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چکیده
تقریباً در همه منابعی که به ورود علوم جدید به ایران پرداختهاند ،نام جانورنامه
به عنوان مدخل نظریه تکامل داروین به ایران دیده میشود؛ کتابی به قلم تقی
بن هاشم محمدحسین االنصاری کاشانی ،طبیب و معلم دارالفنون ،که بیشک
بهرهای از زیستشناسی نوین و نیز دیرینهشناسی در آن دیده میشود و از
جنبههای متعددی شایسته پژوهش و بررسی تاریخی است .در اینجا خواهیم
دید که برخالف قول معروف که این کتاب شمهای است از نظریه تکامل
داروین ،کمترین اثری از این نظریه در این کتاب دیده نمیشود؛ خود این
موضوع که چرا و چگونه محتوای جانورنامه با نظریۀ تکامل داروین اشتباه گرفته
شده ،مسألهای جالب در روند پژوهشهای تاریخ علم در ایران خواهد بود.
کلیدواژهها :تقی انصاری کاشانی ،جانورنامه ،ردهبندی لینهای ،ذاتگرایی،
نظریۀ تکامل داروین.
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مقدمه
نظریۀ تکامل زیستی داروین ،یا آنگونه که برخی ترجیح میدهند ،نظریۀ فرگشت زیستی،
عمود خیمۀ زیستشناسی نوین است .بیآن نمیتوان به بسیاری پرسشها در بارۀ چرایی
و چگونگی فرایندهای زیستی و تنوع جانداران پاسخ داد و زیستشناسی منهای نظریۀ

تکامل ،دانشی توصیفی است .قول معروفی از تیودوسیوس دبژانسکی( 1زیستشناس
تکاملی و مسیحی ارتدوکس) در بارۀ نسبت زیستشناسی و نظریۀ تکامل چنین است:
«هیچچیز در زیستشناسی معنا ندارد ،جز در پرتو تکامل» (دبژانسکی.)1973 ،

دبژانسکی این جمله و مقالۀ مسمی به آن را در پاسخ به نقدهای ایدئولوژیک و

غیرعلمیای نوشت که علیه نظریۀ تکامل ابراز شدهاند .با وجود اهمیت کلیدی نظریۀ
تکامل در زیستشناسی نوین و جنجالهای پیرامون این نظریه ،تعجبی ندارد که درگاه
ورود آن به ایران ،مورد توجه خاص مورخان علم قرار بگیرد .کتاب جانورنامه در چنین
بافتاری به عنوان مدخل ورود نظریۀ تکامل به ایران مورد توجه قرارگرفته است.

نخستین بار ایرج افشار به جانورنامه اشاره کرد (افشار )1330 ،اما چیزی از ارتباط
این کتاب با نظریۀ داروین نگفت و بیشتر به بخشی از این کتاب پرداخت که در بارۀ

جانوران زهردار ایران است .پس از او ،دیگر کسان فراوانی به این کتاب اشاره کردند و

آن را مرتبط با نظریۀ تکامل داروین شمردند (آدمیت ،ص26-24؛ آجودانی ،ص213؛
آذرنگ1388 ،؛ قدیمی قیداری ،ص206-173؛ هاشمی ،1389 ،ص162-151؛
همو1390 ،؛ معتمد دزفولی .)1393 ،آدمیت ( )1351در بارۀ جانورنامه اینگونه

مینویسد:

کتاب «اصل انواع بنابر انتخاب طبیعی» در  )1276( 1859منتشر گشت.
یازده سال بعد شمهای از آن مقوله را میرزا تقی خان انصاری کاشانی طبیب و
معلم دارالفنون به فارسی درآورد (.)1287

سپس [در پانویس] به برخی کتابهای دیگر میرزا تقی خان انصاری اشاره میکند ،از

جمله ترجمۀ کتاب تربیتنامۀ اطفال از لرد برلی و ترجمۀ دو رسالۀ طبی از شلیمر به

عالوۀ کتابی در هیئت جدید .آدمیت موضوع کتاب را بحث منظمی در تبدیل انواع
میشمرد ،هرچند اشاره میکند که:

1. Theodosius Dobzhansky
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گمان نداریم که او در پرداختن رسالۀ خود به کتاب «اصل انواع» دسترسی داشته،
بلکه مأخذش تألیف سادهتری در بارۀ تحقیقات و آرای داروین بوده است.

در سال  ،1390رضا داروی اردکانی در نشست «دین و نظریۀ تکامل» در پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بارۀ نقد نظریۀ تکامل میان متفکران ایرانی صحبت
کرد و به کتاب جانورنامه به عنوان سرآغاز «آشنایی ما با نظریات تکامل از همان زمان

داروین» اشاره کرد (گزارش خبرگزاری مهر از نشست دین و نظریۀ تکامل.)1390 ،
برخی نیز «بنا به شواهد» آن را کتابی در توضیح و ترویج داروینیسم معرفی میکنند

(معصومی .)1391 ،در حقیقت به نظر میرسد برخی پژوهشگران تنها به تأسی از
گفتههای آدمیت ،جانورنامه را بهعنوان نقطۀ عطفی در آشنایی ایرانیان و نظریات علمی
نوین در نظر گرفتهاند .یکی از ابعاد مهم چنین فرضی ،فاصلۀ نسبتاً کوتاه (یازده ساله)
میان نخستین انتشار کتاب داروین در  1859میالدی و نگارش جانورنامه است .اگر
فرض کنیم منبع مورد استفادۀ نویسندۀ جانورنامه ترجمۀ فرانسوی کتاب داروین بوده
باشد ،باید این فاصله را سه سال کوتاهتر کنیم ،زیرا قدیمیترین ترجمۀ فرانسوی از
کتاب داروین در سال  1862منتشر شده است.
در بارۀ نویسندۀ کتاب
میرزا تقی خان انصاری کاشانی ،خود را در برخی آثار از جمله حدائقالطبیعه اینگونه
معرفی میکند:

ژنرال دکتر میرزا تقی خان کاشانی دارای نشان و حمایل سرخ از درجه دوم
منصب سرتیپی دولت علیه ایران و نشان طالی مدرسه نظامی دولتی مرکزی
طهران و نشان درجه سیم سنت آنا و درجه دوم سنت استانیسالو دولت بهیه
روسیه و مدیر و منشی روزنامه سابقه فارس و روزنامه حالیه فرهنک مدیر انجمن
طبی و عضو مجلس اعیان (منافع عامه) اصفهان رئیس افتخاری آکادمی
اتنوکرافی در بردو (ژیرند) رئیس افتخاری آکادمی (بیزانتینا) در اسالمبول عضو
معاون مجس منشئات علمیه و صنایع مشرقیه سنبارتلمی و عضو افتخاری
مجلس جراحی و طبی و دواسازی ایتالیا و غیره.

میرزا تقی خان کاشانی در سال  1256قمری ( 1218شمسی 1840 ،میالدی)
احتماالً در کاشان متولد شد و آنگونه که خود مینویسد ،از مکتب گریخت و سپس
تالوت قرآن را نزد عموی خود و صرف و نحو و لغت عرب را نزد خویشتن و مقدمات
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علم حساب و هیئت و نجوم و فقه و اسطرالب و اعداد و طلسمات را نزد پدربزرگش،
مال محمدحسین انصاری ،آموخت .سپس برای تکمیل علم طلسمات نزد میرزا حسین
خالقااللواح میرود و نیز تا شانزده سالگی به آموختن هیئت و نجوم و اکرات و حکمت

الهی و طبیعی و طب و معانی و بیان و عروض و فقه و اصول میپردازد و گاهگاهی نیز به
مشق خط و نقاشی و تذهیب میپردازد؛ تا اینکه در  16سالگی متوجه میشود هیچ
ندانسته و از گفتن «قُلت قُلت» خسته میشود و برای آموختن علوم غربیه و صنایع بدیعۀ
اروپا به تهران میرود و در مدرسۀ نظامی نزد معلمان فرانسوی به کسب علوم جدید

میپردازد و چون در اغلب این علوم سرآمد میشود ،در هر یک رسالهای مینگارد ،در
مجموع بیش از سی مجلد .او معترف است که این کتابها را برای مبتدیان نوشته ولی
به مفاد الفضل للمتقدم ،از این خشنود است که ابواب بیشتر علوم به اهتمام او در این
مملکت باز شده است (انصاری کاشانی .)1393 ،از این نظر میتوان او را نخستین

نویسندۀ «علوم برای همگان» ( )pop-scienceدر ایران نوین شمرد .او نه تنها از این
کارنامه اظهار رضایت میکند ،بلکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد باوری قلبی
برای اصالح اجتماعی او را به نگارش رساالت علمی واداشته است .برای مثال معتقد

است علوم طبیعیه و توجه به علل مادی مانع اندیشههای دروغ خواهد شد (تصویر:)1
پس دانش علوم طبیعیّه سبب میشود که هرکز اندیشههای دروغ آشکار نکردد
چه این علوم همیشه دلیلهای مادّیه در کنار اندیشهها و پندارها کذارند (انصاری
کاشانی ،جانورنامه ،آغاز نگارش 1287ق ،ص.)6

نویسنده در جای دیگر نظریۀ خلقالساعه را تلویحاً بر اساس مخالفت با خرد رد میکند،

بیآنکه به تحقیقات پاستور ارجاعی بدهد:

دانشمندان عرب و پارس نوشتهاند که شکر چون بماند کژدم میشود چنانکه
ابوعلیسینا در قانون میکوید و صاحب کامل الصّناعه نیز کفته است که کژدم
جرّاره در انبارهای شکر بسیار است ...اگرچه این سخن به کفته بیخردان میمانَد
(همان ،ص.)303-302
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تصویر .1نقل فوائد دانش علوم طبیعیه در جانورنامه

حسین شهرابی ( )1394این عبارت را به عنوان یکی از نشانههای خردگرایی و
امتیاز نویسندۀ جانورنامه تلقی میکند:
میشود به اطمینان گفت نظریه خلقالساعه در آن زمان تنها بر زبان بیخردان
جاری نبود .لویی پاستور تازه ده دوازده سال پیشتر این نظریه را رد کرده بود
و به قراینِ بسیاری از کتابهای علمیِ دیگر در ایران میتوان گفت باور به
خلقالساعه در ایران هنوز رواج داشت.

همانگونه که شهرابی اشاره میکند ،خبر تردید در خلقالساعه حتی مدتها بعد از
جانورنامه ،هنوز به گوش نویسندگان کتابهای زیستشناسی در ایران نرسیده بود .برای

نمونه در کتاب معرفتالحیوان چنین عبارتی ذکرشده که بهروشنی حکایت از باور به
خلقالساعه دارد:
وجه تسمیه اینها به انفوزوار برای آن است که از انفوزیون نباتات تولید میشوند
چه برای مشاهده آنها کافی است در ظرف پر از آب مقداری یونجه یا نبات دیگر
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بریزند در این صورت پس از چند روز اگر قطره از آن را بتوسّط مکرسکپ
مالحظه نمایند مقدار زیادی از آنها را خواهند دید (سامی و حبیبی ،ص.)35

تاریخ کتابت جانورنامه
آنگونه که در دیباچۀ کتاب گفته شده است ،کتابت جانورنامه در ذیالحجه  1287آغاز
شده است که معادل فوریه و آوریل  1871است اما در بارۀ پایان کتابت آن چیزی

نمیدانیم .حسین شهرابی (همان) با تکیه بر عبارتی در صفحۀ  21جانورنامه ،در بارۀ

تعداد عنصرهای کشفشده ،در باب زمان نوشته شدن کتاب حدس زده است
(تصویر:)2
اُستقسهای شیمیایی که شماره آنها تا شصت و شش رسیده...

