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  پايگاه اطالع رساني حشره شناسي ايران   
  
  
  

 حشره شناسي در ايران قديم 
 

 محمدرضا عطاران 
  ) بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك–موسسه تحقيقات گياهپزشكي آشور (

  
 با به نظر مي رسد آنند ولي   سال بيان مي٩٠ تا ٨٠اي در حدود  عمومًا علم حشره شناسي در ايران را با سابقه

با اين ايده منابعي چند را از .  ديرينه علوم مختلف در ايران، اين علم نيز سابقه ديرينه اي در ايران داشته باشدتوجه به
اين آتاب يكي از . جستجوي مختصري مرا با آتابي به نام بندهش آشنا نمود. گذشتگان مورد بررسي قرار دادم

با توجه به تاريخ قيد شده توسط (شته شده است  سال پيش نو١٢٧٤آتابهاي قديمي است آه به زبان پهلوي و 
اين آتاب با توجه به توضيحات مترجم، در واقع ).  به تقويم ميالدي است٧٣٢ به تقويم پارسي و معادل ٥٢٧مصنف 

گردآوري و تصنيف متون قديمي و اوستايي است و به مسايلي نظير آفرينش جهان و دنياي آخرت و پايان جهان 
ن آتاب فصلي به دسته بندي آفرينش جانوران، گياهان، انسانها، آب، خاك، زمين و گروهي به نام در اي. پردازد مي

پرداخته است آه مورد توجه اينجانب قرار گرفت و در ادامه تالش ) با آسر خ، فتح ر و سكون ف و فتح ت(خرفستران
آافي است بدانيم آه .  و گياهان بيان نمايمخواهم نمود تا مبحث ارائه شده در اين آتاب را از نظر رده بندي جانوران

توجه به اين موضوع در بسياري از متون غربي به آارهايي است آه آوويه، لينه و جان ري و دانشمنداني نظير ايشان 
. دانند ها در رده بندي مي ها و شيوه اند و در مواردي ايشان را مبدع برخي واژه در قرون شانزدهم و هفدهم  ارائه داده

اي از دانش گذشته ايران باستان است آه به نظر ناديده انگاشته شده  و ما نيز آنها را  بيان اين مطلب تنها ارائه گوشه
ايم آه جبران ناپذير بوده و به عنوان مثال نتوان در  ها آوتاهي آرده شايد آنقدر هم در اين زمينه. ايم به فراموشي سپرده

  .ن سوابق باز آرددنياي آنوني علم جايي را براي اي
باشد آه به ترتيب در طبقات  طبقات ارائه شده در اين دسته بنديها بر اساس گروههايي به نام آرده، آيينه و سرده مي

.  راسته و خانواده باشد گيرند و معادل آنها در رده بندي آنوني شايد به ترتيب رده، پايين تر از نظر طبقه بندي قرار مي
سته بندي را در مورد جانوران ارائه داده است ولي براي برخي گروهها تنها به بيان سرده اآتفا اين آتاب آاملترين د

در عهد (تر در پي نوشتهاي اين آتاب توسط مترجم به وجود دسته بندي ديگري در مراجع قديمي. آرده است
( ، آيينه )آبي و هوايي است يني،از نظر محل فعاليت  آه زم(خوريم آه رده بندي را بر اساس آرده  بر مي) ساسانيان

، )دهد و از نظر انگشتان آه گرد سنب، دوآافت پاي، پنج چنگ و مرغ و ماهي است آه همان معني شكل را مي
و سرده ) شوند نظير سوراخ زي، آبزي و ددان وجانوران اهلي از نظر محل زندگي و مسكن تقسيم مي(مانشت و يا بهرو

واحد آوچكتري بنام رسته نيز وجود .  نيز وجود دارد آه احتماًال بتوان آنرا زير سرده ناميدواحد سرده در سرده. اند بوده
دهد آه طبقه بنديهاي  مترجم آتاب فوق همچنين احتمال مي. داشته است آه بر اساس آوچكي و بزرگي جانور است

  . تشده است، وجود داشته اس هاي مختلف به جانوران نگريسته مي مختلفي آه از جنبه
دار، درخت، نهال، ميوه، : بن دهش يك تقسيم بندي جالب توجهي از گياهان را ارائه داده و گياهان را به شانزده گروه 

