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زندگی نام�ه ی مختصر دکتر جعفریان:
دکتر محمد علی جعفریان در س��ال  1313ه.ش در
محمدی��ه نایی��ن ،در خانواده ای کش��اورز متولد
شدند .از سن  5سالگی به مدت دو سال به مکتب «
مال میر تقی » رفته و خط و قرآن آموختند .سپس به
دبس��تان محمدیه که تازه افتتاح شده بود ،واردشده
و تحصی�لات ابتدایی را ت��ا کالس چهارم در آنجا
س��پری کردند .س��پس به همراه عمویشان به شیراز
رفته و در دبس��تان حافظ ش��یراز دوران ابتدایی را
به پایان رس��اندند .بعد از آن به محمدیه بازگش��ته
و ب��رای ادامه تحصـی�لات در دوره ی راهـنمایی
رهـس��پار مدرسه ای درنایین شدند.ایشان همچنین
سال-های دبیرستان را نیز در نایین گذرانده و سپس
در کنکور دانش س��رای کش��اورزی دانشگاه شیراز
شرکت کرده و رتبه اول این آزمون در استان فارس
را کس��ب کردند .به پاس این تالش به ایشان اجازه
داده شد که در رشته علوم طبیعی نیز دیپلم گرفته و
در کنکور دانش��کده ی علوم دانشگاه تهران شرکت
نمایند .ایشان در ابتدا رشته علوم طبیعی و شیمی را
به طور هم زمان می خواندند ،ولی از آنجا که بعد از
مدتی این دو رشته از هم تفکیک شدند ،ایشان رشته
علوم طبیعی را که ش��امل زمین شناس��ی و زیست
شناسی می شد ،برگزیده و پس از پایان تحصیالت
کارشناس��ی به مدت  6س��ال در مدارس اصفهان و
نجف آباد تدریس نمودند .ایشان بعد از پایه گذاری

رش��تـه های زیــست-شنــا سی و زمین شناسی
در دانشگاه اصفهان شخصا به تدریس تمام دروس
رشته زیست-شناسی در آن دانشگاه پرداختند .بعد
از مدتی با تالش ایشان ،کادرآموزشی این رشته ها
تکمیل شد و ایشان جهت ادامه تحصیالت با هزینه
ش��خصی به فرانس��ه رفته و موفق به دریافت درجه
کارشناس��ی ارشددر رش��ته زمین شناسی با گرایش
مجموعه ه��ای رس��وبی و دکترا در رش��ته دیرینه
شناسی از دانشگاه لیون ش��دند .بعد از آن به ایران
بازگش��تند و در دانشگاه اصفهان مشغول به تدریس

چون رش��ته تخصصی من دیرینه شناس��ی اس��ت،

وقتی در دانش سرای کشاورزی شیراز تحصیل می
کردم ،در فیلمی مجازی موزه تاریخ طبیعی لندن را
به ما نش��ان دادند و این فیل��م توجه من را به موزه
تاری��خ طبیعی جلب کرد و از همان زمان تصمیم به
ایج��اد موزه تاریخ طبیعی گرفت��م و مدتی که برای
تحصیل در درجه دکترا به لیون رفته بودم ،در موزه
تاریخ طبیعی لیون ش��روع به کار کردم تا هم روش
م��وزه داری را یاد بگیرم و هم روش تاکس��یدرمی
را و از درآم��دی که کس��ب می کردم اش��یایی را
خریداری می ک��ردم و همچنین در بازدیدهایی که
ازموزه های مختلف وسفرهایی که به سواحل دریای
مدیترانه ،مانش و بالتیک و دیگر کش��ورها داش��تم،
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تا به حال کتب متعددی از ش�ما چاپ ش�ده،
ش�کی نیس�ت که همه کت�اب های ش�ما در
سطح خود ارزشمند است؛ اما به نظر خودتان
جالب-ترین کتاب هایتان کدامند؟

وارد بحث مربوط به موزه تاریخ طبیعی می
ش�ویم و اینکه تمام آثار موزه متعلق به خود
شماس�ت :استاد توضیح می دهید این آثار را
چگونه بدست آوردید؟
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شدند .
از افتخ��ارات علمی ایش��ان ،می توان به :کس��ب «
عنوان اس��تاد نمونه ی کش��وری « ،تالیف بیش از
 75عنوان مقاله به زبان های انگلیس��ی و فرانسوی،
ارایه  16طرح پژوهشی درمورد آب و منابع طبیعی،
ارایه طرح مناطق آزاد قش��م و کیش ،س��مت استاد
راهنمایی  72رس��اله در مقطع کارشناس��ی ارشد و
دکترا ،تألی��ف کتب متعدد در زمین��ه های مختلف
علوم طبیعی و در نهایت تاسیس موزه تاریخ طبیعی
اصفهان با هزینه ش��خصی ،اش��اره نمود .وی عضو
هئيت علمي دانش��كده ي علوم دانشگاه اصفهان با
مرتبه ي علمي اس��تاد تمام بوده و در س��ال 1382
بازنشسته شده است.
نش��ریه دانش مرمت و میراث فرهنگی بر آن شد تا
با این استاد و پیشکسوت گرانمایه ،گفتگویی داشته
باشد که متن آن به شرح زیر است0

