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مرحوم . مجموعه سه مقاله اي از شادروان دكتر درويش است كه در سومين شماره چاپ مي شوداين سومين مقاله از 
دكتر درويش در اين مقاله، چندين جا عالئم استفهام و سئوال درج كرده بودند كه به كمك آقايان دكتر ساري و دكتر 

. اصالحات مطابقت داشته باشد اميد است كه نظرات استاد درويش نيز با. ندرلو و سردبير اصالح و ويرايش شد
  .يادشان را گرامي مي داريم

تاريخ جانور شناسي در ايران به پيش از اسالم باز مي گردد 
و دانشمندان و فالسفه ايراني به صورت موازي با 

جاي . دانشمندان يوناني به رده بندي جانوران پرداخته اند

اط تنگاتنگي بين فالسفه يوناني و يادآوري دارد كه ارتب
 . ايراني پيش از اسالم وجود داشته است

بنابراين به هنگام طرح موضوع رده بندي جانداران الزم 
سقراط . است به دو مكتب مغاني و ارسطويي اشاره شود

وي از زرتشت و با الهام از هم به پير) استاد افالطون(
  .انديشه هاي او به اصالت خرد گرايش داشته است

  رده بندي در بنْدهش
قديمي ترين كتابي كه به رده بندي جانوران اشاره دارد 

فَرْنْبغ دادگي . بندهش ايراني در مورد آفرينش آغازين است
در سده سوم ميالدي مباحث مربوط به آنرا بر اساس منابع 

فرزند ملك ) 1370(لوي نوشته و توسط مهرداد بهار به په
در اين كتاب . الشعراي بهار به فارسي ترجمه شده است

مشابه . براي نخستين بار رده بندي جانوران ارايه مي شود
اين رده بندي را در هيچ يك از متون يوناني نمي توان 

در اينجا ابتدا گياهان و جانوران به گروه هاي اصلي . يافت
آنگاه در هر گروه، رده هاي فرعي . يم بندي مي شوندتقس

مثالً در يك . با نام هاي جانوران مرتبط به آن ذكر مي شود
رده بندي، جانوران بر حسب ساختار دست و پا، به انواع 
سم دار، خرپاي و پنجه دار و پرندگان و جانوران آبزي 

نوع گونه  282اين پنج نوع خود، . تقسيم بندي مي شوند
سپس رده هاي فرعي از آن گونه . عي را شامل مي شوندفر

ها برشمرده شده و در هريك از انواع خاص، نام جانوران 
متعددي بر حسب جنس و ساختمان بدني و محيط زيست 

سلسله مراتب رده بندي مطرح شده در شان برده مي شود 
كرده، آينه، بهران، سرده، : بندهش شامل پنج رسته است

كرده قرار  3جانوران در بندهش در  .زير سرده است
هر كرد به پنج زير گروه يا آينه تقسيم . داده مي شوندمي

. هر آينه خود به تعدادي سرده تقسيم مي شود. مي شود
به عنوان مثال مهرداران به سه كرد پستانداران، پرندگان 

  :و ماهيان تقسيم مي شود
كرد -3كرد پرندگان؛  - 2چهار پايان خشكي زي؛  كرد - 1

  :ماهيان؛ كرد چهار پايان به سه آينه زير تقسيم مي شود
؛ آينه چهار پاي دوگانه سنب؛ آينه چهارپاي گرد سنبآينه 

  پنج چنگ
و هر اسب، بهران : مي شودبهران تقسيم چند به هر آينه 

: با زير سرده و رسته تقسيم مي شودسرده بهران به چند 
پنج ) گوسفند(=ميش؛ گاو، پانزده سرده؛ خر، دوسردهبهران 
؛ خرگوش، پنج سرده؛ سگ، ده سرده؛ بز، پنج سرده؛ سرده

مرغ، يكصد و ده ؛ موش، هشت سرده؛ سمور، هشت سرده
  ؛ ماهي، يك سرده؛ سرده

پيامد هاي مكتب ارسطو بر فلسفه جانور شناسي در 
  ايران 
از ، )پيش از ميالد 322- 384(، فيلسوف يوناني ارسطو

يكسو نخستين فيلسوفي است كه بر پاية جانور شناسي 
حيات را اساس فلسفه خود قرار داده و از سوي ديگر 
سازگان فلسفي اي را طراحي كرده است كه با واقعيت 

وي پس از مغان زرتشتي . دنياي جانوري بسيار فاصله دارد



تهيه  او .را رده بندي كردن اجانداراست كه نخستين كسي 
و رده بندي آنها را به صورت  جانوران تهيه كردز فهرستي ا