دانه، اسپرغم، گل، افزار، تره، جامه، روغن، رنگ، بودار، ون، هيزم و ژده تقسيم نموده است و در يك قسمت به طرز 
اي و دو   دو بخشي مطرح آرده آه به احتمال بسيار زيادي همان تك لپهجالبي تقسيم بندي گياهان را به يك بخشي و

 سال ١٣٠٠اي امروزي است و نميدانم آه اين تقسيم بندي امروزي از چه زماني شكل گرفته است ولي حدود  لپه
ز تصنيف پيش در بندهش ذآر شده و مطمئنًا بنا به تصنيف بودن اين آتاب، اين تقسيم بندي به سالهاي بسيار قبل ا

نامد و مثالهاي قابل بررسي مانند  هاي پيوندي  مي نكته جالبتر اينكه گروهي از گياهان را نيز گونه. گردد اين آتاب بر مي
  . آند بادام را بيان مي- خرمل و آلوچه-به

 در شايد(شايد بيشترين قسمت اين دسته بندي آه با علم حشره شناسي نزديكي و قرابت دارد تقسيم بندي گروه 
گيرند آه حشرات نيز جزء  ديگري بنام خرفستران است و مجموعه جانوران موذي در اين دسته قرار مي) اينجا شاخه

آند، منافعي نيز از آنها براي درمان مردمان و توليد موادي  در عين حالي آه براي اين گروه مضرات را اشاره مي. آنهاست
آه احتماًال همان آرده در (خرفستران را به سه گونه آبي، زميني و پردار بندهش . آند مانند عسل و ابريشم را ذآر مي

ها  آند ولي تقسيمات آينه در اينجا ذآر نشده است و مستقيمًا به سرده  تقسيم مي) دسته بندي جانوران باشد
ي حمل آه سوسكهاي  پاچ گذار برا( پژوك سرده -٣آربسو سرده، -٢آژدم سرده، -١: پرداخته شده است و شامل

اين گروه همان سوسكهاي سرگين . آنندگان سرگين خشك  و دانگ گذار براي حمل آنندگان تپاله بكار رفته است
آه آرمهاي اندر آتش را براي گرفتن ( آرم سرده -۴، ) منشاء ايراني داردDung   واژه هستند و جالب است بدانيم آه

با تقسيماتي از ( مور سرده -۵، )ه در ناحيت خراسان وجود دارندرنگ سرخ و آرمهاي اندر برف در اينجا ذآر شده اند آ
مگس آاسكيني و سياه و مگس انگبين : به عين مطلب توجه آنيد(  مگس سرده-۶، )هاي گزنده و سواري نظر مورچه

 و آه چند گونه است و نيز آن آه خانه) به فتح ب و سكون و به معني زنبورسياه درشت است(آه سه گونه است و بوز
 پروانه -١٠ آيك سردگان، -٩ پشه سردگان، -٨   ملخ سردگان،-٧، .)اند همه از اين گونه مگس سرده آشيان گلين آند،

  . باشند  وزغ سردگان مي-١١سردگان و 
دهش و آتـاب ديگـري        عالوه بر بحث رده بندي در ادامه به بيان مطالب مرتبط ديگري با علم حشره شناسي از آتاب بن                  

عجائب المخلوقات اثر اشرف الدين محمد بن محمود احمد طوسي آه در قرن ششم هجري قمري نوشـته                  تحت عنوان   
  :شده است آه در ادامه به بيان آنها خواهم پرداخت

  :اين جمله مصداق بررسي بيولوژي زنبورها است آه در بندهش آمده است
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  ..."يرد و به هنگام سر بر آندگ) آنرا(سر   بوزگونه آه آشيان گلين آند، آرم در آن آشيان نهد،"
آند به اين منفعت نيز اشاره دارد آه   و يا هنگامي آه به بيان منافع خرفستران از جمله انگبين و ابريشم اشاره مي

  :بعضي نيز دشمن بعضي ديگرند
) او بكار( دراين نيز نشان نبرد و آميزش است آه هيچ پاآي . ماهي آه ماهي، مرغ آه مرغ، دد آه دد را آشد و خورد"

