
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«. سخن درستی است اما 
از گذشــته ای چنان گســترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است. اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند. کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند. شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند.
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم. مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی.
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه ی زندگی است. 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است. چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد. 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است. 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی. و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران.
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فصل اول

او دویدن را از کوچه های 
خمین شروع کرد
داستان زندگی دکتر علینقی مشایخی،
مؤسس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شریف

نویسنده: نرگس فتحی





راه مدرسه تا خانه
بــاز هــم نفس نفس زنــان کوچه هــای خاکــی را می دویــد. نــه مدرســه اش 
ــد  ــا بودن ــه از آن خانواده ه ــود، ن ــرده ب ــش ک ــزی دنبال ــه چی ــود، ن ــده ب ــر ش دی
ــه  ــد. آن هم ــو بیفت ــه تکاپ ــه نرســد، کســی ب ــه خان ــر بچــه ســر ســاعت ب ــه اگ ک
ــاهی،  ــم ش ــادرش، نصرت خان ــرای م ــر ب ــدر کار و دردس ــد این ق ــه ی قدونیم ق بچ
ــرد،  ــر نمی ک ــه ای کســی را باخب ــر شــدن چنددقیق ــه دی ــد ک ــرده بودن درســت ک
ولــی علینقــی بــاز هــم تمامــی راه مدرســه تــا خانــه را می دویــد. انــگار آن پاهــای 

الغــر کشــیده کســر شأنشــان می شــد اگــر دلی دلی کنــان راه می رفتنــد.
از دبســتان عنصــری خمیــن تــا محلــه ی قلعــه، راه زیــادی نبــود، ولــی شــلوار 
ــد و  ــان می خری ــه ج ــا را ب ــی کوچه ه ــار تمام ــربچه غب ــنبه های پس ــرده ی ش اتوک

در یــک شــهر گردوخــاک بــه پــا می کــرد تــا بــه خانــه برســد.
ــل بچه هــای دیگــر  ــن یکــی هــم مث ــود ای ــده ب ــدر علینقــی، دی حســین آقا، پ
ــا  ــر ها را ی ــه. پس ــتند مدرس ــه را گذاش ــر بچ ــال زودت ــک س ــت. ی ــر اس پرشوروش
می فرســتند ســربازی یــا زود زنشــان می دهنــد، بلکــه ســربه راه شــوند. ایــن یکــی 
را زودتــر به صــورت مســتمع آزاد فرســتادند مدرســه. رفــت ســر کالس اول نشســت. 
ــد  ــرا رســید. ناظــم دی ــت. روز امتحــان ف ــت، ســریع می گرف ــم هرچــه می گف معل
پســری دیــالق بیــرون کالس مثــل بچه گربه هــا ســنگی، کلوخــی، گلولــه ی 
ــه می جهــد  ــد. گلول ــه می زن ــه آن ضرب ــا ب ــوک پ ــا ن کاغــذی گیــر آورده اســت و ب
ــی؟«  ــت: »بچــه، تــو اینجــا چــه کار می کن ــی رود. ناظــم گف و او به دنبالــش م
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ــه معلــم گفــت: »چــی شــده کــه  ــرد ســر کالس. ب شــانه اش را گرفــت و کشــید ب
ــد. کار را  ــی می فهم ــت. خیل ــزی نیس ــت: »چی ــم گف ــد؟« معل ــش کرده ای بیرون
ــل.« ــد داخ ــم بیای ــد، می گوی ــه بدهن ــان را ک ــا امتحانش ــد. بچه ه ــخت می کن س

ــاز  ــت: »ب ــم گف ــت. نصرت خان ــه برگش ــه خان ــه ب ــا کارنام ــی ب ــی زخم علینق
ــع  ــوی مســجد جام ــردوی جل ــای گ ــت: »درخت ه ــی گف ــردی؟« علینق چــه کار ک
ــا  ــت و ب ــه گذاش ــم پارچ ــتش روی زخ ــک دس ــا ی ــادر ب ــته اند.« م ــار نشس ــه ب ب
ــه  ــت های کارنام ــت. بیس ــرش را گرف ــن پس ــه ی بزرگ تری ــرش کارنام ــت دیگ دس
تــو چشــم می زدنــد. مــادر کاغــذ را تــا کــرد تــا وقتــی حســین آقا از اداره ی دارایــی 
برمی گــردد، بــه او بگویــد: »ایــن بچــه بــا ایــن نمره هــا بایــد در دبیرســتان، ریاضــی 

بخوانــد. بایــد فکــری کنیــم تــا بــه تهــران بــرود.«

هم کالسی شدن با تهرانی ها 
در ســال 1۳4۲و1۳4۳، دبیرســتان خمیــن رشــته ی ریاضــی نداشــت. علینقــی 
ــود و  ــی ب ــوب و بامحبت ــرد خ ــا: »م ــش احمدآق ــزل عموی ــران من ــتادند ته را فرس

عالقــه داشــت کــه ماهــا تحصیــل کنیــم.«
احمدآقــا بچــه نداشــت. وجــود علینقــی در منــزل آن هــا، برایشــان غنیمــت بود. 
ــود.  ــه کار خــودش ب ــود. ســرش ب ــده ب ــود. از آب وگل درآم ــی ب پســربچه ی معقول
ــود.  ــت ب ــه نعم ــه ی بی بچ ــرای خان ــودش ب ــت. وج ــه، برمی گش ــت مدرس می رف
خــود احمدآقــا در مدرســه ی عالــی مطهــری، معقــول و منقــول خوانــده بــود. مــال 

بــود. دانــا بــود.
ــه ی  ــار روزنام ــد، کن ــام کردن ــب ثبت ن ــی ادی ــتان دولت ــی را در دبیرس علینق
ــوب  ــی خ ــتان های دولت ــب از دبیرس ــتان ادی ــه زار: »دبیرس ــان الل ــان در خیاب کیه
ــم  ــود و مــن دیپل ــب دولتــی ب ــون. ادی ــِی مــروی و دارالفن ــه به خوب ــود، ن تهــران ب

ــم.« ــن می رفت ــه خمی ــی ب ــال های تحصیل ــتان های س ــم و تابس ــی گرفت ریاض
ــود  ــاده ب ــط افت ــود، فق ــش ب ــر جای ــن س ــای خمی ــا در کوچه ه ــازی کردن ه ب
ــاگردهای  ــن ش ــدم. بی ــر درس می خوان ــیکل دوم جدی ت ــتان ها: »در س ــه تابس ب
ــه  ــم االن ک ــودم می گفت ــا خ ــدم. ب ــر درس می خوان ــم جدی ت ــد ه ــی بای تهران

ــم.« ــد خــوب درس بخوان ــران فرســتادند، بای ــه ته ــن را ب ــواده ام م ــدرم و خان پ
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سزد که مادر گیتی به روی او نازد
ــه ی  ــان از بقی ــوی محله ش ــوده، ت ــه ب ــه ک ــود. دختربچ ــتعداد ب ــادرم بااس »م
دخترهــا در یــاد گرفتــن و خوانــدن و نوشــتن جلوتــر بــوده اســت. از همــه قــرآن را 

زودتــر یــاد گرفتــه اســت.«
ــه  ــت. ب ــی داش ــت. دل صاف ــه دل نمی گرف ــه ب ــت کین ــی هیچ وق ــادر علینق م
ــر  ــد. ه ــودش رفتن ــه خ ــم ب ــش ه ــرد. بچه های ــادت نمی ک ــم حس ــس ه هیچ ک
پنــج پســر و تک دختــرش کینــه ی کســی را بــه دل نمی گیرنــد: »مــن هــم 
ــه  ــی کین ــاند، ول ــن آزار برس ــه م ــن اســت کســی ب ــه ای نیســتم. ممک ــاً کین واقع
ــم  ــا مــردم شــاید مثــل یکــی از برادرهای ــه دل نمی گیــرم. راســتش، در رابطــه ب ب
ــردم را دوســت دارم. احســاس  ــی م ــی خیل ــداکار نباشــم، ول ــود، ف ــه پزشــک ب ک

ــردم.« ــکا برگ ــد از امری ــث ش ــم باع ــورم ه ــه کش ــک ب ــتی و کم مردم دوس
ــد. یکــی از پســرها دویــد دم در و برگشــت و گفــت کســی  ــه را زدن زنــگ خان
ــه و  ــا صــورت گل انداخت ــدر ب ــد، پ ــه بع ــد دقیق ــدر، حســین آقا، کار دارد. چن ــا پ ب
ســری کــه تــکان مــی داد از حیــاط برگشــت. الی در اتــاق را بــاز گذاشــت. از بیــرون 
ــت  ــید و یک راس ــم کش ــه ه ــت هایش را ب ــین آقا دس ــد. حس ــرما می آم ــوز س س
رفــت ســر کتــی کــه بــه میــخ روی دیــوار آویــزان بــود. دســتش رفــت تــوی جیــب 
ــود. الی در  ــردش را حفــظ ب ــم رفتارهــای م ــد. نصرت خان ــرون آم و مشت شــده بی
کــه بســته شــد، نصرت خانــم روی پنجــره ی بخاربســته، گــردِی کوچکــی بــاز کــرد 
ــی  ــه کدام یــک از اهال ــرای کمــک ب ــار ب ــن ب ــا ببینــد دســت خیــر همســرش ای ت
یــا در و همســایه شــتافته اســت: »هــم پــدر مــن، هــم مــادر مــن نســبت بــه مــردم 
احســاس دوســتی و محبــت داشــتند. اگــر آدم ضعیفــی کارش گیــر کــرده بــود و 

ــد.« ــادی نداشــت، کمکــش می کردن ــی زی ــات مال امکان
ــن ریشــه،  ــای مشــایخی از ای ــی آق ــود. فامیل ــی شــیخ یحیی ب ــام جــد علینق ن
آب می خــورد. حــاج حیدر آقــا پدربزرگــش بــود. پدربــزرگ و جــدش هــر دو تاجــر 
بودنــد و کیاوبیایــی داشــتند: »روزی کســی بــزازی یهــودی را اذیــت می کنــد. جــد 
ــرد یهــودی را اذیــت  ــن ف ــه آن کــه ای مــا در حمایــت از او، یــک ســیلی محکــم ب
ــاید  ــا ش ــواده ی م ــگ و ارزش خان ــد. فرهن ــه می کن ــد و او را تنبی ــرده، می زن می ک
از همیــن حــرکات و رفتــار ســاخته شــده اســت. مــا کاًل مــردم را دوســت داریــم.«
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 دانشگاه تازه تأسیس و مهندس پرور
ــدی  ــی مجته ــر محمدعل ــه دکت ــان ســال 1۳44، محمدرضاشــاه ب از اواخــر آب
حکمــی داد کــه دانشــگاه طــراز اولــی بــرای مهندســان ایــران ایجــاد کند. ســال آخر 
دبیرســتان بــود کــه علینقــی از دکــه ی نزدیکی هــای مدرســه ی تربیــت، روزنامــه ای 
ــد  ــی عمــو رفــت وضــو بگیــرد، دی ــه ی عمــو برگشــت. ســر غروب ــه خان ــد و ب خری
علینقــی خیــره مانــده بــه روزنامــه. جویــا شــد. نماینــده ی کالس ریاضی هــا گفــت 

ــد. ــن اسم ورســم تعریــف و تمجیــد کرده ان ــه ای کــه از دانشــگاهی ب
ــت و امتحــان داد.  ــد دانشــگاه رف ــه چن ــد ب ــید، می ش ــه رس ــور ک ــد کنک موع
ــد.  ــرار ده ــدف ق ــیس را ه ــگاه های تازه تأس ــت اول دانش ــم گرف ــی تصمی علینق
ــگاه  ــر )دانش ــگاه آریامه ــروز( و دانش ــر ام ــک )امیرکبی ــگاه پلی تکنی ــور دانش کنک
صنعتــی شــریف امــروز( زودتــر از کنکــور دانشــکده ی فنــی بــود. امتحــان داد و در 
ــی در  ــد، یعن ــت کن ــک تربی ــان درجه ی ــود مهندس ــرار ب ــه ق ــان دانشــگاهی ک هم

دانشــگاه آریامهــر، قبــول شــد.
در فرصــت باقی مانــده تــا مهــر، بندوبســاطش را جمــع کــرد رفــت خمیــن. بــه 
ــد  ــول بدهن ــتند پ ــت داش ــر دوس ــی درس داد. اگ ــابق ریاض ــاگردی های س هم ش
ــد  ــم می رفتن ــا ه ــدش ب ــود. بع ــم نب ــد، مه ــم نمی دادن ــر ه ــت. اگ ــم می گرف ه

ــد. ــازی می کردن ــال ب فوتب

نمره ی انشا
ـ علینقی مشایخی! تو بیا. 

اگــر کالس ریاضــی بــود، همــه می دانســتند کــه االن مشــایخی مــی رود جلــو 
ــه  ــد ب ــروع می کن ــه ش ــاالی تخت ــت از ب ــی دارد. درس ــچ را برم ــم گ کالس. محک
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــی قدبلنده ــود. خوب ــر ش ــه پُ ــا تخت ــدد ت ــول و ع ــتِن فرم نوش
می تواننــد از همه جــای تختــه اســتفاده کننــد، ولــی وقتــی معلــِم انشــا می گفــت: 

ــود. ــوم نب ــرای همــه معل ــا!« نتیجــه این قدرهــا هــم ب »مشــایخی بی
ــده  ــل و پرن ــدن. از گل و بلب ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــرد و ش ــاز ک ــرش را ب دفت
ــه  ــگار ک ــود. ان ــری نب ــتانی خب ــاهای دبیرس ــداول انش ــق و مت ــات رقی و احساس
مقالــه ای تحلیلــی را داده باشــند بــه گوینــده ی تــازه کار خبــر: »ایــن بــود انشــای 
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مــن.« و نــگاه کــرد بــه معلــم. همــه ســاکت بودنــد. بــه نظرشــان انشــای خوبــی 
ننوشــته بــود. خــب کــه چــه بشــود این همــه منطــق »امــا« و »آنــگاه« و »اگــر«؟ 
آن هــم بــرای موضــوِع »تابســتان خــود را توصیــف کنیــد«! چشــم همــه به ســمت 
معلــم برگشــت. معلــم انشــای مدرســه ی ادیــب دفتــر را گرفــت و نگاهــی بــه خــط 

ــود. بیســت.« ــی ب مشــایخی انداخــت. پاییــن برگــه نوشــت: »تحلیــل خوب
همــه تعجــب کردنــد. همان قــدر کــه علینقــی، روزی کــه کارنامــه ی امتحــان 
نهایــی را گرفــت، تعجــب کــرد. همــه ی نمره هــا خــوب بــود بــه غیــر از انشــا. ده! 
کســی کــه انشــای تحلیلــی مشــایخی را تصحیــح کــرده بــود مثــل معلــم خودشــان 
نبــود. او منتظــر تحلیــل و منطــق نبــود. گویــا یکــه خــورده بــود از خوانــدن انشــای 
ــگاه  ــر ن ــم ت ــا چش ــا ب ــه دنی ــود و ب ــدس ش ــود مهن ــرار ب ــا ق ــه بعدتره ــی ک کس
ــه  ــای کارنام ــره ی ده انش ــال نم ــت. به هرح ــل می نگریس ــم عق ــا چش ــرد، ب نمی ک
ــه  ــردم ک ــف ک ــر تعری ــن نظ ــت را از ای ــن حکای ــی زد: »ای ــوی ذوق م ــوری ت بدج
بگویــم آمــوزش ادبیــات و نــگارش مــا ضعیــف اســت و ایــن ضعــف باعــث می شــود 

ــد.« ــم را درســت شــرح بدهن ــد مفاهی ــا نتوانن فارغ التحصیــالن م
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر را آزار می ده ــن دکت ــوز ذه ــه هن ــزی ک ــفانه چی متأس
چــرا در نظــام آموزشــی مــا، نــگارش را بــا ســاختاری منطقــی از آغــاز تــا پایــان، 
ــد. ــوزش نمی دهن ــام آم ــدون ابه ــن و ب ــالت روش ــجم و جم ــای منس پاراگراف ه

لب پرسؤال بر سر راهی نشسته ام
سؤال از معلم فیزیک

وقتــی تنهــا ســفر کنــی، جــاده مگــر تمــام می شــود. چقــدر می شــود خوابیــد. 
ــگاه می کنــی  ــال بافــت. چقــدر تخمــه شــکاند. همیــن می شــود کــه ن چقــدر خی
بــه مســافرها. خصوصــاً اگــر مســافر کناردســتی ات بچــه داشــته باشــد. بچــه مــدام 
ــن  ــه بدبختــی از زمی ــدرش ب ــاد. پ ــزی را برمی داشــت. از دســتش می افت ــک چی ی
بــرش می داشــت. فوتــی می کــرد و از نــو بچــه، کــه بــازی اش گرفتــه بــود، دوبــاره 
ــا خــودش  ــد ب ــرد و بع ــگاه ک ــرد. ن ــگاه ک ــی ن ــوس. علینق می انداختــش کــف اتوب
گفــت: »چــرا ایــن اســباب بازی همین جــا می افتــد؟ مگــر اتوبــوس بــا ســرعت بــه 
ــر کــف اتوبوســی کــه  جلــو نمــی رود؟ چــرا ایــن اســباب بازی کــه رهــا می شــود ب
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ــادم  ــد؟ ی ــر از نقطــه ی ســقوط نمی افت ــا ســرعت در حــال حرکــت اســت عقب ت ب
باشــد ایــن را از معلــم فیزیــک بپرســم.«

ـ آقــا، چــرا وقتــی یــک شــیء را از نزدیــک ســقف اتوبــوس در حــال حرکــت 
ــد؟ ــوس نمی افت ــه اتوب ــقوط ت ــد از س ــم، بع ــا می کنی ره

ــی  ــناخت، ول ــی را نمی ش ــی علینق ــم ابتدای ــت معل ــتان هیچ وق ــم دبیرس معل
ــاگرد را  ــد ش ــی بای ــه گاه ــت ک ــت، می دانس ــنایی داش ــا او آش ــوزنی ب ــر سِرس اگ
ــد  ــه خــورد شــاگردها بدهن ــد ب ــه هرچــه دلشــان می خواه ــد ک ــرون در بگذارن بی
ــن  ــت: »چــون زمی ــی گف ــه ی حق به جانب ــا قیاف ــد. ب ــر« نکن ــا« و »اگ و کســی »ام

ــه دارد!« ــروی جاذب ــد و نی می چرخ
ــت  ــرعت حرک ــی، س ــا می کن ــیء را ره ــی آن ش ــدم وقت ــا فهمی ــن بعداًه »م
ــه  ــا همــان ســرعت ب ــوس اســت و بنابرایــن ب ــا ســرعت اتوب ــی اش مســاوی ب پرتاب
ــه کــف  ــر همــان نقطــه ای کــه رهــا شــده اســت ب ــو حرکــت می کنــد و در زی جل
اتوبــوس می رســد. آدم ممکــن اســت معلم هایــی داشــته باشــد کــه جــواب 
ســؤال های شــاگرد را نداننــد، ولــی بایــد مطالعــه کننــد و حــس کنجــکاوی را در 
بچه هــا زنــده نگــه دارنــد. هیــچ عیــب نــدارد کــه در همــان لحظــه جــواب ســؤال 
ــن مشــی معلمــی  ــد. ای ــاد بگیرن ــد و ی ــد بخوانن ــر اســت برون ــی بهت ــد، ول را ندهن
ــازه آن  ــم کــه ت ــن دلیــل می گوی ــه ای ــرورش باشــد. این هــا را ب ــد در آموزش وپ بای
موقع هــا وضــع مالــی معلم هــا بهتــر بــود. االن کــه تأمیــن هــم نیســتند و ممکــن 
اســت همیــن باعــث شــود وقــت کمتــری بــرای مطالعــه بگذارنــد. نســل و نیــروی 
ــرورش تربیــت می شــوند و در تمامــی مباحــث علمــی و...  کار آینــده در آموزش وپ
حتــی در مباحــث ملــی مذهبــی هــم بایــد نگــران بچه هــا بــود. اگــر غفلــت کنیــم 
و توجــه نداشــته باشــیم، یــک نســل نیــروی کار بداخــالق و کم ســواد و بــا قــدرت 

ــد.« ــار می آورن ــدک ب ــری ان فک
ــر  ــورش فک ــده ی کش ــه آین ــه ب ــت ک ــی اس ــی معلم ــای ذهن ــا دغدغه ه این ه
ــجویان  ــوزان و دانش ــی دانش آم ــی و اخالق ــت علم ــای کیفی ــرای ارتق ــد. ب می کن
ــه آینــده ی نظــام آموزشــی وابســته اســت.«  بایــد کاری کــرد: »آینــده ی کشــور ب
ــد. ــی را شــروع کن ــد در دانشــگاه شــریف فعالیت های ــرد بای ــن فکــر ک ــرای همی ب
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سلوک آدم های عاشق
»دکتــر پرتویــی از دانشــگاه MIT آمــده بــود دانشــگاه صنعتــی شــریف. ســال 
اول بودیــم. هنــوز دانشــگاه کامــل راه نیفتــاده بــود. تازه داشــتند وســایل آزمایشــگاه 
ــو  ــم کار جل ــک روز ه ــدازه ی ی ــه به ان ــرای اینک ــتاد ب ــد. اس ــک را می آوردن فیزی
ــا را  ــاورد. جعبه ه ــت بی ــت طاق ــد. نمی توانس ــه کار ش ــت ب ــودش دس ــد، خ بیفت
ــر  ــک زودت ــه شــود و آزمایشــگاه فیزی ــون تخلی ــر از کامی کــول می کــرد کــه زودت

راه بیفتــد.«

وقتی برای نماینده شدن
ــران  ــوب ته ــه های خ ــر مدرس ــدف و دیگ ــرز، ه ــه های الب ــوزان مدرس دانش آم
در دانشــگاه شــریف جمــع شــده بودنــد و علینقــی بــا پیشــینه ی شهرســتانی بودنش 
ــود بیشــتر از بقیــه تــالش کنــد  ــود. همیــن موضــوع باعــث شــده ب بیــن آن هــا ب
ــه درســش توجــه کنــد. او توانســت هــر ســال، بیــن 1۲0  ــا ورزش ب و هم زمــان ب
نفــر از دانشــجویان مکانیــک، رتبــه ی اول را بــه خــودش اختصــاص دهــد: »از بقیــه 
ــات  ــان جلس ــال دوم، هم زم ــردم. از س ــئولیت می ک ــاس مس ــودم. احس ــو زده ب جل
صنفــی دانشــجویی را پیگیــری می کــردم و نماینــده ی دانشــجویان مکانیــک شــدم. 
ــودن  ــم. راه هــای منطقــی نشــان می دادیــم.« همــان منطقــی ب اســتدالل می کردی
او، کــه در انشــاهایش خودنمایــی کــرده بــود، حــاال شــده بــود کلمــه و در احقــاق 

ــد. ــه کار می آم ــی هایش ب ــق هم کالس ح

نیاسود از دویدن صبح تا شام
ورود به تیم دوومیدانی

از قضــا، مربــی ورزش دانشــگاه، آقــای قائــم مقامــی مرحــوم، عضــو تیــم ملــی 
ــا  ــرد ب ــی نمی ک ــش فرق ــه برای ــان ک ــوز و مهرب ــی دلس ــود. معلم ــی ب دوومیدان
مهندس هــا ســروکار دارد یــا بــا آن هــا کــه بناســت مشــعل المپیــک را بــاال ببرنــد. 
او تمریــن مــی داد و کار می خواســت: »مربــی ورزشــمان یــک بــار مــا را در ســالن 
ــه  ــتانی ای ک ــی شهرس ــی بدن ــد. آن آمادگ ــت بپری ــت و گف ــی گذاش ــد. مانع دوان
داشــتم، باعــث شــد به راحتــی آن کار را انجــام بدهــم. مربــی دســت مــن را گرفــت 
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ــم  ــی رفت ــال، ول ــروم فوتب ــن بااینکــه می خواســتم ب ــی.’ م ــا دوومیدان و گفــت: ‘بی
ــع دانشــگاه های کشــور شــدم.« ــا مان ــر ب ــان دو 110 مت ــارم قهرم دو و ســال چه

ــد  ــرد، لبخن ــرور می ک ــجویی را م ــات دانش ــه لحظ ــی ک ــایخی زمان ــر مش دکت
مــی زد و بیشــتر از یــادآوری لحظاتــی کــه اعــداد، ارقــام و فرمول هــا را یــاد 
ــد:  ــم می ش ــی متبس ــن ورزش ــوخی های زمی ــر آوردن ش ــه خاط ــد، از ب می گرفتن
ــردن  ــم ک ــه فراه ــم ک ــگاه ها می گوی ــی دانش ــئوالن ورزش ــه مس ــه ب ــن همیش »م
امکانــات ورزشــی مهــم اســت. اگــر روی ایــن ســرمایه گذاری کنیــم و دانشــجویان 
ــت  ــه دس ــم ب ــا ه ــالمت روح و روان را ب ــد، س ــه ورزش بپردازن ــل ب ــن تحصی حی
می آورنــد و ایــن عــادت ورزش کــردن در ادامــه ی زندگــی بــا آن هــا می مانــد. اگــر 
در ایــن کار موفــق بشــویم و اگــر دانشــجوها به دلیــل فراهــم بــودن امکانــات ورزش 
ــه  ــا تجرب ــص ب ــی متخص ــس وقت ــود. پ ــاد می ش ــان زی ــر حرفه ای ش ــد، عم کنن
شــدند، بــرای مثــال کشــور می توانــد ده ســال بیشــتر از ایــن نیــروی تربیت شــده 

اســتفاده کنــد.«
حکمــت اینکــه دانشــگاه شــریف زمیــن ورزشــی داشــت همیــن بــود. حیــف کــه 
هم اکنــون از آن زمیــن ورزشــی فقــط عکس هــای قدیمــی زمــان دانشــجویی باقــی 
ــه آســمان  ــر از خاطــره، ســر ب ــِن پ ــده و یــک ســاختمان کــه به جــای آن زمی مان
کشــیده اســت: »اگــر امکانــات ورزشــی بســیاری فراهــم شــود، بچه هــا می تواننــد 
به راحتــی مشــغول ورزش باشــند. آن زمــان شــریف زمیــن ورزشــی داشــت، ولــی 
االن در آن زمیــن، ســاختمان ســاخته اند و زمیــن ورزشــی دانشــجوها در فاصلــه ی 
دوری از دانشــگاه قــرار دارد. ایــن باعــث می شــود شــور و شــوق دانشــجوها بــرای 
ــوب  ــان خ ــه درسش ــی ک ــد بچه های ــر می کنن ــم فک ــاید ه ــود. ش ــر ش ورزش کمت

ــه ورزش کار بســیار مهمــی اســت.« ــد، درحالی ک ــر ورزش می کنن اســت کمت

شیوه ی مدیریت دکتر مجتهدی 
ــود. شــاه  »دکتــر مجتهــدی پایه گــذار اول دانشــگاه صنعتــی آریامهــر ســابق ب
ــود، هــم اســتاد دانشــگاه تهــران  ــرز ب ــود. هــم رئیــس مدرســه ی الب حکــم داده ب
ــال 1۳1۲،  ــاید از س ــد، ش ــرز بودن ــتان الب ــال ها در دبیرس ــن س ــرای همی ــود. ب ب
ــد.  ــل بودن ــای مجتهــدی احتــرام خاصــی قائ ــرای آق ــادی از البرزی هــا ب تعــداد زی
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وقتــی آقــای مجتهــدی حکــم ریاســت دانشــگاه آریامهــر را گرفــت و رفــت خــارج، 
جوان هــای تحصیل کــرده ی زیــادی او را می شــناختند و تعــدادی از آن هــا را 
ــد  ــر رش ــت منتظ ــک دوس ــل ی ــت و مث ــی داش ــق مل ــتاد عالی ــارج آورد. اس از خ
ــالش  ــگاه ت ــاگردهای دوره ی اول و دوم دانش ــود. ش ــا ب ــا جوان تره ــرفت م و پیش
عاشــقانه ی آقــای مجتهــدی را می دیدنــد. وقتــی مــا رفتیــم دانشــگاه شــریف، فقــط 
ــه  ــوله هایی ک ــه ی س ــود به اضاف ــان آزادی ب ــب خیاب ــاختمان اداری جن ــک س ی
بــرای کارگاه هــا و آزمایشــگاه ها اســتفاده می شــد. ایــن مــرد ظــرف هفــت هشــت 
ــی  ــالن های بزرگ ــی( و س ــینای فعل ــه )ابن س ــدی پنج طبق ــاختمان مجته ــاه س م
بــرای کالس هــای دویســت نفره بنــا کــرد. وقتــی بــرای ســال دوم تحصیلــی رفتیــم 
ــم  ــد و نظ ــم چیده ان ــا را ه ــد صندلی ه ــاختمان های جدی ــم در س ــگاه، دیدی دانش
ــد آمــده اســت. شــیوه ی مدیریــت آقــای مجتهــدی خــاص  آموزشــی خاصــی پدی
ــا دم در دانشــگاه می ایســتادند و از دانشــجوها  ــه صبح ه ــن صــورت ک ــه ای ــود. ب ب
ــا  ــدی؟’ ی ــر آم ــرا دی ــیدند: ‘چ ــیدند می پرس ــر می رس ــه دی ــتادانی ک ــی اس و حت
ــا ایــن اوصــاف، مدیــر بســیار منظــم و  شــنبه ی هــر هفتــه امتحــان می گرفتنــد. ب

ــد.« جــدی ای بودن

من شهرستانی شاگرداول شدم
از خانــواده ی حاج خانــم امیــن اصفهــان، کــه درجــه ی اجتهــاد داشــتند، 
فرزنــدی پــرورش یافــت بــه نــام »محمدرضــا امیــن«. آقــای امیــن فارغ التحصیــل 
برکلــی امریــکا بــود و فرهنــگ مشــارکت اســتادان در اداره ی دانشــگاه را بــاب کــرد. 
بعــد از دکتــر مجتهــدی، دکتــر امیــن معمــار نظــام مدیریتــی دانشــگاه صنعتــی 
ــریف  ــگاه ش ــرای اداره ی دانش ــرایطی را ب ــی و ش ــگ مدیریت ــود و فرهن ــریف ب ش
ــق اداره  ــاس منط ــر اس ــگاه را ب ــگاهی ها دانش ــود دانش ــه خ ــرد ک ــزی ک طرح ری
ــی  ــتخدام و ارزیاب ــند. اس ــر باش ــا درگی ــتادها در تصمیم گیری ه ــی اس ــد، یعن کنن
ــود.  ــده ب ــکیل ش ــتادان تش ــود اس ــه از خ ــی داد ک ــی م ــه کمیته های ــتادان را ب اس
ــم  ــا آن تصمی ــخصاً ب ــر ش ــی اگ ــود، حت ــد ب ــورا به شــدت پایبن ــات ش ــه تصمیم ب
موافــق نبــود: »همیــن کارهــا هــر روز کیفیــت دانشــگاه شــریف را بهتــر می کــرد و 
ــرد.  ــز می ک ــه ی دانشــگاه ها متمای ــا را از بقی ــو می انداخــت و دانشــگاه م ــا را جل م
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ــاختن  ــه س ــم ک ــارم بودی ــوم و چه ــال س ــا س ــن، م ــر امی ــوم دکت ــان مرح در زم
ــع، شــیمی و ریاضــی  ــی مکانیــک، صنای ــی دانشــگاه یعن ــع غرب دانشــکده های ضل
ــد.« ــاده شــده بودن ــا آم ــاً آن ه ــل شــدیم، تقریب ــه فارغ التحصی ــا ک ــاز شــد و م آغ

ــان،  ــد. در آن زم ــل ش ــا فارغ التحصی ــراه دوره اولی ه ــه هم ــال 1۳4۹، ب در س
دانشــگاه شــاگردهای ممتــاز را اســتخدام می کــرد و به عنــوان دســتیار آموزشــی در 
ــن  ــودم و همی ــاگرداول شــده ب ــتانی ش ــن شهرس ــت: »م ــه کار می گرف دانشــگاه ب
ــام  ــا نظ ــتان ها ب ــه در شهرس ــانی ک ــرای کس ــگاه ب ــر دانش ــه اگ ــی داد ک ــان م نش
آموزشــی ضعیف تــر رشــد می کننــد حداقــل امکانــات را فراهــم کنــد، دانشــجوهای 
ــات  ــه امکان ــی ک ــه مناطق ــد ب ــدم بای ــن، معتق ــرای همی ــوند. ب ــری می ش زبده ت
کمتــری دارنــد فرصــت داده شــود. بایــد تحصیــل را برایشــان تســهیل کــرد، وگرنــه 
کســی کــه در شــهرهای بــزرگ، بهتریــن امکانــات را داشــته بــا آن که در شهرســتان 
کوچــک امکانــات کمــی داشــته مســابقه می دهــد. وقتــی بــا همــه ی ایــن شــرایط، 
بــاز هــم آن شهرســتانی برنــده می شــود، پــس اوســت کــه اســتعداد برتــری داشــته 
ــا  ــد چنیــن کســانی را دریابیــم.« و به این ترتیــب، علینقــی مشــایخی ب اســت و بای

عنــوان دســتیار آموزشــی بــه بدنــه ی علمــی دانشــگاه شــریف اضافــه شــد.

اینجا هندوستان نیست
ــود  ــدازی آزمایشــگاه ها آمــده ب ــرای نصــب و راه ان یــک کارشــناس انگلیســی ب
در دانشــگاه مشــغول شــده بــود. او بــرای مدتــی بــا مهنــدس جــوان هم اتــاق شــد. 
دســتور هــم مــی داد: »ایــن را بیــاور. آن را ببــر.« پســر قدبلنــد اهــل خمیــن ایــن 
ــرود  ــت ب ــه می خواس ــور ک ــد. همان ط ــوش نیام ــش خ ــه مذاق ــا ب ــذار و بردار ه بگ
تــا وســیله ای را از آن طــرف اتــاق بــه فرمــان او برایــش بیــاورد، مکــث کــرد. جعبــه 
ــه کارشــناس کــرد و گفــت: »اینجــا هندوســتان  را زمیــن گذاشــت. برگشــت رو ب

نیســت کــه مــا مســتعمره ی تــو باشــیم. کار خــودت را خــودت انجــام بــده.«
ــن  ــود ای ــر ب ــود. منتظ ــه ب ــکده گفت ــس دانش ــه رئی ــود ب ــه ب ــناس رفت کارش
ــس  ــس، رئی ــی برعک ــد، ول ــزای روداری اش برس ــه س ــوان ب ــی ج ــتیار آموزش دس

ــت. ــران اس ــا ای ــد اینج ــش باش ــود حواس ــه ب ــه او گفت ــود و ب ــده ب ــش آم خوش
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جرقه ی اول مدیریت
ــه کار مهندســی مشــغول شــود.  ــه ای ب ــت در کارخان ــل جــوان رف فارغ التحصی
ــد.  ــف می ش ــد متوق ــط تولی ــد و خ ــش می آم ــه پی ــکلی در کارخان ــر روز مش ه
ــد. وقتــی همه چیــز  یــک روز قطعــه نمی رســید. فردایــش کارگرهــا دعــوا می کردن
فراهــم بــود، مشــکل خــط مونتــاژ رو می شــد. اصولــی چیــده نشــده بــود. همــه ی 
ــود  ــا خ ــی ب ــی در خاموش ــد. علینق ــازه ش ــری ت ــه ی فک ــه ی اولی ــا جرق این ه

ــد. ــت بخوان ــد مدیری ــد.« بای ــر الزم دارن ــا مدی ــن کارخانه ه ــید: »ای اندیش

رفتم MIT برای خواندن مدیریت
همــان زمان هــا بــود کــه در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان آقــای دکتــر ضرغامــی 
ــا  ــد. بن ــیه می کردن ــاز را بورس ــاگردهای ممت ــد و ش ــه بودن ــو درانداخت ــی ن حرکت
بــود دانشــجوهای برتــر برونــد خــارج از کشــور تحصیــل کننــد تــا بتواننــد بعــد از 
بازگشــت، به عنــوان اســتاد در دانشــگاه مشــغول بــه کار شــوند. علینقــی مشــایخی 
ــت  ــم مدیری ــم می خواه ــی آب دادم و گفت ــم سروگوش ــد: »رفت ــیه ش ــم بورس ه
بخوانــم. آقــای دکتــر گریگوریــان، اســتاد دلســوز و برجســته ی دانشــکده ی مکانیــک 
بــود. بــه مــن گفــت: ‘هرچــه می خواهــی بخوانــی، بخــوان. فقــط درســت را ادامــه 

بــده!’ بــا توصیــه ی اســتاد رفتــم MIT بــرای خوانــدن مدیریــت!
ــن،  ــل از رفت ــگاه MIT. قب ــه دانش ــکا ب ــم امری ــل رفت ــه ی تحصی ــرای ادام »ب
ــل  ــه فارغ التحصی ــی، ک ــر ضرغام ــای دکت ــان آق ــگاه خودم ــت دانش ــاون وق مع
دانشــگاه MIT بــود و آنجــا را می شــناخت، بــه مــن توصیــه کــرد وقتــی مــی روم 
آنجــا بــا آقــای فارســتر در زمینــه ی پویاشناســی نظام هــا کار کنــم. آقــای فارســتر 

ــرد. ــوت ک ــال ف ــود و پارس ــا ب ــن دوران م ــای همی ــی از نابغه ه ــع یک در واق
ــد.  ــتاد بودن ــد و اس ــس می کردن ــت MIT تدری »ایشــان در دانشــکده ی مدیری
منتهــا مــن رفتــه بــودم کــه گرایــش برنامه ریــزی و کنتــرل را در مدیریــت بخوانــم. 
وقتــی کــه رفتــم آنجــا چــون آقــای ضرغامــی توصیــه کــرده بــود، درس را گرفتــم، 
درســی دربــاره ی پویاشناســی نظام هــا. بعــد از اینکــه آن درس را گرفتــم و جذبــش 
شــدم، تصمیــم گرفتــم کــه پویاشناســی نظام هــا را انتخــاب کنــم و در آن زمینــه، 
ــای ضرغامــی کــه  ــه ی آق ــل گفت ــه فقــط به دلی ــه ن ــه بدهــم. البت ــل را ادام تحصی
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ــودم درس را  ــه خ ــد از اینک ــه بع ــود، بلک ــلطی ب ــوز و مس ــرم و دلس ــان محت انس
شــناختم، تغییــر رشــته دادم.