تصویر .2عبارت «شصت و شش» طوری نوشته شده که گویی «و شش» آن بعداً افزوده شده است

در سال  1871که کتابت جانورنامه آغاز شده ،تعدادِ عنصرهای شناختهشده  64عدد
بوده است و تازه دو سال از مطرحشدن جدول تناوبی عنصرها از سوی مندلیف میگذشته
است .شهرابی تعداد عنصرهای شناختهشده در  1871را  63عدد ذکر میکند و اشاره
میکند:
در سال  ،1878یعنی هفت سال پس از آغاز نگارش کتاب است که
شصتوششمین عنصر کشف میشود (هُولمیم).

بر این اساس او این فرض را مطرح میکند که نوشتن جانورنامه باید هفت سال به
طول انجامیده باشد یا شاید اشتباهی در ذکر تعداد عنصرها رخ داده است .شهرابی به
اشتباه شیمیایی دیگری نیز در جانورنامه اشاره میکند و آن فرمول شیمیایی استئارین
( )Stearinاست که در صفحۀ ( 24تصویر )3جانورنامه  C140H134O15آمده است ،اما
صورت درست آن از این قرار است .C57H110O6 :شهرابی توضیح بیشتری در این باره

نمیدهد و تنها از این مقدمات نتیجه میگیرد که جانورنامه برای تدریس در دارالفنون
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نگاشته نشده و نیز دانش نویسندۀ کتاب از علم شیمی و تازهترین دستاوردهایش اندک
نبوده است .اما میتوان در بارۀ نکاتی که شهرابی به درستی به آنها اشاره کرده است،
تأمل بیشتری کرد.

تصویر .3فرمول نادرست استئارین

اگر به صفحۀ  21جانورنامه نگاهی بکنیم ،متوجه میشویم که نویسنده ابتدا از

شصت عنصر نام برده و سپس عبارت «و شش» را میان دو سطر افزوده است .بنا بر این

احتماالً وقتی کتابت جانورنامه آغاز شده ( )1871تنها خبر کشف  60عنصر در اختیار
نویسندۀ کتاب بوده است و پس از مدتی ،خبر کشف شش عنصر دیگر نیز به گوش او
میرسد .مندلیف جدول تناوبی عنصرها را در سال  1869با  64عنصر به زبان روسی
منتشر کرده است .اگر آخرین اخبار آن روز جهان شیمی در زمان آغاز نگارش جانورنامه

در اختیار انصاری کاشانی قرار داشت ،باید دستکم تعداد عنصرهای کشفشده تا آن
زمان را شصت و چهار مورد ذکر میکرد ،نه کمتر .نگاهی به تاریخچۀ کشف

عنصرها(ویکس )1960 1،بهویژه در سدۀ نوزدهم میالدی نشان میدهد شناسایی
بسیاری از عنصرها (بهویژه فلزات) با تخلیص مرحله به مرحلۀ کانیها همراه بوده و هر

از چندی مشخص میشده خالصسازیهای پیشین کافی نبوده است .شصتمین عنصر
کشفشده نیز ،که احتماالً در آغاز نگارش جانورنامه خبر آن در اختیار نویسندۀ کتاب
بوده ،عنصر توریم است که برزلیوس در سال  1829به عنوان توریا و طی خالصسازی
کانی توریت به دست آورد .در خالل سالهای دهههای  1830و  1840خالصسازی
1. Weeks
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بیشتر و بیشتر کانی گادولینیت منجر به کشف النتانم (طی خالصسازی بیشتر سزیم) و
سپس  ،اربیم و تربیم (طی خالصسازی ایتربیم) شده است .در همان زمان ادعایی نیز
مبنی بر کشف سه عنصر جدید در نمونههای روسی پالتین مطرح شد که در نهایت در

سال  1844به کشف روتنیم در این نمونهها انجامید (همان) .میتوان احتمال داد که
شصت و ششتایی شدن لحظۀ آخری عنصرها در دستنویس جانورنامه ،ناشی از
دسترسی نویسنده به اخبار همین شش موردی باشد که ذکر شد که البته دو تای آنها
هرگز تأیید نشدند .اگر چنین باشد ،نهتنها دلیلی ندارد که فرض کنیم نگارش جانورنامه

هفت سال به طول انجامیده ،بلکه ناچاریم بپذیریم دسترسی نویسندۀ کتاب به آخرین

اخبار دنیای شیمی ،چندان هم روزآمد نبوده است .مسألۀ فرمول نادرست استئارین نیز
بهاینترتیب تا حدی حل میشود .جستجوی منابع علمی در بارۀ تاریخچۀ کشف فرمول
شیمیایی استئارین نشان میدهد در برخی منابع تا اواخر دهۀ  1830ترکیب استئارین

اینگونه در نظر گرفته میشده است (تامسون 1،ص.)201
 2اتم استئاریک اسید

 140اتم کربن

 1اتم گلیسیرین

 6اتم کربن

 1اتم آب
 146اتم کربن

 134اتم هیدروژن  10اتم اکسیژن
 7اتم هیدروژن

 5اتم اکسیژن

 2اتم هیدروژن

 2اتم اکسیژن

 143اتم هیدروژن  17اتم اکسیژن

تصویر .4فرمول استئارین در تامسون ،ص201

میبینید که فرمول مورد اشارۀ انصاری کاشانی برای استئارین ()C140H134O15
بیشباهت به فرمول استئاریک اسید در این منبع نیست .البته این منبع نیز فرمول خود

را به نقل از منبع دیگری (لیبگ و پلوز)1836 2،آورده است .اما نویسندگان منبع اصلی،

1. Thomson
2. Liebig & Pelouze
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درست یک سال بعد در جای دیگری فرمولی متفاوت برای اسید استئاریک و استئارین
ارائه دادهاند (همو )1837 ،که از نظر تامسون دور مانده است.
 2اتم اسید چرب [استئاریک اسید]

 140اتم کربن

 268اتم هیدروژن

 10اتم اکسیژن

 1اتم گلیسیرین

 6اتم کربن

 14اتم هیدروژن

 5اتم اکسیژن

 4اتم هیدروژن

 2اتم اکسیژن

 286اتم هیدروژن

 17اتم اکسیژن

 1اتم آب
 146اتم کربن

تصویر .5فرمول استئارین در لیبگ و پلوز1837 ،

به جز اختالفات جدی میان این فرمولها و دانش امروزی ما ،به نظر میرسد معنای
لفظ «اتم» ،هم در جانورنامه و هم در این منابع با تلقی امروز متفاوت است و احتماالً
گستردگی معنایی این واژه در آن زمان ،با امروز متفاوت بوده است .با توجه به همۀ این
موارد ،بار دیگر این فرضیه قوت میگیرد که آخرین اخبار شیمی که در اختیار انصاری

کاشانی قرار داشته ،مربوط به دهههای  1830و  1840بوده است ،نه جدیدتر .بهعالوه،
فرضیۀ شهرابی در بارۀ طول مدت نگارش جانورنامه ،تضعیف میشود؛ فرضیهای که
شهرابی از آن برای تردید در درسیبودن جانورنامه استفاده میکند (نک  :دنبالۀ مقاله).
آیا جانورنامه کتاب درسی بود؟
از آنجا که انصاری کاشانی از مدرسین دارالفنون بوده است (آذرنگ ،)1388 ،این
تصور پیدا شده که جانورنامه نیز به نیت تدریس در دارالفنون نگاشته شده است ،اما
نویسنده در دیباچۀ کتاب میگوید آن را به دستور ناصرالدین شاه نوشته است که از او
خواسته بوده «در جانوران کشور ایران نامهای نکارد و از جنبندکان زهرناک مملکت

پارسیان داستانی سراید» .بهنظر میرسد این توصیۀ شاهانه ،بهانهای شده تا انصاری
کاشانی ،در کنار گزارشی که در بارۀ جانوران زهرناک ایران گردآورده است ،دانش خود
در بارۀ جانوران را نیز فراهم آورد و جانورنامه به عنوان متنی جانورشناسانه پیدا شود.
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نکاتی وجود دارد که نشان میدهند نیت اصلی انصاری کاشانی در نگارش این کتاب،
ذوقی بوده که او در نگارش کتابهای علمی داشته است ،نه تدریس آن در دارالفنون
(که اصوالً به نیتی به جز آموزش علوم پایه میگردید) و نه حتی ،اطاعت فرمان شاه.
نخستین شاهد همین است که جانورنامه هرگز چاپ نشد و تنها نسخۀ آن نیز،

دستنویسی اولیه و در برخی موارد کاملنشده است .جاافتادگیهای جانورنامه شامل
تصاویری است که در متن به آنها ،با عنوان «پیکره» ارجاع داده ،ولی در کتاب اثری از
آنها نمیبینیم و در جاهایی دیگر ،نویسنده جایی خالی میان دوکمان گذاشته (برای
نمونه ،ص  )242تا نامهای التین را بعداً اضافه کند و در مواردی جای خالی کلماتی
معمولی را میان متن رها کرده است تا بعداً پر کند؛ نیتی که برای همیشه ناتمام ماند و
نشان میدهد این کتاب هرگز کامل نشده ،چه رسد به آن که در دارالفنون تدریس شده
باشد.

تصویر .6کمانهای خالی که هرگز پر نشدند

عالوه بر اینها زبان ویژۀ نویسنده در این کتاب ،نه تنها با زبان رساالت علمی دیگر
آن دوران متفاوت است ،بلکه با زبان خود نویسنده در دوران آتی عمر نیز تفاوت دارد.

مقایسۀ متن جانورنامه و حدائقالطبیعه که میان آنها حدود سیزده سال فاصله است ،نشان

میدهد انصاری کاشانی شیوۀ سرهگرایی را که در جانورنامه پیگرفته بود ،در حدائق کنار
گذاشته است؛ گویی در نوشتن جانورنامه ذوقی داشته که چنین شیوهای اختیار کند ،اما
بعدها از این شیوه پشیمان شده و برگشته است .چنین تغییر رأیی ،حتی در متن خود
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جانورنامه نیز دیده میشود .حسین شهرابی (همان) مثالهای جالبی از این تغییر رأی
در واژهگزینیهای جانورنامه ارائه میکند:
واژۀ «یابش» را در معنای «حس» در اواخر کتاب میآورد و در اواسطِ کتاب از
همان «حس» استفاده میکند .واژۀ «گانگلیون» نیز در اواخر کتاب دارای برابر
میشود (تکمه)

او از این نمونهها چنین نتیجه میگیرد که
گویا هنوز کتاب را ویرایش نکرده بوده و ما با مُسوّده کتاب طرف هستیم
(گیریم مسودهای بسیار خوشخط و آراسته و زیبا).

بهعالوه شهرابی فقدان پایانبندی کتاب را نیز شاهد دیگری بر همین فرضیه
میشمرد .واپسین جملۀ کتاب از این قرار است:
کیک و پشه منشا نخستین آن هر جایی است که آبوهوای آنجا غلیظ و گرم
و تر بود مانند در رشت و مازندران بهخصوص در اصطبلها که سرگین و تری و
کثافت همیشگی است و پشه مخصوصا در آنجا بیشتر است که خاک آنجا
کهنه و یا آبهای کنده و درختهای کثیف بود.