  "نرود
  :پردازد  اين قسمت به نظر همان آنترل طبيعي است و دقيقًا به بحث زنجيره غذايي و از آن مهمتر تعادل طبيعي مي

گذاشت آفريدگان  آفريد و نمي آنگاه اهريمن گرگ پردار را بسان تن تو مي آفريدم،  اما اگر تو، مرغ شاهين، را نمي "... 
 را بدين همه سرده از آن روي آفريد آه اگر اهريمن يكي را نابود آند، يكي بماند و به سبب او جانوران. زيست آنند

  "ناتواني در از ميان بردن، آوشش به نابود آردن آم آند
  

  : نويسد و يا اين قسمت آه مي.  شايد نوعي برداشت فاآتورهاي وابسته به تراآم را نيز بتوان از اين قسمت داشت
خالصه اين آه همه ددان، مرغان و .... به دشمني آرمي آه در آب است آفريده شده است  )  ببه فتح دو(ببر "

  )دهم آه منظور جراده باشد احتمال مي" (اند  ماهيان، هر يك به دشمني خرفستران آفريده شده
  

  :  و يا در باره باز سپيد گويد
آرآس پيري انديش، آه دالمن .  آفريده شده استآاسكين مرغ ملخ را آشد و به دشمني آن. آه مار پردار را آشد"

چنين نيز آالغ و سارگر مردار گاو آوهي، پازن، آهو، گور و ديگر ددان همه را .  براي نساي خوردن آفريده شد است،
  ."خورند، ايدون نيز ديگر خرفستر را

تاب به اين موضوع در مورد بيان آنترل طبيعي و حتي گروه بندي دشمنان طبيعي است و در قسمتهاي مختلف اين آ
  .  بسياري از جانداران اشاره دارد

بدليل جنبه ديني (آند، و طبيعتًا مي توانسته است  اشاره مي"  آرم بر ضد گياه"دهش، به بوجود آمدن  جايي در بن
ناسي در مورد توجه دانشمندان آن اعصار قرار گرفته و دليلي بر قدمت علم گياهپزشكي و حشره ش) داشتن اين آتاب

  .اعصار گذشته اين آشور باشد و اين نياز به بررسيهاي بيشتر دارد
  :آند آنجا آه علت فعاليت شبانه خرفستران را بيان مي

  ."ايشان را تازش، پيدايي و گزند آردن به شب، به سبب هم گوهري با تاريكي است"
  . نوعي توجه به رفتار شناسي و فيزيولوژي به نظر مي رسد

اين توصيفات و . اشرف الدين طوسي در عجايب المخلوقات به بيان بيماريهاي حشرات در مورد آرم ابريشم مي پردازد
 هجري قمري نوشته شده و تا بيان مشابه آنها توسط دانشمندي همچون پاستور هنوز ۵۵٠روش آنترلي در سالهاي 

ت آيشان نگاه نكنيم شايد بگوئيم اين را آه پاستور گفته  سال باقي بوده است و اگر به نويسنده و تاريخ حيا٧٠٠حدود 
  :است

. آيد گذارد و از تخم بيرون مي خورد و تخم مي بلگ توت مي. آرم ابريشم  جانوري ضعيف است و مبارك و بويي ناخوش"
ا جايي آه بلگ آن ر.  آورد گذارند تا گرماي بدن به آن برسد و به يك هفته سر از تخم در مي تخم آنرا در آرباسي مي

. خوابد خورد تا بار ديگر مي پس يك هفته مي. آند خوابد و سپس شروع  به خوردن مي سه روز مي. گذارند توت دارد مي
وي را از مرغ و موش . رود خورد تا آنگاه آه در پيله مي آنگاه سه نوبت بلگ مي. آيد بعد  از سه روز دوباره به خوردن مي

  ."آنرا بايد جدا آرد و دور انداخت. ترآد آيد چون مي د بيمار است و بكار نمياگر زرد شو. بايد حفظ آرد
  

  :هاي اشرف الدين طوسي را در مورد زنبور عسل نيز بخوانيم جالب است نوشته
بندد و ايشان را رئيسي  آند و سر آن را به موم مي آنگاه آنرا انگبين مي. اش مانند آاغذ است ديوارهاي خانه"..... 
اگر يكي از ايشان چيزي پاك و خوشبو خورده باشد به خانه راه دهند و اگر پليدي خورده . ه در سوالخ نشيندهست آ