ــران را  ــاره ی ای ــئله درب ــک مس ــم، ی ــام بده ــزم را انج ــتم ت ــی می خواس »وقت
انتخــاب کــردم کــه در آن زمینــه کار کنــم، چــون می خواســتم وقتــی کــه آنجــا 
می گــذارم یــا تالشــی کــه می کنــم بــه درد ایــران بخــورد. آقــای فارســتر توصیــه 
ــم  ــود مدل ســازی برای کــرد کــه روی موضــوع دیگــری کار کنــم، چــون ممکــن ب
ــول نکــردم و کار خــودم را  ــن قب ــق نشــوم. م ــا غیرممکــن باشــد و موف ســخت ی

انجــام دادم.
»وقتــی ایشــان نتیجــه را دیــد، خیلــی خوش حــال و شــگفت زده شــد. معمــوالً 
کمتــر پیــش می آمــد آقــای فارســتر بــه کســی تبریــک بگویــد و انتظاراتــش خیلــی 
زیــاد بــود. بعــد، وقتــی نتایــج را بــه ایشــان نشــان دادم، خیلــی متعجــب شــد. بلنــد 
شــد و تبریــک گفــت. دســت داد بــا مــن. ایــن هــم خاطــره ی خوبــی بــود و اینکــه 
ــه انجــام رســاندم، به رغــم  ــران بخــورد ب ــه درد ای ــاره ی موضوعــی را کــه ب کار درب
توصیــه ی شــخصی مثــل آقــای فارســتر کــه بــه مــن گفــت: ‘ایــن کار را نکــن، چون 

ممکــن اســت مشــکل باشــد و نتوانــی بــه ســرانجام برســانی اش.’«
روزهــای تحصیــل در امریــکا بــه هــر ترتیــب گذشــت. ســال 1۳۵۷ بــود و در 
ــه پــا بــود. دل مشــایخی دیگــر در امریــکا بنــد نمی شــد. اســتاد  ایــران غوغایــی ب
امریکایــی بــه او اصــرار کــرد بمانــد، کاری کــه کمتــر از او دیــده شــده بــود، ولــی 

علینقــی عــزم بازگشــت کــرده بــود.

تصمیم درستی گرفتم که برگشتم ایران
ــه در  ــت ک ــتر خواس ــای فارس ــد، آق ــام ش ــگاه MIT تم ــی کارم در دانش »وقت
ــود  ــی ب ــروژه ی بزرگ ــه پ ــی، ک ــدل مل ــک موضــوع م ــاره ی ی ــم و درب ــکا بمان امری
و ایشــان داشــت دربــاره اش کار می کــرد، به عنــوان دانشــیار تحقیقاتــی کار 
ــم  ــاه نتوانســتم بمان ــد م ــد از چن ــردم. راســتش، بع ــم. کارم را آنجــا شــروع ک کن
ــم،  ــه بمان ــد ک ــرار کردن ــان اص ــه ایش ــم اینک ــران. به رغ ــردم ای ــتم برگ و می خواس
ــود. مــن در  ــران! حول وحــوش انقــالب ب ــروم ای ــد ب ــم بای کار را رهــا کــردم و گفت
ســال 1۳۵۷ برگشــتم. آن هــا خیلــی متعجــب بودنــد کــه مــن چــرا دارم بــا وجــود 
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شــرایطی کــه آنجــا داشــتم، برمی گــردم بــه ایــران، کشــوری کــه همه چیــزش آن 
روزهــا خیلــی بــه هــم ریختــه بــود و دوران انقــالب بــود. بی ثباتــی وجــود داشــت 
و آن هــا هــم منتظــر بودنــد کــه مــن پشــیمان شــوم و برگــردم دوبــاره بــه امریــکا. 
مــن برنگشــتم امریــکا و در ایــران مانــدم و کارهایــی را اینجــا انجــام دادم. جریانــات 
آموزشــی را راه انداختــم و مؤثــر بــودم و ســبب شــدم نیروهــای بااســتعداد و زیــادی 

تربیــت شــوند.
ــال  ــه در س ــم ک ــم، می بین ــگاه می کن ــب و ن ــه عق ــردم ب ــه برمی گ »االن ک
1۳۵۷ تصمیــم درســتی گرفتــم کــه برگشــتم بــه ایــران و از ایــن تصمیــم بســیار 
ــه  ــه ب ــردم ک ــی ک ــد کار عجیب ــر می کردن ــا فک ــه آن ه ــم اینک ــم. به رغ خوش حال
ــم راضــی  ــم، از تصمیم ــگاه می کن ــته ن ــه گذش ــه ب ــدم، االن ک ــدم و مان ــران آم ای
هســتم. بــرای اینکــه رضایــت مــن از مانــدن در کشــورم و اثرگــذاری ام در حــوزه ی 
ــدم  ــه می مان ــت ک ــتر از آن اس ــی بیش ــا خیل ــت جوان ه ــی و تربی ــوزش عال آم
ــب  ــی خ ــتم، ول ــم می نوش ــه ه ــودم. مقال ــی ب ــگاه خوب ــتاد دانش ــاال اس ــا و ح آنج
ــی  ــود تأثیرات ــران می ش ــی در ای ــتند؛ ول ــا هس ــن آنج ــبیه م ــر ش ــای دیگ خیلی ه
گذاشــت کــه باالخــره زندگــی مــردم و وضــع جامعــه بهتــر شــود. لــذت ایــن خیلــی 
بیشــتر از آن اســت کــه بمانــی آنجــا و زندگــی آرام و منظمــی داشــته باشــی، ولــی 

ــد.« ــام می دهن ــد انج ــا دارن ــه خیلی ه ــی ک ــت، کاری بکن در نهای

ای ماه نکومنظر آخر چه سؤال است این
سؤال پسر فارستر 

در ســال 1۹۹۵م. دکتــر مشــایخی بــرای شــرکت در کنفرانســی عــازم ینگه دنیــا 
ــی  ــا رفاقت ــا بعضی ه ــود و ب ــرده ب ــالد ســال ها زندگــی ک شــد. به هرحــال، در آن ب
ــه خیــر« و »چــه شــد«  ــادش ب ــا »ی ــود. در ایــن حــد کــه چهــار ت ــه هــم زده ب ب
ــود کــه گــپ بزننــد. یکــی از ایــن رفقــا پســر  و »چــه می شــد اگــری« بینشــان ب

دکتــر فارســتر، اســتاد دوره ی ارشــد آقــای مشــایخی، بــود. 
آقــازاده ی دکتــر فارســتر کــه از هم کالســی های دوره ی تحصیــل دکتــر 
ــه  ــوه اش را ک ــک و قه ــاالً کی ــس احتم ــی کنفران ــود در الب ــایخی در MIT ب مش
ــه از قضــا منظــور  ــر جــان ســال 1۹۷۸ )ک ــت: »دکت ــه او و گف ــرد ب خــورد، رو ک
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حکمت کارآفرینان26

ــم  ــرار کردی ــا اص ــران و م ــردی ای ــی برگ ــی می خواه ــت( گفت ــالدی اس ــال می س
ــا اگــر اطالعــات االنــت را از آنچــه در ایــران طــی  ــرو، ولــی شــما رفتــی. آی کــه ن
ــاز هــم همــان تصمیــم را می گرفتــی و همــان  ــن مــدت گذشــت می داشــتی، ب ای

انتخابــت می شــد؟«
دکتــر مشــایخی گفــت: »آره، می رفتــم. فکــر می کنــم بــاز هــم همــان تصمیــم 
را می گرفتــم. اگــر آنجــا می مانــدم، اســتاد می شــدم و زندگــی معمولــی ای 
داشــتم، ولــی لــذت کارهایــی کــه اینجــا می توانســتم انجــام بدهــم و انجــام دادم، 
ــی روی  ــران، و می توان ــی ای ــا، یعن ــی اینج ــی می آی ــد. وقت ــم نمی ش ــز نصیب هرگ
ــان تأثیــر بگــذاری، احســاس رضایــت بیشــتری  زندگــی مــردم روی آمــوزش جوان
ــه تولیــد کنــی. شــاید بی نظمی هــا  ــا اینکــه فقــط درس بخوانــی و مقال می کنــی ت
ــه  ــی ک ــود از اثرات ــث نمی ش ــی باع ــد، ول ــته باش ــود داش ــی وج ــا گاه و مانع ه

گذاشــتی احســاس رضایــت نکنــی.«
آقــای مشــایخی چطــور می توانســت تمامــی آرمان هایــش را بــرای امریکایی هــا 
ــران  ــردد. ای ــد برگ ــی دارد و بای ــئله ی خانوادگ ــت مس ــط گف ــد. فق ــح ده توضی
ــت.  ــان رف ــی اصفه ــگاه صنعت ــه دانش ــت و ب ــان 1۳۵۷ برگش ــود. آب ــواده اش ب خان
آقــای دکتــر ضرغامــی دانشــکده ی سیســتم های تکنولــوژی را تأســیس کــرده بــود: 
ــده ای از  ــا ع ــان ب ــی اصفه ــی در دانشــکده ی صنعت ــر ضرغام ــرای دکت ــم ب ــا ه »م
ــی  ــش مهندس ــی و گرای ــادی، اجتماع ــتم های اقتص ــی سیس ــان مهندس همکارانم
ــل شــده  ــه دانشــگاه ها تعطی ــالب فرهنگــی، ک ــم. در انق ــع را تأســیس کردی صنای
بــود، از مــن خواســته شــد کــه مرکــز گســترش خدمــات تولیــدی و عمرانــی اســتان 
ــرای  ــی ب ــاد تعاون ــز ایج ــت آن مرک ــم. مأموری ــی کن ــاد و نظام ده ــان را ایج اصفه
ــت از  ــرای تهیــه ی طرح هــای امکان ســنجی و حمای ــه آن هــا ب بیکار هــا و کمــک ب

آن هــا بــرای ایجــاد واحــد تولیــدی بــود.«

به آن ها که می روند، بگویید...
ــد  ــه خــارج می رون ــد ب ــی کــه دارن ــه جوان های ــم کــه ب ــه دوســتانم می گوی »ب
بگوینــد کــه آنجــا اولــش منطقــی بــه نظــر می رســد ازنظــر فــردی، ازنظــر تعهــدات 
اجتماعــی. ازنظــر فــردی آنجــا همه چیــز منظــم اســت. درآمــد خوبــی داری، منظــم 
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زندگــی می کنــی، ازنظــر علمــی پیشــرفت می کنــی و کار را ادامــه می دهــی. پــس، 
ــه اینجــا  ــی ک ــه اثرات ــه ب ــی ک ــی وقت ــر اســت، ول ــه بهت ــه نظــر می رســد ک اول ب
ــن  ــر م ــه نظ ــی، ب ــر می کن ــد فک ــاد کن ــت ایج ــت رضای ــذاری و برای ــی بگ می توان
ــا آنجــا نیســت. بعضــی از دوســتان مــا کــه می ماننــد آنجــا  شایســته ی مقایســه ب
ــه در  ــت ک ــؤال اس ــان س ــب و برایش ــه عق ــد ب ــوند، برمی گردن ــته می ش و بازنشس
ــد و در کشــور فعالیــت  ــد. ولــی وقتــی آن هایــی کــه برمی گردن زندگــی چــه کردن
ــد. ــذار بوده ان ــی تأثیرگ ــد کــه خیل ــد، می بینن ــگاه می کنن ــه گذشــته ن ــد ب می کنن

»در برنامه هــای آموزشــی ای کــه راه انــدازی کردیــم، از دانشــگاه صنعتــی 
ــدند و  ــت ش ــی تربی ــی خوب ــای خیل ــال های 1۳۶0و1۳۶1، نیروه ــان در س اصفه
ــن رشــته ها  ــر ای ــت جــذب شــدند. اگ ــه اقتصــاد و مدیری ــای خــوب ب ــن نیروه ای
ــا نمی شــدند.  ــن دوره ه ــای پراســتعداد جــذب ای ــن نیروه ــم، ای را اجــرا نمی کردی
بعــداً ایــن نیروهــا راه خودشــان را ادامــه دادنــد و معلــم و مــدرس نیروهــای خــوب 
ــی اســت کــه خــودش را بازتولیــد می کنــد و مــی رود  بعــدی شــدند و ایــن جریان
ــد  ــد و درس خواندن ــان آمدن ــه در اصفه ــی ک ــد از نیروهای ــرض کنی ــاًل ف ــو. مث جل
یکی شــان آقــای دکتــر مســعود نیلــی اســت. ایشــان االن از اقتصاددان هــای 
معــروف و مؤثــر هســتند و در آن دوره آمــوزش دیدنــد. ایشــان در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، مهندســی عمــران خوانــده بودنــد، ولــی وقتــی کــه ایــن رشــته ایجــاد شــد، 
جــذب ایــن حــوزه شــدند و خــب االن در بهبــود اقتصــاد کشــور بســیار تأثیرگــذار 
هســتند. دیگرانــی مثــل آقــای دکتــر درگاهــی، عســلی و تعــدادی از اســتادانی کــه 
ــق  ــت از طری ــکده ی مدیری ــد در دانش ــگاه درس می دهن ــن دانش ــون در ای هم اکن
ــی  ــد و در نتیجــه، جریان ــه دادن ــن مســیر را ادام ــا جــذب شــدند و ای ــن دوره ه ای

ــد.« ــد می کن ــب بازتولی ــه مرت ایجــاد شــده اســت ک

محله ی خانه ی اصفهان
ــتانداری  ــه های اس ــه جلس ــایخی ب ــای مش ــال های 1۳۵۹و1۳۶0 آق ــی س حوال
ــی قســمت طــرح  ــود: »بان ــا شناخته شــده ب ــن آن ه ــرد. او بی ــدا ک ــان راه پی اصفه
ــم و در  ــی می کردی ــی را بررس ــای صنعت ــدیم. طرح ه ــتان ش ــک اس ــی بان و بررس
ــن  ــش در ره ــود. زمین های ــان ب ــه ی اصفه ــد خان ــه ش ــی ک ــه، کار جالب آن مرحل
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ــی و  ــرکت مهندس ــا ش ــج ت ــه پن ــود ک ــن ب ــم ای ــه کردی ــا کاری ک ــود. م ــک ب بان
معمــاری و مهندســی ســاختمان باتجربــه را آوردیــم تــا بــرای ایــن زمیــن بــزرگ، 
ــه مهندس هــا دادیــم کــه بســازند.  ــود، طراحــی کننــد و ب کــه در تملــک بانــک ب
خیلــی اصولــی ســاخته شــد و فکــر می کنــم از محله هــای خــوب اصفهــان اســت.

ــن کار  ــا در ای ــم. م ــه آموزش وپرورشــی ها دادی ــدی ب ــا اولویت بن ــا را ب ــن خانه ه ای
نظــارت کلــی داشــتیم.« از پلیــس راه تهــران اصفهــان ســمت چــپ، هنــوز هــم ایــن 

ــت. ــان دوران اس ــادگار هم ــن ی ــوند. ای ــده می ش ــا دی خانه ه

تهران دوباره سالمت می کند
آقــای بانکــی در ســال 1۳۶0، رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه بودنــد. از دکتــر 
ــد بســته ی اقتصــادی تعریــف  ــرود. بای ــه تهــران ب ــد کــه ب مشــایخی دعــوت کردن
می کردنــد: »از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان مأمــور بــه خدمــت در برنامه وبودجــه ی 
تهــران شــدم. آمــدم تهــران. در آن وقــت، سیســتم اداری مملکــت بــه هــم ریختــه 
ــود. مملکــت در  ــا کارشناســان خــوب برنامه وبودجــه   تسویه حســاب شــده ب ــود. ب ب
ــوراها  ــه ی ش ــام برنامه وبودج ــه نظ ــود. در برنامه وبودج ــگ ب ــالب و جن ــران انق بح
ــران  ــوری اســالمی ای ــدی توســعه ی اول جمه ــه ی زمان بن ــا برنام تشــکیل شــد. م
ــزی در ســطح  ــوراهای برنامه ری ــه و در ش ــای ده گان ــم. در کمیته ه ــم کردی را تنظی
ــائل  ــناس مس ــزار کارش ــج ه ــدود پن ــتان ها ح ــتان ها و شهرس ــا و اس وزارتخانه ه
ــد.  ــف بخــش خصوصــی و نظــام بانکــی و نظــام نظــارت را بررســی می کردن مختل
ــر  ــود. دکت ــده ب ــاد ش ــیت ایج ــود. حساس ــخت ب ــا س ــن تحلیل ه ــدی ای نظام بن
ــرح  ــین مط ــه ی مدرس ــه جامع ــؤال هایی ک ــر س ــرژی در براب ــیار پران ــی بس بانک
می کردنــد از برنامــه حمایــت می کردنــد. ولــی قانــع کــردن ایشــان ســخت بــود و 

ــم.« ــح بدهی ــم و توضی ــناس ها بروی ــا کارش ــود م ــه خ ــتند ک می خواس
برنامــه ی اول ســازمان برنامه وبودجــه بــا تمامــی ســختی هایش بــا حمایت هــای 
آقــای بانکــی و مهنــدس موســوی، نخســت وزیر وقــت، تنظیــم شــد و بــه مجلــس 
ــش  ــت کاه ــادرات نف ــود. ص ــه ب ــگ اوج گرفت ــا جن ــت. منته ــورای اســالمی رف ش
پیــدا کــرده بــود. روزی نبــود کــه بــر ســر چاه هــای نفــت بــاران بمــب نبــارد. بــا 
ــه ی  ــت برنام ــم گرف ــس تصمی ــی مجل ــی در آن شــرایط بحران ــد نفت کاهــش درآم
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ــد،  ــم کن ــه ای مختــص آن شــرایط خــاص تنظی ــار بگــذارد و برنام پنج ســاله را کن
برنامــه ای کــه بشــود بــا آن، روزهــای بحــران را بــا اطمینــان بیشــتری ســپری کــرد. 
بنابرایــن، مأموریــت آقــای مشــایخی در آن مقطــع و در آن محــل تمــام شــد و بایــد 

ــگاه. ــه دانش برمی گشــت ب

داستان های برنامه وبودجه 
»در آن زمــان، کشــور واقعــاً در زمینــه ی کارشناســان برنامه ریــزی و اقتصــادی 
ضعیــف بــود. نیروهــای متخصــص یــا از ایــران رفتــه بودنــد یــا اخــراج شــده بودنــد. 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــم گرفتی ــان تصمی ــی اصفه ــگاه صنعت ــتانمان در دانش ــا دوس ب
ــادی  ــتم های اقتص ــد سیس ــی ارش ــه کارشناس ــن، ب ــم. بنابرای ــت کنی ــرو تربی نی
ــن   ــد بهتری ــم. بای ــت ایجــاد می کردی ــا جذابی ــرای مهندس ه ــد ب ــم. بای ــر کردی فک
اســتعداد ها را جــذب می کردیــم، اســتعدادهایی کــه ممکــن بــود در دوره ی 
کارشناســی، مهندســی کامپیوتــر یــا اقتصــاد خوانــده باشــند. خــدا را شــکر موفــق 
شــدیم فارغ التحصیــالن خــوب تربیــت کنیــم. شــوراهای انقــالب فرهنگــی تشــکیل 
شــده بــود، ولــی خبــری از شــوراهای برنامه ریــزی دانشــگاه نبــود. به هرحــال، اولیــن 
کارشناســی ارشــد سیســتم ها بــا توجــه بــه شــناختی کــه از مــا داشــتند، تصویــب 
شــد و بــا برگــزاری کنکــور، ورودی گرفتیــم. دکتــر مســعود نیلــی، دکتــر درگاهــی، 
ــد کــه  ــی بودن دکتــر عســلی و دکتــر ســعیدی و آقــای مؤمنــی دانشــجوهای خوب
ــالن  ــن دوره فارغ التحصی ــرای چندی ــد و ب ــن دوره را ســپری کردن ــان، ای در آن زم
ــه شــرکت ها و ســازمان برنامه وبودجــه و ســازمان های دولتــی دیگــر  ایــن رشــته ب
رفتنــد. تــا اینکــه در ســال 1۳۶۵، خــودم را بــه دانشــگاه شــریف منتقــل کــردم و 

در دانشــکده ی صنایــع، دوره ی مدیریــت سیســتم را راه انداختــم.«
ــان  ــی کارشناس ــای علم ــدف ارتق ــا ه ــتم ب ــت سیس ــدازی دوره ی مدیری راه ان
ــتضعفان  ــاد مس ــرو و بنی ــادی وزارت نی ــازمان های اقتص ــاغل در س ــای ش و نیروه
ــاج  ــه آمــوزش احتی ــد و ب ــده بودن ــرای کســانی کــه مدیریــت نخوان انجــام شــد، ب
ــرو؛  ــی نی ــر قبل ــان، وزی ــای چیت چی ــل آق ــد مث ــی آمدن ــای خوب داشــتند: »نیروه
آقــای حــاج رســولی ها و آقــای دکتــر عجمــی در دوره ی مدیریــت سیســتم 
ــان ها  ــه ای از انس ــر مجموع ــرای اداره ی ه ــم ب ــر می کن ــن فک ــد. م ــرکت کردن ش
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ــا یــک کار  ــار هــم جمــع می شــوند و ســازمانی را تشــکیل می دهنــد ت کــه در کن
جمعــی را انجــام دهنــد، بــه دانــش مدیریــت نیــاز داریــم. در زمینــه ی مدیریــت، 
اســتعداد های زبــده ای در دنیــا کار کرده انــد و قواعــد و دانشــی را توســعه داده انــد 
کــه بــرای بهتــر اداره کــردن هــر مجموعــه ای بــه کار می آینــد. مثــل اینکــه چطــور 
ــد  ــازمان یافته و نظام من ــد س ــه بتوانن ــم ک ــازمان بدهی ــانی را س ــای انس مجموعه ه
ــم،  ــزه بدهی ــه انگی ــراد مجموع ــه اف ــد. چطــور ب ــو ببرن ــی را جل ــای جمع فعالیت ه
ــر پیشــرفت  ــه ب ــه رهبــری کنیــم، چگون ــه برنامه ریــزی انجــام دهیــم، چگون چگون
کارهــا نظــارت کنیــم و نکته هایــی دیگــر در ایــن زمینــه، ابعــادی هســتند کــه در 
هــر کار گروهــی و در هرجــای دنیــا الزم و مطــرح اســت و دانــش مدیریــت ابعــاد 
مختلــف را بــرای افزایــش کارآیــی و بهــره وری کار جمعــی و گروهــی توســعه داده 

است.
ــی  ــط فرهنگ ــخص و محی ــی مش ــت در محتوای ــش مدیری ــی دان ــه وقت »البت
خاصــی کار می کنــد، برخــی ابعــاد آن بایــد مرتبــط بــا آن فرهنــگ تنظیــم شــود. 
مثــل اینکــه افــرادی کــه در یــک ســازمان اســتخدام شــده اند چــه فرهنگــی دارنــد، 
چــه ارزش هــا و باورهایــی دارنــد و چطــور بایــد مدیریــت شــوند؟ توجــه بــه ایــن 
ــه  ــرای اینک ــاال ب ــت. ح ــر اس ــد و مؤث ــش مفی ــن دان ــری ای ــا در به کارگی نکته ه
ــوزش  ــور در آم ــی کش ــای محیط ــت و ویژگی ه ــی مدیری ــش جهان ــب دان ترکی
ــط  ــن محی ــه در همی ــه را، ک ــراد باتجرب ــد اف ــم، بای ــر بگیری ــت را در نظ مدیری
بومــی کار کرده انــد و تجربــه کســب کرده انــد، در دوره هایــی کــه در آن هــا 
دانــش بشــری ارائــه می شــود، شــرکت دهیــم و بعــد بــا آن هــا دربــاره ی قضایایــی 
ــالط  ــی اخت ــه نوع ــینیم. ب ــو بنش ــه گفت وگ ــت ب ــده اس ــش آم ــه پی ــه در تجرب ک
ــوای  ــن محت ــم ای ــد می توانی ــه بع ــیم ک ــش می رس ــه و دان ــن تجرب ــزش بی و آمی
ــم. البتــه، وقتــی ایــن  ــه کار بگیری ــران ب به دســت آمده را در شــرایط کســب وکار ای
دانش هــا و گفت وگو هــا شــروع بشــوند، ســازمان ها و مؤسســه هایی کــه ایــن 
دانــش را عرضــه می کننــد خودبه خــود محتــوای عرضه شــان را متناســب بــا 
شــرایط داخلــی مــا تغییــر می دهنــد، ولــی نکتــه ی مهــم و کلیــدی آن اســت کــه 
ــره وری ســازمان هایمان بیشــتر بشــود،  ــرود و به ــو ب ــم کشــورمان جل ــر بخواهی اگ
ــا آن  ــتعدادهای دنی ــه اس ــم ک ــی بدانی ــاز از دانش ــان را بی نی ــم خودم نمی توانی
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ــاً از  ــد حتم ــن، بای ــوند. بنابرای ــوب اداره ش ــازمان ها خ ــا س ــد ت ــعه داده ان را توس
ــی  ــم و از آن آگاه ــتفاده کنی ــت، اس ــری اس ــتاورد بش ــه دس ــت، ک ــش مدیری دان
ــش  ــراد دان ــه اف ــدر ک ــازمان هایمان خــوب اداره شــوند. هرق ــا س داشــته باشــیم ت
ــد.« ــه کار بگیرن ــاص ب ــرایط خ ــد آن را در ش ــر می توانن ــد، بهت ــر بفهمن را عمیق ت

مدیرانی که در عمارت نیاوران پرورش یافتند
ــه بازخــورد  ــا توجــه ب ــی، ب ــای زنجان رئیــس وقــت ســازمان برنامه وبودجــه، آق
خوبــی کــه از فارغ التحصیــالن دوره ی مهندســی سیســتم ها در مدیریــت اصفهــان 
ــای  ــد: »آق ــران افتادن ــزاری دوره ای مشــابه در ته ــه فکــر برگ ــود ب ــه شــده ب گرفت
ــک  ــد. ی ــا خوردن ــه درد م ــی ب ــان خیل ــای اصفه ــت: ’فارغ التحصیل ه ــی گف زنجان
ــی  ــه ی عال ــب، مؤسس ــن.‘ به این ترتی ــت ک ــران درس ــا در ته ــرای م ــی را ب جای
پژوهــش در برنامه ریــزی و توســعه در ســازمان برنامه وبودجــه بــا یــک اتــاق و یــک 
ــان فردوســی تهــران  ــه ای در خیاب ــه خان منشــی کارش را شــروع کــرد و ســپس ب
منتقــل شــد. دنبــال جــا بودیــم. بــا آقــای تــرکان مطــرح کردیــم و ایشــان گفتنــد 
چنیــن جایــی در نیــاوران دســت بــرادران ســپاه اســت. آقــای منطقــی رئیــس آنجــا 
بــود و جــای خوبــی بــود و آقــای منطقــی هــم بــا درک درســت از ضــرورت کار مــا، 
آن ســاختمان را بــه موسســه واگــذار کردنــد و موسســه بــه نیــاوران منتقــل شــد. 
بــه ایــن صــورت، در نیــاوران دوره هــای رســمی کارشناســی ارشــد را شــروع کردیــم 
و از همــکاران صنعتــی اصفهــان کمــک خواســتیم و آن هــا هــم همــکاری کردنــد.«

استعفا برای فرصت مطالعاتی
بــرای دکتــر مشــایخی فرصــت مطالعاتــی یک ســاله ای در امریــکا پیــش آمــد. 
بایــد می رفــت. قبــل از عزیمــت، از آقــای زنجانــی، رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه، 
خواســت مؤسســه ی عالــی پژوهــش را زیــر نظــر دانشــگاه شــریف قــرار دهــد، دلیــل 
هــم آورد. یــک نهــاد دولتــی بــا تغییــر ریاســت دولــت دســتخوش فــراز و نشــیب 
ــن  ــت ســخت دل بســته ی ای ــم بپاشــد. ریاســت وق می شــود و ممکــن اســت از ه
ــامان داده  ــه سروس ــرای برنامه وبودج ــود. آن را ب ــا ب ــیس و نوپ ــه ی تازه تأس مؤسس
بــود. و بــا درخواســت دکتــر مشــایخی مخالفــت کــرد. زمــان گذشــت. آقــای زنجانی 
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در تغییــر و تحــوالت مدیریتــی بــه جــای دیگــری کــوچ کردنــد. مدیــر بعــدی بــه 
ــی پژوهــش آن قدرهــا معتقــد نبــود. خواســت آن را  ــی مؤسســه ی عال اهــداف قبل
منحــل کنــد کــه بــا تــالش آقــای زنجانــی و حمایــت رئیــس جمهــور وقــت، آقــای 
هاشــمی، موفــق نشــد. بعد هــا مؤسســه ادغــام شــد بــا ســازمان مدیریــت دولتــی و 
از نظــر کیفــی افــت کــرد. دکتــر مشــایخی پــس از بازگشــت از فرصــت مطالعاتــی 
یک ســاله، بــا آقــای تــرکان، وزیــر راه و ترابــری دولــت آقــای هاشــمی، ضعــف کادر 

اقتصــاددان ایرانــی را مطــرح کردنــد.

دانشکده ی مدیریت با استانداردهای شریف
ــه آقــای تــرکان گفتــم: ‘قبــول داریــد ضعــف کشــور در مدیریــت و اداره ی  »ب
اقتصــاد اســت؟ مــن می خواهــم دانشــکده ی مدیریــت و اقتصــاد بــا اســتانداردهای 
ــدازی دانشــکده ی  ــم.’« راه ان ــت می کن ــن حمای ــد: ‘م ــم.’ ایشــان گفتن شــریف بزن
ــد  ــه می گفتن ــت. هم ــراه داش ــه هم ــی ب ــریف چالش های ــگاه ش ــت دانش مدیری
اینجــا دانشــگاه مهندســی اســت و فقــط رشــته های علــوم و مهندســی دارد. اصــاًل 
ــته ای  ــه رش ــود ک ــت وارد ش ــته ی مدیری ــی، رش ــگاه فن ــک دانش ــد در ی ــرا بای چ
انســانی اســت. دکتــر مشــایخی و حامیانــش مثــل آقــای دکتــر ســهراب پور، رئیــس 
ــرق  ــتادان ب ــه از اس ــت ک ــاون آموزشــی وق ــر احســان، مع ــای دکت دانشــگاه، و آق
ــه را  ــد هم ــر. بای ــرف دیگ ــان، ط ــر مخالف ــل کثی ــد و خی ــرف بودن ــک ط ــود، ی ب
متقاعــد می کردنــد کــه در تمامــی دانشــگاه های معتبــر جهــان، رشــته ی مدیریــت 
در دانشــگاه های فنــی قــرار دارد. بــرای مخالفــان اسم ورســم ســی دانشــگاه معتبــر 
را ردیــف کردنــد و امتیازبندی هــا را نشــان دادنــد و بــا هــر زحمتــی بــود، همــه را 
مجــاب کردنــد کــه ایجــاد چنیــن دانشــکده ای در ایــن دانشــگاه ویــژه چقــدر الزم 

اســت.
وزارت علــوم مجــوز را صــادر کــرد و در ســال 1۳۷۸، اولیــن کالس هــای 
ــق از  ــران موف ــتر مدی ــه بیش ــود دارد ک ــت وج ــد: »دو عل ــزار ش ــکده برگ دانش
دیگــر  رشــته های  دانش آموخته هــای  در  اینکــه  هســتند. ضمــن  مهندســان 
ــای  ــه رتبه ه ــرادی ک ــب اف ــا در کل اغل ــد، ام ــرادی بااســتعداد وجــود دارن ــز، اف نی
اولشــان  انتخاب هــای  دارنــد  دانشــگاه ها  بــه  ورودی  آزمون هــای  در  بهتــری 
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رشــته های پزشــکی یــا مهندســی اســت. در نتیجــه، عمومــاً رشــته های مهندســی 
اســتعدادهای برتــر کشــور را جــذب می کنــد. در نتیجــه، معمــوالً فارغ التحصیــالن 
ــل  ــد. دلی ــل مســائل دارن ــرای فهــم و تحلی ــری ب رشــته ی مهندســی ذهــن قوی ت
دیگــری کــه می تــوان بیــان کــرد ایــن اســت کــه ســازمان های تولیــدی و صنعتــی 
ــدازی و ســاماندهی می شــوند، بنابرایــن، آن هــا در  اغلــب به دســت مهندســان راه ان

ــد. ــرار می گیرن ــازمان ها ق ــن س ــت ای ــمت مدیری س
ــا  »مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن افــراد بیشــتر می خواهنــد ب
هــوش و اســتعداد خــود، واحدشــان را مدیریــت کننــد و ایــن موضــوع به خصــوص 
ــی  ــه، پــس از مدت ــده می شــد. البت ــل انقــالب و دو دهــه پیــش بیشــتر دی در اوای
همیــن مدیــران بــه اهمیــت و نیــاز دانــش مدیریــت پــی بردنــد و از حــدود بیســت 
ســال پیــش دوره هــای آموزشــی مدیریــت در ایــران بــاب شــد و به تدریــج توســعه 
یافــت و عــده ای از مدیــران و کارشناســان در آن شــرکت کردنــد. در واقــع، جامعه ی 
کارشناســی و مدیریتــی به درســتی متوجــه شــد کــه در ایــن دوره هــا مطالبــی ارائــه 
ــن،  ــت. بنابرای ــد و الزم اس ــازمان ها مفی ــت و اداره ی س ــرای مدیری ــه ب ــود ک می ش
بــرای ایــن دســته از مدیــران، کــه مهندســانی موفــق هســتند، بایــد بیش ازپیــش 
امکانــی فراهــم کــرد تــا بــا ایــن دانــش و دســتاورد بشــری بــا کیفیتــی ممتــاز آشــنا 

شــوند و بتواننــد بهتــر ســازمان را اداره کننــد.«

یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
کــی  بــه  کــی  علینقــی  می شــد،  تابســتانی  می شــد،  تعطیالتــی  اگــر 
برمی گشــت خانــه. خمیــن و کوچه هایــش و دوبــاره دویــدن و آن ســال های 
ــش خوش حــال  ــل از دیدن ــود. فامی ــم شــده ب ــا معل ــرای بعضی ه ــه ب ــم ک آخــر ه
می شــدند. پســرها هفتــه بــه هفتــه قــد می کشــند، چــه رســد بــه اینکــه برونــد و 
ــاءاهلل  ــد: »ماش ــد و می گفتن ــی می رفتن ــش تصدق ــد. قوم وخوی ــد برگردن ــا بع ماه ه

ــم زده ای.« ــه ه ــی ب چــه قدوباالی
آن روز هــم بحــث تعریــف از علینقــی گــرم بــود. گــپ و گعــده ی فامیلــی گرفته 
بودنــد. شــام دعــوت بودنــد خانــه ی یکــی از اقــوام. بعــد از مدت هــا علینقــی فامیــل 
را می دیــد، البتــه دخترخانمــی را در جمــع دیــد و بعــد از آن هیــچ ندیــد: »ســال 
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ســوم دبیرســتان بــودم. در جلســه ی فامیلــی، دخترخانمــی کــه مشــخص بــود از من 
کوچک تــر اســت هــم بــود. دیدمــش. واقعــاً قلبــم ریخــت. واقعــاً ریختــن قلبــم را 
ــه ام را  ــود. عالق ــودم. ایشــان هــم کوچــک ب ــدم. عاشــق شــدم. مــن کوچــک ب دی
نگــه داشــتم. پــدر خانــم مذهبــی و فرهنگــی بودنــد. رابطه مــان را بــا آن خانــواده 
حفــظ کردیــم. ســال ســوم دانشــگاه یــک کارت عیــد شــاعرانه نوشــتم و بــه آدرس 
ــه پــدرم گفتــم: ‘آقاجــون، مــن اگــر  مدرسه شــان، دبیرســتان مهیــن، فرســتادم. ب
ــدرم  ــی؟’ پ ــر بی مباالت ــه پس ــد چ ــت دارم، نمی گویی ــی را دوس ــم دخترخانم بگوی
گفــت: ‘نــه، می گویــم عجــب پســر خوبــی.’ و ایــن شــد کــه گفتــم پریــوش خانــم 

ــد.« ــد و صحبــت می کنن ــد می رون مؤمنــی را دوســت دارم. ایشــان هــم گفتن
ــد.  ــا ش ــدی برپ ــن عق ــن1۳4۸، جش ــی ۲۲بهم ــکده، یعن ــارم دانش ــال چه س
ــه ی  ــه خان ــرش ب ــوان و همس ــایخِی ج ــدس مش ــم مهن ــی ه ــد از فارغ التحصیل بع
خودشــان رفتنــد. مدیریــت زندگــی مــردی کــه هم زمــان بــا تحصیــل، مســئولیت 
ــی  ــده ی بانوی ــر عه ــد، ب ــه دوش می کش ــز ب ــش را نی ــدان هم وطن ــرورش فرزن پ
پریــوش اســت. چــه نــام زیبایــی بــرای همســری کــه ایثارگرانــه چهــار پسرشــان 
ــه  ــرد ک ــزرگ ک ــا آورد و ب ــه دنی ــی ب ــد را در حال ــؤاد و محم ــاد، ف ــرزاد، فرش ف
گاهــی در لحظــه ی تولــد، پــدر کیلومترهــا یــا به انــدازه ی قاره هــا دورتــر بــود. اگــر 
همراهــی همســر پریوش گونــه ی او نبــود، تحصیــل در بهتریــن دانشــگاه امریــکا بــه 

ــد. ــدل نمی ش ــدس مشــایخی ب ــی مهن نقطــه ی عطــف زندگ
ــم  ــت، اخ ــتباه می گرف ــگاه اش ــا دانش ــه را ب ــی خان ــه علینق ــی ک ــوش گاه پری
ــته را  ــن رش ــرد ای ــم می ک ــدان حک ــه فرزن ــی ب ــر خیرخواه ــتاد از س ــرد. اس می ک
ــود،  ــر ب ــود منعطف ت ــت می ش ــوش می گف ــد. پری ــه بروی ــالن مدرس ــد، ف بخوانی
ــده اند.  ــردی ش ــان م ــرای خودش ــرها ب ــا پس ــن روزه ــرد. ای ــل نک ــود تحمی می ش
ــه  ــوش راســت می گفت ــاید پری ــد ش ــدازد و می گوی ــی می ان ــا نگاه ــه آن ه ــر ب دکت
ــا را  ــل بچه ه ــا تعام ــردم، ب ــب برگ ــه عق ــم و ب ــفر کن ــان س ــر در زم ــت: »اگ اس
به ســمت عالقه شــان ســوق می دهــم.« در ضمــن، روی میــز اســتاد همیشــه 
ریخت وپــاش اســت کــه خانــم خانــه بــه ایــن عــادت کــرده، ولــی خــودش شــاکی 
اســت:»منظم نیســتم. دلــم می خواهــد نظــم بیشــتری داشــتم. خــوب نیســت کــه 
ــادت  ــی ع ــود، ول ــم می ش ــی ک ــم. بازده ــام می ده ــن کار را انج ــان چندی هم زم
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ــرده ام.« ک
ــاز هــم زنــگ می خــورد. چهــار صبــح اســت. امــروز وعــده ی منظــم  ســاعت ب
ــه  ــه، ت ــه ای دو روز از دم خان ــر و دوســتانش هفت ــی اســت. دکت هفتگــی کوه پیمای
ــد. بعــد چــرت کوتاهــی  ــد و برمی گردن ــا چشــمه ی دو توچــال می رون زعفرانیــه، ت
می زنــد و روز کاری اش آغــاز می شــود: یکــی دیگــر از روزهایــی کــه در آن، پیگیــر 

آموختــن و پــرورش دادن اســت.