ارسطو دو . كليد هاي دو ارزشي صفات استوار ساخت
جنس و نوع را در منطق رده بندي خود ) صنف(رسته 

مطرح كرد كه در مقايسه با رسته هاي ذكر شده در بندهش 
هجدهم قرن  ارسطو تا اواسط فلسفه  . بسيار كمتر است

دو موضوع . ال مورد استفاده بودهزار س 2حدود ميالدي 
كل : ذات و عرض، اساس منطق ارسطويي رده بندي است

 Universel(و كل عرضي ) Universel essentiel(ذاتي 

accidentel(.  تشخيص كل ذاتي از كل عرضي براي
زيرا ارسطو . تعريف دقيق و منطقي امور ضروري است

، نه به سعي دارد كه امور را به ذاتيات آن تعريف كنند
به عبارت ديگر تا حد امكان مي كوشند كه . عرضيات آن

كه جامع ) la definition parfait (هر چيزي را به حد نام 
آن كلي است كه : كل ذاتي.تمام ذاتيات است محدود سازند

افراد بران قائم و ) nature/ essence/qualite(ماهيت 
ن موش مانند ماهيت جسم بودن و حيوان بود. وابسته است

خانگي كه بدون جسميت و يا حيوانيت آن تحقق نمي 
عرض در اينجا منسوب به عرض در مقابل جوهر . يابد

نيست بلكه مقابل ذات يا امر است كه خارج از ماهيت 
اينكه مي گوييم كلي يا ذاتي است يا عرضي، به نحو . است

مطلق نيست بلكه نسبت به موضعي است كه بر آن حمل 
اين گونه هاي جانوري از ديد ارسطو مقوله بنابر. مي شود

هايي هستند كه داراي جوهر ثابت هستند  كه سنخ هر 
اين منطق بر  اصل ثبوت . يك از آنها ثابت است

  . سازگاني حيات استوار است
نوع در منطق ارسطويي كلي است كه در جواب  - 1

گونه در رده بندي . حقيقت آن چيست؟ مطرح مي شود
افراد آن . اراي دو مفهوم رسته و آرايه استزيستي معاصر د

از نظر ساختار و خاستگاه مشترك اند و از تعداد زيادي 
ذات آنها به معناي . افراد و جمعيت ها تشكيل شده اند

ژنوم واحد آنها است و جوهر آنها يكي است و اختالف 
  .اجزاي يا تغييرات دروني آنها عرضيات اند

جواب ماهو به افراد كل ذاتي است كه در : جنس - 2
اسب و گاو و غيره : مثال. مختلف الحقيقت حمل مي شود

در جواب اينكه گربه و موش . كه مختلف الحقيقت هستند
چيستند؟ يعني كل مشترك بين آنها چيست ؟ گفته مي شود 

اين افراد از لحاظ ذاتيات با هم اختالف . كه حيوانيت است

دندان بزرگتر از زيرا موش ذاتاً داراي نخستين . دارند
 (Rat)مجموع دو دندان ديگر است ولي در موش بزرگ 

ذاتاً نخستين دندان كوچكتر از مجموع دو دندان ديگر 
پس هر جنس ارسطويي شامل چندين نوع است و . است

جنس تمام مشترك بين افراد است و وراي آن جزء 
انسان و ماهي از : به عنوان مثال. مشتركي بين افراد نيست

جوهر بودن، جسم بودن، نامي بودن، و حيوان بودن  لحاظ
اگر بگوييم هر دو جسمند گفته ما ناقص . مشترك اند

اما اگر گفتيم كه هر دو حيوان هستند تما م . است
  .مشتركات آنها بيان شده است

در رده بندي زيستي جنس يا سرده يك تا كسون فراگونه 
بنابراين در بر گيرنده يك يا چند گونه تك نيا . اي است

گونه ها ي يك ريشه مشترك و صفات مشترك . است
كل در سطح جنس صفت يا صفاتي است كه در . دارند

تفاوت گونه هاي يك جنس . طول زمان تغيير نكرده است
سطح گونه متفاوت اند  در سطح جنس مشترك و در

بنابراين ذات گونه اي متفاوت و داراي وجه مشتركي است 
 Mus مثال جنس موش . كه فقط گونه ها را در بر مي گيرد

بزرگ تر از جنس لينه . جنس ارسطويي خيلي بزرگ است
اي و در واقع همه گونه هايي كه وجه مشتركي دارند در 

مشتركي بين در وراي آن جزء . يك جنس جاي مي گيرند
در اينجا به جاي افراد لينه اي كه اشاره به . گونه ها نيست