اند آه دهان اين مگس شفا دارد و  شود به همين سبب گفته گويند عسل هرگز فاسد نمي.... زنند باشد او را نيش مي
  ."دمش سم

  
  .انست از اهالي ايران باشدتو شايد در اثر بررسي اين نوشتارها، مترلينگ مي

آند انگار آه ملخ شناس بزرگي بوده  همين نويسنده چقدر جالب زيست شناسي و شكل شناسي ملخ را بيان مي
  :است

سر . ملخ سم و نيش ندارد اما زيان ديگر دارد و آن اينكه چون بيايد، آشت و برگ درختان بخورد و درخت را خشك آند"
براي تخم گذاشتن جايي سخت پيدا . جهد ه عقاب، شكمش به مار و مانند يوزپلنگ ميآن به اسب ماند، بالهايش ب

ها از   بچه سال ديگر آه هوا خوش گردد،. پوشاند گذارد و با خاك مي پس تخم مي. زند تا نرم آند آند و دم بر آن مي مي
  ."پرند گشايند و مي آيند و بال مي خاك بيرون مي

يز در حرص با آالغ و آدمي و موش يكي دانسته و در بيان رفتار اين حشره  بيان اشرف الدين طوسي مورچه را ن
  :دارد آه مي

  ."آند تا در النه نرويد آند و دانه را دوپاره مي مورچه از بهر زمستان ذخيره مي. آنند اين چهار جانور چيزها را ذخيره مي"
 پرداخته و حس بويايي مورچه را بسيار تيز دانسته و  هم ايشان پا را فراتر گذاشته و آمي هم به فيزيولوژي حشره

  :دهد ادامه مي
  ."آيد و اگر دانه بزرگ باشد باز گردد و ديگران را آورد اما بيني مورچه اگر بويي بشنود يكراست به سوي آن مي"

  :نويسد آه  در باب توليد مثل مورچه مي
  ."شود افتد آه مورچه مي چيز سپيد از مورچه مي"
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  : همان حال اعتقاد دارد آه ولي در
  ."مگس باقلي از خود باقلي است"

گرچه احتماًال منظور ايشان از مگس باقلي همان آفات انباري معروف آن باشد و چون پس از گذشت زمان، باقلي را 
  .ديدند، به اين نظر رسيده باشد و اينها از نظر بررسي تحوالت علوم در ايران جاي توجه دارد آلوده مي

  :گويد ي اشرف الدين در مورد پشه و عدم نگاه حقيرانه به پشه ميوقت
 زيرا آه دست و پا دارد و بالها دارد و خرطوم و نيش و دم دو شاخ و چيزهاي ديگري آه  تا به حقارت نبيني وي را،".... 

  ."به چشم ما نيايد
 همان خرطوم اوست و يا اينكه آن قسمت را اند آه نيش پشه دانسته آنيم آه گذشتگان نمي آيا ما تنها به اين فكر مي

  .آند آيد، در منظر ما بيشتر جلوه مي هايي دارد آه به چشم ما نمي گويد آه اندامها و توانايي آه مي
در مورد آنترل مورچه بيان .  اشرف الدين به آن بر مي خوريم بحث آنترل آفات نيز از جمله مواردي است آه در نوشته

  :دارد آه مي
  ."گريزد وگرد مياز گ"

  : گويد  در جايي ديگر مي
  "گريزد از دود زرنيخ مي) مگس باقلي(مگس "

  گويد آه   و يا در مورد پشه مي
  ."پوشند تا از پشه ايمن باشند و گزندگان به حرير راه ندارند ترسد و پادشاهان حرير مي و بدان آه پشه از حرير مي".... 

