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 شناس روسیهمطالعات در تاریخ زیستنگاه به مجلۀ 
  ١فر شمامه محمدی

مندان به این رشته انگیزه ایجاد کنـد.  هتواند برای جوانان و عالقبررسی تاریخ علوم زیستی یک کشور می
خـالی اسـت. در ایـن نوشـته،  بپـردازدای که به طور ویژه به این مقوله مجلهمتأسفانه در کشور ما جای 

کـه در کشـور روسـیه چـاپ  2شناسـیمطالعاتی در تاریخ زیست شود تا با معرفی اجمالی مجلۀتالش می
  ها بگشاییم. گونه مجلهو نشر این شود راهی برای تهیه می

ز آن هـر سـال چهـار شـماره از آن در چـاپ شـد و پـس ا 2009ایـن مجلـه در سـال  اولین شمارۀ
نــد از: انجمـن دانشــمندان و پژوهشــگران ا شــود. بانیــان ایـن مجلــه عبارتپترزبــورگ منتشــر مـی سـن
سـن  ۀوری واویلـوف (شـاخاتـاریخ علـم و فنـ . مؤسسـۀNestor-Historiaنشـر  پترزبورگ و خانۀ سن

مجله است. سرویراستار این مجله ادوارد مشاور این  مؤسسۀپترزبورگ) وابسته به آکادمی علوم روسیه نیز 
    است. 3کولشینسکی

هـا بـه چشـم هر بار این سرفصـل گفتار، تقریبًاهای معمولی مانند پیشدر هر شماره عالوه بر بخش
شناسی و منـابع شناسی، کتابها، آموزش تاریخ زیستها و مصاحبهها، اسناد، شرح حالخورد: پژوهش می

ایـن مجلـه بیشـتر بـه  1از جلد 1 ا، و شرح وقایع. برای نمونه شمارۀهاخباری از کتابها و مرجع، بازبینی
هـایش نوشـته شـده، پرداختـه او و اندیشـه هایی که در بارۀهای چارلز داروین و کتابشرح آثار و دیدگاه

کنـد لـذا دین و علـوم زیسـتی برقـرار  تواند پلی میان فلسفۀاست. از آنجا که داروینیسم در کشور ما می
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برانگیـز را استعداد مباحث فراوان و مباحثه
لـوم تـاریخ ع برای چـاپ در یـک مجلـۀ

از جلد  1 زیستی در کشورمان دارد. شمارۀ
 این مجله اغلب بـه بررسـی تاریخچـۀ 2

شناسـی از جملـه های زیستبرخی شاخه
شناســی، و نامــهشناســی، شــجره ویــروس

هـا افراد شاخص در این زمینـه نامۀزندگی
هــای جانورشناســی، روســیه، مــوزه در

ران، و بـاز هـم داهـا و مجموعـهمجموعه
دارویـن پرداختــه  برخـی مطالـب در بــارۀ

  است. 
ــه شــماره هــای بعــدی ایــن مجلــه ب

هـای تحقیقـات برخی ایسـتگاه ۀتاریخچ
هـای میدانی، مراکـز آزمایشـگاهی و بـاغ

ــاه ــق گی ــدگی و روش تحقی ــی، زن شناس
گیاهان در اتحـاد آوری  افرادی که به جمع

ــه ــابق پرداخت ــوروی س ــاهیر ش ــد، جم ان
هـای  هـا و تخریـببرخی آسیب ۀتاریخچ

های مربوط هایی از همایشبرخی گیاهان، و همچنین گزارش ۀمحیط زیستی مهم، دانش پیشینیان دربار
  ها پرداخته است.  یادواره، همچنین به تیبه علوم زیس

توانـد الگـویی بـرای پـرداختن بـه شـود مـیو منتشر مـیبیشتر موضوعاتی که در این مجله نوشته 
  موضوعاتی مشابه در کشورمان باشد تا تاریخ علوم زیستی ایران از غربت بیرون آید.
شناسی ایران)، محمـود آشنا کردن نسل جوان با افرادی مانند حسین گل گالب، احمد پارسا (پدر گیاه

گـذاران چ، احمد قهرمان و افرادی از این دسـت کـه پایـهمد بلوحشناسی نوین ایران)، مبهزاد (پدر زیست
آمـوزان ورزان و مشـوق اصـلی دانـشاند ادای دین به پیشگاه این تالششناسی معاصر ایران بوده زیست

های کشورمان، هرچند قدمت زیادی نداشته باشند، موضـوعی است. همچنین پرداختن به سرگذشت موزه
داران اسـت. بـرای آمـوزان و مجموعـهدانش و برانگیزانندۀ عالقۀجالب برای پژوهشگران و دانشگاهیان، 

علوم دانشگاه تهران کـه بـه دسـت دکتـر مصـطفی فـاطمی  نمونه تاریخچۀ موزۀ جانورشناسی دانشکدۀ
ای جالب توجـه و درخـور بررسـی بـرای امکانات کم ایجاد شد نمونه و با 1333) در سال 1338 -1289(

لوصفی زایدا ا دستان خالی اما با همت و انگیزۀآموزان و دانشجویان با افرادی است که بآشنا کردن دانش
  گذاری کردند.ایران را پایه زیربنای فهم عملی علوم پایۀ