محتوای کتاب جانورنامه
نخستین بخش جانورنامه دیباچهای مختصر است که با خطبهای کوتاه آغاز میشود و
خیلی سریع سراغ مدح «شهریار دانشمند» ،یعنی ناصرالدین شاه ،میرود و سرانجام
دیباچه به توصیۀ شاهانه در باب نگارش کتاب و تاریخ آغاز کتابت میانجامد .پس از

دیباچه ،مقدمهای میآید که به «سودمندی داستان طبیعی» (تاریخ طبیعی) میپردازد و
سپس «دریچه نخستین» کتاب فرامیرسد که در بارۀ «بخش آفریدکان بسه سلطنت»
است .منظور از این سه سلطنت ،همانا جمادات و نباتات و حیوانات است .البته در
جانورنامه ابتدا «پیکر»ها به دو بخش «بیجان یا کانی» و «زنده یا افزاری» بخش میشوند

(تصویر )7و سپس پیکرهای افزاری نیز به دو سلطنت گیاهان و جانوران بخش میشوند
(تصویر.)8
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تصویر .7پیکرهای کانی و پیکرهای افزاری

تصویر .8سلطنتهای سهگانه آفریدگان

این تقسیمبندی طبیعت به سه قلمرو جماد ،نبات و حیوان ،همان است که در تمام

قرون وسطی در میان طبیعیدانها رواج داشت و سرآخر در عنوان کتاب کارل لینه به کار
رفت که آغازگر ردهبندی نوین در میان طبیعیدانان به شمار میرود (تصویر .)9انصاری
کاشانی پس از اینکه تفاوتهای سه گروه را ذکر میکند ،در ادامه به مطالبی از جمله

«درازی روزگار آفریدکان» (طول عمر آفریدگان)« ،یکانکی بنیاد آنها» (ساختار مشترک
جانداران) و سپس «پیوستکیها و آمیختکیهای استقسی یا شیمیایی» (شیمی زیستی) و

جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی 185/

«افزارها» (تشریح) میپردازد .پس از این بخشها که تا صفحه  35کتاب ادامه دارند،
«معرفها و ممیزهای عامه جانوران» آغاز میشود که در این بخش اختصاصاً به
ویژگیهای جانوران میپردازد و سپس به «بافتهای افزاری جانوران و افزارهای آنها»
میرسد و در بارۀ بافتشناسی جانوری صحبت میکند .او به جای «بافت» که واژۀ رایج
کنونی است ،از واژۀ «بافته» در این معنا استفاده میکند .پس از پرداختن به بافتشناسی،
ناگهان در صفحۀ  52دوباره به سراغ بحثهای مرتبط با ردهبندی میرود و به «جدایی
مردمان از جانوران» میپردازد که آخرین بخش از دریچۀ نخستین کتاب است.

تصویر .9صفحۀ نخست چاپ اول از کتاب  Systema Naturaeاثر لینه
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در صفحۀ « ،59دریچه دویم» آغاز میشود .مطالب ابتدای این دریچه طی چندین
صفحه ،بیشتر به فیزیولوژی جانوری و تشریح قیاسی (تشریح مقایسهای) اندامهای
جانوران مختلف میپردازد .در صفحۀ  104به «بخش نخستین در مرتبهای جانوری»

میرسیم که با «سود و سرشت بخشهای ژئولژیکی» آغاز میشود .در این قسمت نویسنده
در باب مفاهیمی از قبیل اهمیت نامگذاری و ردهبندی و توصیف جانوران سخن میگوید
(ص  .)110-109در ادامه در بخشی با عنوان «مرتب کردن صناعی و طبیعی جانوران»
او مینویسد:
مرتبه بمرتبه نمودن جانوران بر دو گونه است یکی خودسرانه که از روی پندار
خیزد و دیگری سرشتی که از روی چکونکی صفتها و سودها و اندازه همانندی
که در میان جانورانست کرفتهاند.

نویسنده گرچه در این بخش بر اهمیت طبیعیبودن ردهبندی تأکید میکند ،ولی در
عمل همان مسیر ردهبندی لینهای را طی میکند و در هر گروه ،بهدلخواه شباهتها و

ویژگیهایی متفاوت برای ردهبندی اختیار میکند .پس از بحثهای مفصلی که در این
باره آورده است ،در صفحۀ  133به «طریقه بخش سلطنت جانوری» پرداخته است و
پس از مقداری توضیحات در بارۀ صنفهای ردهبندی (گونه ،جنس ،قبیله یا طایفه
[امروزه خانواده یا تیره نامیده میشود] ،رشته یا صنف [امروزه راسته نامیده میشود]،

مرتبه [امروزه رده نامیده میشود] ،شاخه یا شعبه) که همگی برگرفته از شیوۀ ردهبندی
لینهای است ،قسمت بعدی در صفحۀ  140آغاز میشود« :بیخ و بنیان بخش سلطنت
جانوری بشاخها و مرتبها» .ردهبندی گروههای مختلف جانوران از اینجا آغاز میشود

و در صفحۀ  157به «بخش شاخهای جانوری بمرتبها» میرسد .پس از صفحۀ ،176
لوحهای بزرگ و دو رو میبینیم (تصویر 10و تصویر )11که هر رویۀ آن معادل چهار

صفحه از کتاب است و حاوی نموداری از ردهبندی جانوران است .محتوای این لوحه
شباهت بسیار زیادی به ردهبندیهای لینهای آن دوران در کتابهای تاریخ طبیعی
اروپایی دارد .برای مثال در صفحۀ  16ویرایش دهم کتاب لینه (لینه )1758 1،ردهبندی
پستانداران با نموداری مختصر همراه شده و حاوی برخی صفات و ردهبندی
زیرگروههای پستانداران است و از نظر شکل و نیز شمول برخی صفات ،شباهت زیادی
به نمودار جانورنامه دارد (تصویر.)12
1. Linee
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تصویر .10لوحۀ ردهبندی جانوران
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تصویر .11لوحۀ ردهبندی جانوران

جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی 189/

تصویر .12چکیدهای از ردهبندی پستانداران در کتاب لینه

پس از بخش ردهبندی« ،بخش دویم» کتاب آغاز میشود که «بخش آفرینشی
جانوران (ژئولژیک)» نام گرفته است .این بخش به تاریخ زمین ،سنگوارهها و
دیرینهشناسی جانوری میپردازد و پس از مقدماتی ،در صفحۀ  181به «زمین یا روزگار
نخست» میرسیم که گزارشی جذاب از فرضیات آن دوره را در بارۀ شرایط زمین اولیه

در آن میتوان خواند .سپس به «روزکار پیونده» میرسیم که شامل سه هنگام «سیلوری»،
«دونی» و «زغالی» است و سپس به جانوران مخصوص این دورهها میپردازد .آنگاه به
«هنگام پرمی» میرسیم که مشخص نیست چرا جزء روزگار پیونده شمرده نشده است.
در صفحۀ  216مطالب مربوط به «روزگار دوم» میرسیم که در لفظ سابقاً رایج میان
زمینشناسان ،دوران دوم زمینشناسی نامیده میشد .روزگار دوم شامل سه هنگام «سه
کانه»« ،ژوراسی» و «آهکی» است .پس از شرح هرکدام از این هنگامها ،شرایط زمین

در آن زمان و جانوران مخصوص این ادوار ،در صفحۀ 235به «روزگار سیم» میرسیم
که دربرگیرندۀ سه هنگام «ائوثن»« ،میوثن» و «پلیوثن» است .پس از این دوران در
صفحۀ  242به «روزگار چهارم» میرسیم که پایان «بخش دویم» کتاب است« .بخش
سیم» نیز «بخش جغرافیایی جانوران بخصوص جانوران زهرناک ایران» است که از

صفحۀ  249تا  357ادامه دارد و کتاب بدون هیچ پایانبندی خاصی ،ناگهان تمام
میشود.
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سنگوارههای شاخص به مثابه نشانگرهای تاریخی
همانطور که زمینشناسان از سنگوارههای شاخص به عنوان شاخصی برای شناسایی
سن الیههای رسوبی استفاده میکنند ،مطالب بخش دوم جانورنامه نیز از این لحاظ که
حاوی اشاراتی به اکتشافات سنگوارهای هستند ،میتوانند راهنمای خوبی برای

روشنترکردن میزان روزآمدی اطالعات و اخبار علمی در دسترس نویسندۀ جانورنامه
باشند.
در جانورنامه به خزندگان آبزی مختلفی از دورۀ ژوراسیک موسوم به ایکتیوسورها

( )Ichthyosauriaو پلسیوسورها ( ،)Plesiosauriaنیز سوسمارهای آبزی دوره کرتاسه
(آهکی) موسوم به موساسورها ( )Mosasauridaeاشاره شده است (تصویر.)13
نویسنده همۀ این نامها را به شیوۀ فرانسهزبانها« ،ایکتیوزر» و «پلزیوزر» و «مزازر»
مینامد .نخستین جنس توصیفشده از ایکتیوسورها که نام علمی گروه را نیز از او

گرفتهاند ،ایکتیوسورِس ( )Ichthyosaurusنام دارد .نخستین نمونههای فسیلهای
ایکتیوسورها در اواخر سدۀ هفدهم کشف شدند و به تدریج مشخص میشود که این

سنگوارهها متعلق به خزندگان آبزی و ماهیمانند بودهاند .سرانجام در سال 1821

نخستین توصیف و ردهبندی و نامگذاری جنس ایکتیوسورِس انجام شده و در سال بعد

اطالعات مقایسهای دقیقتری درباره این موجوادت طی گزارش دیگری منتشر شد( دِ
ال بَش و کُنیبیر 1821 1،و کنیبیر .)1822 ،نخستین پلسیوسور نیز پلسیوسورِس

( )Plesiosaurusنام دارد که در همان مقالۀ سال  1821توصیف شده است و نخستین

موساسور توصیفشده نیز موساسورِس ( )Mosasaurusنام دارد که در مقالۀ سال
 1822توصیف شده است.
در جانورنامه از سنگوارۀ انواعی تمساح دریازی با پاهای بالهمانند نیز به نام
«تلئوزریین» و «سْتنوزروس» نام برده شده که نام علمی اولی  Teleosaurusاست و دومی
 Steneosaurusنامیده میشود و هر دو در سال  1825توصیف شدهاند.

1. De la Beche & Conybear

جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی 191/

تصویر .13نام برخی خزندگان دوره ژوراسیک در جانورنامه

در بارۀ نام  Steneosaurusباید اشاره کرد که علیاالصول باید این نام به صورت
«سْتنیوزر~/زروس» ثبت میشد ،درحالیکه تلفظ ثبتشده در جانورنامه باید برگرفته از
” “stenosaurusباشد که چنین نامی در تاریخ دیرینهشناسی و جانورشناسی ثبت نشده
است .از این رو احتماالً منبع انصاری در این باره نام جانور را اشتباه ضبط کرده است.

در جانورنامه به عالوه از «ماکرورنشوس» نیز به عنوان «جانوری از طایفه نهنک» نام
برده شده که در سال  1844تحت عنوان  Macrorhynchusتوصیف شده است

(دانکر )1844 1،باید توجه کرد که مانند بسیاری متنهای قدیمی دیگر ،منظور از
نهنگ در جانورنامه ،تمساح است .جانور دیگری که نام آن به عنوان «جانوری از طایفه

نهنک» در کتاب دیده میشود« ،پوئثیلپلرن» است که نام علمی آن در لفظ امروزی
/پوئکیلوپلیورن )Poekilopleuron( /است ،که باز هم مطابقت دقیقی با تلفظ ثبت
شده در جانورنامه ندارد؛ تلفظ جانورنامه احتماالً از ضبطی مثل ”“poecilopleuron
1. Dunker
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برداشت شده است که در برخی منابع سدۀ نوزدهم دیده میشود .با توجه به سابقۀ چنین
خطایی در متنهای سدۀ نوزدهم ،این اختالف نیز احتماالً ناشی از خطای منبع میتواند
باشد.
نویسنده نامی از دایناسورها به صورت کلی نمیبرد ولی از نمونههایی از دایناسورها
نام میبرد .این گروه در سال  1842از سوی ریچارد اُون به عنوان «طایفه یا زیرراستهای
متمایز از خزندگان سوسمارسان» توصیف شدهاند .اُون در بارۀ ویژگیهای ممتاز این
گروه از خزندگان چنین توصیفی را به کار میبرد:
اکنون ،هیچ خزندهای نیست که هم دندانبندی پیچیده و ریشهدار داشتهباشد،
هم اندامهایی بهنسبت چنان بزرگ و قوی و استخوانهایی چنان مغزدار که
سنگینی تنه را به یاری جوشخوردگی غضروفها یا استخوانها بر خاصرهای
چنان کشیده و تابیده بیافکنند ،آنگونه که راسته دایناسورها بودند (اون،

1

.)1842

عجیب است که نام و توصیف کلی آنها در جانورنامه دیده نمیشود .اُون دایناسورها
را بر اساس سه جنس هایلیوسورِس ،ایگوانودون و مگالوسورِس توصیف میکند که نام
هر سه (و نیز دیگرانی که اُون آنها را دایناسور نشمرده بود یا بعدها کشف کرد) در کتاب

انصاری کاشانی ،البته جدا از هم و صرفاً به عنوان نمونههایی از «مایان» دیده میشود.

