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ــتاد  ــتین اس ــا، نخس ــد پارس ــور احم پروفس
ــران در ســال  ــران و ای گیاه شناســی دانشــگاه ته
ــراران تفــرش چشــم  ــه ت 1286 شمســی در قری
بــه جهــان گشــود. تحصیــات ابتدایــي خــود را 
در دبســتان هدایــت تهــران و دوره اول دبیرســتان 
را در مدرســه آلیانــس بــه پایــان رســانید و بــه 
اخــذ گواهي نامــه از مدرســه مذكــور نایــل آمــد. 

ــوم  ــانس عل ــطه و دوره لیس ــن متوس ــطه را در دارالمعلمی دوره دوم متوس
طبیعــي را در دارالمعلمیــن عالــي تهــران و دانشــگاه رن و پوآتیــه فرانســه 
ــج  ــرد. او دارای پن ــت ك ــوره آ را دریاف ــه اول ب ــانید و درج ــان رس ــه پای ب
ــه  ــر ب ــه پس ــدا و س ــورا و وی ــای فل ــه نام ه ــر ب ــت؛ دو دخت ــد اس فرزن
ــوش. پروفســور  ــوروس )پزشــک( و داری نام هــای ســیروس )پزشــک(، ك
ــتاد  ــران، نخســتین اس ــن ای ــم گیاه شناســي نوی ــا از پیشكســوتان عل پارس
گیاه شناســي دانشــگاه تهــران و نخســتین فــرِد ایرانــي بــود كــه كار تحقیــق 
ــت و  ــت دق ــرد و در نهای ــاز ك ــران( را آغ ــتني های ای ــور )رس ــي فل علم

ظرافــت بــه انجــام رســاند.
پارســا در 1314، ابتــدا به ســمت دانشــیار علــوم طبیعــي در دانشســراي 
ــد.  ــل آم ــتادی دانشــگاه نای ــه اس ــه رتب ــتخدام شــد و ســپس ب ــي اس عال
برجســته ترین اثــر او كتــاب فلــور مســتقل ایــران بــه زبــان فرانســه اســت 
كــه آن را در فاصلــه ســال هاي 1321 تــا 1329 در 5 جلــد و چنــد 
متمــم تألیــف كــرد. او همچنیــن تیره شناســی )ترجمــه( و فلــور شــمال را 
ــه  ــران )Flore de L’Iran( ب ــور ای ــام فل ــه  ن ــش از 7000 صفحــه ب در بی

چــاپ رســاند. 
ــع و  ــراي انجــام تحقیقــات خــود، به ناچــار از مناب پروفســور پارســا ب
ــیه(  ــس )بواس ــورا ارینتالی ــژه فل ــي، به وی ــناختي خارج ــته هاي گیاه ش نوش
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و مجموعه هــاي گــردآوري شــده دانشــمندان و جهانگــردان 
اروپایــي بهــره گرفــت. همچنیــن ســال ها در كیــو )انگلســتان( بــه 
ــه  ــت ك ــی پرداخ ــان اروپای ــع گیاه شناس ــترده از مناب ــتفاده گس اس

ــه همــت وزارت فرهنــگ آن زمــان منتشــر شــد.  بعدهــا ب
او فــردی پــركار و بــاذكاوت بــود )بــه نقــل از پســر عمویــش، 
پروفســور پارســا، رادیولوژیســت( كــه بیــش از 60 ســال از عمــر 