کتاب های مربوط به زمین شناسی تاریخی و دیرینه
شناس��ی بی مهرگان به علت تخصص بیشتر جالب
ترن��د و دیگر کتاب هایم در زمینه های ایکنولوژی،
موزه شناسی ،تاکسیدرمی  ،موزه-های تاریخ طبیعی
نیز در سطح خوبی هستند.
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تاریخ افتتاح موزه به س��ال  1367هجری شمسی و
با حضور حجه االسالم خاتمی ریاست اداره ارشاد
اس�لامی برمی گردد و در واقع م��کان موزه ،تاالر

تیموری بوده است و دیوارهای آن در حدود  6متر
ضخامت دارد و علیرغم ظاهر فرس��وده از استحکام
باالیی برخوردار است.

تاریخچ�ه م�وزه تاری�خ طبیعی در ای�ران از
کجا شروع ش�د و جایگاه موزه تاریخ طبیعی
اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اولی��ن موزه تاریخ طبیعی در ایران در خیابان س��په
تهران در مدرس��ه نظامی روبروی اداره ی پس��ت و
تلگراف و تلفن تش��کیل شد و شامل گیاهان خشک

گونه هایی مانند عقرب ،کرم ،مار و خزندگان کوچک
را در محلول ه��ای الکلی می اندازند و موجوداتی
مانند پروانه ،ملخ و سوسک و برخی از حشرات را
در محفظه های شیشه ای کامال بسته محتوی حشره
ک��ش های مخصوص یا گاز س��می مناس��ب برای
نمایش آماده می سازند و روی صفحه مخصوص به
ن��ام «اتالوار» آن ها را با نوارهای کاغذی حالت می
دهند و س��پس سنجاق های مخصوص ضد زنگ به
کم��ر آنها متصل می کنن��د و در داخل قاب نمایش
می دهن��د .برای ماهیان و بعض��ی آبزیان دو روش
وجود دارد :روش اول اینکه آنها را در محلول های
فرمالین قرار می دهند و روش دوم تاکسیدرمی می
باشد که در این روش تمام گوشت درون پوست را
خارج می کنند و س��پس به جای آن از فایبرگالس
یا پوپه به همراه مواد ضدعفونی-کننده استفاده می
کنند و به ش��کل اولیه حالت می دهن��د .حیواناتی
مانند ببر ،خرس ،س��گ ،شیر و خزندگان بزرگ هم
به روش تاکسیدرمی انجام می شود ولی در این نوع
روش تاکسیدرمی ،پوست را هم دباغی می کنند و
آن را از فایبر گالس یا پوپه پر می کنند.
مس��تندنگاری اش��یای موزه تاریخ طبیعی به چه
صورت انجام می گیرد؟
اطالعات کامل اش��یا از زمان پیدایش و ش��کار هر
ک��دام به طور مجزا ثبت می ش��ود و هر ش��ی یک
شناسنامه و هویت در مورد زمان پیدایش ،اکولوژی
منطقه پیدایش ،س��ن و س��ال و نحوه ش��کار و نوع
تحقیقات انجام گرفته دارد.
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تاری�خ افتت�اح م�وزه تاری�خ طبیعی چه
زمانی بوده وآیا بنای موزه از اس�تحکام الزم
برخوردار است ؟

روش های آماده س�ازی گونه های مختلف
موج�ودات زنده مانند پروان�ه ،ماهی ،عقرب،
ببر و خرس برای نمایش چگونه است؟
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آثار و اشیایی را خریداری و جمع آوری می کردم.
از بازدیدهای��ی که از مجموعه ه��ای تاریخ طبیعی
داشتم یک گزارش مصور تهیه کردم و به شکل یک
کتابچه در پنج نس��خه به ش��هرداری های پنج نقطه
آموزش و پ��رورش دادم و اعالم کردم محلی برای
نمای��ش آثار می خواهم و در طی این درخواس��ت
ش��هردار وقت اصفهان آقای ملک مدنی مرا دعوت
کرد و قرارداد تش��کیل موزه تاریخ طبیعی اصفهان
با مس��اعدت شهرداری بسته شد و مکان فعلی موزه
را به صورت اجاره ای به ما تحویل دادند و آثاری
که در طی س��الیان متم��ادی جمع آوری کرده بودم
در این مجموعه به نمایش گذاشتم و در حال حاضر
تمام سالن های نمایش موزه پر از این آثار هستند و
مــ��واردی را که خــریــداری می کنیم به علت
کمبود فضای نمایش به انبار می فرستیم.