غریب را دل سرگشته با وطن باشد
ــه  ــد ک ــال هایی می کن ــت از س پوســت صــورت و چــروک روی دســت ها حکای
ــه مقاله هایــی  ــگاه می کنــد و ب ــد. کاغذهــای پراکنــده ی میــز را ن ــد و رفته ان آمده ان
ــد،  ــر می کن ــود فک ــت ش ــه ثب ــرای همیش ــا ب ــفید آن ه ــن س ــد روی ت ــه می ش ک
ــر  ــد. دکت ــش نمی ده ــاد امان ــتن زی ــرای نوش ــدد ب ــی و متع ــای اجرای ــی کاره ول
مشــایخی هرجایــی کــه می شــد بــرای آمــوزش مســیری بــاز کــرد حضــور داشــت.

»تحصیــالت اولیــه ی مــن در زمینــه ی مهندســی مکانیــک بــوده اســت و ســپس 
در مدیریــت دکتــری گرفتــم. بعــد از برگشــت بــه ایــران، در طراحــی و راه انــدازی 
رشــته ی غیررســمی مدیریــت سیســتم ها در دانشــکده ی صنایــع دانشــگاه صنعتــی 
ــزی و مدیریــت فعــال  ــدازی دوره هــای مختلــف برنامه ری شــریف و ســپس در راه ان
ــگاه  ــاد دانش ــت و اقتص ــذاری دانشــکده ی مدیری ــم پایه گ ــن کارهای ــودم. از آخری ب
صنعتــی شــریف در ســال 1۳۷۸ بــوده اســت. قبــل از آن، در راه انــدازی مؤسســه ی 
عالــی پژوهــش در برنامه ریــزی و توســعه در نیــاوران کمــک کــردم کــه ســازمانی 
بــود بــرای کارهــای برنامه ریــزی، تحقیــق و آمــوزش در حــوزه ی برنامه ریــزی کــه 
ــل از آن، در  ــد. قب ــیس ش ــه تأس ــازمان برنامه وبودج ــوم و س ــت وزارت عل ــه هم ب
ــا عــده ای از همکارانمــان مهندســی سیســتم های  دانشــکده ی صنعتــی اصفهــان ب
ــن،  ــم. بنابرای ــع را تأســیس کردی ــش مهندســی صنای ــی و گرای اقتصــادی، اجتماع
ــف آموزشــی و  ــای مختل ــران دوره ه ــه ای ــد از برگشــتنم ب ــوزش بع در حــوزه ی آم
ــاد  ــت ایج ــزی و مدیری ــوزه ی برنامه ری ــی را در ح ــی و پژوهش ــات آموزش مؤسس
کــردم. بــه ســازمان های مختلــف هــم مشــاوره دادم و عضــو هیئت مدیــره ی برخــی 
ــای  ــم تجربه ه ــی ه ــا کم ــار این ه ــوده ام. در کن ــز ب ــرکت ها نی ــازمان ها و ش س
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ــران دارم.« ــب وکارهای ای ــی در کس ــی و عملیات اجرای
مشــایخی در زمینــه ی تفکــر سیســتمی و دینامیک هــای سیســتم درس 
ــابق  ــس س ــو و رئی ــردازد. او عض ــس می پ ــق و تدری ــه تحقی ــان ب ــد و همچن خوان
ــز آن در امریکاســت.  ــه مرک ــتم اســت ک ــای سیس ــی دینامیک ه ــن بین الملل انجم
ــی  ــر علینق ــت. دکت ــن اس ــتان خمی ــار شهرس ــدگار و پرافتخ ــای مان او از چهره ه
مشــایخی بــه پــاس ســه دهــه فعالیــت مســتمر و موفــق در زمینــه ی »پویاشناســی 
از »جامعــه ی  معتبــری  موفــق شــد جایــزه ی  سیســتم ها« در ســال 1۳۹۶ 

بین المللــی سیســتم های دینامیکــی« کســب کنــد.
 )system dynamics society( ــتم ها ــی سیس ــی پویاشناس ــه ی جهان جامع

ــتاد  ــایخی، اس ــی مش ــر علینق ــر دکت ــی و مؤث ــای طوالن ــبت فعالیت ه ــه مناس ب
دانشــکده ی مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــرای ایجــاد مؤسســه ها 
و برنامه هــای آموزشــی و آمــوزش و پژوهــش در زمینــه ی پویاشناســی سیســتم ها 
  Lifetimeدر بیــش از ســه دهــه و تربیــت دانشــجویان برجســته، جایــزه ی
ــری  ــن نف ــر مشــایخی پنجمی ــرد. دکت ــدا ک ــه وی اه  achievement award را ب

ــزه ی معتبــر را دریافــت کنــد. ــن جای اســت کــه موفــق شــده اســت ای
ــم.  ــت می خواهی ــوزش مدیری ــرای آم ــادی ب ــای زی ــران، ظرفیت ه ــا در ای »م
ــاره ی ظرفیــت آمــوزش مدیریــت دو جنبــه ی کمــی و کیفــی را بایــد در نظــر  درب
ــوب  ــان خ ــتادان و مدرس ــم اس ــای مه ــور تنگن ــر، در کش ــال حاض ــت. در ح گرف
ــد،  ــود دارن ــور وج ــت در کش ــوب مدیری ــتادان خ ــان و اس ــت. مدرس ــت اس مدیری
ولــی تعدادشــان جواب گــوی نیــاز کشــور نیســت. مــا بایــد از ظرفیت هــای خــارج 
ــا ظرفیــت داخلــی را توســعه دهیــم و طــوری توســعه  از کشــور کمــک بگیریــم ت
ــه نفــت رهــا  ــا کیفیــت خــوب ارائــه شــود. اگــر بخواهیــم از اتــکای ب ــا ب دهیــم ت
ــی  ــد، راه ــد می کنن ــر آن تأکی ــه ب ــران جامع ــد و رهب ــران ارش ــه مدی ــویم، ک ش
به جــز درون زایــی همــراه بــا برون نگــری نداریــم. راهــش ایــن اســت کــه تولیــدات 
ــم و جــای صــادرات  ــم صــادر کنی ــه بتوانی ــه نحــوی ک ــاد شــود، ب ــان زی داخلی م
ــا دنیــا و اقتصــاد دنیــا تعامــل داشــته باشــیم. بایــد  نفــت را بگیــرد. پــس، بایــد ب
بتوانیــم در بازارهــای دنیــا حضــور داشــته باشــیم و کاالهایمــان را عرضــه کنیــم و 
ــرای ایــن کار، مــا قابلیت هــای جدیــدی از مدیریــت می خواهیــم کــه  بفروشــیم. ب
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فراتــر از آن اســت کــه درون مرزهــای خودمــان کار کنیــم. پــس، آموزش هــا بایــد 
مدیــران را آمــاده کنــد تــا به خوبــی بــا دنیــا تعامــل داشــته باشــیم. بــرای همیــن، 
ــراز  ــا کیفیت هایــی هم ت ــا ب ــا همــکاری دانشــگاه های خــوب دنیــا ی اگــر بتوانیــم ب
بــا کیفیت هایــی کــه مدیریــت در دنیــا عرضــه می شــود مدیــران را آمــوزش دهیــم، 
بــه اجــرای سیاســت های درون زایــی و برون گرایــی خیلــی کمــک می کنیــم. 
ــا همــان سیاســت هایی اســت کــه  ــا کیفیــت خــوْب همســو ب آمــوزش مدیریــت ب
ــه  ــد اقتصــادی کشــور، ک ــرایط جدی ــرای ش ــه اســت. ب ــرار گرفت ــام ق ــر نظ مدنظ
ــا دنیاســت، ســازمان ها بایــد نیروهــای خــود را طــوری  نیازمنــد تعامــل ســازنده ب
ــه  ــد ب ــران بای ــی مدی ــد؛ یعن ــازی کنن ــش ب ــل نق ــه در آن تعام ــد ک ــت کنن تربی
ــود  ــزار می  ش ــی برگ ــای بین الملل ــه در محیط ه ــد ک ــی ای برون ــای آموزش دوره ه
ــرای رشــد بنگاه هــای خــود  ــد ب و ایــن آمادگــی را پیــدا کننــد از آن فضــای جدی

اســتفاده کننــد.«
ــذارد،  ــن بگ ــر تلف ــرد. اگ ــزش آرام می گی ــت می ــاعتی پش ــات س ــن جلس بی
ــادآوری  ــد و ی ــگ می زن ــاره زن ــد. منشــی دوب ــه را تمــام کن ــن مقال ــد ای ــروز بای ام
ــک  ــن ی ــد از همی ــی بای ــد ول ــه دارد. می دان ــر جلس ــاعتی دیگ ــه س ــد ک می کن
ســاعت اســتفاده کنــد و بنویســد و به این ترتیــب، چندیــن مقالــه و کتــاب نوشــته 
ــد بیشــتر از  ــد: »بای ــکان می دهــد و می گوی ــف ســری ت شــده اســت، هرچنــد مؤل

می نوشــتم.« این هــا 
 پویاشناسی سیستم ها، دیدگاه سیستمی، تهران: آریانا قلم، 1۳۹۶.

ــه همــراه مصطفــی   توســعه ی ظرفیــت یادگیــری، چالــش مدیــران و رهبــران، ب
ــتان، 1۳۸۹. ــران: دس ــمی طبا، ته هاش

ــازمان  ــران: س ــی، ته ــورم فعل ــابداری و ت ــای حس ــی، قیمت ه ــعه ی صنعت   توس
ــی، 1۳۷4. ــت صنعت مدیری

ــر  ــز نش ــران: مرک ــت، ته ــای نف ــر مبن ــران ب ــادی ای ــعه ی اقتص ــم انداز توس  چش
دانشــگاهی، 1۳۶۳.

 در گذر زمان، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1۳۹۹.
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چنین پسر که تویی راحت روان پدر
علینقی از ســال های کودکــی و کوچه باغ های خاکی خمین تا ســال های بلوای 
اقتصادی جهانی همچنان دونده ی زندگی اســت. نیــروی حرکتش از عالقه به مردم 
جان می گیرد: »من مردم را دوســت دارم. مثل آن عالقه ای که مادرم به مردم داشت. 
وقتی شــما کینه نداشته باشــی و خیر و خوبی مردم را بخواهی، احساس صمیمیت 
و دوســتی با مردم بروز پیدا می کند. این خصلت باید در وجودت نهفته باشــد و جزو 
ویژگی های اصیل و اصلی درونت باشد تا در رفتارت دیده بشود و همین باعث می شود 

در عکس العمل مردم هم رفتار توأم با عالقه و احترام مشاهده کنید.«
دکتر مشایخی با رفقای همدلی دویده است: دکتر سعیدی، استاد شیمی دانشگاه 
شریف، دکتر بانکی، دکتر زنگنه، دکتر آشتیانی، دکتر پورزاهدی، دکتر نیلی و بسیاری 
دیگر. شــاید اگر همراهی یاران همدل نبود، تحمل بزرگ ترین نگرانی استاد که وضع 
مردم اســت و فشــارهایی که به آن ها می آید، سخت تر می نمود و قوه ی پاهای ناتوان 
فردی را می زدود. قدرت در دســت جمع است. اگر کسی باشد که بتواند توان فردی 

افراد را مدیریت کند، البته که قدرت در اتحاد است.

منابع
- حبیبــی، پریســا )1۳۹4(، »مصاحبــه ی اختصاصــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

تهــران«، دنیــای اقتصــاد، ۳تیــر.
- روابــط عمومــی انجمــن مســتربچ و کامپانــد )1۳۹۶(، »مصاحبــه ی اختصاصــی بــا دکتــر علینقــی 

مشــایخی«، ۵آذر. 
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41 آلبوم عکس ها

دریافت نشان امین الضرب





فصل دوم

بانوی نخستین ها
داستان زندگی دکتر سهیال ترابی فارسانی،
استاد تاریخ و پژوهشگر

نویسنده: نرگس فتحی





خانه ی امین الضرب
نزدیکی هــای خیابــان امیــن حضــور،  به ســمت خیابــان ایــران حرکــت 
می کــرد. چنــد بچــه ی قدونیم قــد دورش را گرفتنــد: »خالــه، خالــه، بــه مــا کمــک 
ــدی اش را  ــای ج ــی از آن نگاه ه ــی یک ــت رنگ ــم های درش ــا آن چش ــی؟« ب می کن
ــه کــرد. آن هــا حســاب کار دستشــان آمــد. بچه هــا در عالــم  به ســمت بچه هــا روان
کودکــی سرخوشــانه پشــت بــه ســهیال در حــال دویــدن و دور شــدن بودنــد کــه 
او تــازه الی کاغذهــای کیفــش چنــد ســکه پیــدا کــرد؛ ولــی بچه هــا رفتــه بودنــد. 
ــا خــودش فکــر کــرد: »ای بچه هــای بینــوا! اگــر چنــد ســال پیــش می آمدیــد و  ب
ــه،  ــرد خان ــد، شــما را می ب ــه روی امین الضــرب درمی آمدی ــی روب ــر از خوش اقبال اگ

ــد.« ــان کن ــش کــه بزرگت می ســپرد دســت زن

ــتک  ــر و دس ــذ و دفت ــه کاغ ــا آن هم ــم ب ــم معل ــه خان ــد ک ــر کردن ــا فک بچه ه
ــکه  ــدن س ــا دی ــهیال ب ــتند س ــا نمی دانس ــد. آن ه ــه زود رفتن ــت ک ــده نیس پول ب
ــا  ــد. بچه ه ــران ش ــکه در ای ــرب س ــبب ض ــه س ــد ک ــواده ای می افت ــن خان ــاد اولی ی
ــرون  ــخ بی ــری از دل تاری ــان دیگ ــرق، نش ــه ی ب ــدن کوچ ــا دی ــتند او ب نمی دانس
ــه ایــران آورد. آن هــا نمی دانســتند  ــدان امین الضــرب بــرق را ب می کشــد: اینکــه خان
کــه او در عالــم دیگــری بــود. آن روز بــرای ســهیال روز مهمــی بــود. هــر قــدم کــه بــه 
خانــه ی دکتــر حســین مهــدوی، نــوه ی امین الضــرب، نزدیک تــر می شــد، بیشــتر در 
ــدند،  ــر می ش ــد نزدیک ت ــه مقص ــا ب ــدر کوچه ه ــرد. هرچق ــت می ک ــان حرک دل زم
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ــت. ــروطه می گرف ــوی مش ــگ و ب ــتر رن ــران، بیش ــه ی ته ــای آن منطق خیابان ه
ــدازه ی  ــت، به ان ــار گذش ــه انتظ ــد ب ــی بلن ــوار کاه گل ــت دی ــه پش ــی ک لحظات
دقایقــی کــه داور هــای دفــاع دانشــگاه پشــت در بــرای نمــره دادن، صــرف می کننــد، 
طوالنــی بــود. مــرد سن وســال داری در را بــاز کــرد. بــاغ قجــری خــودی نشــان داد. 
از کنــار حــوض گذشــتند. مــرد بــا هالــه ای از جذبــه دختــر جــوان را تــا کتابخانــه 
ــد از  ــتند. بع ــی نشس ــطقس دار راش قدیم ــای اس ــرد. روی صندلی ه ــی ک همراه
ســکوت و نوشــیدن چــای کــه مســتخدم آورده بــود، دکتــر حســین مهــدوی، نــوه ی 
ــی داد و  ــتانش تاب ــن انگش ــان را بی ــک فنج ــر باری ــرب، کم ــین امین الض حاج حس

بــرای شــروع کالم پرســید: »شــما از کــدام خانــدان هســتید؟«
ــیده  ــالش پرس ــته و دانشــگاه و ســن و س ــورد. همیشــه از رش ــه خ ــر یک دخت
بودنــد. هیچ وقــت کســی از خاندانــش نپرســیده بــود. پاســخ داد: »خانــواده ی پــدرم 

بختیــاری هســتند، فارســانی. خانــدان مــادری ام نوربخــش هســتند.«
ــیمان  ــگار پش ــا ان ــت؛ ام ــاره برمی داش ــان را دوب ــت فنج ــدوی داش ــر مه دکت
شــده باشــد، لحظــه ای مکــث کــرد. گفــت: »نوربخش هــای اصفهــان را می شناســم. 
مــدارس دختــران را ســاختند.« ســهیال تأییــد کــرد و فضــای قجــری خانــه کمــی 

ســبک شــد.
خانــم دکتــر اتحادیــه اســباب ایــن دیــدار را فراهــم کــرده بــود. دکتــر مهــدوی 
ــه  ــه پرســید و دانشــجوی جــوان گفــت کــه می خواهــد مقال از چندوچــون مراجع
ــرب ـ  ــوه ی امین الض ــان ـ ن ــود: »ایش ــه ب ــه گفت ــر اتحادی ــم دکت ــد. خان بنویس

ــرو تالشــت را بکــن.« ــو ب ســنْدبِده نیســت! حــاال ت
دکتــر مهــدوی حــرف را بــرد ســمت تجــار و دختــر گویــی تمامــی دوران قاجــار 
ــای  ــود، پابه پ ــده ب ــا را خوان ــندها و کتاب ه ــه س ــود، بس ک ــده ب ــم دی ــه چش را ب
ــوار  ــه در و دی ــودش را ب ــر خ ــه ای در دل دخت ــد. پروان ــش آم ــدوی پی ــر مه دکت
مــی زد. یعنــی کــی بناســت برویــم ســراغ اصــل مطلــب، »اســناد امین الضــرب«؟! 
ــانی،  ــی فارس ــهیال تراب ــید: »س ــته ی او پرس ــث و رش ــاز از درس و بح ــرد ب و م
ــدش  ــه ی ارش ــت از پایان نام ــتم.« صحب ــخ هس ــته ی تاری ــرای رش ــجوی دکت دانش
ــا  ــران از دوره ی ناصرالدین شــاه ت شــد. پایان نامــه در زمینــه ی وضعیــت تجــارت ای

ــود. ــان دوره ی قاجــار ب پای
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چــای دوم را نوشــیدند. دکتــر مهــدوی بــاز ســکوت کــرد. آیــا چــای قجــری هم 
بــه انــدازه قهــوه قجــری مشــهور اســت؟ ســهیال دل شــوره داشــت: »یعنــی اســناد را 
می دهــد؟« دکتــر برخاســت. بــه منشــی اش هــم گفــت کــه بیایــد. رفتنــد پشــت 
ــر و  ــی بگی ــا کپ ــت: »از این ه ــی گف ــه منش ــت. ب ــده ای برگش ــا پرون ــه، ب کتابخان
ــه از  ــر کتابخان ــاغ را شــنید. پــرده ی حری ــدگان ب ــازه صــدای پرن بیــاور.« ســهیال ت
شــوق تابــی خــورد و او بــا اســناد امین الضــرب به ســمت فصــل تــازه ای از زندگــی 

حرفــه ای اش برگشــت.

ریشه های سخت کوشی
ــون و  ــان پارس ــذر زم ــی در گ ــاهان پارس ــرزمین ش ــرزمین پارســومش یا س س
فارســون و درنهایــت، بــه فارســان تغییــر نــام داده  اســت. یــاور پدربــزرگ ســهیال 
در امتداد زاگــرس نزدیکــی رود های کرخــه و کارون، بــه دنیــا آمــد. بعدترهــا بــرای 
کســب وکار راهــش بــه اصفهــان افتــاد. هــر بــار کــه بــا پولکــی و گــز برمی گشــت، 
ــا  ــا قنــد مکــرر، ب ــی آن دفعــه ب ــد؛ ول ــا عیــال و بچه هــا چــه ذوقــی می کردن دو ت
یــک ســوگولی اصفهانــی برگشــت. ایــن لعبتــی کــه بانــوی ســوم خانــواده ی ترابــی 

ــزرگ ســهیال. ــود، ســال ها بعــد شــد مادرب فارســانی ب
وقتــی پــدر ســهیال بــه کالس هفتــم و هشــتم رســید، بــرای درس خوانــدن بــه 
اصفهــان رفــت. او بــه ســن ازدواج رســید. در اداره ی غلــه کار پیــدا کــرد و فامیــل 
مــادری اش کــه اصفهانــی بودنــد، از همــان شــهر برایــش زن گرفتنــد: دختــری از 

خانــواده ی نوربخــش.
ــی  ــد. دای ــه را ســاخته بودن ــن مدرســه ی دختران ــان اولی ــا در اصفه نوربخش ه
ــرهنگ نوربخــش، در جلســه ی خواســتگاری، از دامــاد چنــان  عروس خانــم، س
ــم  ــروس ه ــدر ع ــد. پ ــه خــوب حســاب کار دســتش بیای ــرد ک احوال پرســی ای ک
آن روز زودتــر بــزازی را بســت. می خواســت ســِروقت بــه مجلــس بله بــران 
ــا  ــت مجلس ه ــر در این دس ــه دیگ ــت ک ــن اس ــاد ای ــه ی زی ــی بچ ــد. خوب برس
ــرادر داشــت،  ــر و شــش ب ــه خواه ــروس س ــد. ع ــراب نمی گیرن ــادر اضط ــدر و م پ
همــه درس خوانــده، همــه مدرســه دیده، فقــط عــروس و یکــی از خواهرهایــش تــا 
ــه  ــا هم ــی بچه ه ــه باق ــت؛ وگرن ــه ی بخ ــد خان ــد و رفتن ــم را گرفتن ــق شش تصدی

بانوی نخستین ها
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ــواده ای تشــکیل  ــه ایــن صــورت، خان دبیــر و فرهنگــی و دانشــگاه دیده شــدند. و ب
شــد کــه در آینــده ای نزدیــک، در ســال 1۳4۲، در آن دختــری زیبــا بــه نــام ســهیال 

بــه دنیــا آمــد.

کلمه ها از راه می رسند
ــی  ــی در زندگ ــرد. لحظات ــا ک ــهیال جابه ج ــر س ــفید را روی س ــل س ــادر ت م
مــادران هســت کــه عمیق تــر بــه صــورت ســفیدبرفی تک دخترشــان نــگاه 
می کننــد. مــادر دســتی بــه خــط اتــوی روپــوش توســی دختــرش کشــید و گفــت: 
»ردیــف اول بنشــینی ها!« و دختــر به ســرعت از کنــار بچه هــای دبســتان حکمــت 
عبــور کــرد. بعضــی بــه مادرهایشــان چســبیده بودنــد و گریــه می کردنــد؛ ولــی او 
بایــد خــودش را بــه ردیــف اول می رســاند و از همــان روز بــرای »نخســتین بــودن« 

ــرد. ــالش می ک ت
ســهیال از کوچه پس کوچه هــای قدیمــی خیابــان مســجد ســید اصفهــان 
ــود،  ــان ب ــیونر اصفه ــه ی میس ــتین مدرس ــت آیین نخس ــتان بهش ــت. دبیرس گذش
مذهبی هــای انگلیســی آن را تأســیس کــرده بودنــد. بهتریــن دبیرهــا بــرای 
ــی و  ــاختمان قدیم ــا در آن س ــدند ت ــاب می ش ــهر انتخ ــای ش ــن محصل ه بهتری

ــد. ــدا کنن ــرورش پی ــی آزاده پ ــزرگ، دختران ب
ــر رشــته ی ریاضــی  ــراردادی نانوشــته، شــاگردان برت ــق ق در آن دوره هــم طب
ــار  ــا چه ــازه از دو دو ت ــد و ت ــته بودن ــری نشس ــر کالس اول نظ ــد. س می خواندن
ــد.  ــی آم ــای کالس صدای ــت نرده ه ــه از پش ــدند ک ــر می ش ــی باخب ــای زندگ ت
ــده رود  ــرد و زاین ــلیک می ک ــی ش ــی داد، کس ــعار م ــری ش ــد و دیگ ــی می دوی کس

خروشــان تر می غریــد. انقــالب شــد.
ــد: کتاب هــای دکتــر شــریعتی، کتاب هــای  آن ســال ها همــه کتــاب می خواندن
ــی از  ــائل اجتماع ــل مس ــهیال تحلی ــرای س ــی. ب ــای اجتماع ــنفکری و کتاب ه روش
ــی در  ــی را یک ــای ریاض ــا فصل ه ــد. دبیره ــالب ش ــود. انق ــیرین تر ب ــات، ش مثلث
میــان گفتنــد و آقــای اســالمی، دبیــر ادبیــات، غــزل خداحافظــی را خوانــد و کتــاب 
را بســت و گفــت: »دختر هــا تمــام شــد.« کالس خالــی شــد. آقــای اســالمی هنــوز 
از پنجــره داشــت بــه دوردســت نــگاه می کــرد. ســهیال بــا تردیــد از پشــت میــز اول 



49

برخاســت و گفــت: »آقــا، اجــازه؟! مــن دوســت دارم شــغلم و عالقــه ام یکــی باشــد. 
پیشــنهاد می دهیــد چــه رشــته ای بخوانــم؟« آقــای اســالمی بــا همــان نگاهــی کــه 
گویــی جایــی در گذشــته ی شــهر جــا مانــده بــود، بــه ترابــی فارســانی خیــره شــد.

دخترهــا دیپلــم بــه دســت بــه خانه هایشــان رفتنــد. دانشــگاه ها هنــوز تعطیــل 
ــای اســالمی، دبیــر  ــود. آق ــود. آینــده نامشــخص ب ــود. انقــالب فرهنگــی شــده ب ب
ادبیــات، در جــواب شــاگرد زرنــگ کالس گفتــه بــود: »شــما بایــد یکی از رشــته های 
علوم انســانی را بخوانیــد، جامعه شناســی یــا تاریــخ. البتــه، تاریــخ عمیق تــر از 

ــرد. ــا می شــد، گذشــته را دوره ک ــس ســهیال ت جامعه شناســی اســت.« پ
اول دانشــگاه تربیت معلــم بــاز شــد. آینــده را نمی شــد پیش بینــی کــرد. 
پــس، ســهیال یــک ســالی ریاضــی خوانــد کــه دیــد دوســت نــدارد. انصــراف داد. در 
یــک تابســتان، درس هــای چهــار ســاِل رشــته ی انســانی دبیرســتان را خوانــد. ایــن 
عــروض و عربــی عجــب درس هــای ســختی بــود. بایــد کســی را پیــدا می کــرد کــه 

برایــش گره گشــایی کنــد. موعــد کنکــور ســر رســید.

دختران باتوم به دست
ــوردی  ــگاه کوه ن ــت باش ــرد. رف ــد کاری می ک ــد، بای ــور می آم ــواب کنک ــا ج ت
ثبت نــام کــرد. یــک نفــر ســر قدم داشــتند و یکــی از آخــر صــف مراقــب 
کوه نــوردان تــازه کار بــود. دوروبَــر اصفهــان بــرای تمریــن جاهــای خوبــی داشــت. 
ــت. ــرد و می رف ــع می ک ــاطش را جم ــهیال بندوبس ــد، س ــه می ش ــه ک ــر هفت آخ

اول مســیر کوه نــوردی ســاعت چهــار و پنــج صبــح، کســی شــوق حــرف زدن 
ــاال آمــدن خورشــید، خــون در  ــا ب ــاال مــی رود. ب ــدارد. گــروه ســاکت و آهســته ب ن
ــورد.  ــره می خ ــت گ ــور طبیع ــه ش ــور او ب ــد.  ش ــریع تر می چرخ ــورد س رگ کوه ن
ــد:  ــای خاصــی می خواه ــه رســیدن خصلت ه ــه قل ــد. ب ــه نمی رس ــه قل هرکســی ب
نوعــی میــل بــه برنــده شــدن، غلبــه بــر قــدرت طبیعــت، پشــتکار، سخت کوشــی. 
در مســیر برگشــت، اگــر کوه نــورد بــه تاریکــی بخــورد، بایــد ته مانــده ی انــرژی اش 

را میــان پاهایــش و ســوی چشــمانش قســمت کنــد.
در یکــی از فرودهــا دختــری تــازه وارد هم قــدم ســهیال شــد. همدیگــر را 
ــود.  ــازه نب ــت های ت ــردن دوس ــدا ک ــل پی ــدر اه ــم آن ق ــهیال ه ــناختند. س نمی ش

بانوی نخستین ها
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آنچــه را می شــد بگوینــد، در مســیر رفت وبرگشــت گفتــه بودنــد. چــه می خواســت 
ــم  ــا ه ــت: »کاش م ــر گف ــه دخت ــرای خــودش باشــد ک ــد. دوســت داشــت ب بگوی
پســر بودیــم! نــه؟« ســهیال گفــت: »بــرای چــی خــب؟« و دختــر هــر چنــد دقیقــه 
ــود. ســاعت  ــر شــده ب ــار ســراغ ســاعت را می گرفــت. دل شــوره داشــت. دی یــک ب
ــا  ــه مینی بوس ه ــی ب ــد. ک ــرود می آمدن ــتند ف ــازه داش ــا ت ــود و آن ه ــب ب ده ش
می رســیدند؟ کــی کوله هــا را بــار می زدنــد؟ تــا برســند خانــه، می شــد دو 

ــت؟«  ــد اس ــاعت چن ــید: »س ــم پرس ــاز ه ــر ب ــب. دخت نصفه ش
ــی  ــاند، ول ــی می رس ــدان اصل ــا می ــرها را ت ــت پس ــوس گف ــده ی مینی ب رانن
ــد.  ــاده کردن ــدم را پی ــر هم ق ــرد. اول دخت ــان می ب ــک خانه ش ــا نزدی ــا را ت دختره
ــد کــه  ــاده شــد. ســهیال دی ــر پی ــود. دخت ــرار بیــن کوچــه ایســتاده ب مــردی بی ق
ــپ  ــت چ ــت دس ــه پش ــدام ب ــرد م ــت م ــت راس ــده، دس ــده نش ــاده ش ــر پی دخت
ــر از  ــگار بهت ــد. ان ــکان می خوردن ــه ت ــوا معترضان ــت ها در ه ــرد. دس ــاره می ک اش
ــرا  ــد چ ــهیال فهمی ــت؟« س ــتن اس ــت برگش ــه وق ــت: »االن چ ــد گف ــن نمی ش ای
ــه  ــه ب ــود ک ــود. ســاعت از دو گذشــته ب ــان ب ــران زم ــدر نگ ــازه وارد این ق ــر ت دخت
ســر خیابــان خودشــان رســیدند. پیــاده شــد. بقیــه ی راه را بایــد پیــاده می رفــت. 
ــاز کــرد. درهــای روغن نخــورده گاهــی  رفــت. وقتــی بــه خانــه رســید، در را آرام ب
ــا ســهیال  ــود. ب ــرده ب ــش ب ــدر روی مبــل نشســته و خواب ــد. پ آدم فروشــی می کنن

ــد زد. ــدی باباجــان؟« و لبخن ــت: »آم چشــم در چشــم شــد و گف

دانشگاه تهران، نقطه ی عطف زندگی 
ســهیال در ســال 1۳۶۳، بــا رتبــه ی ۷۶ در دانشــگاه تهــران قبــول شــد. 
ــدی؟«  ــدس نش ــرا مهن ــردی؟ چ ــا ک ــم را ره ــرا تربیت معل ــت: »چ ــواده نگف خان
بااینکــه نمی دانســتند دبیــر ادبیــات گفتــه بــود کــه تاریــخ عمیــق اســت، نگفتنــد: 
ــه راه دور  ــر ک ــد: »دخت ــت داری؟« نگفتن ــخ را دوس ــرا تاری ــته! چ ــه رش »این هم
ــوج  ــک ف ــوی ی ــاد دارم. ت ــرم اعتم ــه دخت ــن ب ــت: »م ــدرش می گف ــی رود.« پ نم

ــد.« ــودش برمی آی ــس خ ــرود، از پ ــه ب ــم ک ــرباز ه س
و او چمدانــش را بســت و به دنبــال کشــف هزارتــوی تاریــخ روانــه ی کالن شــهر 

تهــران شــد. 
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روزهای دانشگاه تهران
ــن  ــر از بی ــای معتب ــل آدم ه ــه مث ــت ک ــن اس ــه ای ــدن ب ــجو ش ــذت دانش ل
ــدرک  ــاع و م ــا ارج ــذی ب ــی، روی کاغ ــدا کن ــه ای را پی ــر،  واقع ــای منتظ کتاب ه
ــه، تــا  بنویســی، بعــد این هــا را کنــار هــم بچینــی، نتیجــه بگیــری تــا بشــود مقال
ــاق  ــرای آینــدگان. ســهیال گوشــه ی ات ــا بشــود ســند و مــدرک ب بشــود کتــاب، ت
خوابــگاه کتــاب را بــاز کــرد. اولیــن فیــش را نوشــت. بــه دومــی نرســیده، بایــد بــه 

ــت. ــا کجاس ــای پیازه ــت ج ــی اش می گف هم اتاق
ــد.  ــاره در زدن ــه دوب ــود ک ــته ب ــرش بس ــت س ــود و در را پش ــه ب ــازه رفت او ت
ــت.  ــت: »نیســت«. او رف ــهیال گف ــت. س ــان را گرف ــی دیگرش ــراغ هم اتاق کســی س
دوبــاره آمــد ســر کتــاب بنشــیند کــه آژیــر خطــر بــه صــدا درآمــد. بایــد می رفتنــد 
بیــرون؛ وگرنــه ممکــن بــود زودتــر از نوشــتن فیــش دوم آتــش بــه اتاقشــان برســد. 
ــد و  ــرعت دویدن ــا به س ــود. در راهروه ــه ب ــوا رفت ــه ه ــدن ب ــغ و دوی ــدای جی ص
پله هــا را یکــی در میــان پریدنــد. بعــد کــه همــه در حیــاط خوابــگاه جمــع شــدند، 
معلــوم شــد پیــازداغ کســی ســوخته و دودش صــدای آژیــر را بــه هــوا بــرده اســت!

