی با کمترین غلطهای علمی ،زبانی و چاپی،
بیشتر به یک معجزه میماند و اگر شگفتزده شویم ،چیز شگفتی نیست که بهراستی
جای شگفتی است.