رويز با آار هزار مرد در مدت هفت سال بنا آرده و در آن جانوران بسيار جمع راستي اين حديقت الوحوشي آه خسرو پ
برد،  وقتي اشرف الدين بسياري از واليات را با ويژگيهاي شناخته شده آنها نام مي. آرده است، آجاي اين عالم است

است و يا حتي پارك شهري آه همان پارآهاي جنگلي امروزي . آيا نمي توان نشاني از واقعيت در اين شهر يافت
  . فناوري و يا يك موزه تنوع زيستي و يا حتي يك بانك ژن امروزي

هاي ديگر علوم نيز در اين دو متن  غير از مطالب حشره شناسي و گياهپزشكي برخي مطالب جالب ديگر را در زمينه
ا در زمينه نيروي جاذبه بيان الدين طوسي مطلبي ر به عنوان مثال اشرف. فوق ديدم آه حيفم آمد آنها را بيان نكنم

  :آند آه نشانگر درك دقيق آنها از آن است مي
همچنين اگر سنگي . اگر پرسند چرا زمين ثقل آه است به پائين نيفتد؟ گوئيم آه هر چيز به هوا اندازي قصد زمين آند"

ل آند و اين به حكم آفريدگار زمين در آسمان اندازي باز به زمين آيد زيرا آه هر چيز ثقيل قصد ثقي) در آنسوي(زير 
  ".است
  

توانستيم با ارائه فرمول نيروي جاذبه از نيوتن صدها سال پيشي  ها ما حتي مي  شايد با اندآي تدبر در اين گفته
و يا شايد اين گفته در بندهش را آه ستارگان را دسته بندي آرده و با ذآر گروه ديگري از ستارگان ادامه . بگيريم
  :دهد مي
 بس بي شمار ستاره نامبردار، براي همزوري و نيرو دهندگي به آن اختران به سوي  سوي و جاي جاي گمارده ..."

  "....شد
  .  را بهتر بتوانند تفسير آنند و شايد در رديف همان قوانين نيوتني است

 غني ما سرشار از اين  حتم دارم آه فرهنگ. اين موارد را برداشت آردممن تنها اين دو نوشتار را ديدم و خواندم و
مطالب است و با اندآي جستجو آنها را در خواهيم يافت باشد تا ديگر دوستان نيز مطالبي اي چنيني را اگر يافتند، 

از اين دست مطالب در بيان گذشتگان بسيار است و من هنوز از اينكه پاي صحبت مادر بزرگم ننشستم و . ارائه دهند
  . خواست بگويد ولي من نخواستم، خود را نخواهم بخشيد ينپرسيدم و او عليرغم اينكه م

ترين آنها  المعارف دانشمندان علم و صنعت، دانش از يونان آغاز شده و به ذآر حتي ناشناس وقتي ديدم آه در دايره
قال دهنده پرداخته شده و تنها در يك مقطع آوتاه از دانشمندان ايراني و اسالمي در شمار محدود و بيشتر به عنوان انت

هاي ماندگار گذشتگان شايد بتواند  آمي نگاه به يافته. علم يونانيان به غربيها مطلب رفته است، بسيار متًاسف شدم
گويم در حال حاضر همه آنها را در گذشته ببينيم ولي نباشد آه گذشته را اصًال  نمي. ما را از اين شيفتگي برهاند

.. گويم همه آنها درست  است و عملي و  نمي. د و گذشتگان خود جفا آنيمنبينيم و خواسته و ناخواسته در حق خو
شايد آنون جا . توانست مسير ديگري را در علوم پيش پاي ما قرار دهد گويم شايد توجه به آنها در گذشته مي ولي مي

 آثار قدما و داشته باشد آه حتي يك پايان نامه دانشجويي، يك تحقيق و يا يك سمينار در اين خصوص و شناخت
  .استفاده از آنها به انجام رسد

  
  ١٣٨۵ اسفند

  :پي نوشتها
  . صفحه٢٣٧انتشارات توس . بندهش. ١٣٨٠). مترجم. (بهار، م

اثر شرف الدين محمد بن .  ق.  ه۶قرن . باز نويسي آتاب عجايب المخلوقات. ١٣٨٠. دانشنامه شگفتيهاي جهان
  . صفحه١۶٢انتشارات اهل قلم . يببه آوشش حسن عليزاده غر. محمود احمد طوسي

  ) جلد٣(انتشارات علمي و فرهنگي . المعارف دانشمندان علم و صنعت دايره. ١٣۶۶) مترجم. (مصاحب، م
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