ــا خانــواده صحبــت کــرد. گفــت در خوابــگاه نمی شــود درس خوانــد.  ســهیال ب
ــد،  ــی اش کــه از قضــا تهــران درس می خواندن ــا آزاده و رضــوان، دوســتان اصفهان ب
در تهــران خانــه ای اجــاره کردنــد و از همین جــا دل بســتگی بــه تهــران شــروع شــد.

کالس، کتابخانه، سینما
ـ کتابخانــه ی مرکــزی نبــودی! رفتــم ســر کالس آقــای عبــاس میالنــی،  

علوم سیاســی... آنجــا هــم نبــودی...
ـ آره، امروز نرفتم. چطوری پیدایم کردی؟

ـ یــا تــوی دانشــکده ی خودمانــی یــا کتابخانــه ی دانشــکده ی ادبیــات. ســخت 
ــی؟ ــینما! می آی ــم س ــم بروی ــا می خواهی ــده؟ م ــام ش ــود. کارت تم نب

ــود و  ــته ب ــگاه نشس ــانی دانش ــه ی علوم انس ــع کتابخان ــش مرج ــهیال در بخ س
ــدا  ــود او را پی ــا می ش ــوالً کج ــد. آزاده و رضــوان می دانســتند معم ــاب می خوان کت
کــرد. آمدنــد ســراغش، گفتنــد: »ســینما عصــر جدیــد از تارکوفســکی فیلــم آورده. 
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برویــم؟«
ســینما کنــار دانشــگاه تهــران بــود. ســه تــا ســالن داشــت. فیلم هــای 
ــای روشــنفکری روز. بعــدش هــم جلســات  ــی آورد، فیلم ه ــان را م ــده ی جه برگزی
نقــد می گذاشــتند. دخترهــا عصرهــای دانشجویی شــان را بــا فیلــم دیــدن و کتــاب 
خوانــدن و بحــث می گذراندنــد. ســهیال گاهــی هــم بــه دانشــکده ی علــوم سیاســی 
ســر مــی زد. دوســت داشــت ســر کالس دکتــر بشــیریه و عبــاس میالنــی، حقــوق 
و علوم سیاســی یــاد بگیــرد. برایــش مهــم بــود کــه بتوانــد سیاســت و تاریــخ را بــا 

هــم یــاد بگیــرد.
و روزها می گذشت و کاغذها با کلماتی مرتب نقش می گرفتند:

ــده  ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــبات اجتماع ــوده وار( مناس ــنتی )ت ــع س »در جوام
اســت و فــرد در جمــع مســتحیل و تابــع روح جمــع اســت و از روابــط و مناســبات 

تعریف شــده انتقــاد نمی شــود.
ــخصی دارد. او  ــده و مش ــف تعیین ش ــز تعری ــع زن نی ــن جوام ــن رو، در ای »ازای
بــرای معنــی یافتــن در حیطــه ی اجتماعــی بایــد نقش هــای خاصــی را ایفــا کنــد. 
ــوم  ــود. مفه ــادر ب ــر و م ــوان همس ــان به عن ــگاه آن ــان، جای ــش زن ــن نق مهم تری
ــن دو نقــش  ــی کــه در ای ــن رو، زنان ــن فضــا جایگاهــی نداشــت؛ ازای فردیــت در ای
نا موفــق بودنــد، بــا عناوینــی چــون ‘ترشــیده’ و ‘اجاق کــور’ علــت وجــودی 
ــت،  ــت اس ــق فردی ــای تحق ــه از ویژگی ه ــاب ک ــد. انتخ ــت می  دادن ــود را از دس خ
معنــا و مفهومــی نداشــت. همســر آینــده نــه بــر  اســاس عشــق و عالیــق مشــترک 
ــی و گاه  ــی، مال ــی، اجتماع ــن خانوادگ ــای معی ــا حســاب و کتاب ه ــوالً ب ــه معم ک
ــه ی معــروف ‘عشــق  ــده می شــد و جمل ــواده برگزی ــزرگان خان سیاســی از ســوی ب

ــت.« ــری اس ــن تفک ــاب چنی ــان بازت ــد’ همچن ــود می آی ــه وج ــد از ازدواج ب بع

تجربه های متفاوت کار کردن در آزمایشگاه و حسابداری
»مــن بــا دو تــا پســر بــزرگ شــدم، هیــچ تمایــزی بیــن مــن و پســرها نبــود. 
مــن فرقــی احســاس نکــردم. بــرای همیــن یــادم اســت کــه تــوی دبیرســتان وقتــی 
ــب؟!  ــی خ ــرای چ ــم: ‘ب ــن می گفت ــم.’ م ــر بودی ــد: ‘کاش پس ــا می گفتن بعضی ه

مگــر دختــر بــودن چــه بــدی دارد؟’«
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قبــل از قبولــی در رشــته ی تاریــخ، یــک ســال در دانشــگاه تربیت معلــم ریاضــی 
ــن یکــی  ــد. ای ــالب فرهنگــی بســته بودن ــر انق ــه ی دانشــگاه ها به خاط ــد. هم خوان
ــرای همیــن، رشــته ی ریاضــی را  ــود. ب ــود. آینــده نامشــخص ب ــاز شــده ب ــر ب زودت
در ایــن دانشــگاه شــروع کــرد. بعــد کــه اوضــاع بهتــر شــد و بقیــه ی دانشــگاه ها و 
رشــته ها بــاز شــدند، انصــراف داد. در همــان بــازه ی زمانــی مدتــی را در آزمایشــگاه 
ــر  ــاید اگ ــود. ش ــه ب ــابدار در اداره ی غل ــوان حس ــم به عن ــالی ه ــک س ــرد. ی کار ک
ــن  ــود: »م ــابدار اداره ب ــم حس ــوز ه ــانی هن ــهیال فارس ــد، س ــول نمی ش ــخ قب تاری
ــه  ــن دغدغ ــروت در ذه ــودم. ث ــدن نب ــد ش ــدن و ثروتمن ــدار ش ــل پول ــی اه خیل
ایجــاد می کنــد. بــه قاعــده ای کــه دغدغــه ی مالــی نداشــته باشــیم، خــوب اســت؛ 
ولــی اضافــه اش ذهــن را مســموم می کنــد. مــن بــه زندگــی متوســط و بــا آرامــش 

ــل.« ــی پرتجم ــا زندگ ــرم ت عالقه مندت
ــر داد. دوره ی  ــی را تغیی ــر و خواســت خــودش مســیر زندگ ــی دســت تقدی ول
ــه  ــم فاصل ــا ه ــال ب ــار س ــم چه ــرادر کوچک ــن و ب ــت: »م ــرج داش ــجویی خ دانش
ــد  ــن آم ــد از م ــد. بع ــول ش ــاجی قب ــی نس ــک، مهندس ــتیم. او در پلی تکنی داش
تهــران. دو تــا دانشــجو هزینــه داشــتند. بــرای خانــواده ســخت بــود. مــا خانــواده ی 
ثروتمنــدی نداشــتیم. بــرای همیــن، آخری هــا رفتــم در مؤسســه ای، بــرای دوره ی 
راهنمایــی ریاضــی تدریــس کــردم.« و بــه ایــن شــکل، دوره ی کارشناســی از ســال 

ــد. ــپری ش ــی س ــا1۳۶۷ به نیک 1۳۶۳ت

روزهایی که در سازمان اسناد ملی گذشت
»در زمانــی کــه خــروج دختــران از خانــه بــه هــر دلیلــی در نــزد عمــوم مــردم 
پذیرفتنــی نبــود، طــرح مســئله ی آمــوزش دختــران بســیار غامــض می نمــود؛ امــا 
بســیاری از روشــنفکران بــا الهــام از تجــارب عملــی غــرب و وجــود مــدارس اروپایــی 
ــد و آن را از  ــاری کــردن آن پافشــاری نمودن ــران و اجب ــم دخت ــر تعلی ــران، ب در ای

عوامــل اساســی رشــد و ترقــی کشــور دانســتند.
ــادل هیئت هــای سیاســی، ضــرورت تحــول در شــیوه ی  ــا تب ــن دوران ب »در ای
آمــوزش ســنتی بــرای دســتیابی بــه فنــون و دانــش جدید احســاس شــد. ســرانجام، 
ــب  ــن شــد و از تصوی ــی و متوســطه تدوی اولیــن دســتور تعلیمــات مــدارس ابتدای

بانوی نخستین ها
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ــت، شــمس المدارس و حجــاب  ــاف، تربی ــدارس عف گذشــت. در ســال 1۲۸۸ش. م
در تهــران تأســیس شــد؛ ولــی همچنــان بیشــتر دختــران و پســران بــه مکتب خانــه 
ــاف و  ــارف و اوق ــون اداری وزارت مع ــال 1۲۸۹ش. قان ــس در س ــد. مجل می رفتن
ــه  ــه امــور تمامــی مــدارس را ب ــع مســتظرفه را تصویــب کــرد و رســیدگی ب صنای
ــه ســپرد. در همیــن ســال، وزارت معــارف، اداره ی تعلیمــات نســوان  ایــن وزارتخان
را ایجــاد کــرد و دو مدرســه ی ابتدایــی دولتــی رایــگان بــرای دختــران تأســیس و 
ــاح گــردد. تعــداد  ــگان افتت ــه یــک مدرســه ی دولتــی رای مقــرر شــد در هــر ناحی
ــه  ــا اواخــر دوره ی قاجاری ــی ت ــش گذاشــت؛ ول ــه افزای ــه رو ب دبســتان های دختران
ــدارک’  ــوی ‘ژان ــه ی فرانس ــا مدرس ــران، تنه ــطه ی دخت ــرای دوره ی اول متوس ب

وجــود داشــت.«
آقایــان مجیــد تفرشــی، کاوه بیــات و کیانــی هفــت لنــگ کســانی بودنــد کــه از 
پژوهشــگران اســتقبال می کردنــد. زمان هایــی کــه یــک ســند دســت اول بــه دســت 
ــاعت های  ــزو س ــت، ج ــخ اس ــایی از تاری ــته ی رمزگش ــه دل بس ــد ک ــی می رس کس

عمــر حســاب نمی شــود.
موضــوع پژوهــش، مــدارس دختــران از مشــروطیت تــا پهلــوی بــود. پــروژه ای 
تعریــف شــد و کار ســهیال ایــن بــود کــه به عنــوان دانشــجوی ارشــد، بــه کارهــای 
تحقیقاتــی اســتادش، دکتــر تکمیــل همایــون، کمــک کنــد. بنــا بــود کنــار گذراندن 
واحدهــای کمــی کــه از ارشــد باقــی مانــده، بــا پژوهــش هــم درآمــد مختصــری بــه 
دســت بیــاورد و هــم یــاد بگیــرد. بااینکــه در آن ســال، پــروژه ی مــدارس دختــران 
بــه نتیجــه نرســید و متوقــف شــد، ولــی ســهیال اصــول پژوهــش را در پژوهشــگاه 
ــه ی  ــان مجموع ــد هم ــال ها بع ــرد و س ــه ک ــی تجرب ــکل عمل ــانی به ش ــوم انس عل
ــا  ــروطیت ت ــران از مش ــدارس دخت ــنادی از م ــام اس ــا ن ــی ب ــکل کتاب ــناد به ش اس

پهلــوی بــه همــت ســازمان اســناد ملــی چــاپ شــد.

کتاب اسنادی از مدارس دختران از مشروطیت تا پهلوی
ــه  ــدارس دختران ــاره ی م ــنادی درب ــه ی اس ــر مجموع ــاب مشــتمل اســت ب کت
از زمــان مشــروطه تــا پهلــوی کــه در مرکــز ســازمان اســناد ملــی ایــران موجــود 
ــب  ــخ آن، مرت ــان و تاری ــوع، زم ــاس موض ــناد را براس ــن اس ــده، ای ــت. گردآورن اس
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کــرده اســت. کتــاب دارای فصلــی مقدماتــی اســت کــه در آن، گزارشــی از مرحــوم 
ــدارس و  ــت م ــروطیت، وضعی ــد مش ــل در عه ــاره ی تحصی ــی درب ــعید نفیس س
ــی  ــات اصل ــود. موضوع ــه می ش ــتان ها عرض ــران و شهرس ــا در ته ــیس آن ه تأس
ــتان ها و  ــران و شهرس ــه در ته ــدارس دختران ــیس م ــد از: »تأس ــاب عبارت ان کت
موانــع توســعه ی آن«، »وضعیــت کمــی و کیفــی مــدارس دخترانــه«، »آمــار، میــزان 
ــدارس  ــت م ــن مدیری ــه«، »تعیی ــدارس دختران ــی م ــکالت مال ــرج و مش دخل وخ
ــات در  ــکایات و اعتراض ــی«، »ش ــور فرهنگ ــان در ام ــای زن ــه و فعالیت ه دختران
خصــوص چگونگــی اداره ی مــدارس نســوان«، »گــزارش تعلیمــات دوره ی متوســطه 
و دارالمعلمــات« و »جهت گیــری اقشــار گوناگــون اجتماعــی در برخــورد بــا 
مــدارس جدیــد«. در پایــان کتــاب نیــز، تصویــری از اســناد و فهرســت اعــالم بــه 

چــاپ رســیده اســت.

مشهدی ها و اصفهانی ها
ــون  ــگاه آزم ــر دانش ــه ه ــود ک ــور ب ــگاه ها این ط ــه دانش ــان روال ورود ب آن زم
ورودی خــودش را برگــزار می کــرد. ســهیال بــرای مقطــع ارشــد، در آزمــون ورودی 
ــد  ــو بای ــد. از ن ــول ش ــرد و از قضــا قب ــم شــرکت ک دانشــگاه فردوســی مشــهد ه
ــرد.  ــدا می ک ــت پی ــرد. هم صحب ــدا می ک ــه پی ــد خان ــو بای ــرد. از ن اثاث کشــی می ک
ــر،  ــه شــهری دیگ ــرد ب ــرد، می ب ــران را جمــع می ک ــد زندگــی چهارســاله ی ته بای

ــران. ــر از ته ــهری کوچک ت ش
»یکــی از اســتادان گــروه تاریــخ گفتنــد: ‘از کجــا آمــده ای؟’ گفتــم: ‘از اصفهان!’ 
ــوی  ــک ج ــوی ی ــا ت ــا اصفهانی ه ــان ب ــهدی ها آبش ــه مش ــی ک ــد: ‘می دان گفتن
نمــی رود!’ حالــم بــد شــد! ســال های ســختی بــود. نــه دوســتی داشــتم، نــه کســی 
ــای  ــه فض ــن ب ــت. م ــرق داش ــران ف ــل ته ــهری مث ــا ش ــهد ب ــناختم. مش را می ش
بــزرگ دانشــگاه تهــران عــادت کــرده بــودم. آنجــا فضــا برایــم کوچــک بــود. خیلــی 

ــردم.« ــدا ک ــت پی ــم دوس ــی کم ک ــودم؛ ول ــال نب خوش ح

بانوی نخستین ها
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تهران دوباره می خوانمت
یــک ســالی گذشــت تــا از اتفــاق، روزی خانمــی کــه مشــکل فیزیکــی داشــت، 
دســتش را گرفــت بــه چهارچــوب در کالس و گفــت: »مــن پژوهشــگاه علوم انســانی 
تهــران قبــول شــدم. کســی هســت بخواهــد جایــش را بــا مــن عــوض کنــد. برایــم 
ســخت اســت بــا ایــن وضــع بــروم تهــران!« انــگار کســی بــه تشــنه ی تمــوز بیابــان 

ــه! مــن می خواهــم.« ــد آب خنــک می خواهــی؟ ســهیال گفــت: »بل بگوی
ــجو  ــه ی دانش ــرارداد مبادل ــی ق ــگاه فردوس ــا دانش ــگاه ب ــان، پژوهش در آن زم
ــو عــزم  ــی از ن ــود؛ ول ــده ب داشــتند. فقــط چهــار واحــد از دوره ی ارشــد باقــی مان

جابه جایــی کــرد. 

انتخاب موضوع پایان نامه ی کارشناسی ارشد
»طمــع حــکام و شــاهزادگان بــر امــوال تجــار، مصــادره ی امــالک و دارایــی آن، 
قروضــی کــه بــاز پــس داده نمی شــد، همــه باعــث دلســردی و بی اعتمــادی تجــار 
ــه  ــد ک ــث آن می دان ــا را باع ــن ظلم ه ــود ای ــک وج ــه مجدالمل ــد؛ به طوری ک می ش
‘تجــار و اهــل حــرف و صنعــت آن از خیــال کســب افتــاده و هــم آن هــا واحــد شــده 

جــز تحصیــل قــوت یومیــه بــه هیــچ کار نمی تواننــد پرداخــت’.«
ــراد  ــب دولتیــان، امــوال و امــالک اف ــه خطــری کــه از جان »حاج ســیاح هــم ب
ــرمایه ها  ــوال و س ــه ام ــا ب ــن تهاجم ه ــا ای ــاره دارد. نه تنه ــد، اش ــد می کن را تهدی
وجــود داشــت، بلکــه هیــچ عناصــر بازدارنــده و مانعــی نیــز مقابــل ایــن تعدی هــا 
وجــود نداشــت. نبــود قانــون و محاکمــی کــه حافــظ امنیــت مالــی و جانــی افــراد 
ــه امنیــت  ــه ب ــان عام ــود.« »اطمین باشــد، از عوامــل دیگــر آشــفتگی اجتماعــی ب
ــود و  ــل کاری نمی ش ــی داخ ــه کس ــود... حالی ــل می ش ــون حاص ــه قان ــت ب و امنی

ــد.« ــد، نمی کن ــه در آن باش ــع عام ــه نف خرجــی ک

پایان نامــه ی ارشــد را در زمینــه ی امــور تجــار و تجــارت دوره ی قاجــار و 
ــاع  ــت دف ــم. وق ــری گرفت ــر حائ ــای دکت ــا آق ــه را ب ــرد: »پایان نام مشــروطه کار ک
متأســفانه ایشــان ســرطان خــون گرفتنــد و بــرای درمــان رفتنــد خــارج از کشــور.«

ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه دکتــر حائــری به شــکل تصادفــی آزمایــش خــون 
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می دهنــد و متوجــه می شــوند کــه ســرطان خــون از نــوع پیشــرفته دارنــد. خیلــی 
ــه  ــان روی داد ک ــازه ای از زم ــا در ب ــد. این ه ــدام می کنن ــه اق ــرای معالج ــریع ب س
ســهیال در پژوهشــگاه علوم انســانی بــود: »وقتــی مطلــع شــدم، از طریــق دوســتان 
ــای احــوال شــدم. برایشــان نوشــتم: ‘متأســف  ــرای دکتــر نامــه فرســتادم و جوی ب

شــدم کــه ایــن بیمــاری اتفــاق افتــاد. دعــا می کنــم ســالم برگردیــد.’«
ایــن نامــه بــی پاســخ نمانــد. دکتــر حائــری در پاســخ نوشــتند: »از اینکــه بــه 
فکــر مــن بودیــد و ابــراز محبــت کردیــد و گفتیــد کــه دعــا می کنیــد، سپاســگزارم 

ــرژی می دهــد.« ــن ان ــه م ــن ب و ای
روز دفاع سر رسید.

هم سفری با داوران دفاع
تمامــی راه تهــران بــه مشــهد تکــرار آن بــود کــه او دیگــر نیســت و متأســفانه 
شــاگرد، دیگر اســتاد راهنمای دوره ی ارشــدش را ندید. در ســال 1۳۷0، دانشــجوی 
ــر  ــوار ب ــه اش، س ــتادان و داوران پایان نام ــن از اس ــراه دو ت ــه هم ــخ ب رشــته ی تاری
ــای  ــه و آق ــم دکتــر اتحادی هواپیمــا راهــی دانشــگاه فردوســی مشــهد شــدند: خان
ــای  ــه حرفه ای ه ــن بیشــتر و نزدیکــی ب ــاب آموخت ــح ب ــن فت ــر مصــدق. همی دکت

رشــته ی تاریــخ شــد. آن زمــان هنــوز رشــته ی دکتــری بازگشــایی نشــده بــود.
ــه در  ــر ب ــه منج ــه ک ــرمایه های بیگان ــوذ س ــاری و نف ــط تج ــترش رواب »گس
ــی  ــب نارضایت ــد، موج ــگان می ش ــط بیگان ــران توس ــای ای ــن بازاره ــت گرفت دس
تجــار گردیــد و واکنش هایــی را در آنــان برانگیخــت؛ ازجملــه تحریــم چــای روســیه 
ــه  ــود. تجــار ب ــه ب ــن نمون ــه ی پارچه هــای انگلیســی از ای و شــکایت از ورود بی روی

عملکــرد و نقــش دولــت اعتــراض داشــتند.
»سیاســت دولــت به جــز در دوران محــدود امیرکبیــر، سیاســت حمایــت 
ــی  ــی و گمرک ــی، مال ــور تجارت ــا در ام ــت نه تنه ــود. دول ــی نب ــاس داخل از اجن
ــود  ــه خ ــرد، بلک ــا نمی ک ــی ایف ــرمایه های مل ــود س ــه س ــت و ب ــال، مثب ــش فع نق
ــه ای  ــار در نام ــد. تج ــوب می ش ــی محس ــرمایه های داخل ــد س ــرای رش ــی ب مانع
ــد، مؤاخــذه نشــدند و  ــه تعــدی کــه خواســتند کردن می نویســند: ‘دولتیــان هرگون
ــد...  ــزول می فرماین ــرا مع ــب م ــای مرات ــم، انته ــردم را می چاپ ــد، م ــه می گوی هرک

بانوی نخستین ها
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ــد؟’« ــردم را می گیرن ــال م ــرا م چ

نامه به دکتر احمد اشرف
بعضــی کتاب هــا مثــل معلــم می ماننــد. چنــد روزی می شــد کــه کتــاب موانــع 
ــاد:  ــهیال نمی  افت ــت س ــار از دس ــران دوره ی قاج ــرمایه داری ای ــد س ــی رش تاریخ
ــی  ــود، وقت ــد می ش ــش عالقه من ــود و به ــه وارد می ش ــه ک ــک حیط ــوی ی »آدم ت
ــاره ی  ــد. مــن درب ــا اســتفاده می کن ــی از آن ه ــع ارزشــمند می رســد، خیل ــه مناب ب
ــن موضــوع  ــاره ی همی ــم درب ــاب ه ــن کت ــردم. ای ــق می ک ــران تحقی ــورژوازی ای ب
ــا خــودم  ــه ب ــود ک ــدر ســبک کارش جــذاب ب ــود و این ق ــی ب ــدری علم ــود. به ق ب

گفتــم کــه چقــدر خــوب اســت مــن هــم این طــوری کار کنــم.«
در آذرمــاه ســال 1۳۹۸، دکتــر ســهیال ترابــی فارســانی بــاالی تریبــون رفــت. 
ــکار و بزرگداشــت کوشــش های علمــی و اجتماعــی احمــد  ــار، اف همایــش نقــد آث
ــود. همــان اول ســخنرانی گفــت کــه چقــدر از کتــاب آقــای اشــرف اثــر  اشــرف ب
ــن  ــد. م ــخ دارن ــه تاری ــانه ای ب ــگاه جامعه شناس ــرف ن ــد اش ــت: »احم ــه اس گرفت
ــه  ــرف ب ــی ص ــی و روای ــگاه نقل ــم ن ــه بخواه ــندیدم. اینک ــبک را پس ــن س ــم ای ه
تاریــخ داشــته باشــم، برایــم جــذاب نبــود. در ایــن نــوع نــگاه، طبقــه و گــروه اقشــار 
اجتمــاع اهمیــت پیــدا می کننــد. در نــگاه جامعه شناســانه تجــار یــک طبقــه بــود. 
مــن هــم نگــرش تحلیلــی پیــدا کــردم. یــادم هســت همــان ســال ها بــرای دکتــر 

اشــرف نامــه نوشــتم و از کتــاب خوبشــان تشــکر کــردم.«

کار با خانم دکتر اتحادیه 
در نشر تاریخ ساعت ها بین اسناد می گشت و می نوشت. 

ــه  ــاه صدراعظم هــای اصالح گــرا ب ــت قاجــار به جــز در دوره هــای کوت ــا دول »ام
ضــرورت حمایــت دولــت از ســرمایه های داخلــی توجهــی نداشــت؛ ازایــن رو، تجــار 
ــار در  ــد. تج ــود برآمدن ــت های خ ــا خواس ــب ب ــرایطی متناس ــر ش ــال تغیی به دنب
ــه  ــود را در کتابچ ــنهادهای خ ــت ها و پیش ــروطیت، خواس ــش از مش ــال های پی س

ــن شــرح مطــرح ســاختند: ــا اساســنامه هایی بدی ی
1. احترام به مالکیت فردی و تأمین حقوق مالی افراد؛
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۲. حفظ امالک و مستغالت؛
ــا  ــب آن ه ــی از مواج ــورت تدریج ــی به ص ــال دیوان ــروض عم ــدن ق ــم ش ۳. ک
ــا  ــون آن ه ــی در پرداخــت دی ــال دیوان ــتفاده ی عم ــری از سوءاس به منظــور جلوگی

بــه تجــار؛
4. در اختیار گرفتن بازار پولی کشور؛

۵. حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی؛
۶. رواج امتعه ی ایرانی و ممانعت از ورود کاالهای خارجی؛

۷. سپردن امور تجار و حل وفصل دعاوی آن ها به مجلس تجارت.
خواســته های پیش گفتــه به روشــنی مشــکالت آن هــا را نشــان می دهــد. 
آن هــا بــرای کاهــش سوءاســتفاده ی دیوانیــان، احتــرام بــه مالکیــت، برقــراری نظــم 
و قانــون بــرای ایجــاد امنیــت ســرمایه و از ســوی دیگــر، حمایــت دولــت از آن هــا 

ــیدند.« ــه می کوش ــرمایه های بیگان ــوم س ــل هج در مقاب

کار در دانشگاه آزاد نجف آباد در شهر اصفهان
در ســال 1۳۷0، اولیــن فارغ التحصیــل بانــوی ارشــد رشــته ی تاریــخ دانشــگاه 
فردوســی شــروع کــرد بــه دنبــال کار گشــتن. یــک ســالی گذشــت. خواهــر یکــی از 
ــه ایــن واســطه، وارد فضــای  ــاد کار می کــرد. ب دوســتانش در دانشــگاه آزاد نجف آب
دانشــگاه آزاد شــد. آنجــا در ســال 1۳۶۷ بــاز شــده بــود. رفــت پــای میــز مذاکــره 
ــس  ــه تدری ــروع ب ــخ ش ــروه تاری ــد، در گ ــه بع ــد و از آن ب ــه ش ــت و پذیرفت نشس
ــخ درس  ــال تاری ــه درس دادن. تابه ح ــردم ب ــروع ک ــانس ش ــا فوق لیس ــرد: »ب ک
ــای  ــه دادم، جنبش ه ــی ک ــن درس ــود. اولی ــاد ب ــت کالس زی ــودم. جمعی ــداده ب ن
اجتماعــی و سیاســی قــرن ســوم تــا هفتــم بــود. مــن بیشــتر تاریــخ معاصــر خوانــده 
بــودم؛ امــا بــه ایــن دلیــل کــه وجــه جامعه شــناختی داشــت، یــادم اســت درس را 
ــم و  ــی برایــش طراحــی می کــردم کــه چه هــا بگوی ــار کل دوســت داشــتم و هــر ب

چــه درســی بدهــم.«
در آن ســال ها، جمعیــت کالس هــا زیــاد بــود. ورودی دوره ی کارشناســی تاریــخ 
بیشــتر از صــد نفــر بــود. دانشــجوها اهــل درس خوانــدن و پرســیدن بودنــد. اهــل 
مطالبــه بودنــد. ســؤال نفــر اول تمــام نشــده، دومــی پرســید. دومــی کــه نشســت، 

بانوی نخستین ها
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ســومی ســؤال کــرد. اســتاد جــوان بــا خــودش گفــت: »این هــا واقعــاً می خواهنــد 
یــاد بگیرنــد یــا دارنــد مــن را امتحــان می کننــد؟« نفــر چهــارم کــه دیــد اســتاد 
فارســانی بــا چــه قدرتــی تمامــی ســؤال ها را پاســخ داد، از پرســیدن منصــرف شــد. 
شــاید جوابــش را گرفتــه بــود. شــاید هــم موضــع دوســتانه ی اســتاد، او را از فکــر 

اذیــت کــردن بیــرون کــرده بــود.
ــراه کار  ــد. او هم ــاپ ش ــران چ ــدارس دخت ــناد م ــاب اس ــه، کت ــن فاصل در ای
ــه  ــوط ب ــه ام مرب ــه می پرداخــت: »اولیــن مقال ــگارش مقال ــه ترجمــه و ن تدریــس، ب
یکــی از درس هایــم بــود: تکلیــف کالس دکتــر حائــری. ترجمــه کــردم و دادم بــه 
ــان  ــران آبراهامی ــی ای ــی سیاس ــی در جامعه شناس ــاب مقاالت ــا در کت ــتاد. بعده اس
منتشــر شــد.« انتشــار ایــن مجموعــه مقــاالت را نشــر شــیرازه پیشــنهاد داده بــود. 

ــد. ــای کاوه بیــات ایــن پیشــنهاد را داده بودن آق
»هنجارهــا و افــکار ســنتی به تدریــج مــورد پرســش قــرار گرفــت. بــا 
ــا  ــار همچــون تاج الســلطنه ب ــان پیشــگام در درب ــد، برخــی از زن آموزش هــای جدی
تاریــخ فرانســه و شــخصیت های برجســته ی جهــان همچــون پطــر کبیــر، ویکتــور 
ــه یادگیــری  ــد. تاج الســلطنه ب هوگــو، روســو، دارویــن و دیگــران آشــنا شــده بودن
ــان  ــر زن ــات از دیگ ــالق و اطالع ــل اخ ــود را به دلی ــت. او خ ــو و ارگ پرداخ پیان
ــار متمایــز می دانســت. فهــم تاج الســلطنه از نوگرایــی مؤلفه هایــی داشــت کــه  درب

نشــانه هایی از شــکل گیری هویــت فــردی را بــاز می نمایــد:
1. اهمیت دادن به علم و دانش؛

۲. داشتن حق انتخاب و آزادی در انتخاب همسر متکی بر عشق؛
۳. میل به پیشرفت و ضرورت حضور اجتماعی زنان؛

ــی و  ــر زندگ ــیوه های دیگ ــی از ش ــنت و آگاه ــته ی س ــان بس ــتن جه 4. شکس
ــه افــکاری جدیــد. دســتیابی ب

ــه از  ــد ک ــر نمی هراس ــت’ و دیگ ــران نیس ــن ته ــا همی ــه ‘دنی ــد ک او درمی یاب
شــوهر و مــادر او اطاعــت نکنــد.«

قبولی دکتری
ــود. اســتاد فارســانی  ــری ب ــد بازگشــایی مجــدد دوره ی دکت ســال 1۳۷۳ موع
ــم  ــاز ه ــرد. ب ــاده ک ــری آم ــه دوره ی دکت ــرای ورود ب ــودش را ب ــختانه خ سرس
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دانشــگاه  ها به شــکل مجــزا آزمــون ورودی می گرفتنــد. امتحــان یــک بخــش 
قصــه بــود، گزینــش دانشــجو داســتان خــودش را داشــت. تمامــی ایــن هفت خــان 

ســپری شــد. 
ابتــدا نتایــج دانشــگاه تربیــت مــدرس آمــد. ســهیال روزهــای کالس را می آمــد 
تهــران. یــک تــرم گذشــت. نتیجــه ی دانشــگاه شــهید بهشــتی هــم مشــخص شــد. 
ــته ی  ــای رش ــن ورودی ه ــوان اولی ــم به عن ــاز ه ــر داد و ب ــگاهش را تغیی او دانش
تاریــخ در دوره ی دکتــری در دانشــگاه شــهید بهشــتی مشــغول بــه تحصیــل شــد. 
چهــار نفــر بودنــد کــه بــا هــم پذیرفتــه شــدند: خانــم دکتــر همــا رضوانــی دختــر 
مرحــوم رضوانــی، آقــای دکتــر محمدعلــی اکبــری، آقــای دکتــر فریــدون اهلل یــاری 

و خانــم دکتــر ســهیال ترابــی فارســانی.
دکتــر مصــدق اســتاد راهنمــای دوره ی دکتــرای او شــد و بــه او توصیــه کــرد: 
ــان  ــه ی راه و مســیر ارشــد انتخــاب کــن.« ســهیال هم زم ــه ات را در ادام »پایان نام
ــیه ی وزارت  ــون بورس ــی چ ــرد. ازطرف ــم می ک ــس ه ــاد تدری ــگاه نجف آب در دانش
ــر ســر  ــد ب ــد. او مان ــاز آم ــالم نی ــش ازطــرف دانشــگاه شــیراز اع ــود، برای ــوم ب عل

ــری. ــی تصمیم گی دوراه
ــدان  ــاغ و می ــر از چهارب اگــر می شــد از کوه هــای اطــراف اصفهــان بگــذرد، اگ
امامــش چشم پوشــی کنــد، اگــر از دانشــگاهی کــه بــرای اولیــن بــار آنجــا تجربــه ی 
تدریــس داشــت، دل بکنــد، اگــر از همــکاران صمیمــی اش، از محیــط کاری باصفــا و 

آرام آنجــا جــدا شــود، بــا شــرایط تــازه ی زندگــی چــه می خواســت بکنــد.
ــک  ــی ی ــری، وقت ــی فارســانی در اواخــر دوره ی دکت ــر ســهیال تراب ــم دکت خان
ســال مانــده بــود از رســاله ی دکتــری دفــاع کنــد، عــروس شــد: »در ســال 1۳۷۷ 
ــه دوســتان شــیرازی ام گفتــم: ‘نمی خواهــم بیایــم.’  ــرای همیــن ب ازدواج کــردم. ب
ــا  ــدم اصفهــان. محیــط کارم را دوســت داشــتم. بچه ه ــد و مان تقاضــا را لغــو کردن
خــوب بودنــد. مــن احســاس نیــاز نمی کــردم کــه بــروم دانشــگاه دولتــی. حقوقــش 
هــم فرقــی نداشــت. شــاید ایــن تصمیمــم اشــتباه بــود. شــهودی برخــورد کــردم.«

فصل عاشقی، آشنایی با همسر
در نشــر تاریــخ، بــه ریاســت خانــم اتحادیــه، مجموعــه ســخنرانی هایی برگــزار 
ــا ایــن جلســات  ــد ت ــرای ســخنرانی دعــوت می کردن ــد و از شــخصیت ها ب می کردن

بانوی نخستین ها
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بــا کیفیــت خــوب برگــزار شــوند. جــوان مترجمــی هــم در ایــن جلســات حضــور 
ــخ  ــل تاری ــی مث ــه مباحث ــور ب ــی چط ــود؛ ول ــان ب ــه ی رم ــت. کارش ترجم می یاف

ــه! ــم اتحادی ــاید خان ــت و ش ــدا می دانس ــود، خ ــده ب ــد ش ــدر عالقه من این ق
هرکســی زودتــر از ســهیال می توانســت دلیــل حضــور بی وقفــه ی  تــورج 
ــه فکــر نشــر  ــی او ب ــن مجموعــه نشســت ها متوجــه شــود؛ ول یار احمــدی را در ای
ــی اش  ــداف تحصیل ــر اه ــت، به خاط ــی  داد و می  گرف ــی م ــر کتاب ــود و اگ ــارش ب آث
ــاله ی  ــر رس ــا ب ــود ت ــه ب ــی گرفت ــه مرخص ــال 1۳۷۵ ک ــوص در س ــود، به خص ب

ــد. ــز باش ــری اش متمرک دکت
خانــم دکتــر بــرای کتــاب تجــار، مشــروطیت و دولــت مــدرن هــر ســندی کــه 
ــه را مــرور  ــم دکتــر اتحادی ــد. همــه ی اســناد خان ــر نظــر گذران ــود و نبــود، از زی ب
کــرد. کلیــد انتشــارات تاریــخ را از خانــم دکتــر گرفتــه بــود. زمــان می گذشــت و او 
ــم دکتــر  ــا اینکــه شــب می شــد. خان ــاد روی ســندها کار می کــرد ت ــا تمرکــز زی ب
ــه  ــود، ب ــدا ش ــی ج ــازه ی تاریخ ــه از آن ب ــدون اینک ــت و ب ــارات را می بس در انتش
ــای  ــد، از آق ــر الزم می ش ــا، اگ ــن روزه ــت. در همی ــران می رف ــش در ته اقامتگاه
یاراحمــدی کتابــی می گرفتنــد یــا بــه ایشــان کتابــی می دادنــد. بعــد، ابــراز عالقــه 

کردنــد.