در جانورنامه نام هایلیوسورِس به دو صورت (هر دو تلفظ فرانسه) «هیلئوزر» (ص)229
و «هیلئوزروس» (ص )230آمده است و تنها دو توصیف در بارۀ آن به کار رفته :یکی
اینکه همروزگار «تلئوزریین» بوده و دیگری اینکه هشت متر درازا داشته است .اندازۀ

سر تا دم این دایناسور زرهپوش که نخستینبار در سال  1833بر اساس سنگوارهای به
ابعاد  137در  76سانتیمتر (مشتمل بر پنج مهره گردنی و پنج مهره پشتی و قطعات
زره) توصیف شده است ،بر اساس تخمین کاشف که مبتنی بر شبیهسازی با خزندگان

امروزی بوده ،هفت و نیم متر برآورده شده است (مانتل1833 2،؛ همو .)1841 ،دو

دایناسور دیگری که در بخش مربوط به دورۀ ژوراسیک نام آنها دیده میشود،
«ستیوزروس» و «سْترپتوسپندیلوس» هستند که اولی به سال  1841توصیف شده و نام
1. Owen
2. Mantell
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علمی آن /سیتیوسورِس )Cetiosaurus( /است (اون .)1841 ،دومی نیز در سال 1832
توصیف شده و نام علمی آن /استرپتوسپوندایلس )Streptospondylus( /است (فون

مِیِر .)1832 1،در بخش مربوط به هنگام آهکی نیز ،از «مگالوزر» نام میبرد که در لفظ

امروزی ،مگالوسورِس ( )Megalosaurusنامیده میشود و درازی آن را تا پانزده متر

مینویسد ،درحالیکه امروزه میدانیم اندازۀ این دایناسور گوشتخوار ،حدود شش متر
بوده است (پاول ،2016 2،ص .)93مگالوسورِس در سال  1824توصیف شده است

(بوکلند .)1824 3،دایناسور دیگری که در همین بخش از آن یاد میشود «ایگواندن»

است با نام علمی / Iguanodonایگوانودون /که دایناسوری گیاهخوار بوده که در سال

 1825توصیف شده است (مانتل .)1825 ،طول این یکی نیز تا شانزده متر ذکر شده،
در حالی که منابع امروز اندازۀ ایگوانودون را هشت متر آوردهاند (پاول ،همان،
ص .)320این اختالف اندازه بیش از آن که حاصل اغراق نویسنده باشد ،بهدلیل نقصان

شواهد و درک ناقص علمای سدۀ نوزدهم از ظاهر دایناسورهاست .ایگوانودون و

مگالوسورِس دو نمونۀ کالسیک از دایناسورهایی هستند که در سدۀ نوزدهم با ظاهری
کامالً اشتباه و شبیه مارمولک یا تمساحهایی غولآسا شهرت یافتند .هنوز هم
تصویرسازیهای سدۀ نوزدهم از این جانوران ،نماد تغییرات بسیارِ تصور ما از ظاهر
دایناسورها طی تاریخی کوتاهتر از دو سده است .برای مثال گراوری از سدۀ نوزدهم

(فیگیه 4،ص )227تصویر دو جانور چهارپا با دندانهای تیز را نشان میدهد که در
حال نبرد با یکدیگر هستند (تصویر14؛ در بارۀ این کتاب نک  :دنبالۀ مقاله).

1. Von Meyer
2. Paul
3. Buckland
4. Figuier
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تصویر .14گراوری که جنگ میان دو دایناسور ،ایگوانودون و مگالوسورِس را از منظر دانشمندان سدۀ

نوزدهم نمایش میدهد .در واقعیت مگالوسورِس دایناسوری دو پا با بدنی پوشیده از پرهای کرکمانند و
پرهای بلند بوده است .ایگوانودون نیز میتوانسته روی دو یا چهار پا راه برود ،گیاهخوار بوده و روی

بینیاش نیز هیچ شاخی نداشته است.

شاید مهمترین دایناسوری که در این کتاب از آن نام برده شده ،آرکیوپتریکس
( )Archaeopteryxباشد؛ دایناسور کوچک پرداری که در اواخر دورۀ ژوراسیک
میزیست و در سال ( 1861اندکی پس از انتشار کتاب داروین) توصیف شد (فون میر،

 )1861و به عنوان قدیمیترین پرنده شهرت یافت و کشف آن کمک بزرگی به هاکسلی،
دوست و مدافع داروین کرد تا در بارۀ درستی نظریۀ تکامل صحبت کند .هاکسلی در

همان زمان نشان داد که آرکیوپتریکس نه تنها یک پرنده ،بلکه عضوی از گروه
دایناسورهاست و بر این اساس ،پرندگان امروزی را تکاملیافته از نسل دایناسورها

دانست (هاکسلی1868a 1،؛ 1868b؛  .)1870به عالوه ،خود داروین نیز در ویراست
چهارم کتابش ،در برابر منتقدانی که تصور میکردند پرندگان ناگهان در دورۀ ائوسن
ظاهر شدهاند ،به آرکیوپتریکس (با امالی نادرست  )Archeopteryxاشاره میکند و
1. Huxley
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ضمن طعنهای به ریچارد اُون (مخالف سرسخت نظریۀ تکامل و توصیفکننده
آرکیوپتریکس) میگوید:
[...میگفتند] که کل ردۀ پرندگان ،بهناگهان ،طی دوره ائوسن پیدا شدند؛ اما
اکنون به اعتبار پروفسور اُون میدانیم که بیگمان ،مرغی طی رسوبگذاری
ماسههای سبز باالیی میزیسته؛ تازهتر اینکه  ،Archeopteryxاین مرغ غریب،
با دمی دراز که در هر بند آن جفتی پر روئیده ،و بالهایی آراسته به دو ناخن آزاد
[از هم] ،در الواح آهکی سولنهافن پیدا شده است .قویاً هیچ کشف متأخر
دیگری چنین بهقوت نشان نمیدهد که پیش از این ،چهاندازه اندک در بارۀ

باشندگان سابق زمین میدانستیم (داروین ،1866 1،ص.)367

البته در جانورنامه هیچ اشارهای به این حواشی نشده است ،حتی در بارۀ برخی
ویژگیهایی غریب آرکیوپتریکس از قبیل دم بلند و انگشتان ناخندار که داروین به
آنها اشاره کرده بود ،صحبتی به میان نمیآید .چهبسا نویسندۀ جانورنامه تصویر سنگوارۀ
آرکیوپتریکس را ندیده ،یا در منبع مورد استفادهاش ،اشارهای به چنین جزئیاتی نشده،
یا تصویر این سنگواره را دیده اما جزئیاتی مثل دم بلند ،نظرش را جلب نکرده که در

بارۀ آنها سخنی نگفته است .البته ،تنها نمونۀ شناخته شدۀ آرکیوپتریکس در زمان
نگارش جانورنامه« ،نمونۀ لندن» است که فاقد سر و گردن بود« .نمونۀ برلین» که
نشانداد این مرغ غریب دندان هم داشته ،در سال  1884توصیف شده است (دامس،

2

 .)1884تنها مطلبی که در جانورنامه در بارۀ این پرنده نوشته شده ،در صفحۀ  229و
ذیل عنوان «بخش سالنهفانی» چنین است:
این بخش از روزکار را چنین نامیدهاند از انجهة که چیزیکه اختصاص باین
هنکام دارد آفرینش مرغانست و پارهای نخستین مرغیرا که یافتهاند در
سالنهفانست و از همین روی آنرا بنام مرغ سالنهفان کفتهاند .پس بدانکه پس
از جانوران پستانی ناقصالخلقه (دیدلف) طرح مرغان از دست غیب ساخته
شد و نخستین مرغیکه درینهنکام در هوا پرواز مینمود از مرغان سالنهفان و بنام
اٰرْکٰائُوپْتِر بود.

1. Darwin
2. Dames
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بهجز دایناسورها ،گروه دیگری که نام کلی آنها در جانورنامه ذکر نشده ولی نام
نمونههایی از آنها در کتاب دیده میشود ،خزندگان پروازگر موسوم به تروسورها
( )Pterosauriaهستند .در بخش دورۀ ژوراسیک جانورنامه از نمونههایی به نام

«پتروداکتیل» و «رامفرینشوس» نام میبرد که باز هم تلفظ فرانسوی نامهایی هستند که
امروزه به شیوۀ انگلیسیزبانها /تروداکتیلوس )Pterodactylus( /و /رامفورینکوس/
( )Rhamphorhynchusنامیده میشوند .تروداکتیلوس در  1809توصیف

شد(کوویه )1809 1،و رامفورینکوس طی چند مرحله ابتدا تحت عنوان گونهای تروسور

دیگر (مونستر )1830 2،و سپس با نام کنونی ،توصیف شد (گلدفاس .)1831 3،دو
تروسور دیگری که نام آنها در این کتاب دیده میشود ،در بخش دورۀ آهکی به عنوان
«برخی از مرغان اِشٰاسیرْ که از جنس پٰالٰائُورْنیسْ یا ثیمْلیُورْنیسْاند آفرینش یافته بودند»
(تصویر )15به چشم میخورند .منظور از مرغان اشاسیر ( )Échassierپرندگان پادراز
آبچر از قبیل سلیم و آبچلیک است .این دو جانور در بدو شناسایی و بهدلیل نقصان

سنگواره ،بهعنوان پرنده توصیف شدند (به نامهای ”[ “Palaeornisاین نام بهدلیل
همنامی متأخر فاقد رسمیت است] و  Cimoliornisبه ترتیب در  1844و  ،)1846اما

امروزه میدانیم که این موجودات ،گرچه پرواز میکردهاند ،اما متعلق به تبار دیگری،
یعنی تروسورها هستند (ویتون ،مارتیل و گرین2009 4،؛ مارتیل.)2010 5،

تصویر .15دو تروسوری که به عنوان «مرغان اشاسیر» (پرندگان آبچر) ذکر شدهاند

1. Cuvier
2. Münster
3. Goldfuss
4. Witton, Martill & Green
5. Martill
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منبع بخش دیرینهشناختی جانورنامه
وحدت شکلی بخش دیرینهشناسی کتاب جانورنامه از لحاظ انسجام و بخشبندی
مطالب و مقایسۀ این فصل با بخشهای دیگر کتاب ،سؤاالتی را در ذهن برمیانگیزد:
الف :چرا این قسمت از کتاب چهارچوب و الگویی بخشبخش دارد درحالی که مثالً

در فصل سوم کتاب که در بارۀ جانوران ایران است ،چنین الگویی دیده نمیشود؟ ب:
آیا منبع این بخش کتاب ،مستقل از بخشهای دیگر بوده است؟ ج :آیا کل این بخش
حاصل ترجمه و تلخیص از منبعی واحد است یا چند منبع مختلف در دست نویسنده

بوده است؟

شاید نخستین پاسخ برای پرسش نخست و نیز پرسش دوم این باشد که احتماالً منبع
واحدی برای کل کتاب وجود نداشته و بخش دوم کتاب ،برگرفته از منبع یا منابعی
مستقل از بخشهای نخست و سوم باشد .نکتۀ دیگر آن که دیرینهشناسی از آغاز در

اروپا به عنوان شاخهای مجزا از تاریخ طبیعی تکوین یافته و منابع این حوزه نیز مستقل
از حوزههای دیگر تاریخ طبیعی مثل جانورشناسی و گیاهشناسی بودهاند .به همین دلیل
است که در کتابهای دیرینهشناسی (نیز در جانورنامه) بخشبندی محتوا نه بر اساس