علت اينكه ا رسطو از . يك فرد دارد گونه قرار مي گيرد
ديدگاه تيپولوژيكي اين . افراد به عنوان نوع صحبت مي كند

از ديدگاه ارسطو  افراد گونه جوهر واحد .فيلسوف است
در حد اعراض عام  دارند بنابراين اختالف افراد يك گونه

است و ايده ياتيپ هر گونه واحد است و قادر به تغيير 
بنابراين هر گونه بر اساس جوهر و تيپ آن شناخته . نيست

براي تجسم سلسله مراتب انواع و جنس ها، آنرا . مي شود
  به صورت درختي به نام درخت فورفوريوس

(Arbre de porphyre) فيلسوف : نشان مي دهند
فورفوريوس مبحث تعريف كلي و اقسام آن از  اسكندراني

حيث وجود يا عدم وجود افراد در خارج و از حيث 
تساوي صدقي و يا عدم تساوي صدق را مطرح كرده و انرا 

به همين . قرار داده است (categorie)مقدمه صتف يا رسته 
جهت نام ايساغوجي كه در يوناني به معني مدخل و مقدمه 

  . ه استاست بر آن نهاده شد



در قرون وسطي كار برد جنس و گونه بر اساس تعريف 
  .منطق صوري انجام مي شد

نه  اصل . گروهي از اشيا داراي ماهيت مشابه است: گونه
  .  مشابه

  جوهر                                                                             
                                                      ------------------------------  

  جسم                                        غير  جسم                                                         
                          ----------------------------- -------------  

  جسم نامي                                           جسم غير نامي                             
                --------------------------------  

  )نبات ( حيوان                              غير  حيوان                 
 -------------------------  

جنس شامل گروهي از گونه ها است كه از نظر بعضي از 
جنس حمل شونده به نوع مشاهده مي . صفات مشترك اند

شود كه فلسفه و منطق ارسطو نياز به مطالعات تطبيقي 
تاريخچه بدون ادراك سير تحول علم رده بندي و . دارد

جانور شناسي اين علم سطحي و بي ريشه باقي خواهد 
  .ماند

  تاثير مكتب ارسطو بر دانشمندان ايراني
اسالمي عموما شارح مكتب  -دانشمندان و فالسفه ايراني 

ارسطو هستندو در تحليل هاي خود با استناد به مكتب 
. اصالت ذات ارسطو به مراتب كمال حيات استناد نموده اند

هجري در منابع مختلف  7تا  4ديدگاه ها از قرن اين 
  :مشاهده مي شود

هجري بر سلسله  4در اواسط قرن : اخوان الصفا -  1
مراتب وجود تأكيد دارد و جانوران رابرحسب مالك هايي 
از جمله شماره حواس، راههاي توليد مثل و محل نشو و 

  . نماي هرگونه رده بندي مي شوند
ب كمال را به اين صورت بيان مي مرات: ابن مسكويه  - 2

سنگها از تجمع مواد اوليه، گياهان پست از تركيبات . كند
معدني و گياهان عالي از گياهان پست بوجود آمده اند و 
گياهان به جانوراني نظير مرجان ها كه هم به جهان گياهان 
و هم به جهان جانوران تعلق دارند تبديل شده و باالخره 

انوران ديگر و سرانجام انسانها به وجود در روند تكاملي ج
  . آمده اند

فيلسوف، كه ): هجري قمري 370- 428(ابوعلي سينا  -  3
بخش عمده اي از كتاب شفاي خود يعني فصل هشتم را 
به جانوران اختصاص داده است و مراتب تشكيل 

گياهان و جانوران را مطرح  –موجودات از حالت سنگ ها 
 . مي كند

از نادر فيلسوفان قرن چهارم هجري است ني رويحان بيبورا
كه عالوه بر تعقل براي تحصيل حقيقت بر تجربه تاكيد 

وي بر تحليل براي وصول به . دارد و آن را الزم مي داند
همين يك نكته كافي است . معاني و حقايق مفيدتأكيد دارد

كه كه اورا  از دنياي معاصرش در تمدن اسالمي جدا كند 
عدم توجه به منطق فارابي، بيروني و ).1352ا، ذبيح اهللا صف(

ابن سينا بر اصالت  تعقل، تجربه و تحليل در بررسي هاي 
علمي با خطاهاي فاحشي در مطالعات بعضي از دانشمندان 

محمد بن محمود بن به عنوان مثال  . ايراني  همراه است
قرن ب المخلوقات كه  در يعجادر كتاب  احمد طوسي

در مورد خفاش در ف شده يهجري تال )555سال (ششم 
شب پره است و وقت ": چنين مي نويسد 543صفحه 