خرید جهیزیه
در اصفهــان دختــر از وقتــی بــه دنیــا می آیــد، برایــش جهیزیــه جمــع 
ــادرم  ــه م ــود: »ب ــد، قدیمــی شــده ب ــده بودن ــد. همــه ی وســایلی کــه خری می کنن
ــدم.  ــیمان ش ــد پش ــی بع ــود.’ ول ــوض ش ــد ع ــت؟ بای ــا چیس ــب این ه ــم: ‘خ گفت
ــا هــم وقــت گذاشــتیم و چیزهایــی را کــه  گفتــم: ‘بگــذار باشــد.’ مــن و مــادرم ب

ــم.« ــتم، خریدی ــود و نداش الزم ب
ــن  ــی رفت ــردن و مهمان ــی ک ــش و مهمان ــه آرای ــار ب ــان درب ــت زن ــی وق »تمام
ــار اهــل ادب و هنــر، شــاعره و ســخنور و دارای  می گذشــت. زنانــی معــدود در درب
ــن،  ــز تفن ــار مرک ــود. درب ــدک ب ــان بســیار ان ــداد آن ــی تع ــد؛ ول خــط خــوش بودن
ــود. مثــاًل اگــر زنــی می خواســت برجســته و ممتــاز و در  آرایــش و جلوه فروشــی ب
جلــوه و جمــال منحصــر باشــد، ســعی می کــرد لباســش متمایــز باشــد؛ ازایــن رو، 
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ــاس  ــد از همــان لب ــا دیگــری نتوان ــد ت ــازار می خری ــوع پارچــه را از ب تمامــی آن ن
ــه  ــد ب ــعی می کردن ــی س ــان خارج ــا زن ــات ب ــار در مالق ــان درب ــد. زن ــته باش داش
بهتریــن شــکل جلــوه کننــد و خــود را بســیار می آراســتند و جواهــرات بســیار بــه 

ــد.« ــود می آویختن خ

ــوری از  ــت دارم. آن ط ــاده دوس ــزی را س ــتم. هرچی ــت داش ــاده دوس ــن س »م
مــد نمی افتــد و مــدت زیــادی می شــود از آن اســتفاده کــرد«. و همیــن شــد کــه 
در ســال 1۳۷۷ ازدواج کردنــد. در ســال 1۳۷۹ کتــاب تجــار، مشــروطیت و دولــت 
ــم دکتــر اتحادیــه تحویــل داد. در ســال 1۳۸0 پســرش، هومــن  ــه خان مــدرن را ب

چشــم بــه دنیــا گشــود و در ســال 1۳۸4 کتابــش بــه دنیــا آمــد. 

از ایران تا توران
ــه  ــرب، ب ــواده ی امین الض ــوه ی خان ــدوی، ن ــین مه ــر حس ــه دکت ــنادی ک اس
ــش  ــد و برای ــتفاده ش ــری او اس ــاله ی دکت ــد، در رس ــانی دادن ــر فارس ــم دکت خان

ــراه آورد. ــه هم ــی ب ــرات مثبت اث
ــی را  ــد. حرف های ــاده می ش ــمینار آم ــک س ــور در ی ــرای حض ــر ب ــم دکت خان
کــه بایــد مــی زد، دوره کــرد. جــای نگرانــی نبــود. او شــبانه روز بــا آدم هــای تــوی 
ســندها زندگــی کــرده بــود. آن هــا را شــناخته بــود. هــر بــار پیــش خــودش از علــت 
رفتارهایشــان پرســیده بــود و بــا پیــدا کــردن ســندی تــازه، بــه پاســخش رســیده 

بــود. 
همه چیــز به خوبــی پیــش رفــت. دربــاره ی تجــارت مشــروطیت و دوران 
قاجــار صحبــت کــرد. بعــد از ســخنرانی در فاصلــه ی اســتراحت آقــای جــان گرنــی 
به ســمتش آمــد. خانــم دکتــر از دوره ی دبیرســتان ســرش می رفــت، کالس زبانــش 
ــه در دانشــگاه  ــا ترجمــه ی مقال ــود ب تــرک نمی شــد. همیــن هــم باعــث شــده ب
پیــش اســتادان جایــگاه متفاوتــی بــرای خــودش دســت و پــا کنــد: »آقــای جــان 
گرنــی گفــت: ‘مــن شــنیدم از اســناد امین الضــرب اســتفاده کردیــد.’ مــن گفتــم: 
ــود. دلــش می خواســت اســناد را ببینــد. وجــود ایــن  ‘بلــه.’ خیلــی ذوق کــرده ب
اســناد امتیــاز ویــژه ای بــود. اســناد شــامل فعالیت هــای تجــار در فاصلــه ی جنــگ 

بانوی نخستین ها
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ــل  ــیه به دلی ــالب روس ــد از انق ــا بع ــود. این ه ــوی ب ــل پهل ــا اوای ــی اول ت جهان
ــالت مشــکل  ــد؛ چــون معام ــران و روســیه دچــار اشــکال شــده بودن تجــارت ای

شــده بــود.«

ــه ریاســت  ــر بلژیکــی ب ــا 1۳1۵ ترتیــب اســتخدام ســه نف »در ســال 1۸۹۷ ی
ــا  ــران داده شــد. در ســال 1۸۹۹ ی ــه وضــع گمــرک ای ــرای ســامان دادن ب ــوز ب ن
1۳1۷ تقاضــای وام ایــران از روســیه بــه شــرط تغییــر تعرفــه ی گمرکــی پذیرفتــه 
ــه اجــرا گذاشــته شــد  ــا 1۳۲1 ب ــد در ســال 1۹0۳ ی شــد. عــوارض گمــرک جدی
کــه بــا اعتــراض و شــکایت های فــراوان تجــار سراســر کشــور مواجــه گشــت. تجــار 
بــرای برخــورد مســالمت آمیز، گمرک نامه هــای زیــادی از طریــق ســعدالدوله، 
وزیــر تجــارت، بــه صدراعظــم نوشــتند و نارضایتــی خــود را ابــراز کردنــد. آنــان در 
نشســت هایی بــا حضــور صدراعظــم و برخــی افــراد بلژیکــی گمــرک ثابــت کردنــد 
ــوارض  ــا ع ــده، از آن ه ــن گردی ــی تعیی ــه ی گمرک ــه در کتابچ ــش از آنچ ــه بی ک
گرفتــه می شــود؛ ولــی دولــت بــا بی توجهــی از آن گذشــت و موجــب واکنش هــای 
شــدیدتر تجــار شــد. تعــدادی از تجــار در 1۹صفــر1۳۲۳در زاویــه ی حــرم حضــرت 
ــراز  ــه شــاه اب عبدالعظیــم متحصــن شــدند. بازارهــا بســته شــد و طــی تلگرافــی ب
ــه داخــل کشــور صرف نظــر خواهنــد  ــان از حمــل امتعــه ی خارجــی ب شــد کــه آن

کــرد؛ مگــر اینکــه مقــررات جدیــد فســخ گــردد.«

کمیت یا کیفیت؟
ــه  ــا مقال ــا اســتاد راهنم ــد ب ــاً بای ــه دانشــجوها حتم ــق نیســتم ک »اصــاًل مواف
ــاز نیســت. مســئله ی  ــش امتی ــم و دان ــی در حــوزه ی عل ــن کمیت گرای ــد. ای بردارن
ــجوهای دوره ی  ــز دانش ــن به ج ــت. م ــودش اس ــاص خ ــئله ی خ ــی مس ــر آدم ه

ــردارم.« ــترک ب ــی کار مش ــا کس ــتم ب ــد نیس ــری ام عالقه من دکت

و او به دنیا آمد
ــخصیتم  ــه ش ــرای اینک ــم ب ــتم، ه ــادی داش ــت زی ــردم. فرص ــر ازدواج ک »دی
کامــل بشــود، هــم فرصــت بــرای ســفر کــردن، بــرای خوانــدن، بــرای فیلــم دیــدن. 
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ــرم  ــرد. همس ــک ک ــن کم ــه م ــت ب ــن فرص ــم ای ــم، می بین ــگاه می کن ــه ن االن ک
اهــل مطالعــه اســت. مــا عالقــه ی مشــترک زیــاد داشــتیم. مــا هــر دو خیلــی اهــل 
ــاره ی  ــتیم درب ــم، داش ــه بودی ــه در خان ــاعت هایی ک ــتیم. س ــن نیس ــی رفت مهمان
مطالبمــان کار می کردیــم. مــن تندتنــد غذایــی می پختــم و بــاز مشــغول کارمــان 
می شــدیم. مــادرم بــرای بــزرگ کــردن پســرم خیلــی کمــک کــرد. االن بزرگ تریــن 
نگرانــی ام آینــده ی پســرم اســت، اینکــه چــه مســیری انتخــاب می کنــد و راهــش 
چــه می شــود و چــه خواهــد شــد و بــه کجــا خواهــد رســید.« دوســتان خانــواده ی 
یاراحمــدی و ترابــی بــا ســبک زندگــی آن هــا آشــنا بودنــد. همــه می دانســتند ایــن 

ــد. ــت تلف شــده ندارن ــر وق دو نف
»تجــار در حوادثــی کــه بــه برقــراری مشــروطیت منجــر شــد، فعاالنــه حضــور 
ــتند.  ــه دوش داش ــا را ب ــا و تحصن ه ــه ی اعتراض ه ــی کلی ــار مال ــان ب ــتند. آن داش
ــالب در  ــاف و ط ــار، اصن ــای تج ــتر از گروه ه ــن دوران بیش ــوادث ای ــع در ح مناب
ــا  ــرد و باالخــره اینکــه تقاضــای نهایــی، ایجــاد مجلــس ی ــام می ب کنــار یکدیگــر ن
دارالشــورا از تحصــن ســفارتخانه کــه اجتمــاع تجــار، اصنــاف و طــالب بــود، صــادر 
شــد. تجــار در کلیــه ی مذاکره هــا بــا ســفارتخانه و ســران حکومــت نقــش عمــده و 
ــهری،  ــار بوش ــرب، حاج معین التج ــون حاج امین الض ــرادی چ ــتند. اف ــی داش اساس
ــید در  ــاب جمش ــی، ارب ــود اصفهان ــازه، آقامیرزامحم ــا مغ ــماعیل آق حاج محمداس
زمــره ی کســانی بودنــد کــه نامشــان در تــدارک مالــی تحصــن در ســفارتخانه بــرده 

شــده اســت.«

آخــر شــب کــه همــه می خوابیدنــد، تــازه اوج تمرکــز خانــم دکتــر بــود: »درباره ی 
ــا  ــردم و ب ــگاه می ک ــاعت ن ــه س ــی ب ــردم. گاه ــار کار می ک ــریه های دوره ی قاج نش
خــودم می گفتــم: ‘چقــدر خــوب کــه تــا صبــح وقــت زیــادی هســت و مــن می توانــم 
این هــا را بخوانــم.’ کاًل آدم سخت کوشــی ام. پشــتکارم خیلــی زیــاد اســت. تمرکزگــرا 
هســتم. دقیقــاً می دانــم هدفــم چیســت و بــا تمامــی نیــرو به ســمت هدفــم مــی روم 
و چــون عالقــه ی خــودم بــوده اســت و اجبــار نیســت، بــا راحتــی و عشــق و عالقــه 
کارم را انجــام می دهــم. این طــور نبــوده کــه چــون جــای دیگــری را نداشــتم، آمــده 
باشــم تاریــخ بخوانــم. چقــدر آقــای اســالمی معلــم ادبیــات، مــرا درســت راهنمایــی 
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ــد، وقتــی ازشــان پرســیدم می خواهــم درســی را بخوانــم کــه عالقــه و شــغلم  کردن
یکــی باشــد و ایشــان گفتنــد تاریــخ بخــوان، برایــم تأثیــر داشــت.«

ــد  ــه در نق ــود ک ــگام ب ــان پیش ــر از زن ــی دیگ ــترآبادی یک ــم اس »بی بی خان
ــخن  ــردان س ــان از م ــرای زن ــت بی چون وچ ــر اطاع ــی ب ــنتی مبن ــای س آموزش ه
می گویــد و ایــن شــیوه را تــداوم ســتم مــردان بــر زنــان می دانــد. او معتقــد بــود: 
‘زن هــای ایــران تمــام گرفتــار خانــه داری و خدمتگــزاری می باشــند.’ آمــوزش آن هــا 
ــی  ــان را از ‘موجودات ــکان تحــول آن ــه داری صــرف، ام ــان از خان ــده شــدن زن و کن
ناقــص’ کــه حاصــل جهــان ســنت بــود، فراهــم می کنــد. او امــکان ایــن تغییــر را 
ــان و از ســوی دیگــر  ــش و فرهنــگ زن ــم و دان ــش عل ــر افزای ــی ب از ســویی، مبتن
متکــی بــر تغییــر نــگاه مــردان و برخــورد انســانی آن هــا بــا زنــان دانســته اســت.«

ــد می کشــند. یکی شــان  ــم ق ــای عل ــان جوانه ه ــان کوشــا همچن ــن زن و از دام
ســرکار خانــم دکتــر منصــوره اتحادیــه، مدیر نشــر تاریــخ، اســت. او در زندگــی خانم 
ــد و همچنــان  ــی نقــش مهمــی دارد: »هشــتادواندی ســال دارن دکتــر ســهیال تراب
ــرم. بســیار  ــذت می ب ــرژی می گیــرم و ل ــار از دیــدن ایشــان ان کار می کننــد. هــر ب
ــند را  ــن س ــد: ‘ای ــد، می گوین ــا آدم را می بینن ــتند و ت ــزه هس ــوق و انگی ــا ش ب
ــودم و  ــن موضــوع چیســت؟’ مــن شــاگرد ایشــان ب ــه ای نوشــتم. نظــرت راجــع ب
ــاگردی  ــم ش ــن ه ــکی م ــت. کاش ــر گذاش ــن تأثی ــان روی م ــلوک ایش ــدر س چق

می داشــتم.« جســت وجوگر 
خانــم معلــم دلــش می خواســت شــاگردی داشــت کــه او هــم دلــش بخواهــد 
یــاد بگیــرد و پرســیدن برایــش ارزش باشــد. او معتقــد اســت روش شــاگردپروری 

در نظــام آموزشــی گذشــته روش خوبــی بــوده اســت.

زندگی همیشه آسان نمی گیرد
ــی  ــای خیل ــوم، گزینش ه ــگاه بش ــتم وارد دانش ــن می خواس ــه م ــال هایی ک »س
ــا خــودم فکــر  ــرای همیــن، ب ســختی می گرفتنــد. مــن ســختی زیــادی کشــیدم. ب
ــم.  ــتفاده کن ــت آوردم، اس ــه دس ــه ب ــی ک ــه لحظه های ــد از لحظ ــم االن بای می کن
همیشــه پــروژه دارم، طــرح دارم و چیــزی هســت کــه الزم باشــد بهــش فکــر کنــم. 



67

ــاال  ــن خســته ام. ح ــم: ‘م ــودم می گوی ــه خ ــود، ب ــام می ش ــروژه تم ــک پ ــت ی هروق
ــوی  ــد ت ــزی می آی ــک چی ــود. ی ــاز نمی ش ــی ب ــم.’ ول ــتراحت می کن ــاه اس ــد م چن
ذهنــم. بــاز دوبــاره تمرکــز می کنــم. بــاز فکــر می کنــم. رشــته ام ریاضــی بــوده اســت. 
مــا حــل مســئله داشــتیم. خاطــرم هســت آن موقــع، مســئله های فیزیــک مکانیــک 
می دادنــد و می گفتنــد برویــد دربــاره اش فکــر کنیــد و ببینیــد کــی می توانیــد حــل 

کنیــد؛ بــرای همیــن، حــل مســئله در ذهــن مــن نهادینــه شــده اســت.
ــد  ــه بای ــت ک ــئله اس ــک مس ــل ی ــن مث ــن م ــی در ذه ــوع تاریخ ــر موض »ه
حلــش کنــم. این طــور نیســت کــه حلــش برایــم اجبــاری باشــد. هرجــا مــی روم، 
ــور  ــرا این ط ــرد؟ چ ــن کار را ک ــخصیت ای ــالن ش ــرا ف ــت. چ ــن اس ــا م ــرش ب فک
شــد؟ ابعــاد مختلفــش را کشــف می کنــم و بــرای حلــش شــوق دارم. حــل 
ــرای  ــدر ب ــن این ق ــد. م ــی می ده ــن احســاس خوب ــه م مســئله و حــس کشــف ب
ــم. ســبک کار  ــم، خــواب آن را می بین ــی می خواب ــه وقت هــر موضــوع کنجــکاوم ک
ــای  ــه الیه ه ــم؛ بلک ــم نمی چین ــر ه ــت س ــا را پش ــت. روایت ه ــاوت اس ــن متف م
ــک  ــت. ی ــک اس ــی نزدی ــه جامعه شناس ــن ب ــم. کار م ــف می کن ــف را کش مختل
جــور ترکیــب بین رشــته ای اســت. االن کــه فکــر می کنــم، می بینــم شــاید 
ــوده اســت. وقتــی  صحیح تریــن تصمیمــی کــه گرفتــم، انتخــاب رشــته ی تاریــخ ب
ــناخت  ــود، ش ــایی می ش ــته بازشناس ــی از گذش ــن در رگه های ــودی م ــاد وج ابع
عمیق تــر می شــود. اگــر جامعــه ی امــروز ایــران را بــا شــناخت دقیق تــری ببینیــم 
ــا  ــر حرفه ه ــت و دیگ ــارت و صنع ــه تج ــع ب ــم و راج ــکافی کنی ــته را موش و گذش
ــر اســت.  ــخ عمیق ت ــم کــه تاری ــه حــرف دبیــر ادبیــات پــی می بری ــازه ب بدانیــم، ت
ــه،  ــه عمــق شــناخت پدیده هــای اجتماعــی دســت پیــدا می کنیــم. بل ــخ ب ــا تاری ب

ــود.« ــی ام ب ــم زندگ ــن تصمی ــاید صحیح تری ــخ ش ــاب تاری انتخ

فیلم، کتاب، نوشتن
یادداشــتی از دکتــر فارســانی دربــاره ی رمانــی جدیــد بــا نــام دوســت اعجوبــه ی 
ــا ترجمــه ی  ــه ب ــا فرانت ــد۲( از الن ــد )جل ــام جدی ــک ن ــد1( و داســتان ی ــن )جل م

ــگا در ســال 1۳۹۷: ــده و منتشرشــده به همــت نشــر ل ــده گوین فری
ــی از  ــی یک ــالی ییالق ــه وی ــافرتمان ب ــوروز 1۳۹۸ مس ــد ن ــالت عی »در تعطی

بانوی نخستین ها
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ــالت  ــودم و تعطی ــده ب ــن مان ــورد و م ــم خ ــه ه ــی ب ــل ناگفتن ــه دالی ــنایان ب آش
ــی از  ــه ی یک ــه توصی ــتم. ب ــم نداش ــه ای ام را ه ــای حرف ــه ی کاره ــی. حوصل طوالن
ــه  ــم و دانســتم ک ــه را گرفت ــا فرانت ــن از الن ــه ی م ــاب دوســت اعجوب دوســتان کت
ــی  ــان طوالن ــن رم ــت ای ــد نخس ــه جل ــوط ب ــام مرب ــن ن ــت و ای ــد اس ــار جل چه
ــیفته و  ــان ش ــادم: ج ــال های دور افت ــدی س ــای چهارجل ــاد رمان ه ــه ی ــت. ب اس
ژان کریســتف کــه در آن ســال های خیلــی دور مــد شــده بــود و همــه ی جوان هــا 
بااشــتیاق می خواندنــد و پــز خواندنــش را می دادنــد و تنهــا چیــزی کــه هیچ وقــت 
ــی از آن  ــود. ول ــادش ب ــات زی ــداد صفح ــی زد، تع ــی نم ــاره ی آن حرف ــی درب کس
ــداد  ــاب مســابقه می گذاشــتند و تع ــدن کت ــا هــم در خوان ــا ب ســال ها کــه جوان ه
ــدی  ــای ج ــوان مهارت ه ــو به عن ــث و گفت وگ ــوان بح ــده و ت ــای خوانده ش کتاب ه
زندگــی تلقــی می شــد، خیلــی گذشــته بــود. به عــالوه ی اینکــه دیگــر جــوان هــم 

نبــودم.
ــی  ــه دســت گرفتــم. طــرح جلــد و رنــگ آب »از ســر بی حوصلگــی، کتــاب را ب
فیــروزه ای آن و تصویــر زنــی تیــره در ایــن زمینه ی زیبا را دوســت داشــتم. تابه حال، 
از النــا فرانتــه چیــزی نخوانــده بــودم و حتــی نامــش را نیــز نشــنیده بــودم. مترجــم 
فریــده گوینــده بــود. از ایــن مترجــم هــم تابه حــال چیــزی نخوانــده بــودم. پــس، 
ــه  ــروع ب ــتم، ش ــناخته داش ــای ناش ــه حیطه ه ــی در ورود ب ــد طوالی ــه ی ازآنجاک
خوانــدن کتــاب کــردم. تــا چنــد ده صفحــه ی اول بــه نظــرم رســید شــخصیت های 
ــی مشــابه هــم کــه  ــن اســم های ایتالیای ــا ای ــن داســتان هســتند و ب ــادی در ای زی
ــی  ــم ک ــا بفهم ــردم ت ــاره برگ ــوم دوب ــور می ش ــد و مجب ــادم نمی مان ــه ی ــاً ب عمدت
بــه کــی بــود، بایــد ســخت باشــد؛ ولــی تصمیــم گرفتــم بــر شــخصیت های اصلــی 

تمرکــز کنــم و پشــتکار همیشــگی ام را بــرای ادامــه ی کار بــه کار گیــرم.
»داســتان در یــک محلــه ی فقیرنشــین در ســال های پــس از جنــگ جهانــی دوم 
ــه ی  ــد. ترجم ــا رخ می ده ــل ایتالی ــالدی در ناپ ــصت می ــاه و ش ــای پنج در دهه ه
ــن  ــه ای ــخیص داد ک ــد تش ــه نمی ش ــود و به هیچ وج ــی ب ــیار روان و عال ــر بس اث
ــه  ــود؛ به طوری ک ــذاب ب ــیار ج ــز بس ــی نی ــر فارس ــت و نث ــده اس ــی ترجمه ش کتاب
نمی توانســتم کتــاب را رهــا کنــم و بــه کارهــای دیگــر بپــردازم. بــا عجلــه کارهــای 
ــه کتــاب برمی گشــتم و حتــی ترجیــح مــی دادم  ضــروری ام را انجــام مــی دادم و ب
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ــه  ــرم و ب ــی را نپذی ــای تفریح ــا برنامه ه ــدار ی ــام دی ــرای انج ــنهادی ب ــچ پیش هی
ــان  ــم رم ــردم بتوان ــان نمی ک ــد گم ــه نمان ــه، ناگفت ــم. البت ــه ده ــم ادام خواندن
ســیصدصفحه ای را تــا آخــر دنبــال کنــم. نه تنهــا ایــن ســیصد صفحــه را خوانــدم 
کــه بالفاصلــه جلــد دوم آن را کــه چهارصــد صفحــه بــود نیــز، در ادامــه خوانــدم 
ــن لحــاظ  ــه ای ــاً هــم ب ــدم و قطع ــان خوان ــد روز هفتصــد صفحــه رم و ظــرف چن
ــت  ــی انداخ ــم در دوره ی جوان ــای پرحج ــای رمان ه ــاد خواندن ه ــه ی ــرا ب ــه م ک
ــردم،  ــب و شــیوایی آن ب ــی مطال ــر و روان ــدن اث و هــم به دلیــل لذتــی کــه از خوان

ــرد.« ــش ک ــنی لذت بخ ــال را به روش ــالت آور امس ــالت کس تعطی

رد ما بر تن زمان می ماند
ــایت های  ــار س ــد. از اخب ــاز می کن ــش را ب ــه ی ایمیل های ــر صفح ــم دکت خان
ــور  ــم عب ــفر ه ــخ و س ــه تاری ــوط ب ــات مرب ــات صفح ــذرد. از تبلیغ ــف می گ مختل
می کنــد. چشــمش می ایســتد روی یــک ایمیــل اختصاصــی. نامــه را بــاز می کنــد. 

ــرای کتــاب تجــار تشــکر کــرده اســت.  خانمــی از خراســان ایمیــل زده و ب
چنــد وقــت قبــل هــم کســی از بندرعبــاس تمــاس گرفتــه بــود و بابــت ایــن 
ــا کاری کــه پشــت میــزم انجــام دادم،  ــود: »جالــب اســت ب کتــاب تشــکر کــرده ب
ــن آشــنا  ــا م ــا ب ــن کاره ــق ای ــت نمی شناختمشــان، از طری ــه هیچ وق ــی ک آدم های
شــدند. همیــن کــه مثــاًل اتــاق بازرگانــی بــا مــن پــروژه تعریــف کردنــد، ایــن حــس 
را بــه مــن می دهــد کــه باالخــره اثــر کار و تالشــم مشــخص اســت و مهــم نیســت 
در زمــان حــال خواننــده اش کــم باشــد. مهــم ایــن اســت کــه اثــر داشــته اســت و 

ــد.« ــخ باقــی می مان ــرای تاری ــرش ب اث
ــت  ــا نیاب ــود، نه تنه ــس ب ــوذ مجل ــار آگاه و پرنف ــه از تج ــز ک ــرب نی »امین الض
ریاســت مجلــس را بــه عهــده داشــت کــه در زمــره ی کســانی بــود کــه برای نوشــتن 
متمــم قانــون اساســی انتخــاب شــد و در کمیســیون های گوناگــون مجلــس حضــور 
داشــت. وی در یکــی از نطق هــای خــود در مجلــس بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد 
کــه ‘مجلــس بایــد فقــط نظــارت در اعمــال وزرا داشــته باشــد، نــه خــودش محاکمه 
ــه را گوشــزد کــرد.  ــه و مقنن ــوه ی مجری ــف ق ــد.’ وی به درســتی تفکیــک وظای کن
ــروطه  ــدار مش ــام قانون م ــتی از نظ ــه درک درس ــس ب ــار در مجل ــدگان تج نماین
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دســت یافتــه بودنــد. وکیل التجــار نیــز کــه از نماینــدگان فعــال دوره ی اول مجلــس 
ــراد  ــف اف ــف و تکالی ــودن وظای ــخص ب ــور را نامش ــاش های کش ــت اغتش ــود، عل ب
دانســت و معتقــد بــود: ‘قانــون اساســی حــدود ســلطنت را معیــن می کنــد و از آن 
ــوم می گــردد.’ از ایــن نمونه هــا مشــخص می شــود  حــدود وزرا و وکالی ملــت معل
کــه نماینــدگان تجــار بــه فهــم مشــترکی از نظــم، قانون خواهــی و لــزوم تفکیــک 

قــوا بــرای ســاماندهی امــور و اســتقرار امنیــت دســت یافتــه بودنــد.
ــور  ــدی در ام ــود ضابطه من ــی و نب ــی، بی قانون ــار، ناامن ــی تج ــرایط بحران »ش
اقتصــادی کــه بــا هجــوم ســرمایه های بیگانــه تشــدید شــد، آنــان را بــه مشــارکت 
فعــال در جنبــش مشــروطیت کشــاند. فعالیــت آنــان در اســتقرار نظــام مشــروطیت 
کــه نظامــی قانونمنــد و مــدرن بــود، حضــور فعــال در انتخابــات و مجلــس به عنــوان 
لــزوم مشــارکت سیاســی در امــور و حضــور فعاالنــه ی تجــار در مجلــس اول حاکــی 

از اهمیــت ایــن موضــوع بــرای تجــار بــود.
»مشــارکت تجــار در تنظیــم قانــون اساســی و متمــم آن کــه بــر احتــرام بــه حق 
مالکیــت و تعییــن ضوابطــی قانونــی بــرای مصــادره ی امــالک و امــوال افــراد تأکیــد 
داشــت، از نمونه هــای درخــور توجــه اســت. طــرح اصــالح محاکمــات و وضعیــت 
قضایــی کشــور نیــز از مــواردی بــود کــه در متمــم قانــون اساســی اشــاره هایی بــه 
ــه آن  ــس اول ب ــار در مجل ــدگان تج ــه نماین ــواردی ک ــا و م ــود. نطق ه ــده ب آن ش
اشــاره کردنــد، حاکــی از آگاهــی و حرکــت هدفمنــد آن هــا در ایــن مســیر اســت. 
ــا ســال های  امــا شــرایط نامســاعد اجتماعی سیاســی امــکان تحقــق کامــل آن را ت

بعــد بــه تعویــق انداخــت.«

دوست قدیمی: تاریخ!
»تاریــخ بــه مــا شــناختی می دهــد کــه مواجهه مــان را بــا دنیــای کنونــی بهتــر 
می کنــد. تاریــخ قطعــاً مثــل فیزیــک و شــیمی صــد درصــد نمی توانــد اتفاق هــا را 
پیش بینــی کنــد؛ چــون جامعــه متغیرهــا و ابعــاد تغییرپذیــر زیــادی دارد و دائــم در 
حــال تغییــر اســت؛ ولــی شــناخت گذشــته طمأنینــه می دهــد، تحمــل می دهــد و 
ــرای  ــا آن هــا ب ــا خیلــی از پدیده هایــی کــه رویارویــی ب باعــث می شــود مواجهــه ب
مــا عجیــب یــا ســخت اســت، برایمــان آســان تر بشــود. مــا در تاریــخ یــا حواشــی 
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ــم و  ــا را می خوانی ــواع مصیبت ه ــا ان ــع آن ه ــی و به تب ــای اجتماع جنــگ و بحران ه
بــا آن هــا مواجــه می شــویم و همیــن تــاب آوری مــا را در برابــر مســائل روز بیشــتر 
می کنــد. یــا مثــاًل بــا بررســی رونــد جامعــه ی ایــران در تحــوالت قاجاریــه و تمایــل 
ــه قاعده منــدی نظــام اجتماعــی پــی می بریــم.«  ــه نوگرایــی جامعــه، به نوعــی ب ب

ــروه ارشــد  ــه در نخســتین گ ــی فارســانی، کســی ک ــر ســهیال تراب ــم دکت خان
رشــته تاریــخ دانشــگاه فردوســی مشــهد و نخســتین گــروه دکتــری همیــن رشــته 
در دانشــگاه شــهید بهشــتی پذیرفتــه شــد و او کــه نخســتین فارغ التحصیــل دوره 
ــل دوره  ــوی فارغ التحصی ــتین بان ــت و نخس ــانی اس ــوم انس ــگاه عل ــد پژوهش ارش
دکتــرای رشــته ی تاریــخ دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــرای آخریــن بــار مقالــه اش را 
مــرور کــرد. وقتــی از ارســال آن مطمئــن شــد، بــه پشــتی صندلــی تکیــه داد و بــه 
ایــن فکــر کــرد کــه بهتــر اســت یکــی دو ماهــی موضــوع مطالعاتــی انتخــاب نکنــد. 
بــه جاهایــی کــه ندیــده بــود، فکــر کــرد. بــه ســفرهایی که نرفتــه بــود. تصاویــری را 
کــه از تمامــی ســفرهای زندگــی اش داشــت، در ســر دوره کــرد و تــا تهیــه ی بلیــط، 

رمانــی در دســت گرفــت و آرام بــه جهــان داســتان ســفر کــرد.

منابع
ــی فارســانی، ســهیال )1۳۸۸(، »نخســتین تکاپوهــای تجــار ســرمایه دار در عصــر مشــروطه در  تراب

ــا44. ــار، ص۲۷ت ــخ، س4، ش14، به ــون«، پژوهشــنامه ی تاری اســتقرار قان
ــان عصــر قاجــار: فردیــت جهــان ســنت و گــذار از  ترابــی فارســانی، ســهیال )1۳۸۸(، »تکاپــوی زن

ــا۲۲. ــی۷۷(، تابســتان، ص1ت ــران، س1۹، ش۲ )پیاپ ــخ اســالم و ای آن«، تاری
ــران :  ــوی، ت ه  ــا پهل ــروطیت ت ــران از مش ــدارس دخت ــنادی از م ــهیال )1۳۷۸(، اس ــانی، س ــی فارس تراب

اســ ن اد. پ ژوه شــ ک ده ی   ای ــران ،  م ل ــی   اســ ن اد  ســ ازم ان  

بانوی نخستین ها
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فصل سوم
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داستان زندگی کامران شیردل،
کارگردان و مستندساز

نویسنده: نرگس فتحی





مادر ایلیاتی
مــادر ردیــف کت ودامن هــا و پالتــو پوســت ها و پیراهن هــای زردوز را ورق 
زد تــا رســید بــه لبــاس بختیــاری و لحظاتــی بعــد صــدای ُســم اســبش کارگــر و 
ــزرگ، کامــران و یکــی  ــم«، همســر شــیردل ب ســرکارگر را باخبــر کــرد کــه »خان
ــید  ــق تخت جمش ــه اف ــت و ب ــرده اس ــوار ک ــب س ــت اس ــا را پش ــر از بچه ه دیگ
ــی اش  ــار ایلیات ــا تخت جمشــید راهــی نبــود. زْن تب ــد. از مرودشــت ت تاخــت می زن
را فرامــوش نکــرده بــود. بچه هــا هــم نبایــد تاریــخ را از خاطــر می بردنــد. شــیرهای 

ســنگی شــاهد بــازی کودکانــه ی فرزنــدان آقــای شــیردل بودنــد.

تولد در میاندوآب
ــی  ــی زد، ول ــه شــیرینی م ــا ب ــم لب ه ــم فشــرد. طع ــش را روی ه ــدر لب های پ
خلــق رئیــس کارخانــه تلــخ بــود. نامــه ای از پایتخــت آمــده بــود کــه بــه مزاجــش 
ــد،  ــه کن ــتورات واصل ــال دس ــه ح ــری ب ــه فک ــرای اینک ــود. ب ــاده ب ــازگار نیفت س
راه افتــاده بــود در ســوله ها و بــرای کارگرهــا خرده فرمایــش صــادر می کــرد. 
امرونهی هایــش شــبیه رضاخــان رعشــه بــر تــن کارگر هــا می انداخــت، ولــی تمــام 
ــه  ــش برایشــان می ســوخت. چــرخ کارخان ــاً دل ــد. عمیق ــا بودن ــه اش همان ه دغدغ
بایــد می چرخیــد، هــم بــرای نــان خــوردن این هــا هــم بــرای شــکرین شــدن کام 

ایرانی هــا.
پــدر کامــران بــا اهل وعیــال شــهر بــه شــهر جابه جــا می شــد. کارخانــه داری را 
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خــوب بلــد بــود، او هفــده کارخانــه ی مهــم قنــد را برپــا کــرد. کامــران در میانــدوآب 
بــه دنیــا آمــد. پنــج فرزنــد دیگــر، فراخــور اینکــه در چــه شــهری بودنــد، بــه تبــار 

شــیردل ها اضافــه شــدند.
بچه هایــش در اغلــب روســتاهای ایــران درس خواندنــد. بــا بیشــتِر گویش هــای 
ــون  ــاً همچ ــد و ذات ــن کردن ــه ت ــگ ب ــای رنگارن ــد. لباس ه ــت کردن ــی صحب محل

پــدر، ملــی بــار آمدنــد.