ردهبندی گروههای سنگواره (مثالً اختصاص فصلهایی به سنگوارههای بیمهرگان،
سنگوارههای ماهیها ،سنگوارههای خزندگان ،)...بلکه بر اساس ادوار زمینشناسی بوده
است .اما پاسخ پرسش سوم به آسانی قابل تحقیق نیست .ممکن است منبع واحدی در
اختیار نویسنده بوده باشد ،یا منبعی اصلی در اختیار داشته و از منابعی دیگر استفاده

کرده و به آن افزوده است یا کالً منابعی مختلف در اختیار او بوده است و بخش دوم
جانورنامه ،مجموعهای از مطالب همۀ آنها باشد .این فرض سوم از جهاتی قابل اعتنا
نیست و آن این که اگر منابع متعددی در حوزۀ دیرینهشناسی در اختیار انصاری کاشانی
قرار داشته (با آن عالقه و ذوقی که در نگارش رساالت علمی از او میشناسیم) ،چرا آنها
را به صورت کتابی با موضوع مجزا درنیاورده و به بخشی هرچند مهم ،اما در سایۀ

جانورشناسی ،اکتفا کرده است؟ به هر حال تحقیق این فرضیات جز با جستجو در منابع
اروپایی آن دوره امکان ندارد؛ اگر منبع واحدی برای بخش دوم جانورنامه پیدا شود،
امکان بررسیهای دقیقتری از قبیل مطابقت متن میان منبع فرضی و جانورنامه محتمل
است ،اما اگر چنین منبعی پیدا نشود ،باید پذیرفت که این رشته حدسیات ،نادرست

بودهاند.
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منبع فرضی ما ،البد در خالل دهۀ  1860تا اوایل  1870میالدی و به زبان فرانسه
منتشر شده است ،در آن اثری از نظریۀ داروین و ارتباط این نظریه با سنگوارههایی نظیر
آرکیوپتریکس که بعدها حواشی تکاملی یافتند و نیز نام برخی گروههای عمده (از
قبیل تروسورها و دایناسورها) دیده نمیشود و احتماالً حاوی برخی نامهای علمی با

ثبتهای متفاوت نسبت به مقاالت دیرینهشناختی انگلیسیزبان آن دوره است.
جستجو در کتابهای دیرینهشناسی میانۀ سدۀ نوزدهم با ویژگیهای گفتهشده ،ما را
به کتابی میرساند موسوم به ( La terre avant le delugeزمین پیش از توفان) نوشته
لویی فیگیه ( .)Louis Figuier, 1819-1894در خود جانورنامه نیز به نام فیگیه

(فیکیه) و کتاب او (التراوانلدلوژ) اشاره شده است (انصاری کاشانی ،ص.)54
فیگیه پس از اخذ دکتری پزشکی به داروسازی و شیمی و فیزیک روی آورد و چند
سال بعد دکترای دیگری در رشتۀ شیمی دریافت کرد .او مدتی استاد شیمی دانشکدۀ

داروسازی مونپلیه بود و سپس همین شغل را در پاریس ادامه داد ،اما سرانجام بر سر
اختالفی با کلود برنار ( ،)Claude Bernardپژوهش را رها کرد و به ترویج علم روی
آورد .کتاب  La terre avant le delugeتنها یکی از چند کتاب مشهور او است که
نخستین بار در  1863منتشر شد .نسخۀ  1867زمین پیش از توفان ،به تأسی از کتاب
 Geological Evidences of the Antiquity of Manاثر چارلز الیل ( Charles
 )Lyellکه در همان سال  1863منتشر شده بود ،به جای تصویر باغ عدن (در صفحۀ
 )405به تصویرهایی جدید از انسانهای نخستین آراسته شد که پوست حیوانات به تن
کرده و تبرهای سنگی در دست دارند (براون 1،ص.)515 ،218

بررسی و تطبیق بخش دیرینهشناختی جانورنامه و محتوای کتاب زمین پیش از توفان
(ویرایش چهارم ،سال  )1864نشاندهندۀ شباهتهای زیر است:
 -1تطابق سرفصلها و عنوانها :عنوانهایی که در بخش دیرینهشناختی جانورنامه

برای فصلها انتخاب شده ،با فهرست سرفصلهای کتاب فیگیه تطابق دارد.
البته حجم متن جانورنامه بسیار کمتر است و تلخیصی از مطالب هر فصل در

جانورنامه ذکر شده است.

1. Browne
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 -2مطابقت نام جانوران :نام همۀ نمونههایی که در جانورنامه ذکر شده ،در کتاب
فیگیه نیز آمده است.
 -3مطابقت ترتیب ذکرشدن جانوران در هر بخش :گرچه جانورنامه متنی خالصه و

مختصرتر دارد و بخشهای زیادی از کتاب فیگیه در جانورنامه منعکس

نشدهاند ،اما حتی ترتیب ذکرشدن نامهای جانوران در جانورنامه با زمین پیش
از توفان یکسان است .برای مثال تصویر 16از صفحۀ  203زمین پیش از توفان
انتخاب شده و تصویر 17از صفحۀ  230جانورنامه.

تصویر .16ترتیب نامبردن از برخی خزندگان سنگواره در کتاب زمین پیش از توفان

تصویر .17ترتیب نامبردن از برخی خزندگان سنگواره در جانورنامه
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 -4مطابقت در ثبتهای نادرست نامهایی که پیشتر به آنها اشاره رفت :برای نمونه
 Steneosaurusکه به صورت  Stenosaurusثبت شده و Poekilopleuron
که به صورت  Pœcilopleuronثبت شده است (تصویر.)16
 -5مطابقت تقریبی قسمتهایی از متن :برای نمونه تصویر 18از صفحۀ  151کتاب
فیگیه و تصویر 19از صفحۀ  222جانورنامه برگزیده شدهاند .با وجود مطابقت
متن این بندها ،بند بعدی در جانورنامه حاوی عباراتی است که در کتاب زمین
پیش از توفان دیده نمیشود ،ولی محتوی اطالعات جدیدی نیست و تنها تغییر
شرایط از زمین اولیه را شرح میدهد و چهبسا تعبیر و افزودۀ انصاری کاشانی

باشد:
چون درین هنکام زمین سردتر شده و بارانهای پیدرپی کمتر شد و فشار هوا بکونه
نمایان سبکتر کشت و شعاع خورشید بهتر بزمین میرسید جانوران دهشتانگیز و
شکفت خشکیها و دریاها افزوده شدند.

تصویر .18بخشی از متن مربوط به دورۀ ژوراسیک در کتاب زمین پیش از توفان

تصویر .19بخشی از متن جانورنامه در بارۀ دورۀ ژوراسیک
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مورد دیگر اطالعاتی است که پیشتر اشاره کردیم در جانورنامه در بارۀ هایلیوسورِس
(هیلئوزر) آمده است و مشابه آن در صفحۀ  223کتاب فیگیه نیز دیده میشود
(تصویر .)20میتوان با مقایسۀ این متنها متوجه شد که برخی قسمتهای متن

فرانسوی از حوصلۀ انصاری کاشانی خارج بوده یا به قدر کافی جذابیت نداشته

است ،بنا بر این این قسمتها را حذف کرده است .برای مثال در جایی که به «مرغان
اشاسیر» اشاره میکند (تصویر )15بالفاصله اینگونه ادامه میدهد:
جانوران پست را که پیش از دیکر شاخهای جانوران و هم کونه آنها بیشتر است
در هنکامها یاد ننمودیم چه در این نامه جای یاداوری همه آنها نیست.

درحالیکه در کتاب فیگیه پس از این قسمت ،متن مفصلی در بارۀ جانوران دورۀ
کرتاسه با مقدمهای پرشور آغاز میشود:

بیایید نگاهی افکنیم به مهمترین این جانوران ،که امروز جز خردههایی معیوب
از آنها در دست ما نیست؛ نشانهایی [گرچه] نیمفرسوده ،اما نشانهای راستین
داستان جهان ما (فیگیه ،1864 ،ص.)223-222

تصویر .20اطالعاتی در بارۀ زمان زندگی و اندازۀ هایلیوسورِس

تصویر .21تروسورهایی که در جانورنامه و زمین پیش از توفان به عنوان «مرغان اشاسیر» (پرندگان
آبچر) معرفی شدهاند

 -6مطابقت ویژگیهایی از قبیل نام نبردن از دایناسورها ،تروسورها ،نظریۀ تکامل و

ویژگیهای غریب آرکیوپتریکس :در کتاب فیگیه ،نه نامی از داروین برده شده،
نه از نظریۀ تکامل صحبت شده ،نه نام دایناسورها و تروسورها آمده است.
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با توجه به مواردی که ذکر شد ،به نظر میرسد در حال حاضر محتملترین فرضیه
این باشد که انصاری کاشانی به نسخهای از کتاب فیگیه دسترسی داشته است و این
کتاب ،منبع عمده یا شاید تنها منبع او در نگارش بخشهای دیرینهشناختی جانورنامه

باشد.

نکاتی در بارۀ رسمالخط جانورنامه
آنگونه که خود انصاری کاشانی در زندگینام خودنوشتش ذکر میکند ،در دورۀ نوجوانی
مدتی به خوشنویسی و نقاشی و تذهیب پرداخته و از همین ذوق در نگارش کتابهایی

از قبیل جانورنامه نیز بهره برده است .خط نسخی که جانورنامه به آن نوشته شده است،

(با تمام ویژگیهایی که از قبیل حرکتگذاریهای تزئینی و الف و یاء مقصوره دارد)
در کتاب حدائقالطبیعه نیز دیده میشود .برخی عالئم سجاوندی خاص نیز که در
جانورنامه به مرکب سرخ نگاشته شدهاند ،از قبیل عالمت آغاز جمله (خطی کشیده بر

نخستین واژۀ جمله) و عالمت پایان هر بند (چهار نقطه سرخرنگ) در کتاب حدائق

نیز دیده میشوند (مثالً در پایان دیباچۀ حدائق) .بررسی جایگاه این شیوۀ خوشنویسی
در میان کتابهای دیگر آن عهد و پیش از آن ،میتواند راهگشای جنبههای دیگری از

ویژگیهای آثار انصاری کاشانی باشد .برای مثال خط ممتدی که در آغاز برخی جملهها،
روی نخستین واژه کشیده میشود در کتاب رساله در سکون زمین (کتابخانۀ مجلس،
شمارۀ فهرست  )2769دیده میشود ،ولی دیگر ویژگیهای خط و تزئینات مورد
استفادۀ انصاری کاشانی ،در این کتاب وجود ندارد.
نکتۀ دیگری که در رسمالخط جانورنامه به چشم میآید ،نگارش ابتدا به ساکن برخی
واژههاست .برای مثال «سْتئارین» و «سْترپتوسپندیلوس» و «سْتنوزروس» به جای اینکه
به شیوۀ امروزی «استئارین» و «استرپتوسپندیلوس» و «استنوزرس» نوشته شوند ،با «سْ»
ساکن شروع شدهاند .این ویژگی یکی از ابداعات انصاری کاشانی در ضبط واژههای
التین است که پس از او ،رواج نیافت .ویژگی دیگری که در ضبط تلفظ واژههای التین

در نوشتههای انصاری کاشانی دیده میشود ،حرکتگذاری دقیق و اقامۀ برخی
تفکیکها از قبیل کاربرد «ث» (در برابر  )Cاست که به حدسزدن نگارش التین واژهها
کمک میکند .برخی ویژگیهای دیگر خط انصاری کاشانی از قبیل اشتراک شکلی