ش��ده و پرندگان بود و دومین موزه تاریخ طبیعی به
شکل وسیع تر که بیش��تر شامل حیوانات ،پرندگان
تاکس��یدرمی ش��ده و گیاهان ب��ود ،در دانش��کده
کشاورزی و علوم کرج افتتاح شد و سومین مکانی
که سعی شد استانداردهای موزه تاریخ طبیعی در آن
رعایت شود موزه تاریخ طبیعی اصفهان بود که شامل
نخس��تین س��نگ ها از کانادا و آفریقا یا جدیدترین
سنگ های آتشفشانی و قدیمی ترین سنگواره های
گیاه��ی و جانوری ،پرندگان ،خزندگان و اکثر گونه
ه��ای حیوانی،گیاهی و دریچ��ه ای به عنوان جامعه
شناس��ی و انس��ان شناس��ی در این مجموعه به کار
رفته اس��ت و موزه تاریخ طبیعی اصفهان در سومین
جای��گاه و کامل ت��ر از دو موزه قبل ش��کل گرفته
است.
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مهمترین آس�یب های آثار تاریخ طبیعی و
گونه های جانوری موزه ها چیست؟
از مواردی که به حــشرات موزه ای آسیب می
رس��انند «بید» می باش��د .نور نیز اثر تخریبی رنگ
زدایی دارد .رطوبت هم به مواردی مانند پستانداران
تاکسیدرمی شده آس��یب می رساند ،بدین صورت
که پوست دوباره رطوبت جذب می کند و به وسیله
آفت های حش��ره ای تخریب می شود .اما مهمترین
اثر تخریبی در اشیای تاریخ طبیعی از طریق موریانه
و الرو بید اتفاق می افتد.

بهترین ش�رایط نمای�ش آثار تاری�خ طبیعی
کدام اس�ت؟ و آیااین شرایط در موزه ی تایخ
طبیعی اصفهان رعایت می شود؟

بهترین ش��رایط برای نگهداری و نمایش آثار تاریخ
طبیعی ،شرایط آب و هوایی مناطق خشک و معتدل
می باشد که تغییرات دمایی زیاد نیست و به نظر من
بهترین شرط برای نگهداری آثار تاریخی طبیعی آن
اس��ت که دمای یکسان و متعادل را در طول سال به
کار ببریم .بهترین دما برای نگهداری و نمایش آثار

تاری��خ طبیعی بین  18تا  22درجه س��انتی گراد می
باش��د و ما در موزه تاریخ طبیعی اصفهان تا جایی
که توانسته-ایم این نکات را رعایت کرده ایم ،ولی
ب��ه علت کمب��ود بودجه نمی توانی��م از امکانات و
دستگاه-های پیشرفته در این زمینه استفاده کنیم.

هدف اصلی شمااز تاسیس موزه تاریخ طبیعی
اصفهان چه بوده است؟

باال بردن س��طح دان��ش واطالعات عموم��ی افراد
جامع��ه درباره عالم حیات و عظمت جهان آفرینش
و قدرتمن��دی خالق یکتا ،حفظ می��راث فرهنگی و
طبیعی کش��ور از غارت و ناب��ودی ،جبران کمبود
وس��ایل کمک آموزش��ی ،حفظ س�لامت جامعه از
طریق ایجاد محیطی س��الم وتفریحی ،فراهم آوردن
زمینه های تحقیق در علوم طبیعی و کمک به افزایش
جاذبه های توریستی اصفهان.

مدیر یک موزه تاری�خ طبیعی چه وظایفی بر
عهده دارد؟

متأس��فانه وظایف مدیر موزه تاریخ طبیعی در ایران
ناش��ناخته اس��ت و باید مدیران موزه تاریخ طبیعی

از جمل��ه نقاط ضعف مجموعه ،خصوصی بودن آن
اس��ت و از طرف دولت هی��چ کمکی صورت نمی
گی��رد و در همین راس��تا بودجه کاف��ی در اختیار
نداریم که آثار جدی��د و یا قالب آثار را خریداری
کنیم و از دیگر نقاط ضعف کمبود فضای نمایش و
محلی به نام کتابخانه اس��ت .از نقاط قوت مجموعه
این اس��ت که وقتی پژوهشگران و دانشجویان برای
کاره��ای علمی به موزه مراجعه م��ی کنند و دانش
آموزانی که با عش��ق به موزه می آیند و با دقت به
آث��ار توجه می کنند و باع��ث تفریح علمی آنها می
شود ،خس��تگی پیری از وجود من بیرون می آید و
بهترین لحظات زندگی من شکل می گیرد.

از اینک�ه وقتت�ان را در اختیار نش�ریه دانش
مرمت نهادید ،متشکریم.
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در پایان نقاط قوت و ضعف موزه تاریخ طبیعی
اصفهان را شرح دهید.
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از طرف دولت و موسس��ات آموزش عالی حمایت
ش��وند و اس��تادان برجس��ته علمی در این موزه ها
فعالیت و پژوهش کنند و دولت نیز با تأمین بودجه
ب��ا مدیران موزه همکاری کند تا مدیریت اجرایی و
نظارت صحیح در این موزه-ها حاکم شود و به یک
مرکز پژوهش��ی و علمی در سطح باال تبدیل شوند
که این امر در کش��ور ما رعایت نمی ش��ود و نیمی
از موزه ه��ای تاریخ طبیعی در ایران خصوصی می
باشند .
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