تبعیدگاهی به نام پدر
»شــانس بزرگــم ایــن بــود کــه بــا بچه کارگرهــا بــزرگ شــدم. مــادرم لباس هــای 
مــا را از تنمــان درمــی آورد و تــن بچه کارگرهــا می کــرد. دهــه ی ســی علیــه پــدرم 
ــم  ــا آمده ای ــون م ــود، چ ــه نمی ش ــورید ک ــدر نش ــه پ ــر علی ــردم. اگ ــا ک کودت
ــن در  ــد. م ــان کردن ــه پدرانم ــز آن ک ــم، کاری به ج ــام دهی ــری انج ــه کار دیگ ک
چهارده ســالگی فروشــنده ی روزنامــه ی حــزب تــوده بــودم و پــدرم طــرف دار 

ــودم.« ــدرم ب ــود. بنابرایــن مــن علیــه پ جبهــه ی ملــی  ب
اوایــل دبیرســتان بــود. کامــران روزنامه هــای حــزب تــوده را چپانــده بــود تــه 
کیفــش. کیفــش بــاد کــرده بــود. مشــخص بــود کــه ایــن آمــاس از کتــاب و دفتــر 
ــت.  ــران را فروخ ــیِرپاک خورده ای کام ــدام ش ــت ک ــوم نیس ــت. معل ــه نیس مدرس
ســروکله ی ناظــم مدرســه پیــدا شــد. کار سیاســی را ممنــوع کــرده بودنــد. یکــی 
ناظــم گفــت و یکــی کامــران. ایــن اولیــن بــار نبــود کــه کامــران بــا ناظــم مدرســه 
ــت  ــاال رف ــت. دســتی ب ــاال گرف ــه کار ب ــک دفع ــا ی ــی بعدتره سرشــاخ می شــد، ول
ــن  ــه آخری ــدا ب ــه بی ص ــر مدرس ــد. کالغ پی ــه پیچی ــاط مدرس ــی در حی و صدای
ــورد و  ــد می خ ــه نبای ــورد ک ــیلی خ ــی س ــر زد. کس ــکیده پ ــاخه ی کاج خش ش

ــد. ــه ش ــیردل نواخت ــران ش ــه به دســت کام ــم مدرس ــه ای فروریخــت. ناظ هیمن
»مــن تبعیــد شــدم بــه شــهر شــاهی، همــان شــهری کــه آقــای گلســتان فیلــِم 
ــد، قائم شــهر امــروزی. تبعیــد شــدم پیــش  ــا دوربیــن را آنجــا کار کردن نوشــتن ب
پــدرم. پــدرم می خواســت شــخصاً بــر مــن نظــارت کنــد. شــاهی شــهری بــود کــه 
ــه کنــم. مرکــز  ــا را تجرب مــن آنجــا توانســتم رویدادهــای سیاســی دوره هــای اروپ
ــود. ایــن اتفاق هــا روی مــن بســیار تأثیــر می گذاشــت.  درگیــری چــپ و راســت ب
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دور از خانــواده زیــر نظــر پــدر ســخت گیر، دورانــی را ســپری کــردم و پــدر مراقــب 
ــی کــرد کــه  ــروم، چــون عمویوســف کارهای ــود کــه مــن ســمت کمونیســت ها ن ب
ــرض  ــی معت ــه در نوجوان ــال آنک ــه ح ــال وای ب ــد. به هرح ــت می کش آدم خجال
نشــود و بــدا بــه حــال کســی کــه در ۳۵ســالگی هنــوز از آن حــال بیــرون نیامــده 

باشــد.«
ــال 1۳۳۶  ــد، در س ــد ش ــال 1۳1۸ش. )1۹۳۹م.( متول ــیردل در س ــران ش کام
ــال 1۳41  ــت، در س ــازی پرداخ ــاری و شهرس ــل معم ــه تحصی ــگاه رم ب در دانش
ــته ی  ــی در رش ــجوی ایران ــن دانش ــوان اولی ــب، به عن ــزار داوطل ــد ه ــن چن از بی
کارگردانــی بــه مرکــز تجــارب ســینمایی شــهر رم راه یافــت و در ســال 1۳4۳ در 
ــون فارغ التحصیــل شــد. اولیــن ســاخته ی او  ــی ســینما و تلویزی رشــته ی کارگردان
ــدارس  ــای م ــی فیلم ه ــنواره ی بین الملل ــا« )1۹۶۳( از جش ــاه »آینه ه ــِم کوت فیل
ــوان  ــز به عن ــال نی ــد س ــیردل چن ــت. ش ــزه گرف ــو جای ــان در توکی ــینمایی جه س
مترجــم، مدیــر دوبــالژ و گوینــده در دوبلــه ی فیلم هــای ایتالیایــی بــه زبــان فارســی 

ــت. فعالیت داش

دوبله و استقالل مالی
ــی  ــای ایتالیای ــه ی فیلم ه ــه ی دوبل ــی ای در زمین ــبتاً طوالن ــن دوران نس »م
ــم  ــو، منوچهــر شمســایی، پــدر خان ــان هوشــنگ بهارل در رم کار کــردم. آنجــا آقای
شمســایی، و ایــرج انــور فیلم هــای ایتالیایــی را بــه زبــان فارســی دوبلــه می کردنــد. 
آقــای آلکــس آقابابیــان پایه گــذار اولیــن دوبلــه بــود و ماهــا را قاپیــد. کار کــردم و 
درآمــدی داشــتم و همیــن کــه جیبــم پــر شــد، باعــث شــد بتوانــم َعلَــم مخالفــت 

بــردارم و از معمــاری بیایــم بیــرون و بــروم دنبــال ســینما.«

اولین کار حرفه ای در سینما
ــل در مدرســه ی  ــب تحصی ــزار داوطل ــا ســه ه ــن دو ی ــده از بی ــر برگزی ــه نف نُ
ــینما را  ــون س ــتند فن ــک کالس داش ــان در ی ــاط جه ــی نق ــینمایی رم، از اقص س
ــان انگلیســی را خــوب می دانســتند؛  ــر زب ــر، دو نف ــه نف ــن نُ ــد. از ای ــاد می گرفتن ی
بقیــه یــا بلــد نبودنــد یــا ایتالیایــی بودنــد. ایتالیایی هــا هــم از ســر غــرور و تنبلــی 
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می گوینــد دیگــران زبــان آن هــا را یــاد بگیرنــد. ایــن شــد کــه شــیردل و آن یکــی 
را بردنــد بــرای دیلماجــی.

ــرو از دانشــجویان  ــا ســه نی ــد ســاالنه دو ی ــای ســینمایی متعهــد بودن پروژه ه
ــودن، جــزو  ــی و درس خــوان ب ــه زبان دان ــا ب ــران شــیردل بن ــد. کام مدرســه بگیرن
ــاز  ــان ب ــده ی جه ــای شناخته ش ــه ی کارگردان ه ــه صحن ــش ب ــد و راه ــا ش این ه

شــد.
»به دلیــل زبان دانــی راهــم بــه ســر صحنــه ی فیلــم جــان هوســتون بــاز شــد. 
ــود. بازیگــران  ــم واقعــاً زننــده ب ــدم کــه برای منتهــا رفتارهایــی ســر صحنــه می دی
ــن آنجــا یکــی  ــود. م ــب ب ــه عجی ــد ک ــی می کردن ــی داشــتند و رفتارهای تقاضاهای
ــارده  ــم چه ــا پول ــد. ب ــم می دادن ــی ه ــول خوب ــردان شــدم. پ از دســتیارهای کارگ
صنــدوق کتــاب و موســیقی خریــدم و بعدهــا آن را بــا خــودم بــه ایــران آوردم و زود 

از آن فضــای دســتیاری بیــرون آمــدم.«
ــه  ــل« ب ــم »انجی ــم عظی ــینمایی اش در فیل ــالت س ــان تحصی ــیردل در پای ش
ــهرک  ــه ش ــا ازجمل ــف ایتالی ــاط مختل ــه در نق ــتون، ک ــان هوس ــی ج کارگردان
ــاز  ــردان آغ ــوان دســتیار کارگ ــرداری شــد، به عن ــا )رم( فیلم ب ســینمایی چینه چیت

ــرد. ــه کار ک ب

داستان دیدار با بزرگان سینما
»جــان هوســتون! او یکــی از آدم هــای بســیار مشــهور هالیــوود بود. مــا بچه هایی 
ــه  ــم ک ــدری خوش شانس ــن به ق ــم. م ــینما می رفتی ــه زار س ــوی الل ــه ت ــم ک بودی
ــم،  ــکرگزاری می کن ــه ازش ش ــت، بس ک ــده اس ــته ش ــن خس ــت م ــدا از دس خ

ــم و عصایــی کــه دســتم گرفتــه ام.« به رغــم ایــن حــال جســمانی االن
پــدرش آدم رضاشــاهی تکنوکــرات و تحصیل کــرده و ملــی بــود. او معتقــد بــود 
ــد.  ــه درد ایــران بخورن ــا ب ــا مهنــدس ت بچه هایــش همــه بایــد یــا دکتــر بشــوند ی
کامــران شــیردل هــم ابتــدا رفــت مهنــدس معمــار شــود، ولــی عشــق ســینما کار 

خــودش را کــرد.
ــه  ــی پذیرفت ــن ایران ــوان اولی ــب دادم و به عن ــب و غری ــوری عجی ــم کنک »رفت
ــه بیمارســتان  ــه شــوک شــدم و کارم ب ــاورم نمی شــد ک ــدر ب شــدم. خــودم این ق
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کشــید.«
کامــران در تهــران داشــت بــه مدرســه ی معمــاری می رفــت کــه در مدرســه ی 
ســینمایی رم پذیرفتــه شــد. معمــاری را، خــالف میــل پــدر، رهــا کــرد و ســینما 
ــدن  ــرد. در طــول دوره ی تحصیــالت ســینمایی اش، آن معمــاری خوان را شــروع ک
ــرد و  ــروع ک ــه را ش ــل در آن مدرس ــت و تحصی ــا رف ــه ایتالی ــد. او ب ــه کارش آم ب
ــه اســتادان او  ــه رو شــد. ازجمل ــه دور از کلیشــه روب ــی ب ــازه و تعاریف ــای ت ــا دنی ب
ــو  ــر پائول ــلینی، پی ــو روس ــی، روبرت ــزاره زاواتین ــون چ ــی همچ ــوان از بزرگان می ت
ــو  ــوروو، ویتوری ــو پونته ک ــی، فرانچســکو رزی، جیل ــو آنتونیون ــی، میکل آنجل پازولین

ــام بــرد. دســیکا و... ن
ــا،  ــروف ایتالی ــینمایی مع ــهر س ــتند. ش ــد نیس ــم ب ــا ه ــت ها آن قدر ه »فاشیس
ــم.  ــش می کنی ــه اش لعنت ــا هم ــاال م ــت. ح ــاخته اس ــیلینی س ــا را موس چینه چیت

ــد.« ــاخته ش ــت ها س ــت فاشیس ــم به دس ــینمایی رم ه ــه ی س مدرس

برتولوچی
ــا  ــده از هواپیم ــگ درس خوان ــود، ســال 1۳44. جــوان فرن ــی ب زمســتان پربرف
پیــاده شــد. ســوز ســرما گونه هــای گلگونــش را ســرخ تر کــرد و در بیــخ گوشــش 
گفــت مراقــب باشــد. کامــران شــال گردن همیشــگی اش را محکم تــر کــرد و 
به ســمت قلــب تهــران حرکــت کــرد. مســافر از پــس هفــده ســال دوری برگشــته 

ــد. ــر کن ــز تغیی ــرای اینکــه همه چی ــادی اســت ب ــان زی ــده ســال زم ــود. هف ب
»هفتــه ی اول کــه رســیدم ایــران، نوشــتن مقاالتــم را شــروع کــردم. بزرگداشــت 
ــود. روزنامــه ی ســینما ۵۳ را راه انداختیــم. آن موقــع هژیــر داریــوش  آنتونیونــی ب
ــای  ــام آق ــه ن ــه شــروع کــردم. کســی ب ــود. بســیار فعاالن ــات ب ــد حی ــوز در قی هن
کاروزه از انجمــن فرهنگــی ایران ـ ایتالیــا از ســفارت ایتالیــا تمــاس گرفــت و رفتــم 
ــردم.  ــات ک ــینمایی رم او را مالق ــکده ی س ــل دانش ــن فارغ التحصی ــوان اولی به عن
ایشــان مــن را بــه آقــای فارینــون معرفــی کــرد و او هــم ازطــرف شــرکت ایتالیایــی 
ــن  ــا م ــب ب ــان ش ــور، هم ــارج از کش ــت در خ ــاف نف ــرکت اکتش ــا، ش مینراری
قــرارداد بســت کــه در کوه هــای بختیــاری از چاه هــای نفتــی کــه آن هــا داشــتند 
می ســاختند مســتند بســازم. خاطــرم هســت در میــدان ونــک کافــه ای بــود و آنجــا 

نور، صدا، حرکت
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همدیگــر را مالقــات کردیــم. مــن گفتــم کار مســتند بلــد نیســتم. آقــای فارینــون 
گفــت کــه هرکــس از ایتالیــا برگــردد، کار مســتند بلــد اســت. مــن را متقاعــد کــرد 

ــم.« ــد کنی ــم در موقعیــت چاه هــا و ازشــان بازدی کــه بروی
ــا هــزار اصــرار کارگــردان جــوان را متقاعــد کــرد کــه کار را  ــای فارینــون ب آق
ــت  ــادرش گف ــت، م ــه بازگش ــه خان ــران ب ــی کام ــد، وقت ــی دو روز بع ــرد. یک بپذی
ــد  ــران تمــاس گرفــت. دی ــی پیغــام گذاشــته اســت کــه تمــاس بگیــری. کام فالن
کلمه هایــش معذب انــد، دارنــد در هــم می پیچنــد. گویــی یــک جــای کار 
ــپار خیابــان درختــی شــد، نزدیــک  ــت و رهس می لنگیــد. آدرس دفتــر را گرف

ــریعتی. ــان ش خیاب
ــم  ــه ه ــتانش را ب ــم دس ــاز ه ــی ب ــاف نفت ــرکت اکتش ــط ش ــئول و راب مس
می ســایید. کامــران َخالصــش کــرد. گفــت: »چیــزی پیــش آمــده اســت؟« 
فارینــون این طــور گفــت: »درســت هم زمــان بــا صحبــت مــا، شــرکت مــادر مــا در 
ــد.« ــران می آی ــه ای ــردا شــب دارد ب ــد کــه ف ــی صحبــت کردن ــا کارگردان میــالن ب

ــد  ــم االن بای ــاً نمی دان ــن واقع ــت: »م ــتیصال گف ــرمندگی و اس ــان ش ــا هم ب
ــت:  ــردان را پرســید. او گف ــام کارگ ــران ن ــم.« کام ــن شــرایط چــی کار کن ــوی ای ت

ــی!« ــاردو برتولوچ »برن
»گفتــم: ئــه، او کــه دوســت مــن اســت. مــا هم محلــه و هم بــازی و هم مدرســه ای 
ــه برتولوچــی واگــذار شــود. گویــا دو  بودیــم و به آســانی موافقــت کــردم کــه کار ب
فیلــم سیاه وســفید برتولوچــی کــه زیــر نظــر پازولینــی ســاخته شــده بــود، خــوب 
ــار  ــردان را کن ــن کارگ ــا ای ــش، ایتالیایی ه ــم محبوبیت ــود و به رغ ــه ب ــروش نرفت ف
گذاشــته بودنــد. بــرای همیــن آمــد ایــران کــه از فضایــی کــه در اطرافــش بــود هــم 
فاصلــه بگیــرد. برتولوچــی کارش را بلــد بــود. زیــر نظــر پازولینــی کار کــرده بــود. 

خانــواده ی سرشناســی هــم داشــت. پــدر برنــاردو ملک الشــعرای ایتالیــا بــود.«
بعــد از اســتقرار برتولوچــی در هتلــی در خیابــان انقــالب فعلی، گشــت وگذار های 

ایــن دو دوســت قدیمــی بــا یکدیگر آغاز شــد.
ــد.  ــروع ش ــران ش ــای ته ــی در خیابان ه ــن و برتولوچ ــبانه ی م ــردش ش »گ
مــن بــه چنــد نقطــه ی شــاخص شــهر پــی بــردم. رســیدیم بــه جنــوب شــهر. بــه 
کوره پزخانه هایــی کــه از بــرف پارســال هنــوز غــرق در گل والی و فقــر بــود. اشــک 
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ــی داد.  ــزه م ــان انگی ــرای کار بهم ــم ب ــدیم ه ــن می ش ــم غمگی ــد. ه ــا درمی آم م
چــون به هرحــال مــا شــاگردهای پازولینــی بودیــم و او کســی بــود کــه دســت مــا را 
ــاز می کــرد. مــن هروقــت  ــرد و چشــم مــا را ب ــه جنــوب شــهر می بُ می گرفــت و ب
ــن ســؤال پاســخ بدهــم  ــه ای ــه ب کار می ســاختم، خــودم را متعهــد می دانســتم ک
کــه اگــر اســتادم اینجــا بــود، دربــاره ی ایــن کار چــی می گفــت. مثــاًل اگــر خانــم 
رزا داد ایــن کار را می دیــد، قبــول می کــرد یــا نــه یــا آقــای پازولینــی بــه همیــن 
ترتیــب. خــب مــا بــر طبــق قســم نامه ی بقراطــی یــاد گرفتــه بودیــم بــه واقعیــت و 
بــه حقیقــت بپردازیــم، به رغــم هــر مســئله ای کــه پیــش بیایــد. مــن زود فهمیــدم 
کــه در کشــورهای عقب مانــده بــرای رســیدن بــه حقیقــت بایــد دروغ گفــت و ایــن 

ــم.« ــا کــی؟ نمی دان ادامــه خواهــد داشــت. ت

از مدرسه ی سینمایی در رم تا وزارت فرهنگ و هنر در تهران
روزگاری کــه کامــران در ایتالیــا بــود، با نقاشــان نشســت و برخاســت داشــت. به 
ــا ارمنــی خوش ســیمایی  ــت. آنجــا ب ــاش هــم می رف ــدم نق ــای وزیری مق ــزل آق من
آشــنا شــد بــه نــام موزیکولــوگ و او برایــش از وزارت فرهنــگ و هنــر ایــران گفتــه 

بــود و شــماره اش را داده بــود کــه هروقــت آمــد ایــران، بــه آن هــا ســری بزنــد.
»در همــان زمــان، بازدیــدی داشــتم از اداره کل هنرهــای زیبــای ســابق، همــان 
وزارت فرهنــگ و هنــر. شــوهرخواهِر شــاه وزیــِر وزارت فرهنــگ و هنــر بــود. گویــا 
ــد.  ــم درآمدن ــه ازدواج ه ــداً ب ــه بع ــوده اســت ک ــوی ب ــون شــمس پهل ــم ویول معل
خالصــه کل وزارتخانــه را نشــانمان دادنــد. مــرداد یــا شــهریور ســال 1۳44 بــود. از 
آن همــه امکانــات وزارتخانــه حیــرت کــردم. چــه معمــاری وزینــی هــم داشــت بــا 

ــو.« ــت نخورده و ن ــای دس ــر از دوربین ه ــای پ انباره
چنــد فیلــم هــم بــه نمایــش گذاشــتند، مثــل فیلــم گلــی مقــدس آقــای هژیــر 
ــرای شــیردل  داریــوش و ریتــم طیــاب و در ایــن نمونه هــا تکنیــک خــوب فنــی ب
ــه  ــد ک ــواری بردن ــه البرات ــید. او را ب ــوار پرس ــون البرات ــود. از چندوچ ــمگیر ب چش
ــر  ــد اکب ــی مانن ــاگردان خوب ــد ش ــد و توانســته بودن ــوی ها اداره اش می کردن فرانس

عالمــی تربیــت کننــد.
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این نامه محرمانه است
ــن  ــود. از چندی ــر ب ــگ و هن ــرای وزارت فرهن ــی ب ــت. روز مهم ــدی گذش چن
ــی کــه هســت چــه  ــن تجهیزات ــا ای ــد ب ــا ببینن ــد ت کارگــردان دعــوت کــرده بودن
می شــود کــرد. بایــد فیلــم ســاخته می شــد، شــاید بــه روش انگلیســی ها. از 
ــار روز و دســتاوردهای شــاه فیلم هــای چنددقیقــه ای ســاخته می شــد و قبــل  اخب
از شــروع فیلــم در ســینماها پخــش می شــد. از تحصیل کرده هــای قبــل از شــیردل، 
هژیــر داریــوش، آقــای طیــاب، احمــد فاروقــی )نــوه ی احمدشــاه( و چنــد نفــری از 
ــود کــه امریکایی هــا در  ــد. ســیراکیوس مدرســه ای ب دانشــجویان ســیراکیوس بودن

ــد. ــردان می پرداختن ــت کارگ ــه تربی آن ب
آن وقت هــا وزارت فرهنــگ و هنــر تــازه تأســیس شــده بــود. یــک روز از ســوی 
ــم و عکــس  ــد فیل ــه اداره  کل تولی ــران« طرحــی دســت نویس ب ــان ای »ســازمان زن
ایــن وزارتخانــه رســید کــه شــامل ســفارش ســاخت چنــد فیلــم دربــاره ی مســائل 
ــه  ــی ک ــود، سفارش ــران ب ــام ته ــای بدن ــی محله ه ــدان و برخ ــهر، زن ــوب ش جن

ــرد. ــیردل را متحــول ک ــی ش ــی زندگ ــا به نوع ــورِی آن ه ــه ی موضــوع مح مطالع
ــنبه  ــت: ‘پنجش ــگ زد گف ــود. زن ــی ب ــی صدوق ــم منش ــی خان ــام خانوادگ »ن
جلســه برگــزار می شــود، شــما هــم بیاییــد.’ آقــای پهلبــد و هوشــنگ شــفتی هــم 
بودنــد. در بــاز شــد و آقــای شــاهرخ گلســتان، بــرادر آقــای ابراهیــم گلســتان، وارد 
ــرف  ــت. ازط ــت داش ــه ای در دس ــود. نام ــاده ب ــرداری اش فوق الع ــد. کار فیلم ب ش
ســازمان زنــان ایــران بــه وزارت فرهنــگ و هنــر طرحــی آورده بــود. ســازمان زنــان 
متعلــق بــه خواهــِر شــاه، اشــرف، بــود. اشــرف خواســته بــود بــرای ســازمان زنــان 

دربــاره ی شــهر نــو و جنــوب شــهر فیلــم ســاخته بشــود.«
ــود کــه حــق نظــر  ــودن، گویــی شــیردل آخریــن کســی ب ــر ب به دلیــل جوان ت
ــوش،  ــان شــفتی، داری ــی آقای ــا یعن ــک از قدیمی تره ــه هری ــت ب دادن داشــت. نوب
فاروقــی و دیگــران کــه می رســید، دل کارگــردان پرســودا می لرزیــد. نکنــد 
ــود کــه  ــه ب ــاد گرفت ــد. شــاگرد پازولینــی ی ــر از مــن بردارن کوره پزخانه هــا را زودت

بــه فقــرا توجــه کنــد.
ــران  ــم. نگ ــول می کن ــوم، ه ــی می ش ــی عصب ــد. وقت ــم می لرزی ــت و پای »دس
ــد. هرچنــد  ــرای مــن باقــی نمان ــر از مــن ایــن کار را بقاپــد و ب ــودم کســی زودت ب
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ــا کمــال میــل قبــول  ــد و مــن ب ــی طــرح را رد کردن ــه دالیل ــا ب آن هــا هریــک بن
کــردم. ذاتــاً ســریع کار انجــام می دهــم و توقــف نــدارم. از فردایــش محــل کار مــن 
ــد. در  ــل ش ــی، منتق ــر فعل ــی تی ــان س ــابق، خیاب ــلطنه ی س ــان قوام الس ــه خیاب ب

ــان.« ــه ســازمان زن واقــع، محــل کارم از وزارت فرهنــگ و هنــر رفــت ب
ــای  ــد درس ه ــا بتوان ــار شــیردل گذاشــته شــد ت ــاب در اختی ــت ن ــن موقعی ای
ــر  ــه به خاط ــانی ک ــد، کس ــس بده ــازی ُرم را پ ــکده ی فیلم س ــتادانش در دانش اس
اعتقــاد بــه آنچــه بایــد بیــان کننــد، حتــی جــان و زندگــی خــود را نیــز بــه خطــر 

می انداختنــد.
»مــن و برتولوچــی شــاگردهای پازولینــی بودیــم. او چشــم مــا را بــاز کــرد. مــا 
را بــا خــودش بــه محــالت پســت می بـُـرد، طــوری کــه پلیــس هــم بــا مــا می آمــد. 
پازولینــی خــودش اهــل چنیــن محله هایــی بــود. مــن بــا دیــدن کوچه هــای شــهر 
ــا  ــودم، ‘نوشــتن ب ــو لرزیــدم. ســبک کار مــن، کــه در دوران تحصیــل آموختــه ب ن
دوربیــن’ بــود و ازآنجاکــه حــدس مــی زدم ســاخت فیلم هــای پیشــنهادی بــه زودی 
بــا دشــواری ها و موانعــی روبــه رو خواهــد شــد، خیلــی ســریع و بــه همیــن شــیوه 
ســاخت آن هــا را شــروع کــردم. بــرای ســاخت ‘ندامتــگاه’ کــه البتــه فیلــِم دِل مــن 
نبــود، قــدم بــه زندانــی گذاشــتم کــه تمیــز و کنترل شــده بــود و بــه همیــن خاطــر 
نمی شــد واقعیــت را در آن پیــدا کــرد، امــا وقتــی بــه محلــه ای بدنــام رفتــم، فضــا 
متفــاوت بــود. البتــه قبــل از همــه ی این هــا بــرای اینکــه کارم را شــروع کنــم، اول 

ــد امتحــان می شــدم.« بای

دوربینت را آتش کن برای نقره کاری و کوره پزخانه
چمــدان عالیــق کامــران شــیردل پر اســت از هنرهــای مختلــف: صنایع دســتی، 
ــِر آن  ــگ و هن ــه وزارت فرهن ــرای اینک ــینما. ب ــه س ــی و البت ــازی، نقاش مجسمه س
زمــان بدانــد این همــه درس خوانــدن و از فرنــگ برگشــتن ثمــری هــم داشــته یــا 

نــه، کامــران شــیردل را روانــه ی ســاخت یــک مســتند بی حاشــیه کردنــد.
»بــا هوشــنگ بهارلــو رفتیــم و ‘بــوم ســیمین’ را در تهــران و اصفهــان و شــیراز 
ــه ی  ــود. تجرب ــره کاری ب ــر نق ــاره ی هن ــت. درب ــادی نداش ــه ی انتق ــاختیم. جنب س
ــد  ــاال می توانی ــد: ‘ح ــد از آن گفتن ــد و بع ــع ش ــول واق ــی مقب ــود. خیل ــی ب خوب
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کارتــان را شــروع کنیــد.’ بعــد از مدتــی در ده الملنــگ ‘اون شــب کــه بــارون اومــد’ 
را ســاختم کــه باعــث شــد اخراجــم کننــد.«

شهر نو، قلعه، ندامتگاه
ــان  ــازمان زن ــه در س ــه را ک ــرده ی فرانس ــوان تحصیل ک ــیردل بان ــران ش کام
ــا و پاســبان  ــوب شــهر. خانم ه ــد از جن ــرای بازدی ــرد ب ــه خــط ک ــد ب شــاغل بودن
ــخ  ــان را بی ــو پوستش ــر پالت ــا پ ــد. خانم ه ــوز می آم ــدند. س ــاده ش ــین پی از ماش
ــی  ــای زنان ــه و تابه ت ــای زهواردررفت ــه چادره ــمی ب ــیدند و زیرچش ــان کش گوشش
ــد.  ــگاه کردن ــد، ن ــا زل زده بودن ــه آن ه ــمی ب ــان چهارچش ــت خیاب ــه آن دس ک

ــم.  ــن ســمت بروی ــت: از ای ــبان گف پاس
ــان  ــازمان زن ــوان س ــاورم. بان ــازی دربی ــد ایتالیایی ب ــدم بای ــی زود فهمی »خیل
ــرای نیامــدن منتظــر  ــه جنــوب شــهر خوششــان نمی آمــد. ب اصــاًل از آمدورفــت ب
ــود.  ــط دســت وپاگیر ب ــی نداشــت. فق ــم منفعت ــد. حضــور پاســبان ه ــارف بودن تع
ــر  ــود فیلــم در ژان پولــی گذاشــتم در جیــب پاســبان و او هــم دیگــر نیامــد. بنــا ب
ــی  ــان زندان ــرای زن ــران ب ــان ای ــری باشــد و در مــدح فعالیت هــای ســازمان زن خب

ــود.« ــده ب ــزی ش برنامه ری
ــا  ــه او کار مهــم نمــی داد، ولــی شــیردل ب ــود و کســی ب مازیــار پرتــو تــوده ای ب
او بــه توافــق رســید: »چنــد تــا نمونــه کار دیــدم و خیلــی زود گــروه خــودم را پیــدا 
کــردم. بــا ایــن آدم هــا در عــرض ســه روز ‘ندامتــگاه’ را ســاختیم. در حــد امکانــات 
دوربیــن بــه زنــدان می رفــت. مقولــه ی دوربیــن روی دســت و فیکس فریــم و تبدیــل 
عکــس بــه فیلــم را خــودم پیــدا کــردم. از کســی یــاد نگرفتــم، چــون برایــم خیلــی 
مهــم بــود کــه در فیلم هایــم زبــان شــخصی خــودم را داشــته باشــم. هنرمنــد بایــد 
زبــان شــخصی خــودش را داشــته باشــد تــا بتوانــد زبــان نوینــی در هنــر پیــدا کنــد.«

شــیردل صبح هــا می رفــت شــهر نــو، عصــر می رفــت جنــوب شــهر. از 
ــی، از  ــه ی خون فروش ــت، از صحن ــم می گرف ــوش فیل ــدان ش ــای می کوره پزخانه ه
ــا شــتاب هرچقــدر می توانســت تصویــر می گرفــت،  داالن هــای گــرم آجرپــزی. او ب
چــون می دانســت بــه زودی دیگــر نخواهنــد گذاشــت بــه ایــن شــیوه ادامــه دهــد. 
ــده  ــی داد کم وبیــش دی ــه م ــه وزارتخان ــور ب ــرای ظه ــه ب ــی ک ــا اینکــه نگاتیوهای ت
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ــد. ــه راه افتــاد و ســاواک کامــران شــیردل را فراخوان شــد و در راهروهــا پچ پچــه ب
»یکــی از کســانی کــه پیــدا کــردم منصــور یــزدی بــود. از قبــل می شــناختمش. 
ــوب شــهر  ــی فضــای جن ــود. وقت ــود. آدم سیاســی ای ب ــده ب ــان درس خوان در آلم
ــردن،   ــه ک ــرد گری ــروع ک ــد و ش ــود ش ــود بی خ ــی از خ ــرز غریب ــد، به ط را دی
ــه  ــرای اینک ــرد. ب ــب می ک ــا را جل ــه ســاکت نمی شــد و داشــت توجه ه جــوری ک
ــان را  ــا گریه هایم ــم: ‘م ــش. گفت ــوی گوش ــم ت ــدم بزن ــور ش ــم، مجب ــش کن آراَم
بعــداً می کنیــم. االن بلنــد شــو کار بســازیم. ایــن موقعیتــی اســت کــه دیگــر هرگــز 
ــت’ را  ــران اس ــت ای ــران پایتخ ــد. ‘ته ــش نیام ــم پی ــاً ه ــد.’ و واقع ــش نمی آی پی
ــوی  ــتیم، کار ت ــه برمی گش ــرداری ک ــود، از فیلم ب ــمی ب ــردم. رس ــزدی کار ک ــا ی ب
ــوار  ــران البرات ــه کارگ ــود ک ــی می شــد. این طــوری ب ــر کپ ــگ و هن ــوار فرهن البرات

ــِد ســاواک شــروع شــد. ــد و ســروصدا پیچیــد و بگیروببن ــده بودن کار را دی
»مــن غــروب می رفتــم اتــاق مونتــاژ. فضــای شــب بــرای تدویــن بهتــر اســت. 
می رفتــم و تــا دم صبــح کار می کــردم. آن روز رفتــم دیــدم دِر اتــاق مونتــاژ 
ــس  ــاق رئی ــم ات ــد.’ رفت ــاال می خواهن ــما را ب ــت: ‘ش ــی گف ــت. آبدارچ ــل اس قف
ــن  ــری؟!’ م ــا چیســت داری می گی ــت: ‘این ه ــور ســینمایی کشــور. گف اداره کل ام
جــوان بــودم. ُغــد و عصبــی بــودم. آن همــه زشــتی را هــم از نزدیــک دیــده بــودم. 
ــود،  ــادر می ش ــه ص ــت ک ــه نف ــران دارد و آن هم ــه ای ــی ک ــم ثروت ــدم به رغ می دی
ایــن وضــع تهــران اســت. بــا همــان ســر داغــم گفتــم: ‘آخــر ایــن اســت. باالخــره 
ــا  ــد را ب ــوی گن ــوی لجــن و ب ــا نیســت. ب ــن هســت ی ــرد ای ــم می گی ــی تصمی ک
ســینما نمی شــود منتقــل کــرد. می خواهیــد خودتــان بــا مــن برویــم و بــا جنــاب 

ــم.’« ــو کنی ــر گفت وگ وزی
ــران  ــت ای ــران پایتخ ــود. »ته ــف ش ــه« متوق ــتور داد »قلع ــد دس ــای پهلب آق
اســت« هــم متوقــف شــده بــود، ولــی این قــدری فیلــم داشــت کــه بتــوان تمامــش 
کــرد، تمامــی ناتمــام! »هرچنــد ناتمــام بــه ایــن دلیــل کــه نــه فقــر و فحشــا تمــام 

شــده نــه فیلــم مــن.«

قوانین آمده اند که شکسته شوند
»ویکتوریــا ِدِســکا اهــل سیســیل گفــت: ‘قوانیــن نیامده انــد کــه پابرجــا بماننــد، 

نور، صدا، حرکت
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ــد و  ــه بتوانن ــی ک ــا به دســت آدم های ــه شکســته شــوند.’ منته ــد ک ــن آمده ان قوانی
جســارت داشــته باشــند. در یــک ســال، شــش تــا فیلــم ســاختم و همــه اش توقیــف 
ــه  ــه اســت ک ــخ گفت ــا کاری نداشــتم، چــون تاری ــن بگیروببنده ــه ای ــن ب شــد. م

ــود.« ــوم می ش ــی معل ــی روزی جای ــد، ول ــد و می بندن می گیرن
اردیبهشــت ســال 1۳4۷ بــود، هم زمــان بــا طغیــان دانشــجویی در اروپــا. پهلبــد 
ــد،  ــاً زود می آم ــر روز تقریب ــود. ه ــه ب ــت وزارتخان ــز ریاس ــت می ــح پش ــج صب پن
امــا آن روز زودتــر آمــده بــود. مســئله ای مشوشــش کــرده بــود. کارگــردان جــوان 
ــرای  ــود شــیردل ب ــه ب ــی گفت ــم صدوق ــه خان ــود. ب ــه ب ــش نرفت ــه پی ــق برنام طب
جلســه ای فــوری بیایــد وزارتخانــه. او هــم آمــده بــود. روبــه روی هــم نشســته بودنــد 
و بی دلیــل بــه فنجــان چــای نــگاه می کردنــد تــا اینکــه صــدای قیــژ چــرم درآمــد 

و ســکوت شکســته شــد.
ــم.« از  ــه اعلی حضــرت نشــان دهی ــم ب ــا را نمی توانی ــن کاره ــت: »ای ــر گف وزی
ــا  ــن فیلم ه ــول داد از ای ــه او ق ــرد و ب ــرام خداحافظــی ک ــا احت ــران شــیردل ب کام
ــت:  ــد و گف ــا ش ــود جابه ج ــی خ ــان چرم ــر روی مبلم ــود. وزی ــت می ش محافظ
»هــر زمــان وضــع ایــران خــوب شــد، این هــا را نمایــش می دهیــم و پشــت بندش 
ایــران آبــاد را نشــان خواهیــم داد. منتهــا االن بــه صــالح نیســت.« گفــت: »فقــط 