گاف و کاف و حذف «هاءِ» ناگویای پایان برخی واژهها در صورت اتصال به عالمت

جمع «~ها» ،شیوۀ مختار آن دوره است و اختصاص به نویسندۀ جانورنامه ندارد.
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سرهنویسی در جانورنامه
شاید نخستین ویژگی کتاب که از آغاز خطبه جانورنامه جلب نظر میکند ،خامه سرهنویس
نویسنده است:
مهین داوریرا ستایش باید و بهین پیمبریرا کرایش شاید که مایه هستی انرا هیچ
آفریده ندانست و پایه افرینش این را هیچ جنبنده نشناخت (انصاری کاشانی،
ص.)1

نویسنده به زبان فرانسوی آشناست و بهرغم گرایشی که به سرهنویسی دارد ،برخی
واژگان فرانسوی در میان متن او دیده میشود:
مرتبکردن جانورانرا برشتهای سرشتی از روی اندازه افینیتههای پیدرپی که
میان آنهاست یعنی بخش کردن جانورانرا بدانکونه که آنهائیکه همانندتراند
نزدیکتر بیکدیکر جای کیرند و دوری انها از روی اندازۀ اختالف بایکدیکر
بود (همان ،ص.)122-121

گاهی نیز نثر او متأثر از ترجمه به نظر میرسد:
بنابرانچه کفته شد سلطنت جانوری بخش میشود بجانوران مهرۀ (فقرهدار) و
جانوران چنبری یا مفصلی و نرمتنان و جانورگیاهان (همان ،ص.)121

حسین شهرابی به یکی از ویژگیهای شاخصی که نشاندهنده تأثیرگیری انصاری
کاشانی از متنهای اروپایی است ،اشاره میکند و اضافه میکند که جانورنامه احتماالً
قدیمیترین متنی است که این ویژگی در آن دیده میشود:
جانورنامه قدیمیترین متنی است که من دیدهام در آن معنای فعلِ «توانستن» به
سیاق و گرتهبرداری از فرانسوی و انگلیسی معنای «محتمل بودن» به خود گرفته
است« :برای توده آنها اندازهای بایستنی نیست چنانکه مرمر میتواند به نیرنک
پارها و ریزهای ذرهبینی و هم به نیرنک کوهی بزرک درآید» این جمله به قاعده
دستور فارسی میبایست نوشته میشود «چنانکه مرمر ممکن است به »...امروزه
هم هنوز ادیبان از کاربستِ فعلِ توانستن در این معنای وارداتی میپرهیزند
(شهرابی.)1394 ،

برخی گزینشهای نویسنده (مثل واژه «نرمتنان») که میان زیستشناسان فارسیزبان
امروزی نیز رواج دارد ،قابل توجه است ،گرچه در برخی نمونههای نوتری که از
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کتابهای زیستشناختی اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی میشناسیم ،واژۀ عربی نواعم
را به جای آن برگزیدهاند:
در غشاء نباتات ...جسمی است بفورمول شیمیایی  ...C6H10O5لکن سیو بِرتِلُو
مواد سلولزی را در غشاء بعضی نواعم پیداکرده است (سامی و حبیبی ،ص.)8

این صورت از سرهنویسی را در آثار دیگر مؤلف ،حدائقالطبیعه و سفرنامه تفلیس،

نمیتوان دید .حسین شهرابی در بارۀ نثر جانورنامه چنین میگوید:

بعید است میرزا تقیخان یکتنه به کارِ بازآراییِ فارسی برای زبانِ دانش پرداخته
باشد؛ چنین تصویری حتی شاید او را به دن کیشوتی تنزل بدهد که کوششِ
بیهوده میکرده .محتمل نیست که او مخاطبِ خود را در نظر نداشته باشد و
کتابی بنویسد که به قول خودش «به دانشهای رنگین مردمان را بهرهمند کند»
اما کسی از آن سر درنیاورد .بهویژه باید دقت کرد که او در هیچ جای اثر خود به
سرهگراییاش یا کوششهای زبانیاش کمترین اشارهای نمیکند؛ انگار تردیدی
ندارد مخاطبانش با چنین سیاقی بیگانه نیستند .به تصور من ،نوعِ برابریابیهای
او نشان میدهد که بر سوادِ ادبیِ فرهیختگانِ روزگارِ قاجار یا دستکم دستهای
از آنها تکیه داشته .با این همه ،اثباتِ این دیدگاه به مقایسه جانورنامه با
کتابهای مشاب ِه خود در آن دوران نیاز دارد (شهرابی.)1394 ،

با وجود نظر شهرابی در این رابطه ،نکتههایی از این قبیل که جانورنامه هرگز منتشر
و تدریس نشد و شیوۀ نگارش انصاری کاشانی نیز در کتابهای بعدی او دیده نمیشود،
میتواند شاهدی باشد بر این که سرهنویسی جانورنامه چیزی بیش از طبعآزمایی ذوقی
نویسنده نبوده است .شهرابی ( )1394در پژوهشی مفصل ،نوواژگان جانورنامه را

فهرستکرده و آنها را به سه دسته تقسیم کرده است:
 )1برابرنهادههای سره یا ناسره برای اصطالحهای علمیِ ناموجود در فارسی (برای
نمونه« :افزاری» در برابر ” “organicیا «سلطنت» در برابرِ ”.)“kingdom”/“Règne
 )2برابرنهادههای سره برای اصطالحهای عربیِ علمی (ب.ن« :کارکن» در برابر
«عامل یا مؤلفه»؛ «بسته و روان» در برابر «جامد و مایع»).
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 )3برابرنهادههای سره برای واژههای عادی/غیرعلمی (ب.ن« :بایستنیها» در برابر
«ضروریات یا ملزومات»؛ «پیمان» در برابر «شرط») .موردِ سوم را میتوان به کاربستِ
واژههای فارسیِ سره بهجای واژههای عربی نیز تعمیم داد.
فهرستِ گزیدۀ برابرنهادههای علمی (فرنگی یا عربی):
اُستُقُس (نیز گاهی گوهر) element :زه و زاد :تولیدمثل (ص)132
(نخستین بار در ص 9دستنویس)

سبزآب :طُحلُب (ص)65

افزاری( organic :ص)5

سرشتی :طبیعیدان (ص)105
سلطنت( kingdom :ص)5

بسته :جامد (ص)17

بیافزار :غیرآلی ،معدنی inorganic ،شاشدان :مثانه (ص)47
(ص)11

فَلسیان:

پرده(eon (?) :ص)7

پولکداران) (ص)76

المسه) (ص)193

به معنای پارو] (ص)78

پوسته :غشاء (ص)40

کانی( mineral :بیجان؛ در برابر

Squamata

(امروزه:

پَرواس :لمس (یابش پرواس :حس فَه یا فِه :باله(ی شنای آبزیان) [در اصل

پوستک :بَشْر (ص)48

موجود زنده) (ص)5

پی :عصب (ص)44

کشش( gravity :امروزه :گرانش،

تکمه( ganglion :ص)145

جاذبه) (ص)181

جانورشناسی( zoology :ص)8

گیاهشناسی( botanic :ص)8

چندشکم( Polygastric :ص)174

مای:

خُرده( molecule :ص)11

(ص)85

خَسَنده :حشره( insect ،ص)15

مرگامرگ( epidemic :ص)199
مژک:

خونابه( serous fluid :ص)47
خوی :عرق (ص)196

reptile

(امروزه:

اندامهای

خردِ

مومانند

capillarity

(امروزه:

(ص)174

داستان طبیعی( natural history :ص )3موییبودن:
دانشهای یزدانی :علوم الهیه (ص)104

مویینگی) (ص)261

روان :مایع (ص)17

هنگام:

زغالی:

Carboniferous

کربنیفر) (ص)203

خزنده)

period

(امروزه

(امروزه :زمینشناسی :دوره) (ص)242
یابش :حس (ص)167

در
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فهرست گزیدۀ برابرنهادههای اصطالحی:
آرامگاه :موطن ،مسکن (نخستین بار در سرشتی :طبیعی ،نیز :ذاتی (ص)36

ص 287دستنویس)

سرمایه(ی زندگی) :اساس ،پایه ،مبدأ

آوند :ظرف؛ عضو (ص 70و )255

(حیات) (ص)25

اورنگ :موریانه (ص)270

شبپره :خفاش (ص)95

باددستی :اتالف کار ،اسراف (ص)76

شکنج :مشکل ،پریشانی (ص)36

(ص)18

شناگر :غوطهور (ص)254

بافته :بافت (معنای امروزیِ واژه) شناساننده :معرّف (ص)17

بایستنیها :ضروریات؛ ملزومات (ص )7فزایش :رشد (ص)51
بکار :مفید (ص)3

فزایشپذیر :رشدکننده (ص)51

(ص)34

کارگری :تأثیر (ص)9

بیگانگی :اختالف ،تفاوت (ص)14

کانکار :معدنچی (ص)190

پندار :فرض ،فرضیه (ص)54

کانکاری( mineralogy :ص)6

بیژه :خاص ،مخصوص (امروزه :ویژه) کارتنک :عنکبوت (ص)96

پیمان بایستنی :شرط ضروری (ص)12

کژدم :عقرب (ص)284

تَک (تگ) :قعر (مثال :تک دریا) کشور:

اقلیم،

منطقه،

سرزمین

(ص)170

(ص)184؛ نیز در ص :206قاره

(امروزه :بهداشت) (ص)192

بهصورت لخته لخته و ص)71

خیشوم :انتهای بینی (ص)200

مخیدن :حرکت آرام و خزشمانند

دستیاری :کمک (ص)7

(ص)170

بیماریها (ص)192

نامه :فصلِ کتاب؛ نیز کتاب (ص202

جان :حیات/حفظ صحت :حفظالصحه لَخت یا لخته :جزء ،قطعه (ص65

رنجنامه :کتابهای پزشکی در بارۀ نابودی :فقدان (ص)27
رنگین :متنوع [از رنگ :طرز ،جور ،برای فصل و  2برای کتاب)
گونه] (ص)2

نیرنگ :شکل ،طرح (ص)9

(ص)28

همگنان :همه یا همگان (ص)2

ساخت :ساختار (معنای امروزیِ واژه) همسازی :تناسب (ص)39
هَنگ :غار (ص)54
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فهرست برخی نوواژهها:
ص پیکرهای
دیگرین« :دیکرین شناساننده مخصو ِ
زنده ،یکانکیِ بنیادِ آنهاست»

بهخودیخود :تنها ،تک ،صِرف« :آفریدکانِ زنده از
این پیوندهای بهخودیخود مایهها آشکار نکردند و
نیرنکِ هستی نپذیرند»
تَنَندگی :شاکله و جسمیت و ساختار« :اینکونه بنیاد را
عموما به نام افزاری خواندهاند لیکن در سلطنتِ کانی

هرکز اینکونه تَنَندِکی دیده نمیشود
جانورنامه و نظریۀ تکامل داروین
گرچه بسیاری بر این تصور بودهاند که کتاب جانورنامه گزارشی از نظریۀ داروین بوده

است ،اما جستجوی کتاب نشان میدهد نامی از داروین و حتی اشارهای به عنوان یا
سازوکار انتخاب طبیعی که جوهر اصلی نظریۀ داروین است ،در جانورنامه نیامدهاست،
حال آن که نام برخی دانشمندان دیگر قدیمیتر مثل کوویه (ص )165و ارسطو و

فرانکلن (=فرانکلین) و لینه (ص )53در کتاب آمده است .غیاب هرگونه اشارهای به

«انتخاب طبیعی» (یا معادلهای احتمالی دیگر برای آن) در جانورنامه ،احتمال هرگونه
برداشتی از نظریه داروین در جانورنامه را بهشدت کاهشمیدهد.
در مجموع نهتنها دربارۀ انتخاب طبیعی یا شخصیتهایی مثل داروین و المارک در
جانورنامه صحبتی نشدهاست ،بلکه حتی به مفاهیم بنیادیتری از قبیل تنازع بقا و