غروب ظاهر گردد و پشه گيرد، از ضعف چشم، بوم و 
خفاش هر دو بدين ساعت برخيزند و خفاش بچه را در 

وي را منقار نبود، دهن دارد و دندانها . دهان گيرد و مي پرد
خر قاتل . عمر بودهر روز در آب باشد، دراز . دارد تيز

هرچند كه عمرش درازتر . خفاش است از بانگ خر بميرد
پس آنك در . بود شب دليرتر بود و چشمش بقوت تر باشد

وقت غروب قرص آفتاب بود بشب دليرتر بود و آنك در 
و خفاش اگر كودكي را بگيرد نگذارد . مهتاب بود پيرتر بود

ر موش خانگيموش خانگي                غي



. ستردخون خفاش موي ب. تا آواز خر نشنود يا بكشدش
اين توصيف گرچه  ".چشم خفاش اگر بر كنند باز رويد

جالب توجه است ولي در بسياري موارد خالي از تعقل و 
انديشه فردي نگاشته شده است و با تعقل تجربه و تحليل 

  .همراه نيست
  گيري بحث و نتيجه

استفاده از در تجربه داشتن اساس مطالعه جمعيت است و 
سي عمومي، ژنتيك، با تخصص زيست شنا انهمكار

با استفاده از  كاملتاكيد به كشف  .زيست شناسي مولكولي
نظريه پارادايم نظريه . مطالعه جمعيت ها با تاكيد بر پارادايم

گونه زايي همان مدل تغييرات : تركيبي تكامل كه مي گويد
بنابراين پارادايم اكنون زير سوال رفته و  .را دنبال مي كند

 Eldredge & Gouldن شناسان مانند تعدادي از زيست ديري

1972 , wiley 1996, Rosen 1976, ند كه گونه زايي راد عقيده
با آن را يك روند غير قابل بازگشت است كه نمي توان 

تغييرات درون گونه اي كه روندهاي بازگشت پذيرند 
دامنه سيستماتيك يا تاكسونومي از جمعيت  .يكسان دانست

 .هاي باالتر رده بندي گسترش داردها تا گونه ها و رسته 
تنوع دنياي زندگان و سنگواره اي كه شناخت آن بي توقف 

ما . ريخ استاي تساز جهتي بازنوي. در حال گسترش است
بايد همه جا در آناليز صنوف فرا گونه اي را به گونه زايي 

بنابراين سيستماتيك يا تاكسونومي هم در  .نيمكترسيم 
طح تاريخي و ساختاري و به سطح جمعيت ها و در س

عبارت ديگر در سطح گونه وسطوح فراگونه اي حالت 
بنابراين داده هاي زيستي و ديرين . تجربي داشته باشد

قش مهمي به نتاريخ زمين شناسي در مطالعات شناسي 
)  Hoffsteller 1963 ( تاكسون هاي فراگونه اي مي دهد

ت متفاوت پژوهش هاي سيستماتيك يا تاكسونومي با درجا
زيرا تولوژنيز، بخشي از  نداز يك مفهوم ارتباطي برخوردار

و دليلي ندارد كه يكي را مدرن تر ) هنينگ( فيلوژني است 
سرانجام آنكه تمام موجودات زنده خواه  .از ديگري بدانيم

آنهايي كه فراموش شده، از نظر دور داشته شده و گاهي 
مطالعه شده، حذف مي شوند كه بدون دليل آن را كامال 

بسياري از آنها در حال نابودي است و دربرابر چشمان ما 
دليل آن نقص  .همراه محيط طبيعي شان از بين مي روند

خالف محيط آنها، مطالعه ميزبان آنهاست اساس كار يك 
تاكيد بر مشاهدات ريختي و استفاده از ساير با  .مي باشد

توجه د زير به موارسيستماسين ها بايد  ،داده هاي زيستي
   :كنند

تمايز و تشخيص اشكال متفاوت جانوران و مشخص  - 
   .نمودن فاصله هر يك از آنها

تميز نمونه هاي متعلق به گونه هايي كه قبال شناسايي  - 
  . شده و يا كامال توصيف شده و بسياري گونه هاي جديد

پيشنهاد و رده بندي سلسله مراتب با وجود روابط  - 
   .آنها خويشاوندي و اجزاي

ديگر موارد ارائه فرضيه در مورد فرايند تكامل، سازش و  - 
  .كه به تشخيص ساختار گروه مربوط مي شود

 .بايد فيلوژني منظور شود نتايج واضح و روش - 
  .سيستماتيك يا تاكسونومي طراز پايين وجود ندارد