ــود نخواهیــم کــرد.« شــما یقیــن داشــته باشــید فیلم هــای شــما را ناب
ــد  ــال بع ــارده س ــا چه ــیزده ی ــد.’ س ــد می گوی ــم: ‘چرن ــودم گفت ــا خ ــن ب »م
ــه  ــور متوج ــوقش این ط ــراب و ش ــان اضط ــگ زد. می ــان زن ــی گریه کن ــر عالم اکب
ــم:  ــرش داد زدم. گفت ــم.’ س ــدا کردی ــت را پی ــتاد، فیلم های ــت: ‘اس ــه گف ــدم ک ش
‘ایــن شــوخی زشــتی اســت. تــو نبایــد بــا مــن شــوخی کنــی.’ بــاز بــا تمــام شــوق 
ــار  ــان به ــا اینجاســت.’ از خیاب ــم. فیلم ه ــه، شــوخی نمی کن ــت: ‘ن ــش گف و هیجان
ــد کــه  ــه پیــدا کــرده بودن ــوار وزارتخان ــه دویــدم. حفــره ای را در البرات ــا وزارتخان ت

ــد.« ــا بودن ــا آنج ــی از فیلم ه بخش

نگاهی که تاریخ مصرف ندارد
آقــای کارگــردان در ســال 1۳۵0و1۳۵1 اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی خــود را 
بــه نــام »صبــح روز چهــارم« تهیــه و کارگردانــی کــرد، برداشــتی آزاد از فیلــم »از 
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ــز از ســومین دوره ی  ــم نی ــن فیل ــدار. ای ــوک گ ــروف ژان ل ــر مع ــاده« اث ــس افت نف
ــزه گرفــت. ــن جای جشــنواره ی »ســپاس« چندی

کاله هــا برافراشــته بــود و صــدای ســوت ها هنــوز نخوابیــده بــود کــه در ســال 
ــه  1۳۵۳ فیلــم »حماســه ی روســتازاده ی گرگانــی« بعــد از شــش ســال توقیــف ب
ــران« راه  ــم ته ــی فیل ــنواره ی بین الملل ــومین دوره ی »جش ــابقه ی س ــش مس بخ
یافــت و جایــزه ی بــزرگ جشــنواره را به عنــوان »بهتریــن فیلــم مســتند بــه مفهــوم 
ــان جشــنواره و بازگشــت هیئــت داوران خارجــی  ــا پای ــه دســت آورد. ب مطلــق« ب
)ازجملــه جیلــو پونتــه کــوروو، الــن رب ـ گریــه، میکلــوش یانچــو، روبــن مامولیــان و 
روزنامه نــگاران(، ایــن فیلــم مجــدداً توقیــف شــد و پــس از انقــالب مجــوز نمایــش 

کامــل گرفــت و بــه شــهرت و اعتبــاری جهانــی دســت یافــت.
ــی نداشــت. در ســال 1۳۵4 بــا  انــگار داســتان توقیف هــای شــیردل تمام
ــم  ــن فیل ــی اولی ــه و کارگردان ــه کار تهی ــه کار مجــدد، شــیردل دســت ب دعــوت ب
ــان« شــد. ایــن فیلــم  بلنــد ســینمایی »کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان
ــام  ــه ن ــام داشــت و برداشــتی آزاد از اثــر معــروف نیــکالی گوگــول ب »دوربیــن« ن
ــرداری به دلیــل  ــه شــمار می رفــت. ایــن فیلــم نیــز در اواســط فیلم ب ــازرس کل ب ب
ــده  ــه و گزن ــی طنزگون ــق لحن ــی از طری ــای اجتماع ــرح انتقاده ــت در ط صراح

ــد. ــری کردن ــه ی ســاخت آن جلوگی ــف شــد و از ادام متوق

معجزه 
در ســال 1۳۵۹ فیلم هــای شــهر نــو تــازه پیــدا شــده بــود، ولــی طــوری نبــود 
کــه کامــران بتوانــد بــا آن هــا یــک کار را کامــل کنــد. شــب و شب نشــینی بــا رفقای 
مونــس خــوش می گــذرد. مگــر اینکــه کســی دمــغ باشــد و بــا هیــچ ســازی کــوک 
نشــود. نعمــت حقیقــی، همســر لیلــی گلســتان و  پــدر مانــی حقیقــی کارگــردان، رو 
کــرد بــه کامــران و گفــت: »چــی شــده؟ چــی کار کنیــم ســرحال بشــوی؟ شــبمان 

را خــراب نکــن.«
ــده:  ــر خن ــت زد زی ــرد. نعم ــف ک ــو را تعری ــهر ن ــم ش ــتان فیل ــیردل داس ش
»همیــن؟ مســئله ات همیــن اســت؟! کاوه کلــی از آنجــا عکــس گرفتــه. از تــو هــم 
عکــس گرفتــه اســت. خــودت هــم خبــر نــداری. عاشــقت اســت. تو نگــران نبــاش.«

نور، صدا، حرکت
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کامــران در بحبوبــه ی انقــالب دوربینــش را برداشــته بــود و بــه دل خیابان هــا 
زده بــود. عکــس می گرفــت. کســی کــه دوربیــن دســتش باشــد در بیــن جمعیــت 
ــی  ــای اساس ــگامان و چهره ه ــه از پیش ــی ک ــاً کس ــد، خصوص ــم می آی ــه چش ب
ــت.  ــران اس ــی در ای ــتند اجتماعی  سیاس ــینمای مس ــذار س ــو و پایه گ ــینمای ن س

ــود. ــده ب ــتان دورادور او را دی کاوه گلس
کامــران شــیردل ۳۹ ســال داشــت کــه دوربینــش را برداشــت و زد بــه 
خیابان هایــی کــه شــبیه میــدان جنــگ شــده بودنــد. او فیلم ســاز بــود نــه 
ــه  ــود ک ــده ب ــا را دی ــرداری دنی ــن فیلم ب ــی دوربی ــا عدس ــدر ب ــا این ق ــکاس، ام ع
بتوانــد از رویدادهــای هــرروزه ی ســال 1۳۵۷ در گوشــه وکنار تهــران عکــس 
ــاده تر  ــرودار س ــا در آن گی ــه ی عکس ه ــا تهی ــت، ام ــم گرف ــی ه ــرد. فیلم های بگی
ــا  ــد فطــر ت ــود، از نمــاز عی ــران همه جــا ب ــن کام ــر. دوربی ــود و نتیجــه اش گویات ب
بــدرود بــا نجات الهــی، از صبــح گشــایش دانشــگاه تــا تظاهــرات باشــکوه خیابانــی 
و رویارویی هــای خونیــن، از بازگشــت رهبــر انقــالب تــا مدرســه ی علــوی، از قیــام 
مردمــی، به ویــژه جنــگ در پــادگان عشــرت آباد، تــا پیــروزی و تنش هــای بعــدی.

شــامل  کتابــی  شــد،  جمــع آوری  کتابــی  در  بعد هــا  شــیردل  تصاویــر 
ــن  ــرای ای ــالب ب ــه ی انق ــوان گاهنام ــاید عن ــالب. ش ــای دوران انق مجموعه عکس ه
ــرای  ــه ب ــد ک ــر ش ــنادی منتش ــه، اس ــن مجموع ــد. در ای ــب باش ــه مناس مجموع
آشــنایی بیشــتر بــا یکــی از رویدادهــای مهــم تاریــخ معاصــر ایــران یعنــی انقــالب 
اســالمی بــه کار می آیــد، انقالبــی کــه موافــق و مخالــف هم داســتان اند کــه 
همه چیــز را دگرگــون کــرد و ایرانــی دیگــر ســاخت. کامــران شــیردل هــم همیشــه 
می خواســته همیــن کار را انجــام دهــد: بــر هــم ریختــن پیش فرض هــای تکــراری 
ــه، در  ــا ن ــود ی ــه، در دلــش ب ــا ن ــو. کامــران می خواســت ی و درانداختــن طرحــی ن
ــداد  ــا م ــه ب ــجاعی ک ــای ش ــت. آدم ه ــای گرف ــا ج ــردازان انقالب ه ــع تصویرپ جم
ســیاه، قلم مــو یــا دوربیــن بــه دل آتش فشــان رفتنــد و رویدادهــا را ثبــت کردنــد.

مردی با گونه های صورتی و اقبالی بلند
ــد کاوه  ــت. دو روز بع ــن چیزهاس ــرای همی ــم ب ــم خوش شانس ــن می گوی »م
گلســتان مجموعــه ی نفیســی از عکس هایــش را آورد دم خانــه ی مــن تحویــل داد 
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و رفــت. می گوینــد جوینــده یابنــده اســت، همیــن اســت. کافــی اســت پیلــه کنیــد. 
ــدا  ــا پی ــد ب ــن بای ــد. حــاال م ــاده بودن ــه کاوه گلســتان آورد فوق الع ــی ک عکس های
کــردن زبــان، بیــان و شــکل زیبایی شناســی، ایــن عکس هــا را بــا فیلــم و صدایــی 
کــه داشــتم تلفیــق می کــردم. الزم شــد بــرای ایــن موضــوع ســاخت انیمیشــن را 
یــاد بگیــرم. دو و نیــم تــا ســه دقیقــه بانــد صوتــی داشــتم. می خواســتم ایــن صــدا 
ــن  ــن، م ــم. بنابرای ــاژ کن ــن مونت ــاخت انیمیش ــیوه ی س ــه ش ــا را ب ــن عکس ه و ای
بــرای فیلــم ‘قلعــه’ چنــد دقیقــه صــدا داشــتم و تعــدادی عکــس. بــرای صداهایــی 
ــبیه تر  ــه ش ــردم ک ــدا ک ــی را پی ــتم چهره های ــا گش ــن عکس ه ــتم، از بی ــه داش ک
ــه وجــود آمــد.  ــع یــک ســناریو ب ــد و گروه بنــدی کــردم. در واق ــه آن صــدا بودن ب

صــدا را مونتــاژ کــردم و بعــد رویــش تصویــر گذاشــتم.«

اولین بار در ایران، کامران شیردل از اینسرت عکس بین فیلم استفاده کرد
»تهــران پایتخــت ایــران اســت« و »قلعــه« پــس از اتمــام و نمایــش در ایــران 
ــتند و  ــینمایی مس ــف س ــنواره های مختل ــیاری از جش ــز بس ــدند جوای ــق ش موف
ــنواره ی  ــزه ی اول جش ــه جای ــد ک ــب کنن ــان کس ــینمایی جه ــری و س ــز هن مراک
ــی« از  ــژه ی »فیپرش ــزه ی وی ــکو، جای ــنواره ی مس ــار جش ــم افتخ ــالد«، دیپل »می

ــد. ــر از آن جمله ان ــیاری دیگ ــتان و بس ــوف لهس ــر کراک ــنواره ی معتب جش

رهنمایان راه بین شب و روز در تماشای احترام تواند
»هیچ کــس بــه ایــن زن هــا احتــرام نگذاشــته بــود. هیــچ دوســت نــدارم واژه ی 
فاحشــه را بــه کار ببــرم. آن هــا بانــوان محترمــی بودنــد کــه بــرای نــان بچه هایشــان 
ــود.  ــوت ش ــاط خل ــه حی ــردم ک ــر می ک ــاعت ها صب ــن س ــد. م آن کار را می کردن
ــن  ــد. م ــاز می ش ــا ب ــِر دردودل این ه ــع س ــازه آن موق ــد. ت ــح می ش ــک صب نزدی
ــا  ــت آن ه ــب محب ــم در جل ــن ه ــتم و ای ــی داش ــر و روی ــودم و ب ــوان ب ــم ج ه
ــتم  ــان می گذاش ــن بهش ــه م ــی ای ک ــرام واقع ــتر احت ــی بیش ــود، ول ــر نب بی تأثی
ــد  ــته بودن ــی ازجان گذش ــا مادرهای ــد. آن ه ــواب بدهن ــه ج ــد صادقان ــث می ش باع
ــو رســیده  ــه شــهر ن ــر ب ــد و از فق ــه کنن کــه می خواســتند شــیر بچه شــان را تهی

ــد.« بودن

نور، صدا، حرکت
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مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
»همایــون پورمنــد صدابــردار ســر صحنــه ی ندامتــگاه بــود. او صدابــردار پایــه 
ــود.  ــه مــا داده بودنــد کوکــی ب ــود، ولــی دســتگاه های صدایــی کــه ب یــک صــدا ب
همیــن باعــث می شــد وقتــی بیشــتر از مــدت معینــی کار می کردیــم، ریتــم صــدا 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــا ب ــم م ــگاه ه ــم ندامت ــر فیل ــود. س ــکل آفرین بش ــد و مش بیفت
شــدیم. بــرای همیــن، مجبــور شــدم آن فیلــم را دوبلــه کنــم. ســال ها کســی ایــن 
ــان.  ــه خیاب ــردم ب ــر را ب ــگ و هن ــدان وزارت فرهن ــن کارمن ــت. م راز را نمی دانس
ــن آمــاده  ــا تمری ــم می گفتنــد ب ــراد داخــل فیل ــی را کــه اف عیــن همــان حرف های
کردیــم و در خیابــان بــا آمبیانــس واقعــی از نــو ضبــط کردیــم. تــا بــه آن زمــان هــم 
کســی صدابــرداری ســر صحنــه را انجــام نــداده بــود و در واقــع مــن در فیلم هایــم 
ــرای  ــم را ب ــام هم ــی ام. تم ــن آدم زرنگ ــال م ــردم. به هرح ــتفاده ک از آن روش اس
ــه  ــی را ک ــام دروغ های ــرم. تم ــه کار می گی ــم ب ــته های موجه ــه خواس ــیدن ب رس

ــم برســم.« ــه می خواه ــه راســتی ک ــا ب ــم ت ــدم می گوی بل

جشنواره ی جهانی فیلم تهران
هژیــر دبیــرکل جشــنواره ی جهانــی فیلــم تهــران بــود و مدیــر بســیار قاطعــی 
بــود. ایــران ثــروت انبوهــی داشــت و ملکــه هــم بــه کارهــای فرهنگــی عالقه منــد 
بــود. ازطرفــی، برگــزاری جشــنواره ی فیلــم از عالئــم مدرنیتــه محســوب می شــد؛ 

پــس جشــنواره ی فیلــم شــرق راه انــدازی شــد.
ــای  ــفر و ج ــه ی س ــز، هزین ــنواره ی ونی ــم جش ــا می رفتی ــه م ــان ک »آن زم
ــرف  ــم این ط ــت می کردی ــا را هدای ــم و مهمان ه ــا می رفتی ــد. م ــواب را می دادن خ
ــنواره ی  ــی جش ــدم. وقت ــن را دی ــه و برگم ــن رن ــفر ها آل ــن س ــوی ای ــرف. ت آن ط
ــوب و  ــذای خ ــد. از غ ــتاقانه آمدن ــم مش ــا ه ــت، آن ه ــا را پذیرف ــران غربی ه ته

شــهرهای ایــران خوششــان می آمــد. کادو هــم می گرفتنــد.«

دیدار با آنتونیونی
ــود.  ــی ب ــتاد آنتونیون ــا اس ــدار ب ــینمایی رم، دی ــه ی س ــز مدرس ــن جوای از اولی
بــه دانشــجویان گفتــه شــد بــرای تــز ورودی مدرســه ده صفحــه دربــاره ی اســتاد 
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ســینمای ایتالیــا، آنتونیونــی، بنویســید. کامــران شــیردل شــروع کــرد بــه نوشــتن، 
ــده  ــا دی ــا و باره ــه زار باره ــود، از هرآنچــه در ســینماهای الل ــده ب از هرآنچــه خوان
ــی و  ــای دروس ریاض ــه به ج ــینمایی ای ک ــای س ــاالت مجله ه ــی مق ــود، از تمام ب
علــوم بــه خــورد جانــش رفتــه بــود. حــدود 1۳۲ صفحــه شــد. اســتادان مدرســه 

ــد. ــی را دی ــرد و آنتونیون ــزه را ب ــد و شــیردل جای ــده بودن متحیــر مان
بعدترهــا آن نوشــته در مقدمــه ی کتــاب آقــای گلمکانــی چــاپ شــد و ســال ها 
ــان  ــتاد مهم ــی اس ــاد.  آنتونیون ــه راه افت ــران ب ــم ته ــنواره ی فیل ــت و جش گذش
ــران  ــط کام ــد فق ــن بای ــم م ــود: »مترج ــه ب ــود و خــودش گفت ــده ب جشــنواره ش

شــیردل باشــد.«
»آنتونیونــی بســیار شــکاک بــود. انســانی مغمــوم بــا اعصابــی داغون و گوشــه گیر 
ــد.  ــده بودن ــران آم ــنواره ی ته ــه جش ــش ب ــش و عکاس ــا شرح حال نویس ــود. او ب ب
خــودش گفتــه بــود کــه همــراه مــن فقــط بایــد شــیردل باشــد و مــدام می گفــت: 
‘دقیــق بگویی هــا.’ آن بعدازظهــری کــه مصاحبــه ی آنتونیونــی بــود، خیلــی شــلوغ 
ــت و در  ــت داش ــلوغی وحش ــوری کاًل از ش ــی همین ط ــاال آنتونیون ــود. ح ــده ب ش
یــک عالــم کافکایــی زندگــی می کــرد، وقتــی ایــن شــلوغی را دیــد، گفــت: ‘اینجــا 
آتش ســوزی شــده اســت؟’ گفتــم: ‘نــه، آمده انــد شــما را ببیننــد.’ بــا تنــدی گفــت: 
ــر  ــه دیگ ــن ک ــند؟’ م ــن را می شناس ــا م ــی این ه ــی؟ یعن ــن را مســخره می کن ‘م
از دســت بدبینی هــای آنتونیونــی بریــده بــودم، در پاســخ بهــش بــرای اولیــن بــار، 
آن حالــت شــاگردی را کم رنــگ کــردم و خیلــی قاطــع گفتــم: ‘بلــه، نه تنهــا شــما 
ــد و  ــش می مانی ــه توی ــرد ک ــد ک ــؤال هایی خواهن ــما س ــه از ش ــند بلک را می شناس

ــد.’ ــخ بدهی ــد پاس نمی توانی
ــی  ــود. وقت ــرده ب ــکته ک ــی س ــت، ول ــی ای داش ــره ی فلورانس ــی چه »آنتونیون
ــگار  ــه، ان ــه مــن نگاهــی می انداخــت کــه یعنــی ن ســؤال ها شــروع شــد، گاهــی ب
ــه  ــت رو ب ــا متان ــی ب ــت کــه آنتونیون ــی هســت. جــو جلســه به ســمتی رف خبرهای
ــرای  ــه این هــا بگــو ب مــن گفــت: ‘مــن از ایــن جمــع خیلــی راضــی ام، بنابرایــن ب
تشــکر راز آن صحنــه ی ســکانس پــالن آخــر حرفــه: خبرنــگار را برایتــان می گویــم’ 

و برایشــان تعریــف کــرد.«
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بسا شکست دلم
ــرار دارد، فیلم هــای دوره ی  ــه ای ق ــخ ســینما در زاوی قفســه های فیلم هــای تاری
جوانــی و اللــه زار، فیلم هایــی کــه تنهــا دارایــی بازگشــته از رم بــود. گاهــی، شــاید 
ــه را پــر می کنــد، ولــی  گاهــی، صــدا و تصویــر فقــط! همــان فیلم هــا، فضــای خان

ــا! ــط همان ه فق
ــا عشــق راجــع  ــن ب ــم. م ــم ببین ــم فیل ــم. نمی توان ــم نمی بین ــن دیگــر فیل »م
ــی  ــم. آدم ــه می کن ــی گری ــن به راحت ــردم. م ــت ک ــردم، صحب ــر ک ــم فک ــه فیل ب
ــم خنــده دار اســت. شــاید هــم  ــن ســینمای االن برای ــی ای احساســاتی هســتم، ول
ــی ام  ــل باطن ــم می ــن به رغ ــوردم. م ــت خ ــه در کارم شکس ــد ک ــن باش ــش ای دلیل
راهــی را پیــش گرفتــم کــه خــودم هــم ازش بی خبــر بــودم. نمی دانســتم 
ــتم آن راه را  ــودم. آرزو داش ــده ب ــدم. زود آم ــاز ش ــی مستندس ــازم، ول مستندس
ادامــه بدهــم، ولــی بــا احترامــات فائقــه اخــراج شــدم. در اردیبهشــت 1۳4۷ فکــر 
ــه  ــودم ک ــم ســاخته ب ــا فیل ــدال! هفــت ت ــا م ــا هفــت ت ــم ب ــاً ژنرال ــردم واقع می ک

ــود.« ــف شــده ب ــه اش توقی هم
ــدی گرفــت، ســفارش  ــود. شــیردل ســفارش کار جدی زمســتان ســال 1۳4۶ ب
ــا  ــی« ی ــتازاده ی گرگان ــه ی روس ــام »حماس ــه ن ــت ب ــاد و مثب ــی ش ــاخت فیلم س
ــه ی  ــل شــیوه ی مواجه ــم به دلی ــر ه ــن اث ــه ای ــد«. البت ــارون اوم ــه ب »اون شــب ک
کارگــردان بــا واقعیت هــای اجتماعــی و لحــن طنزآمیــز و گزنــده اش توقیــف شــد.

ــد  ــی بای ــادری ایلیات ــی و م ــدری مل ــع داشــت. پ ــم نمی شــد توق ــن ه جــز ای
ــارت و  ــه جس ــاگرانه و البت ــرض و افش ــن معت ــد. لح ــت کنن ــری تربی ــن پس چنی
صراحــت بی ســابقه ی او در ارائــه و طــرح واقعیت هــای تلــخ و تکان دهنــده ی 
ــا  ــام آن ه ــد، از اتم ــا ش ــن فیلم ه ــف ای ــف و توق ــث توقی ــادی باع اجتماعی  اقتص
جلوگیــری شــد و فعالیــت شــیردل در وزارت فرهنــگ و هنــر نیــز خاتمــه یافــت.

»همــان روز کــه پایــان همــکاری ازطــرف وزارت فرهنــگ و هنــر بــه مــن اعــالم 
ــی  ــوش مهرجوی ــه داری ــدم ک ــن می آم ــه پایی ــای وزارتخان ــتم از پله ه ــد، داش ش
ــود  ــه ســالم و علیــک. مهرجویــی آمــده ب را دیــدم. روی پلــه ی ســوم ایســتادیم ب
ــم گاو را ببنــدد. گفــت چــه خبــر و باخبــر شــد کــه اخــراج شــده ام.  ــرارداد فیل ق
حقــوق مــن صــد تومــان بــود. اداره بــه هــم ریخــت وقتــی حقــوق مــن را فهمیدنــد، 



97

ــم  ــور ه ــر ان ــو و منوچه ــی هوشــنگ بهارل ــودم. ازطرف ــن نب ــن پول جمع ک ــی م ول
نگــران مــن بودنــد. این هــا گفتنــد: ‘مــا شــرکتی تبلیغاتــی زده ایــم بــه اســم چــوب 
و فلــز و تــو بیــا بــا مــا کار کــن.’ مــن خندیــدم و گفتــم: ‘مــن نمی دانــم تبلیغــات 
ــا این هــا کار کــردم و به ســرعت  چیســت’، ولــی بایــد کاری می کــردم. یــک مــاه ب
بــه گران تریــن فیلم ســاز تبلیغاتــی ایــران تبدیــل شــدم، ولــی بنــا بــه دالیلــی کــه 
ــر شــخصی خــودم  ــم دفت ــده ی خــودم باشــم، رفت ــد صاحــب کار و تصمیم گیرن بای

را افتتــاح کــردم.«

دفتر کار شخصی
ــام  ــران تم ــش گ ــت، برای ــوده اس ــه دار ب ــودش کارخان ــه خ ــی ک ــر کس پس
ــگ و  ــه در وزارت فرهن ــم ک ــاال ه ــد. ح ــر کار کن ــی دیگ ــت کس ــود زیردس می ش
ــی از  ــد، ول ــا کن ــرای خــودش کاروکاســبی دســت و پ ــد ب ــدارد، بای ــی ن ــر جای هن
کجــا بایــد شــروع کــرد. شــروع کــردن گاهــی از ادامــه دادن ســخت تر اســت. ایــن 
ــا ماهــی  ــان بهــار ب ــی خیاب ــی حوال ــاد، جای ــر افت ــه فکــر اجــاره ی دفت شــد کــه ب

ــاره. ــان اج 1۶۵0 توم
»اجــاره ی دفتــر تقریبــاً گــران بــود. بــرای همیــن، رفتــم کاغــذ و پاکــت خریــدم 
ــی  ــگاری خیل ــتم در حروف ن ــر. دس ــتم دفت ــیس برگش ــاس و سوس ــی کالب ــا کم ب
ــی  ــدم ول ــاره ش ــد و بیچ ــت می ش ــد و درس ــط می ش ــار غل ــر ب ــود. ه ــد ب کن
ــه  ــی ازجمل ــف بازرگان ــرکت های مختل ــرای ش ــه ب ــن نام ــتم. چندی ــه نوش خالص
ایــران ناســیونال و فاکوپــا و شــرکت های فیلم ســازی نوشــتم. تواضــع را هــم کنــار 
گذاشــتم و کلــی از خــودم تعریــف کــردم کــه مــن چنیــن و چنانــم و خالصــه پــا 

ــا. ــت کالباس ه ــر وق ــدم س ــت و آم ــم اداره ی پس ــدم رفت ش
»روز اول یــک مقــدار از کالباس هــا را خــوردم و شــش دانــگ حواســم بــه تلفــن 
ــری  ــی از سوســیس ها را خــوردم و خب ــد. روز دوم کم ــن درنیام ــود. صــدا از تلف ب
نشــد و روز ســوم هــم همین طــور. روز چهــارم کالباس هــا و غذا هــا داشــت تمــام 
ــان توده ای هــای  ــود. در آن زم ــگ خــورد. از شــرکت آوازه ب می شــد کــه تلفــن زن
ســابق، آدم هــای باســواد افســران ارتــش، متحــد شــده بودنــد و شــرکتی تبلیغاتــی 
زده بودنــد. از کار تبلیغــات و خالقیــت و فیلم ســازی درک خوبــی داشــتند. ازجملــه 
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ــه یــک  ــد، راجــع ب ــی و اســتودیو فیلم ســاز اولیــن کار را ســفارش دادن بیــژن جزن
بانکــی بــود. از فــرداش تک تــک نامه هایــی کــه فرســتاده بــودم، داشــت مؤثــر واقــع 
ــگ می خــورد.« ــم بس کــه زن می شــد. دیگــر نمی توانســتیم تلفــن را جــواب بدهی

ســال 1۳4۸ شــد. تلفنــی بــه او شــد کــه خیلــی منتظــرش بــود. ســازمان فاکوپا 
ــد.  ــش می کردن ــرادر مدیریت ــه دو ب ــود ک ــری ب ــیار معتب ــاز بس ــرکت تجاری س ش
دفتــر آن هــا در طبقــه ی دهــم ســاختمان آلومینیــوم تهــران بــود. کامــران شــیردل 
توانســت در ســاخت اولیــن ســفارش آن هــا، کــه کاری یک دقیقــه ای و کوتــاه بــود، 
ــک« روی  ــم گرافی ــخصی اش »فیل ــتودیوی ش ــت آورد. اس ــه دس ــان را ب اعتمادش
غلتــک افتــاده بــود و نتیجــه اش شــد ســاخت فیلــم »پیــکان« کــه تجربــه ای نــو و 

ــه شــمار می رفــت. ــران ب یکتــا در زمینــه ی ســینمای مســتند صنعتــی در ای
روزی بــه همــراه رؤســای فاکوپــا بــه مهمانــی ای در منــزل آقــای خیامــی دعوت 
شــدند: »منــزل آقــای خیامــی در جمــاران بــود. ویــالی عجیــب و غریبــی داشــت و 
مهمانــی بســیار مفصلــی گرفتــه بــود. آقــای خیامــی صاحــب پیــکان بــود و ابتــدای 
ــاه و  ــدح ش ــی در م ــل و غرای ــای مفص ــخنرانی. صحبت ه ــه س ــتاد ب ــی ایس مهمان
ملکــه ایــراد کــرد. این قــدر گفــت و گفــت کــه مــن حالــم بــد شــد. اخــالق بــدی 
ــد می شــود، آن را پنهــان نمی کنــم. بیــن صحبت هــای آقــای  ــم ب دارم. وقتــی حال
خیامــی ایســتادم و بــا صــدای بلنــد پرســیدم: ‘ببخشــید، دست شــویی کجاســت؟’ 
جمــع بــه هــم ریخــت. مــن بیــرون آمــدم و یک راســت از مهمانــی خــارج شــدم.«

ــود انجــام  ــن چــه کاری ب ــگ زد: »ای ــه شــیردل زن ــا ب ــای هرمــزی از فاکوپ آق
ــا  ــا را ره ــد و م ــو را ببین ــت ت ــر اس ــم حاض ــاز ه ــی ب ــای خیام ــه آق دادی؟ البت

ــدند. ــق ش ــره موف ــرار، باالخ ــا اص ــختی و از آن ه ــیردل سرس ــد.« از ش نمی کن
ــه  ــن ب ــم. م ــن آدم را ببین ــم ای ــاً می خواه ــود: ‘حتم ــه ب ــی گفت ــای خیام »آق
ــی باالخــره درســت  ــود، ول صداقتــش ایمــان آوردم.’ راضــی کــردن مــن ســخت ب
ــا این همــه ادا رســیده بــودم پــای جلســه ی طــرح تیــزر تبلیغاتــی پیــکان.  شــد. ب
تــوی دلــم گفتــم: ‘خدایــا چــی بگویــم حــاال؟’ مــن یــورس ایونــس را می شــناختم، 
ــته اش  ــه گذش ــت ک ــب اس ــت. جال ــوده اس ــان ب ــاز جه ــازترین فیلم س سیاسی س
ــد  ــتی و بع ــای سوسیالیس ــه آرمان ه ــان ب ــول زم ــی در ط ــت، ول ــن اس ــل م مث
ــنیده  ــن ش ــازد. م ــی می س ــای بزرگ ــد و فیلم ه ــدا می کن ــش پی ــتی گرای کمونیس
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بــودم کــه او و همــکارش بــه جشــنواره ی تهــران آمــده بودنــد و بــه دلیــل ســاختن 
فیلــم شیشــه، اســکار بــرای ژانــر مســتند جایــزه در نظــر گرفــت.

»شــنیده بــودم او از خــط تولیــدی فیلــم صامــت ســاخته اســت. در آن لحظــه 
ــم  ــه ذهن ــی ب ــه. در دم طرح ــد ن ــه بگوین ــم ک ــزی می گوی ــم چی ــودم گفت ــا خ ب
رســید. گفتــم آهــن از ایــن طــرف بیایــد تــو و از آن طــرف ماشــین بیــرون بــرود. 
ــم،  ــن را می گفت ــتم ای ــه داش ــع ک ــان موق ــازم. هم ــی کالم می س ــی ب ــم فیلم گفت
دل تــوی دلــم نبــود کــه اگــر بگوینــد آره، مــن بایــد چــی کار کنــم. بغل دســتی ام 
ــودم.  ــه ب ــر گفت ــی؟! دیگ ــی داری چــی می گوی ــی می دان ــه یعن ــی زد ک ــقلمه م ُس
آقایــان بــا مشاورانشــان مشــورت کردنــد. رفتنــد و آمدنــد و گفتنــد: ‘مــا شــما را آدم 
صادقــی یافتیــم. هرچقــدر مخــارج فیلــم هســت، بفرماییــد. اگــر فیلــم خوبــی شــد، 
ــد شــد، فقــط مخارجــش را می دهیــم  ــر آن را تقدیــم می کنیــم. اگــر ب مــا دو براب
و فیلــم باشــد بــرای خودتــان.’ مــن مانــدم تــوی اینکــه عجــب چیــزی گفتــم. حــاال 
ــگ زدم و  ــو زن ــه هوشــنگ بهارل ــرون. ب ــم بی ــزم. آمدی ــرم بری ــه س ــی ب ــه خاک چ
ــم را  ــم رنگــی و سیاه وســفید باشــد. فیل ــرار شــد فیل ــم. ق ــم مشــورت کردی ــا ه ب
ســاختیم و به شــدت مقبــول واقــع شــد و خــارج رفــت و دیــده شــد و مــن هــم دو 

برابــر پــول گرفتــم.«

تولید مستند »دوبی«
»ســاخت ایــن فیلــم را وزیــر وقــت فرهنــگ و هنــر پیشــنهاد داده بــود و مــن 
ــن  ــه همی ــم. ب ــای خــودم را بزن ــم حرف ه ــا ســاخت آن می توان ــردم ب احســاس ک
ــز  ــم نی ــن فیل ــاخت ای ــل س ــم و مراح ــنهاد را پذیرفت ــن پیش ــرعت ای ــل به س دلی

ــاد. ــان افت ــه جری ــن ب ــی م ــریع تر از پیش بین ــی س ــرعت و خیل به س
»در دوبــی، روبــه رو شــدن بــا زندگــی شــیخ راشــد مــن را خیلــی تحــت تأثیــر 
ــود کــه خــودش را وقــف خــاک وطــن و هم وطنانــش کــرده  قــرار داد. او کســی ب
ــدرن و  ــاختمان های م ــا س ــی ب ــه مکان ــروز ب ــه ام ــی ک ــر روز در برهوت ــود و ه ب
ــا تلفــن، کار کســانی را کــه بــه او  بســیار بلندمرتبــه تبدیــل شــده می نشســت و ب
ــه  ــاوت تهی ــخه ی متف ــی در دو نس ــم دوب ــت. فیل ــد راه می انداخ ــه می کردن مراجع
ــراب.  ــرای اع ــه ب ــود، ن ــران ســاخته شــده ب ــش در ای ــرای نمای ــم ب ــن فیل شــد. ای

نور، صدا، حرکت
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در ایــن وضعیــت از مــن خواســته شــد تــا بــرای تحکیــم روابــط بــا اعــراب، یــک 
نســخه ی دیگــر از ایــن فیلــم بســازم و خــودم آن را بــرای حاکــم دوبــی ببــرم. بــه 

همیــن دلیــل از گفتــار متــن ایــن فیلــم چنــدان راضــی نیســتم.«

پسرخوانده ای به نام امیر نادری
آقــای شــیردل یــک روزی از کوچــه ی زریــن در خیابــان بهــار، یعنــی از دفتــر 
خــودش، به ســمت کوچــه ی ســمنان و دفتــر آقــای رضایــی رفــت. در آن اســتودیو، 
ــرای  ــی داد، ب ــام م ــوب انع ــیردل خ ــد. ش ــام می دادن ــان را انج ــای فنی ش کاره
ــد ســالن  ــا اینکــه آن روز رفــت و دی ــد. ت ــه ســینه اش بودن همیــن همــه دســت ب
ــوان  ــد: »ج ــد. گفتن ــی دارد کار می کن ــه کس ــه چ ــد ک ــا ش ــت. جوی ــغال اس اش

ــدارد.« ــرو کــه اخــالق ن بدعنقــی اســت. هیــچ ســمتش ن
»کنجــکاو شــدم رفتــم بــه آپارات خانــه و کار او را دیــد زدم. پالن هایــی دیــدم 
ــق’  ــظ رفی ــه ی ‘خداحاف ــای اولی ــر تدوین نشــده و تمرین ه ــه خشــکم زد. تصاوی ک
بــود. شــماره ی دفتــرم را بــه یکــی از شــاغالن آنجــا دادم. گفتــم ایــن شــماره را بــه 
او بدهــد. او بــاز هشــدار داد کــه ســمت ایــن آدم نــروم، ولــی شــماره را گرفــت. مــن 
خداحافظــی کــردم. ســه چهــار روز بعــد یــک آدمــی بــا صــد و بیســت کیلــو وزن 
و دو تــا چشــم پرخــون، کثیــف واقعــاً کثیــف، بــا لهجــه ی جنوبــی، گفــت: ‘آقــای 
شــیردل شــمایی؟’ مــن هــم ســریع گفتــم: ‘تــو امیــر نــادری هســتی؟’ و بفرمــا زدم 
و آمــد تــو و یــازده ســال بعــد رفــت. به نوعــی فرزنــد و همســر مــن شــد. آدم آزادی 
ــه  ــب ب ــب و غری ــادت های عجی ــود. حس ــه ب ــت و نابغ ــوب نداش ــه چهارچ ــود ک ب
رابطــه ی مــن و نــادری شــروع شــد. از آن چهــارده صنــدوق کتــاب شــبی پنــج تــا 
ــی؟’ و  ــن می خوان ــرای م ــا را ب ــت: ‘این ه ــن و می گف ــاب می انداخــت ســمت م کت
مــن واقعــاً هرآنچــه می دانســتم، بهــش یــاد دادم. بــه عشــق او حتــی اســم پســرم 