خویشاوندی جانداران با یکدیگر نیز اشاره نشده است .با اینوجود چهبسا مطالبی که
در بخش دیرینهشاختی جانورنامه آمدهاند ،یا ردهبندی لینهای جانوران ،باعث چنین
برداشت خطایی شده است .برخی اشارههای جانورنامه که ممکن است یادآور برخی

جنبههای فرگشت باشند ،بیش از نظریۀ فرگشت  ،به موضوعاتی دیگر مستند هستند:
اینکونه یکسانی را همواره بنام تناسب کفتهاند پس سزاوار چنانست که آنرا
شناخته از افینیته سرشتی جدائی دهند .افینیتهها از یکسانی اندک یا بسیار کامل
نمونه است و تناسبات از یکسانی و مانندبودن بخشها و پارها پیدامیشود چنانکه
شبپره (پیکره) و پتروداکتیل (پیکره) و داکتیلیپتر (پیکره ) جانورانی هستند
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که نزدیک هیچکونه افینیته ژئولژیک با یکدیکر ندارند…لیکن میان آنها
تناسب بسیار شایانست چه ساخت همه برای پریدن است و برای این هنر دارای
بالهای پردهمانندی هستند که بانکشتان آنها تکیهکردهاند…(انصاری کاشانی،
ص.)96-95

نویسنده در این بند به شباهت میان دو جانور پروازگر و یک ماهی بالدار ،یعنی
شبپره (=خفاش) ،پتروداکتیل ( )Pterodactylusو داکتیلیپتر (=،Dactylopterus
خروسکماهی پرنده) اشاره کرده است .شاید چنین اشاراتی موجب شده تا مورخانی که

به این کتاب اشاره کردهاند ،تصور کنند منظور مصنف کتاب ،همان فرگشت داروینی
باشد ،اما باید گفت نه در آن زمان ،نه در کتابهای علمی متأثر از نظریۀ فرگشت

داروین ،نه در زیستشناسی برآمدۀ امروزین ،کسی شباهت میان این موجودات را نشانۀ
روند فرگشت نمیداند .انصاری کاشانی در اینجا تنها به مفهوم «سازگاری یکسان» برای

«هدف یکسان» اشاره دارد ،اما از این موضوع سخنی به میان نمیآورد که این
«سازگاریهای یکسان» چگونه پدید آمدهاند.
ردهبندی لینهای جانورنامه شاید علت دیگری باشد که بسیاری تصور کردهاند رد
نظریۀ داروین را در کتاب میبینند .درحالیکه چنین نیست و تمایز بسیاری میان نظریۀ

تکامل داروین و ردهبندیهای لینهای (که از یک سده پیش از داروین در زیستشناسی
رسمیت یافتند و تا مدتها پس از او نیز ادامه یافتند) وجود دارد .برای مثال نویسنده
آفریدگان را به به سه بخش تقسیم میکند:
در زبان دانشمندان مانند در زبان همه کس همه آفریدکانرا بسه بخش بزرک
نموندهاند که هر یک بنام سلطنتی شناخته میشود سلطنت کانی سلطنت رستنی
سلطنت جانوری (همو ،ص.)9

اشارۀ نویسنده به سه سلطنت کانی ،رستنی و جانوری نیز بیشک بازگوکنندۀ ردهبندی
لینهای است که نخستین بار کارل لینه به سال ( 1735برابر  1113هجری شمسی) در
کتاب «( »Systema Naturæ per Regna Tria Naturæنظام طبیعت ،بر

سلطنتهای سهگانه) منتشر کرده بود .کتاب لینه و تقسیمبندی طبیعت به سه ،Regnum
سلطنت یا فرمانرو کانی (جماد) ،رستنی (نبات) و جانوری (حیوان) ریشه در
ردهبندیهای قدیمیتر از جمله آثار ابوالعباس نباتی معروف به ابنالرومیه (–561
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637ق1239-1163/م) دارد (هوف )2003 1،به نظر میرسد عقیده به این سه فرمانرو
ریشه در کتابهای قدیمیتر تاریخ طبیعی داشته باشد و در قرون وسطی عقیدۀ رایجی
بوده باشد.

2

انصاری کاشانی در ادامه به توصیف مبانی دانش جانورشناسی مثل تشریح و
فیزیولوژی و بافتشناسی میپرازد تا به جایی میرسد که قصد میکند به تنوع جانوری
و تمایز آنها از گیاهان بپردازد .او همهجا از ردهبندی گروههای مختلف و جدایی میان
آنها صحبت میکند ،اما به نظر میرسد منظور از این جدایی ،شناسایی آنها باشد ،نه
روابط خویشاوندی میان گروههای مختلف:

کلّیّه میتوان کفت که جدائی یافتن جانوران از رستنیها بیاری معرفات بسیار
شایانست که فراکرفته میشوند از سرشت نشانها و اثار هستی زندکی انها و از
چکونکی بنیاد و پیوند شیمیائی مایهای سرشتی که مخصوصاً سازنده و
افرینندهاند کالبد آنها را (انصاری کاشانی ،ص.)37

نویسنده گرچه از موجودات حدواسط (که معموالً منتسب به نظریۀ فرگشت شمرده
میشوند) سخن میگوید ،اما به نظر نمیرسد منظور او حقیقتاً نظریۀ فرگشت داروینی
بوده باشد:
برای رسیدن از سلطنتی بسلطنت دیکر میانجی چند در افریدکان میتوان
پیدا نمود چنانکه لیمنیت (پنبه کانی) برای رسانیدن سلطنت کانی را بسلطنت
رستنی و جانورکیاها (زئوفیت) برای کذرانیدن پیکرهای رستنی را بسلطنت
جانوری و بوزینه برای میانجی جانوران و مردمان (همو ،ص.)59

گرچه ظاهر این سخن مشابه نقل مشهور نظریۀ فرگشت داروین است ،اما باید گفت

که عقیده به سلسله مراتب نردبانی کمال میان جمادات و نباتات و حیوانات و آدمیان،

پیشتر از دورۀ داروین نیز وجود داشته است .این عقیده در قالب مفهومی به نام «نردبان
طبیعت» ( )scala naturaeبه زمان ارسطو و ردهبندی موجودات بازمیگردد (سینگر،

3

1. Huff
 .2برای نمونه نگاه کنید به شعر مشهور جاللالدین محمد بلخی در دفتر سوم مثنوی:
از جمادی مُردم و نامی شدم /وز نما مردم به حیوان سر زدم.
3. Singer
یک نمونه از اعتقاد به میانجی بودن بوزینه پیش از نظریۀ فرگشت داروین این بیت از بیدل دهلوی است:
هیچ نقشی بیهیوال قابل صورت نشد/آدمی هم پیش از آن کآدم شود بوزینه بود
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 .)1931البته خود نویسنده در قسمت مهمی الگوی نردبانی برای نسبت میان موجودات
را رد میکند:
«برخی از طبیعیّون کمان کردهاند که تغییرهای پیدرپی افزارها همیشه در یک
خط پدیدار شده یعنی سلطنت جانوری از مناد که سادهترین جانورانست کرفته
تا مردمان همه ساخته نشدهاند مکر از یک رشته تنها .طبیعیّون بسیار جستجو
نمودهاند برای برپاکردن زنجیر یا نردبان زئولژیکی که هرجانوری از روی
افینیتههای افزاری و اندازه تکمیل بنیاد خود بتوانند دران جای کرفت لیکن
این پندار سست و بیهوده است زیرا که زنجیر یا رشته جانوری یکی نیست بلکه
چنان مینماید که جانورانرا زنجیر بسیاری باشد که کاهی متوازی با یکدیکر
کشیده شده و کاهی متباین و متخالف و باندازه متفاوته نیز باال میروند پس
ترتیب نمودن جانورانرا در یک خط روی اندازههای تکمیلی که سرشت و بنیاد
آنها آشکار نموده است نشدنی است (انصاری کاشانی ،ص.)90-89

این سخن نشان میدهد انصاری کاشانی نگاهی لینهای داشتهاست و برخالف قدما

که رابطهای خطی میان همۀ موجودات (جماد و نبات و حیوان و انسان) قائل بودند،
نه به یک «نردبان» بلکه به چند نردبان باور داشته است .این طرز فکر از سویی
ذاتباورانه است ،از سویی نشانگر تأثر انصاری کاشانی از ردهبندی لینهای است و از
سوی دیگر نسبتی با مفهوم خویشاوندی میان همۀ موجودات زنده [که در نظریۀ فرگشت
داروین مطرح شد] ندارد.

نویسنده در بخش دیرینهشناختی کتاب (بخش دوم) ،به دوران زمینشناسی و
پیدایش جانوران طی دورههای مختلف پرداختهاست .این عقیده نیز که در دورههای
مختلف زمینشناختی ،موجوداتی متفاوت روی زمین زندگی میکردند ،محصول دانش

دیرینهشناسی پس از کوویه است .کوویه که از او در این کتاب نام هم برده میشود ،به
فرگشت اعتقاد نداشت و علت تفاوت جانوران دوران مختلف زمین را ،بالیای آسمانی
از جمله توفان نوح میدانست که باعث انقراض جانوران پیشین شدهاند.
نمونهای از متنهای این قسمت کتاب که نشان میدهد نویسندۀ جانورنامه هیچ

برداشتی از تکامل نداشته است ،در بخش مربوط به دورۀ آهکی دیده میشود؛ جاییکه
نویسنده توضیح میدهد
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مایانیکه در دریاهای ژوراسیک و از جنس نهنک بودند درین هنکام [هنگام
آهکی] کاملتر شده و همانند سوسمارها (لزارد) کردیدند یعنی مانند مایان زمان
پیش دیکر بشکم راه نمیرفتند چه پاهای آنها بلندتر شده بود.

این جمله به روشنی نشان میدهد ،در نظر نویسنده به صرف اینکه «نهنگان» جزء

«مایان» (خزندگان) هستند ،به این معنی نیست که تبار مشترکی نیز میان نهنگان و بقیۀ
خزندگان وجود دارد؛ چه اگر چنین میبود ،نویسنده باید فرض میکرد نهنگان دریازی

ژوراسیک به واسطۀ این که خویشاوند خزندگان دیگرند ،البد از نسل خزندگان
خشکیزی با پاهایی معمولی (و نه بالهمانند) پیدا شدهاند ،درحالیکه دقیقاً برعکس این
را میگوید ،یعنی میگوید تمساحها طی ژوراسیک پاهای ناقصی داشتند و شناگر بودند
ولی در دورۀ کرتاسه (آهکی) پاهای تمساحها مثل بقیۀ خزندگان کاملتر و بلندتر شده
است .این اظهار عقیده به روشنی نشان میدهد نویسندۀ جانورنامه نه از مفهومهایی
تکاملی مثل خویشاوندی جانداران مطلع بوده ،نه باوری به امکان تغییرات عمدۀ
تکاملی داشته است.

اما شاید محکمترین دلیل برای تردید در یاد کردن از نظریۀ تکامل در جانورنامه،
برخی عباراتی باشند که خود نویسنده به روشنی برخالف باورهای تکاملی به میان می

آورد .برای مثال در صفحۀ  229کتاب در بارۀ «دست غیب» و از آن مهمتر در بارۀ
«طرح مرغان» صحبت میکند:
این بخش از روزکار را چنین نامیدهاند از انجهة که چیزیکه اختصاص باین
هنکام دارد آفرینش مرغانست و پارهای نخستین مرغیرا که یافتهاند در
سالنهفانست و از همین روی آنرا بنام مرغ سالنهفان کفتهاند .پس بدانکه پس
از جانوران پستانی ناقصالخلقه (دیدلف) طرح مرغان از دست غیب ساخته
شد و نخستین مرغیکه درینهنکام در هوا پرواز مینمود از مرغان سالنهفان و بنام
اٰرْکٰائُوپْتِر بود.