خــود را بــه تحقیــق و تفحــص دربــاره طبیعــت ایــران پرداخــت.
ــه وزارت  ــا بودج ــي را ب ــوم طبیع ــوزه عل ــال 1324 م در س
فرهنــگ آن زمــان كــه تأمیــن كننــده بودجــه دانشــگاه تهــران نیــز 
ــي  ــم نظام ــتان حكی ــزرگ دبس ــاختمان ب ــمتي از س ــود، در قس ب
ــرد.  ــیس ك ــتان، تأس ــران باس ــوزه ای ــل م ــع در مقاب ــابق، واق س
ســپس گیاهــان گــردآوري شــده را به منظــور تأســیس هرباریــوم 
ــوزه  ــوم م ــب هرباری ــن ترتی ــال داد و بدی ــوزه انتق ــه آن م ــی ب مل
علــوم طبیعــي ایــران را بنیــان نهــاد. در ســال 1333 وزارت 
ــن  ــه ای ــک بودجــه اش از دانشــگاه، بودج ــبب تفكی ــگ به س فرهن
ــه  ــاختمان را داد ك ــه س ــت تخلی ــرد و درخواس ــع ك ــوزه را قط م
ــه ســاختمان دانشــكده  هرباریــوم و اشــیاي مــوزه نیــز به ناچــار ب
علــوم دانشــگاه تهــران منتقــل شــد. امــا بــا گذشــت زمــان و بــا 
پافشــاری دكتــر علــی زرگــری، گیاهانــی كــه ایشــان جمــع آوری 
ــه  ــه دانشــكده داروســازی انتقــال یافــت )ب ــد بعدهــا ب كــرده بودن

ــان(.  ــر قهرم ــل از دكت نق
در ســال 1313 همزمــان بــا تأســیس دانشــگاه تهران و شــروع 
ــم گیاه شناســی  ــوان معل ــش به عن ــا از اتری ــه كار پروفســور گائوب ب
ــد و  ــزی ش ــز پایه ری ــوم نی ــتین هرباری ــت، نخس ــه فاح مدرس

بعــد از آن دكتــر اســفندیار اســفندیاری كــه كارآمــوز گائوبــا بــود،     
ــور  ــن پروفس ــاد. بنابرای ــا نه ــاورزی را بن ــوم وزارت كش هرباری
پارســا زمانــي كار خــود را آغــاز كــرد كــه تعــداد انگشت شــماری 
ــكاران  ــات پژوهشــي و هم ــه تخصصــي، امكان ــوم، كتابخان هرباری

علمــي متخصــص وجــود داشــتند.
وي بــه مطالعــه و تحقیــق منابــع خارجــي اكتفــا نكــرد بلكــه 
ــي خــود،  ــكاران ایران ــا كمــک دانشــجویان و هم ــي و ب ــه تنهای ب
ــژه در  ــران به وی ــور ای ــدي از فل ــاي جدی ــردآوري نمونه ه ــه گ ب
اســتان اراک و توابــع آن پرداخــت )بــه نقــل از پروفســور پارســا، 

ــت(.  رادیولوژیس
دكتـر پارسـا در سـال  1364 فلـور ایـران را در 13 جلـد به زبان 
انگلیسـی بـه رشـته تحریـر درآورد و دست نوشـته های خـود را در 
اختیـار دكتـر زین العابدیـن ملكی )یكی از شـاگردانش( گذاشـت تا به 
چـاپ آنهـا اهتمـام ورزد كـه تاكنون فقط دو جلد منتشـر شـده اسـت.
 در نامـه اي كـه دهم اردیبهشـت 1373 به دكتر احمـد قهرمان و 
در سـال 1365 به اینجانب نوشـت، تأسـف خود را از تعطیلي موزه 
تاریـخ طبیعـي چنیـن آورده بـود: »مـن از سرنوشـت مـوزه تاریـخ 
طبیعـي خـودم بسـیار ناراحتـم. آن كلكسـیون معظـم زمین شناسـي 
)فسـیل و سـنگ(، جانورشناسـي و گیاه شناسـي چه شـد؟ من از هر 
گونـه گیاهـان ایرانـي، یكـي یـا چند تا داشـتم كـه در كیو بـه دقت 
نام گـذاري كـرده بـودم. گویـا سرنوشـت همـه كلكسـیون ها نامعلوم 

می باشـد.«
ــال 1376  ــرداد س ــا در دوم خ ــد پارس ــر احم ــور دكت پروفس

ــی. ــادش گرام ــاد و ی ــش ش ــت. روح ــان فروبس ــده از جه دی