مفهومی که از «طرح مرغان» در ذهن نویسنده است ،دقیقاً همان ذاتگرایی نهفته
در «نردبان خلقت» و «ردهبندی لینهای» است و از قضا ،نخستین چیزی است که در
نظریۀ تکامل رد میشود .میتوان رد باور ذاتگرایانه را در سراسر نوشتههای بهظاهر

تکاملی جانورنامه پیدا کرد و از این رو ،باید گفت ،شاید اصلیترین نکتهای که از نظر
پژوهشگران پیشین دورمانده و موجب برداشت تکاملی از کتاب جانورنامه شده است،
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همین باشد که در بسیاری موارد در متن و گفتار ایرانیانی که با نظریۀ تکامل برخورد
داشتهاند ،ذاتگرایی به نام و بهجای نظریۀ تکامل نشسته است.
آیا جانورنامه نسبتی با نظریۀ المارک دارد؟

این فرضیه نیز مطرح شده که در جانورنامه برداشتی از نظریۀ تکامل المارک 1دیده

میشود (امیرارجمند)1395 ،؛ بهعالوه برخی اقوال جانورنامه بهعنوان برداشتی از نظریۀ
المارک برجسته شدهاند 2؛ از جمله:

میتوان کفت که همان سلطنت پیکرهای بیافزارست که متزایداً ترقی نموده از
نیرنک استقسی اندکاندک بسلطنت رستنی و جانوری رسیده و جانوران نیز
پیوسته بر تکمیل افزارها و کارهای افزاری انها افزوده شده کروه مردمان که
دارای بلندپروازیها و اختراعات و کوناکون و فرمانفرمای زمین و جانوران
خشکیها و افریدکان دریاها و دستانداز بکرات دیگر است هسته یافته
(انصاری کاشانی ،جانورنامه ،آغاز نگارش 1287ق ،ص.)57
پس از نکریستن در این بخش اشکار میشود که هرچه شایستکی ستاره ما برای
پیداشدن جان بیشتر شده است طبیعت مدبره بهمان اندازه افزارهای افریدکان
جاندار را (رستنیها و جانوران) بهتر و درهمآمیختهتر آفریده و هنرها و کارهای
آن افزارها را درستتر برتر کردانیده است تا مایهای جهان سرشتی شایسته
پذیرایی خرد و هوش و یافتن مجردات شده کروه مردمان ببزم شهود آمدند پس
سود این بخش یافتن اندازه شایستکی جهان سرشتی و درجه تکمیل افریدکان
در هر یک از روزکارهای ژئولژیکی و پیش و پستی هستی هر یک از جانوران
بردیکری است (همان ،ص.)179-178
اکرچه نخستین هنکامیکه طبیعت مدبّره هست کردن اغاز نمود شایستکی
تکمیل و برتری را همان هنکام بکیتی فرستاد لیکن هستی پیمانهای برونی و
بایستنی و همسازی آنها نیز ناچار بود پس هرچه بروزکار ما نزدیکتر شد و
پیمانهای تکمیل برای مایها فراهم آمد افزارها و طرحها و هنرهای فیزیولوژیکی
آنها بهتر و درستتر شدند چنانکه افزار شنای ماهیان دریاهای روزکار دونین
فهای شناکری ایکتیوزور و پلزیوزور شد و همین فهای شناکری پس از اندک
زمانی پاهای پرده پتروداکتیل و بال مرغان را جانشین خود کرفت انکاه باز
1. Lamarck
 .2نقل از دکتر کامران امیرارجمند؛ طی مکالمه و مکاتبه شخصی با نگارنده.
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کاملتر شده پاهای پیشین مفصلی جانوران پستانی خاکی از آنها هستی یافت
پس از آن کاملتر کردیده دست بوزینها ازانها ساخته شد و در انجام دست و
بازوی ادمیان را آفریده که افزاریست با توانایی شکرف و قدرتی عجیب که
مصدر کارهای بدیعه بیشمار است (همان ،ص .)180-179

دکتر امیرارجمند بر مفهوم «طبیعت مدبره» در عبارت باال دست گذاشته و آن را در تقابل
با «حکیم مدبر»ی میشمرد که در رساله آیات بینات (شهرستانی )1395 ،میبینیم و از
این رو انصاری کاشانی را مصداق دهریونی میشمارد که مخاطب کتاب شهرستانیاند.1

شواهد باال اگرچه روایتی از کاملشدن تدریجی مرتبه و پیچیدگی ساختار جانداران به
دست میدهد ،اما این روایت ،آنگونه که پیشتر گفتهشد،صرفا تعبیری است ذاتگرایانه
از تاریخ طبیعی؛ یعنی تغییر یا سکون جانداران را ناشی از استعداد ذاتی آنها میشمرد؛
پیشتر گفتیم که چنین روایتی کامال خالف نظریۀ تکامل داروین است؛ وانگهی این
ذاتگرایی خصیصه اغلب یا همۀ متنهایی است که پیش از طرح نظریۀ داروین،

میکوشیدند نظم و نسقی برای توجیه تنوع و شباهات جانداران ارائه دهند .اگر این
اقوال را گویای نظریه تکامل المارک بدانیم ،نمونههایی مشابه با روایت ذاتگرایانه از
تبدیل و تغییر جانداران در متنهای پیش از المارک فراواناند و ممکن است ،همه

اینها را روایتی المارکی شمرد .یکی دیگر از شباهات ظاهری که میتوان میان نظریه

المارک و متن جانورنامه یافت،این عقیده المارک است که در هر دورهای از تاریخ
زمین ،انواعی تازه اما کاملتر از پیش خلق میشوند (المارک)464-463،؛ چنانکه

در جانورنامه نیز پیدایش مرغان با صفت «از دست غیب» توصیف شده است .منتها
این عقیده نیز نوآوری و صفت ممیزۀ نظریۀ المارک نبوده ،بلکه عقیدۀ رایج پیش از
طرح نظریۀ داروین بوده است.
همانطور که برای اثبات یا رد نسبت جانورنامه با نظریۀ تکامل داروین ،در پی کشف
ردی از نوآوریهای نظری داروین (از قبیل طرح نظریۀ انتخاب طبیعی و نظریۀ همۀ
خویشاوندی جانداران با یکدیگر) در این کتاب بودیم ،برای تحقیق چنین نسبتی میان
جانورنامه و نظریۀ المارک نیز باید به دنبال ردی از نوآوریهای نظری المارک در این
اثر باشیم .به جز اعتقاد به تغییر و تکمیل نظام آفرینش که گفتیم روایتی ذاتگرایانه

 .1همان؛ طی مکالمه و مکاتبه شخصی با نگارنده.
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دارد و پیش از المارک هم ناشناخته نبوده؛ نظریۀ المارک با دو فرض مشهور شناخته
میشود – 1 :رشد یا تحلیل اندامها بسته به کاربردی که طی زندگی پیدا میکنند و – 2
موروثیشدن تغییرات  .طبق نظردکتر امیرارجمند هر دو فرض در جانورنامه دیده میشود
و موارد زیر به عنوان شاهد این فرضیه نشانداده شدهاند:

هنکامیکه هربخش از پیکر آن جانور میتواند یابنده (حساس) و جنبنده و
تغذیهکننده و زایندۀ آفریدۀ تازه باشد اشکارست که هریک از پارهای انها پس
از انکه از بازمانده خود جداشدند با بودن پیمانهای بایستنی و حاالت شایسته
برای زندکی در کارهای سرشتی خود پاینده میماند پس راهی ندارد که آن بخشها
در کارهای بایستنی برای زندکی برجانماند یا انکه برای پاینده داشتن نژاد خود
زایش شخص تازه نتوانند (انصاری کاشانی ،جانورنامه ،آغاز نگارش 1287ق،
ص.)68

دکتر امیرارجمند مورد باال را به عنوان شاهدی برای «وراثت صفات اکتسابی» مطرح

کرده است .1اما این بند دراصل درباره زندگی و تخصصیافتگی یاختههای موجوداتی
از قبیل اسفنجها است که فاقد بافت حقیقی یا واجد بافتهای ساده هستند و هریک
از یاختهها میتواند نقشهای متفاوتی بپذیرد یا (آنگونه که در بندها و صفحههای

پیشین جانورنامه نیز ذکر شده و آزمایشی مشهور درباره زیستشناسی چنین جاندارانی

است) ،اگر بدن این موجودات (که درحقیقت جرگهای است از یاختههای همسان)

تکهتکه شود ،هر تکه یا حتی هر یاخته جداگانه ،میتواند به تنهایی یا پس از گردآمدن
دوباره ،نقشی جدید بپذیرد .بهویژه آخرین جمله در بند منقول از صفحه  68جانورنامه،
چنین معنی میدهد که در صورت تفکیک یاختههای چنین موجوداتی از همدیگر،

یاختههایی که برای تغذیه یا دفاع یا کارهای دیگر تخصصیافته بودند ،اکنون باید
دوباره به حالت بیتخصص درآیند ،وگرنه امکان تولیدمثل نخواهند داشت .بنا بر این
به نظر نمیرسد این بند گویای بحثی از نظریۀ المارک باشد .شاهد دیگری که دکتر

امیرارجمند به عنوان نقل «از بین رفتن ارگانهای خاص در زمان تغییر محیط زیست»
در جانورنامه بهدست میدهد ،چنین است:

« .1این یعنی راهی ندارد جز اینکه بتواند آن بخشهای تازه را به نسل بعدی انتقال دهد» .امیرارجمند ،مکاتبه
شخصی
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چون هریک از افریدکان قوههای بایستنی برای زندکی آن از کار بازماند و هنکام
زندکی آن بسرآید باز کالبد ساخته شده و افزارهای ان اندکاندک از یکدیکر
پراکنده و تباه شود و هر خردۀ ازان جزء یکی از رستنیها یا کانها یا پیکر جانور
و یا شخص دیکر از مردمان شود (انصاری کاشانی ،جانورنامه ،آغاز نگارش
1287ق ،ص.)58

در این مورد هم بهنظر میرسد مفهوم عبارت منقول ،تجزیۀ کالبد جاندارانی است که

میمیرند؛ نه تحلیلرفتن اندامهایی که مورد کاربرد قرار نمیگیرند.عالوه بر همه این
موارد ،باید گفت نام المارک در جانورنامه دیده نمیشود و این فقدان احتمال بسیار
کمی برای ارتباط مقاالت شبهتکاملی جانورنامه با نظریۀ المارک بهجایمینهد.
نتیجهگیری

بنابر آنچه که گفته شد ،هرگونه ارتباط میان جانورنامه و نظریۀ تکامل داروین مردود
است و فرضیه ارتباط محتوای جانورنامه با نظریۀ المارک نیز ،قابل تأیید نیست .براین
اساس جانورنامه انعکاسی از دانش ردهبندی جانوری (میراث لینه) و دیرینهشناسی
جانوری (احتماال به تمامی برگرفته از کتاب فیگیه) در دنیای فرانسهزبان طی دهههای

 1830تا  1870میالدی است .بخش عمدهای از انتساب نادرست محتوای جانورنامه

به نظریۀ تکامل ناشی از سوءتفاهم نسبت به نوآوریهای نظری داروین و تقابل نظریۀ
تکامل او با اندیشههای ذاتگرایانهای است که در آثار لینه و المارک دیده میشود و
سابقهای طوالنی در آثار طبیعیدانهای سدههای پیشین ،بهویژه تا پیش از دریافت نظریۀ

تکامل ،دارد.

سپاسگزاری

این مقاله برآورد مکتوبی از سخنرانی نگارنده در همایش «رویارویی علوم جدید و قدیم در عصر قاجار»

به دبیری دکتر حسین معصومی همدانی است که در خرداد ماه  1395در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه
تهران برگزار شد .نگارنده از آقایان دکتر حسین معصومی همدانی ،دکتر امیرمحمد گمینی ،دکتر حنیف

قلندری ،دکتر کامران امیرارجمند ،آقای عبدالرضا شهبازی و آقای حسین شهرابی که در نگارش این

مقاله مدیون راهنماییها و نظرات ایشان است ،سپاسگزاری میکند.
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