را امیــر گذاشــتم، منتهــا امیــر همایــون.
»امیــر در بچگــی در آبــادان ســقا بــوده اســت. او از گذشــته اش وحشــت داشــت 
و بــرای همیــن از ایــران رفــت و مــن به خاطــر او قــول پــدری ام را شکســتم و بــرای 
دیدنــش بــه امریــکا رفتــم. چــون بــه دیــدن پســرم رفتــم واقعــاً. بایــد بگویــم دو تــا 
ــود: حــق کار دولتــی نداشــتیم  ــه دالیلــی این هــا ب از قوانیــن خانوادگــی مــا بنــا ب
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ــز  ــد مارک ــر در ح ــای امی ــم. قصه ه ــکا بگذاری ــان را در امری ــتیم پایم ــق نداش و ح
بــود. واقعــاً زندگــی غریبــی داشــت و بــرای مــن همــه اش را گفــت. تنهــا کاری کــه 
ــر گذشــته ی خــودش ارزش  ــردد و ب ــه برگ ــود ک ــن ب ــم، ای ــرای او بکن توانســتم ب

بگــذارد.
»شــبی مــن و امیــر تــوی پیــکان کنــار دریــای خــزر در یــک شــب طوفانــی 
ــم ماجــرای ســاز دهنی را  ــا صبــح برای ــم. ت ــوی ماشــین بودی در تاریکــی محــض ت
ــم چقــدر  ــم بگوی ــود و نمی توان ــه ای ب ــم چــه حادث ــم بگوی تعریــف کــرد و نمی توان
ــف  ــه را تعری ــود قص ــام وج ــا تم ــود. ب ــر ب ــر بی نظی ــرد. امی ــف می ک ــوب تعری خ
ــا  ــر ب ــه امی ــود بس ک ــده ب ــه ش ــین ل ــای ماش ــح فنر ه ــر صب ــم س ــرد. گمان می ک
ــم  ــی ام را بده ــف زندگ ــرم نص ــم: ‘حاض ــن گفت ــرد. م ــف می ک ــوش تعری جنب وج
ــو  ــم، بســازم ت ــی مــن کــه نمی توان ــی ایــن قصــه مــاِل مــن باشــد.’ گفــت: ‘ول ول
ــرای  ــت. ب ــم می گف ــت ه ــت. راس ــه ای نداش ــچ رابط ــب او هی ــازی.’ خ ــد بس بای
همیــن بــا مرحــوم شــیروانلو، کــه دوســتم بودنــد، صحبــت کــردم و رفتــم پشــت 

ــازد. ــازدهنی’ را بس ــد ‘س ــق ش ــردم و او موف ــا ک ــفته هایش را امض س
ــه مــن لطــف دارد. تــوی مراســم بزرگداشــت مــن در مراســم پایانــی  »امیــر ب
ــر را  ــی امی ــام صوت ــال، پی ــجویی نه ــاه دانش ــم کوت ــنواره ی فیل ــن جش یازدهمی
پخــش کردنــد کــه خیلــی پرمحبــت بــود. امیــر گفــت: ‘حــق کامــران در ســینمای 
ــه  ــزی ک ــه آن چی ــت ب ــاید نتوانس ــفانه ش ــا متأس ــود، ام ــا ب ــتر از این ه ــا بیش م
می خواســت برســد. کامــران شــیردل از پایه گــذاران اصلــی ســینمای مــدرن ایــران 
ــا داســتان هایی  ــی اســت کــه در آن موقــع خطــر کــرد و ب اســت. یکــی از آدم های
کــه در فیلم هــای مســتند یــا فیلم هــای نیمه داســتانی اش آورد، راه را خیلــی 
ــران اســت...  ــدرن ای ــر م ــزرگ هن ــی ب ــع قربان ــران شــیردل در واق ــرد. کام ــاز ک ب
ــی  ــرده، ول ــر ک ــینما فک ــه س ــه ب ــر ثانی ــه ه ــر دقیق ــر روز ه ــه ه کســی اســت ک
شــانس ســاختن کــم برایــش پیــش آمــده اســت، حــاال بــه هــر دلیلــی. امیــدوارم 
کــه ایــن را جبــران کنــد و مطمئنــم جبــران می کنــد، چــون کامــران اگــر فیلــم 
ــه خیلی هــا راهنمایــی کــرده  ــم نســاخته، ب نســاخته، آدم ســاخته اســت. اگــر فیل
اســت. مــن به شــخصه از موســیو کامــران خیلــی یــاد گرفتــم. او واقعــاً چشــم مــن 
را بــه هنــر مــدرن بــاز کــرد... همیشــه خــودم را مدیونــش می دانــم و خیلــی هــم 
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ازش ممنونــم. مطمئنــم خیلی هــای دیگــر هــم از کامــران یــاد گرفتنــد و کامــران 
ــاید  ــفانه ش ــی متأس ــا، ول ــینمای م ــود در س ــا ب ــتر از این ه ــی بیش ــش خیل حق

ــد...’« ــت، برس ــه می خواس ــزی ک ــه آن چی ــت ب نتوانس

بعضی ها ذاتًا مستندساز هستند
کامــران شــیردل از صاحب نظــران و محققــان شناخته شــده ی ســینمای مــدرن 
ایتالیــا به ویــژه مکتــب نئورالیســم اســت. نشــر »دنیــای اقتصــاد« در ســال 1۳۹۵ 
مجموعــه ی بیــش از چهــار دهــه یادداشــت ها و تحقیقــات او را در ایــن زمینــه در 

کتابــی بــا عنــوان نئورالیســم چیســت منتشــر کــرد.
ــه  ــا، ک ــم ایتالی ــینمای نئورالیس ــی س ــای معرف ــل کالس ه ــش دوره ی کام ش
ــه ای  ــداد یگان ــرد، روی ــزار ک ــر برگ ــاه مه شــیردل آن را در مؤسســه ی فرهنگــی م

ــد. ــه ش ــاده مواج ــتقبالی فوق الع ــا اس ــه ب ــود ک ب
شــیردل در ســال های 1۳۷۹تــا1۳۸4 اولیــن جشــنواره ی کامــاًل مســتقل 
ســینمایی مســتند را در جزیــره ی کیــش پایه گــذاری و مدیریــت کــرد و آن را بــه 

ــد. ــری ش ــه ی کار آن جلوگی ــه از ادام ــانید، اگرچ ــی رس ــار بین الملل اعتب
او بــا بســیاری از جشــنواره های مهــم ســینمای مســتند ـ در ایران و جهــان ـ در 
مقــام داور و رئیــس هیئــت داوران همــکاری کــرده اســت. کامــران شــیردل در طــی 
ــی  ــه ی ســینمای مســتند صنعت ــج دهــه فعالیــت فیلم ســازی در زمین بیــش از پن
ــار  ــه آث ــاری شــده اســت کــه اغلــب آن هــا ازجمل ــه ی آث ــه ســاخت و ارائ موفــق ب
شــاخص و پایــه ی کالســیک در ایــن ژانــر ســینمایی در ایــران بــه شــمار می رونــد، 

ــاد« و »طــرح گنــاوه«. فیلم هایــی همچــون »پیــکان«، »گاز، آتــش، ب
کامــران شــیردل در ســال 1۳۸۹ ازطــرف فرهنگســتان هنــر ایتالیــا بــه دریافــت 
فرمــان و نشــان »شــوالیه ی هنــر و ادب« و نیــز عنــوان »دکتــرای هنــر« از جانــب 

جورجــو ناپولیتانــو ـ رئیس جمهــور وقــت ایتالیــا ـ نائــل آمــد.
او جوایــز بســیاری ازجملــه چندیــن جایــزه ی بــزرگ بــرای یــک عمــر فعالیــت 
هنــرِی درخــور تحســین و تقدیــر از جشــنواره ها و موزه هــای هنــر جهــان دریافــت 
کــرده اســت کــه عبارت انــد از: جشــنواره ی بین المللــی ســینمای مســتند بیــروت، 
ــدار« در  ــی »دی ــنواره ی بین الملل ــراد، جش ــتند بلگ ــی مس ــنواره ی بین الملل جش
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شــهر دوشــنبه ی تاجیکســتان، جشــنواره ی ســینمایی دوبــی، دوســاالنه ی هنــری 
شــارجه، »آســیاتیکا فیلــم مدیالــه« در رم، فدراســیون بین المللــی مجامــع و 
باشــگاه های ســینمایی جهــان در جزیــره ی ســاردنی، برزیــل، »رجــو کاالبریــا« در 
ــکا، مــوزه ی هنرهــای  ــا در امری ــی و کلمبی ــا، دانشــگاه های اســتنفورد و برکل ایتالی

معاصــر شــهر پاریــس، مــوزه ی هنرهــای معاصــر شــهر رم و بســیاری دیگــر.

پلی برای دیگران باشید
»پــدرم همیشــه بــه مــا می گفــت: ‘مــن پــل شــدم تــا از روی مــن عبــور کنیــد 
و برویــد جهــان را بگیریــد. شــما هــم پــل شــوید تــا دیگــران از شــما عبــور کننــد 

و ازتــان یــاد بگیرنــد.’
»پــدرم می گفــت: ‘کمونیســت نشــو، ولــی از زندگــی کارگــری هــم دور نشــو.’ 
همــه ی مــا خواهــر برادرهــا رفتیــم خــارج درس خواندیــم، ولــی آمدیــم تــوی ایــران 
درس پــس دادیــم. کارخانــه ی قنــد مرودشــت تــا تخت جمشــید حیــاط بــازی مــن 
بــود. مــن تــوی ایــن زندگــی کودتــا دیــدم. انقــالب دیــدم. ایــران شــکل گرفــت. 
خانــواده ی منضبــط و جــدی مــن، بــا توجــه ویــژه بــه اهمیــت فرهنــگ، بــه مــن 
ــن  ــورزم. م ــق ب ــه آن عش ــم و ب ــته باش ــت داش ــه دوس ــورم را چگون ــت کش آموخ

عاشــق ایــن هســتم کــه ورق خــوردن تاریــخ را ببینــم و دیــدم.«

منابع
احمدی، بابک، مقاله ی »شیردل، وقتی واقعیت را می ساخت«

گفت وگوی امیر شبگیر با کامران شیردل در باشگاه فیلم چارسو
بی نــام )1۳۹۳(، »عیــاری: فیلم هــای کامــران شــیردل شــبیه بــه خــودش اســت؛ بنی اعتمــاد: مــن 

شــاگرد ناخلــف شــیردل هســتم«، نشــریه ی الکترونیکــی ســینماپرس، 11خــرداد. 
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فصل چهارم

خواب آشفته نفت و 
مکاشفه های عارفانه
زندگی نامه ی محمدعلی موحد، 
حقوق دان و عرفان پژوه
نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد





مراقب باشید نفتی نشوید!
اگــر از بــوی نفــت خوشــتان نمی آیــد، همیــن حــاال کتــاب را ببندیــد و دنبــال 
ــرار اســت داســتان  ــد؛ چــون مــردی کــه ق ــدن بگردی ــرای خوان مطلــب دیگــری ب
زندگــی اش را بخوانیــد، به شــدت بــوی نفــت می دهــد! زندگــی او در تمامــی 
عمــر چنــان بــا نفــت آمیختــه شــده کــه حــاال حتــی صحبــت کــردن از او، باعــث 
ــک  ــتی و ی ــاب سرانگش ــک حس ــا ی ــد. ب ــامتان برس ــه مش ــت ب ــوی نف ــود ب می ش
ــال از  ــاد س ــه او هفت ــویم ک ــه می ش ــدد ۹۷ و ۲۷ متوج ــن دو ع ــاده بی ــق س تفری
زندگــی اش را پــای نفــت گذاشــته اســت، از ۲۷ســالگی کــه وارد شــرکت نفــت شــد 
تــا همیــن حــاال کــه ۹۷ســاله اســت و کهولــت ســن حســابی اذیتــش می کنــد؛ امــا 

ــود. ــت نمی ش ــال نف ــم بی خی ــاز ه ب
و امــا ماجــرای نفتــی شــدن محمدعلــی از کجــا شــروع شــد؟ او کــه به خاطــر 
ــم  ــالگی تصمی ــود، در بیست وهفت س ــده ب ــال از درس دور مان ــدرش ده س ــوت پ ف
ــه گــذران زندگــی  ــرد. البت ــش را پیــش بب ــت به صــورت دانشــگاهی تحصیالت گرف
خانــواده بــه او مجــال نمــی داد کــه دانشــجویی تمام وقــت باشــد؛ بــه همیــن دلیــل 
در ســال 1۳۲۹ در رشــته ی حقــوق دانشــگاه تهــران کــه در آن زمــان شــرکت در 
ــادان شــد تــا در  ــام کــرد و بعــد هــم راهــی آب کالس هایــش اجبــاری نبــود، ثبت ن
ــی کــه پیــش از ایــن فقــط از طریــق  ــه کار شــود، آبادان شــرکت نفــت مشــغول ب
ســفرنامه ی ناصرخســرو آن را می شــناخت. ایــن اتفــاق شــروع آمیختگــی زندگــی او 
بــا نفــت و هم زمــان بــا جنبــش ملــی شــدن نفــت بــود. احمــد راســخی لنگــرودی، 
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مؤلــف کتــاب نفــت و قلــم، دراین بــاره می گویــد: »ســابقه ی خدمتــی دکتــر موحــد 
ــه گفتــه ی  ــد می خــورد. ســفری کــه ب ــادان پیون ــه آب ــا ســفر ب در صنعــت نفــت ب
او از بــد حادثــه بــود و نــه از ســر شــوق و رغبــت. دســت تقدیــر کارمنــد جــوان و 
ازراه رســیده را در ســال 1۳۲۹ مقــارن بــا ملــی شــدن نفــت بــه دفتــر روابط عمومــی 
ــر مســند  ــد انگلیســی ها در ســال 1۳۳۲ ب ــع ی ــادان کشــاند و پــس از خل نفــت آب
ــراز آن  ــوادث پرفرودوف ــه در کشــاکش ح ــی نشــاند ک ــه ای دولت ــردبیری روزنام س
دوران انتشــار می یافــت. مســئولیتی کــه به علــت مداخــالت و مالحظــات ابلهانــه ی 
ایــن و آن، شــوق و رغبــت روزنامه نــگاری در دوائــر دولتــی را در او خشــکاند. 
ــت  ــت او جــای مســائل مهــم را می گرف ــر روای ــا ب ــه بن ــی ک مداخــالت و مالحظات
و روزنامــه را نــه بــه موضوعــات اصلــی کــه بــه وادی موضوعــات حاشــیه ای و غیــر 

ــاند.« ــم می کش مه
ــت  ــور روای ــا را این  ط ــت آن روزه ــفته ی نف ــواب آش ــاب خ ــی در کت محمدعل
می کنــد: »...و خلــع یــد کــه شــد از دو نشــریه یکــی را کــه مجلــه ای هفتگــی بــود، 
ــر نظــر دکتــر  ــود، ادامــه یافــت و آن زی ــد و دیگــری کــه روزنامــه ب تعطیــل کردن
عبدالحســین علی آبــادی قــرار گرفــت کــه عضــو هیئت مدیــره ی موقــت بــود. مــن 
متصــدی بالفصــل روزنامــه بــودم کــه می بایســتی در مســائل مهــم بــه او مراجعــه 
می کــردم و نظــر او را کار می بســتم. امــا در واقــع هیــچ مســئله ی به راســتی 
ــون  ــد؛ چ ــته باش ــره را الزم داش ــو هیئت مدی ــه ی عض ــه مداخل ــود ک ــی نب مهم
روزنامــه همــان خــط رســمی دولــت را دنبــال می کــرد و آن روزهــا بــازار نطــق و 
ســخنرانی چنــان گــرم و تولیــد ایــن متــاع چنــدان زیــاد بــود کــه روزنامــه هیــچ از 
حیــث مطلــب کــم نمــی آورد. امــا مــا مشــکالت دیگــری داشــتیم. مشــکالتی کــه 
به مــرور زمــان هرچــه پیش تــر می رفتیــم، بیشــتر می شــد. در آن گرم بــازار 
غوغــا مالحظــات ابلهانــه ی صــد تــا یــک غــازی جــای مســائل مهــم را می گرفــت. 
گله هــا و شــکایت ها از ایــن قبیــل کــه چــرا عکــس فالنــی در صفحــه ی اول چــاپ 
ــم  ــر اس ــدم ب ــی مق ــم فالن ــا اس ــط و ی ــه ی وس ــری در صفح ــس دیگ ــده و عک ش
ــی عکــس و تفصیــالت الزم را  ــه نطــق فالن ــوط ب ــر مرب ــده و چــرا خب ــی آم بهمان
نداشــته اســت و هــوا هوس هــای حقارت آلــودی از همیــن نمــط کــه یــاد آن حتــی 

ــی آورد.« ــرن چنــدش م ــه نیم ق ــک ب ــس از گذشــت نزدی پ
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سرنوشــت شــغلی محمدعلــی کــه دیگــر از کار روزنامــه خســته و ملــول شــده 
بــود، بعــد از دیــدار بــا منوچهــر بزرگمهــر، مشــاور حقوقــی شــرکت نفــت، تغییــر 
ــه ی خــودش هیــچ گاه از  ــه گفت ــی آن شــرکت شــد. ب کــرد و او وارد اداره ی حقوق
ــار کشــید، پشــیمان نشــد و بااینکــه بزرگمهــر در کار اداری  ــه کن اینکــه از روزنام
ــه  ــد. از آن ب ــم نش ــه او ک ــد ب ــچ گاه از ارادت موح ــود، هی ــب ب ــو و بدمنص تندخ
ــت  ــرکت نف ــزی ش ــل کارش در اداره ی مرک ــود و مح ــادان ب ــزل او در آب ــد من بع
ــل  ــا اوای ــد ت ــن رون ــرد. ای ــی می ک ــه را ط ــن فاصل ــر روز ای ــهر و او ه در خرمش
بهمــن 1۳۳۲ تکــرار شــد تــا اینکــه ماجرایــی اتفاقــی ســبب انتقــال او بــه تهــران 
شــد: »وضــع مزاجــی مــن خــراب بــود و از یــک بیمــاری مبهــم و نامشــخص رنــج 
ــر  ــی اث ــاد؛ ول ــد نمی افت ــواب مفی ــرد و داروی خ ــم نمی ب ــب ها خواب ــردم. ش می ب
آن در سرتاســر روز منــگ و کرخــت و ســنگینم می داشــت. مــن در آبــادان منــزل 
داشــتم و کارم در اداره ی مرکــزی شــرکت نفــت در خرمشــهر بــود و هــر روز 
ــوس  ــا اتوب ــهر را ب ــط در خرمش ــب ش ــا ل ــزل ت ــان من ــه ی می ــتی فاصل می بایس
می آمــدم و در آنجــا ســوار قایــق موتــوری می شــدم تــا بــه آن ســوی شــط بــروم. 
ــت ســرماخوردگی پیــدا می کــردم.  ــر مــن می خــورد، حال ــاد شــط ب همیــن کــه ب
ــا او کار می کــردم  مرتــب ســرفه می کــردم. مرحــوم منوچهــر بزرگمهــر کــه مــن ب
گمــان می بــرد، بلکــه یقیــن داشــت کــه مــن مســلولم و بــه دکتــر کهنمــی، رئیــس 
بیمارســتان شــرکت نفــت، فشــار مــی آورد کــه کاری برایــم بکنــد و آن خدابیامرز که 
ــا  ــد جــز عکس برداری ه ــود چــه کار می توانســت بکن آدم بســیار نیک نفســی هــم ب
ــایر  ــل س ــن مث ــای م ــود. ریه ه ــی ب ــه منف ــخ هم ــه پاس ــرر ک ــای مک و آزمایش ه
ــاع و  ــن اوض ــود. در چنی ــلی در کار نب ــن س ــد؛ لک ــف بودن ــم ضعی ــا و جوارح اعض
احوالــی فرصتــی پیــش آمــد بــرای انتقــال مــن بــه تهــران. بــا دکتــر خطیــر کــه 
پزشــک معالجــم بــود، مشــورت کــردم. گفــت دوای دردت همیــن اســت، و همیــن 

ــود یافــت.« ــادان کم کــم بهب ــرک آب ــت پــس از ت ــود کــه آن حال هــم ب
ــس از آن  ــد و پ ــل ش ــران منتق ــت در ته ــرکت نف ــی ش ــه اداره ی حقوق او ب
ــن  ــه باالتری ــود نشــان داد ب ــه از خ ــی ک ــا شایســتگی و لیاقت ــال ب ــالیان س ــا س ت
درجه هــا در ایــن حــوزه رســید؛ بــرای مثــال، او ســمت هایی همچــون مدیــر امــور 
ــی رئیــس  ــی، مشــاور عال ــور هماهنگــی قراردادهــای بین الملل ــی، رئیــس ام حقوق
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هیئت مدیــره، مشــاور ارشــد و عضــو اصلــی هیئت مدیــره ی شــرکت ملــی نفــت را 
بــه عهــده داشــت و در ابتــدای تأســیس اوپــک نیــز بــه مــدت شــش مــاه معاونــت 

ــود. ــو عهــده دار ب اجرایــی آن ســازمان را در ژن
ــال 1۳۵۳،  ــت در س ــی نف ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــر ام ــا، مدی ــز مین پروی
دربــاره ی همــکاری خــود بــا موحــد می گویــد: »در آن زمــان دکتــر موحــد ریاســت 
امــور حقوقــی شــرکت نفــت را بــه عهــده داشــت و دوســتی و همــکاری میــان مــا 
ــرارداد  ــر در ق ــرای تجدیدنظ ــرات ب ــرا در آن دوره مذاک ــید؛ زی ــود رس ــه اوج خ ب
ــای  ــا اعض ــت ب ــروش نف ــد خریدوف ــرارداد جدی ــد ق ــم و عق ــیوم و تنظی کنسرس
کنسرســیوم انجــام گرفــت و اداره و کنتــرل مطلــق کلیــه ی عملیــات صنعــت نفــت 
ــود کــه  ــت. الزم ب ــال یاف ــران انتق ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ــرارداد ب در حــوزه ی ق
ــای  ــد قرارداده ــال آن عق ــود و به دنب ــب ش ــن و تصوی ــت تدوی ــد نف ــون جدی قان
ــا قبــول ریســک از ســوی شــرکت های نفتــی خارجــی )کــه در  جدیــد خدمــات ب
حفاری هــای نفتــی به ویــژه در دوره ی اکتشــاف امــر بســیار بســیار مهمــی اســت( 
ــی  ــره ی جنوب ــی و ک ــای جنوب ــت در کشــورهای آفریق ــاد پاالیشــگاه های نف و ایج
بــر اســاس مشــارکت بــا شــرکت های محلــی انجــام پذیرفــت. در تمــام ایــن مراحــل 
ــود. در ایــن دوره ی فعالیت هــای  دانــش و پشــتکار دکتــر موحــد بســیار کارســاز ب
نفتــی ایــران، در مذاکــره و تنظیــم قراردادهــای مربــوط، دکتــر موحــد نظــارت بــر 
ــی قراردادهــا  جنبه هــای حقوقــی و مــن مســئولیت کنتــرل مســائل فنــی و اجرای
را بــه عهــده داشــتم و طبیعتــاً از نزدیــک شــاهد تــالش شــبانه روزی دکتــر موحــد 
در دفــاع از حقــوق مشــروع ایــران بــودم. شــخصیت بــارز دکتــر موحــد و احاطــه و 
تســلط تردیدناپذیــرش بــر مســائل مربــوط بــه حقــوق بین الملــل نفــت و پایــداری 
و خســتگی ناپذیری او در ملحــوظ داشــتن حقــوق و منافــع و مصالــح ایــران 

ــی داد.« ــرار م ــر ق ــت تأثی ــت تح ــب را بی نهای این جان
ــرکت  ــا ش ــود را ب ــکاری خ ــم هم ــالمی ه ــالب اس ــد از انق ــی بع ــد حت موح
ــا ایــن ســازمان همــکاری  نفــت قطــع نکــرد و در ســمت مشــاور ارشــد حقوقــی ب
کــرد و حتــی پــس از بازنشســتگی همچنــان به صــورت پاره وقــت تجربه هــا 
ــن  ــی داد. ای ــرار م ــت ق ــرکت نف ــی ش ــور حقوق ــار ام ــش را در اختی و آموخته های
ــاره  ــار او هــم نمــود پیــدا کــرده اســت. خــودش دراین ب ــا نفــت در آث آمیختگــی ب
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ــخ  ــدا شــده، تاری ــران پی ــی کــه نفــت در ای ــم از زمان ــد: »مــن فکــر می کن می گوی
ــئون  ــام ش ــران و تم ــگ ای ــی فرهن ــران و حت ــت ای ــران، سیاس ــاد ای ــران، اقتص ای
مــا بــه نحــوی از انحــا متأثــر از قضیــه ی نفــت اســت. ایــن تــز مــن اســت کــه در 

ــرده ام.« ــرح ک ــه مط ــم همیش کتاب های

پیش از نفتی شدن
ــل از  ــه دو دوره ی قب ــران ب ــخ ای ــل تاری ــم مث ــد ه ــی موح ــی محمدعل زندگ
ــت،  ــل از نف ــِی قب ــود. محمدعل ــیم می ش ــد از آن تقس ــت و بع ــا نف ــی ب آمیختگ
ــی چنــدان شــاد و موفقیت آمیــزی نداشــته اســت. او در ســال 1۳0۲ در  زندگ
ــام  ــود و تم ــده ب ــا آم ــه دنی ــاه ب ــه رضاش ــار ب ــت از قاج ــال حکوم ــرودار انتق گی
کودکــی اش هم ز مــان شــده بــود بــا خــراب شــدن اوضــاع کاروکاســبی پــدرش در 
ــن انقــالب  ــه ای ــود. البت ــه ب ــا را گرفت ــی از تبریزی ه ــه دامــن خیل ــی ک ــی انقالب پ
آن انقالبــی نیســت کــه مــا می شناســیم. محمدعلــی از انقــالب بلشــویکی روســیه 
ــم و  ــخ خوانده ای ــای تاری ــط در کتاب ه ــه اســمش را فق ــزی ک ــد. چی ــرف می زن ح

ــده باشــد. ــوز زن ــده و هن ــه چشــم دی ــر کســی اســت کــه آن را ب کمت
ــار پســر  ــش چه ــود و از همســر اول ــز ب ــام تبری ــی از تاجــران بن ــدر محمدعل پ
داشــت کــه هریــک از آن هــا در اســتانبول، باکــو، ترابــزون و مناطــق دیگــر مشــغول 
ــت و  ــا رف ــال از دنی ــی در کرب ــفر زیارت ــدرش در س ــر اول پ ــد. همس ــه کار بودن ب
همان جــا دفــن شــد. محمدعلــی، ســه خواهــر و بــرادر کوچک تــرش کــه از همســر 
دوم پدرشــان بودنــد، در تبریــز ســکونت داشــتند. موحــد این طــور تعریــف می کنــد: 
ــان را  ــه ی تخم مرغ هایش ــار هم ــا و تج ــه آخونده ــود ک ــوری نب ــان این ج »آن زم
ــت  ــواده می خواس ــود. خان ــوری ب ــی این ج ــور طبیع ــد. به ط ــبد بگذارن ــک س در ی
در مراکــز قــدرت آدم داشــته باشــد. تجــار تبریــز معمــوالً غیــر از رشــته ی تجــارت 
ــد. تجــارت در خطــر اســت، آتــش می گیــرد، می ســوزد، از بیــن  مــالک هــم بودن
مــی رود. ســعدی می گویــد: ‘ســفر دریــا دو ســر دارد: امیــد زر و بیــم ســر’. تجــارت 
ــه. ایــن اســت کــه تجــار درعین حــال مــالک هــم  این جــوری اســت ولــی ملــک ن
بودنــد. مثــاًل ختایی هــا و هشــترودی ها دهــات داشــتند؛ ولــی بابــای مــن نداشــت. 
ــا  ــج ت ــم، پن ــا بودی ــه م ــدی ک ــی در دربن ــت؛ ول ــک ده نمی گش ــرد تمل ــاً گ مطلق
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ــه  ــازار و تیمچ ــر از ب ــه غی ــود ک ــوری ب ــهری این ج ــیمات ش ــت. تقس ــه داش خان
ــتند و  ــان داش ــا خیاب ــا. محله ه ــه محله ه ــد ب ــیم می ش ــهر تقس ــرا، ش و کاروان س
کوچــه داشــتند و کوچه هــا تقســیم می شــد بــه دربندهــا. دربنــد یــک در بزرگــی 
ــد  ــا در کوچــه ی صــدر، دربن ــی بســته می شــد. م ــه در شــلوغی و ناامن داشــت ک
ــا  ــام پنــج ت ــم، باب میرزاســلمان حکیــم منــزل داشــتیم. در دربنــدی کــه مــا بودی

خانــه داشــت. آن محلــه محلــه ی اعیــان بــود.«
ــای  ــی از روزه ــراد نیســت، محمدعل ــق م ــر وف ــا همیشــه ب ــه دنی ــا ازآنجاک ام
ــت  ــش از حکوم ــا پی ــه ت ــز ک ــد. تبری ــزی نمی بین ــدرش چی ــی پ ــی و اعیان دارای
رضاخــان بــه محلــی بــرای کشــمکش های سیاســی روســیه و عثمانــی تبدیــل شــده 
ــود، از نابســامانی های اقتصــادی  ــده ب ــک درآم ــی تحــت ســلطه ی هری ــود و مدت ب
ــار  ــیه، تج ــالب بلشــویکی در روس ــی انق ــود و در پ ــان نب ــه در ام ــن دو ناحی در ای
ــالب،  ــن انق ــد ای ــول موح ــه ق ــه ب ــد؛ چراک ــیب دیدن ــدت آس ــم به ش ــز ه تبری
ــویک ها  ــش را بلش ــام اموال ــد، تم ــالب ش ــی انق ــود: »وقت ــرمایه داری ب ــالب س انق
ــدر کــه کســی دســتش  ــود و همین ق ــد. انقــالب ضدســرمایه داری ب مصــادره کردن
ــع  ــی وض ــدرم از وقت ــد. پ ــاب می آم ــه حس ــرمایه دار ب ــید، س ــش می رس ــه دهان ب
ــا  ــه آنج ــید ب ــا و رس ــن خانه ه ــه فروخت ــرد ب ــروع ک ــد، ش ــراب ش ــش خ تجارت
ــک  ــه گرخانه ی ــازار شیش ــرد. در ب ــراج ک ــت، ح ــه داش ــم هرچ ــه ه ــه در خان ک
ــه  ــود ک ــام آورده ب ــروش را باب ــادم اســت آن عتیقه ف ــود. ی ــزرگ ب عتیقه فروشــی ب
ــیا را  ــه ی اش ــی و هم ــای قیمت ــا، فرش ه ــرد. چلچراغ ه ــده را بخ ــوال حراج ش ام
ــرد.  ــی می ک ــان زندگ ــام در کرم ــرادر باب ــودم. ب ــم نب ــن عوال ــن در ای ــد. م فروختن
کــف اتاق هــا تمــام نمــد بــود، نمدهــای نفیــس. پــدرم دو دســت از ایــن نمدهــا را 
داده بــود در کرمــان درســت کــرده بودنــد. یــک دســت بــرای باقرخــان، ســاالر ملــی 
ــرش  ــد. آخ ــا را فروختن ــه ی این ه ــال هم ــودش. به هرح ــرای خ ــت ب ــک دس و ی
فقــط آن خانــه ی بزرگــی کــه مــا در آن ســاکن بودیــم، مانــد. چــون دیگــر کاری 
ــک  ــد در ی ــان. بع ــزار توم ــه ه ــد، ســرانجام آنجــا را هــم فروخــت ب ازش برنمی آم
محلــه ی متوســط خانــه ای خریــد بــه پانصــد تومــان. گرفتــاری مــن ایــن بــود کــه 

ــود.« ــت داده ب ــزش را از دس ــام همه چی باب
وضعیــت زندگــی آن هــا نه تنهــا بهبــودی پیــدا نکــرد کــه روزبــه روز بدتــر شــد. 
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ــال 1۳1۷:  ــی، در س ــد دیلمقان ــف موح ــدر، حاج یوس ــرگ پ ــس از م ــاً پ مخصوص
»مــا بــا ماهــی پانــزده تومــان زندگــی می کردیــم. بــرادری در تهــران داشــتم کــه 
ــا می فرســتاد. در اواخــر دوره ی  ــرای م ــغ را ب ــن مبل ــه ای ــود و ماهان ــدر ب وصــی پ
ــود، بیســت تومــان مــی داد.  ــاد و زندگــی ســخت شــده ب ــی زی رضاخــان کــه گران
بــا ایــن پــول مــن و مــادر و ســه خواهــر و بــرادر کوچکــم در نهایــت تنگ دســتی 
ــا  ــه م ــان ب ــد چهــل توم ــر ســال عی ــرم هــم ه ــرادر بزرگ ت ــم. ب زندگــی می کردی
مــی داد. همیــن باعــث شــد کــه مــن وقتــی بــه تهــران آمــدم، بــه دانشــکده نــروم، 

بــروم کاری کنــم کــه زندگــی خانــواده را اداره کنــم.«
محمدعلــی در چنیــن شــرایطی چطــور توانســته بــود دیپلــم بگیــرد کــه حــاال 
بیــن دو گزینــه ی رفتــن بــه دانشــکده یــا وارد شــدن بــه بــازار کار حــق انتخــاب 
ــا چنیــن اوضــاع آشــفته ی  ــواده ی او ب ــواده ای مثــل خان داشــته باشــد؟ اصــاًل خان
مالــی چطــور گذاشــته بودنــد او مدرســه بــرود و درس بخوانــد؟ آن هــم در زمانــی 
کــه خــالف امــروز در هــر کوچــه و خیابــان یــک مدرســه نبــود و مدرســه رفتــن 

ــت. ــی داش ــقت های فراوان مش
ــازه  ــای امــروزی ت ــه معن ــی موحــد، مدرســه ب در ســال های کودکــی محمدعل
ــواد و  ــدش را باس ــت فرزن ــد داش ــی قص ــر کس ــود و اگ ــکل گیری ب ــال ش در ح
ــرای شــکل گیری  ــی ب ــتاد. حت ــب می فرس ــه مکت ــاورد، او را ب ــار بی ــده ب آموزش دی
ــور راه  ــف کش ــاط مختل ــی در نق ــدال فراوان ــم ج ــد ه ــه های جدی ــن مدرس همی
ــم،  ــدا کردی ــات پی ــور تعلیم ــا دو ج ــد، م ــاد ش ــی ایج ــه وقت ــود: »مدرس ــاده ب افت
مســجد و مدرســه. تقابــل بیــن مدرســه و مســجد بســیار بــود. مســجدهای کوچکــی 
ــم  ــدارس جدیداالحــداث ه ــی م ــد؛ ول ــم درس می دادن ــن قدی ــه آیی ــه ب ــد ک بودن
بودنــد کــه آهســته امــا پیوســته بــه شمارشــان می افــزود. جامعــه در برابــر هرچیــز 
ــن  ــد. سیدحس ــر می خوان ــد و کف ــل می دان ــد، آن را باط ــت می کن ــازه ای مقاوم ت
تقــی زاده بــا شــریف زاده و تربیــت، پیــش از مشــروطه دســت بــه دســت هــم داده 
ــا  ــد ام ــاده کردن ــم آم ــش را ه ــد. مقدمات ــاز کنن ــد و می خواســتند مدرســه ب بودن
نتوانســتند. بــا وجــود اینکــه تقــی زاده خــودش پســر آســیدتقی آقا بــود و بــرادرش 
ــت  ــود، نتوانس ــم ب ــم معم ــودش ه ــود و خ ــت ب ــی امام جماع ــاز یعن ــم پیش نم ه
مدرســه اش را بــاز کنــد. ناچــار شــدند از مدرســه منصــرف شــوند و کتاب فروشــی 
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ــر مدرســه مقاومــت وجــود داشــت. ایــن البتــه  ــاز کننــد. یعنــی این قــدر در براب ب
ــاع  ــاه اوض ــلطنت رضاش ــل س ــی اوای ــا یعن ــان م ــود و در زم ــروطه ب ــش از مش پی
ــار مدرســه ها، مکتب هــای قدیمــی هــم  ــوز در کن ــک هن ــود. مع ذل ــر کــرده ب تغیی
ادامــه ی حیــات می دادنــد؛ ولــی در اواخــر عهــد رضاشــاه مکتب هــا دیگــر در حــال 

ــد.« انقــراض بودن
موحــد ایــن شــانس را داشــت کــه در خانــواده ای بــه دنیــا بیایــد کــه بــا درس 
ــه او  ــدارس جدیدالتأســیس مشــکلی نداشــته باشــند. البت ــش آن هــم در م خواندن
بــرای اینکــه باالخــره مدرســه ای را کــه برایــش مناســب باشــد، پیــدا کنــد، ناچــار 
ســه بــار مدرســه عــوض کــرد: »اولیــن مدرســه ای کــه مــن رفتــم، مدرســه ی اتحــاد 
ــود،  ــم ب ــود. معم ــه ب ــر مدرس ــر مدی ــاد نوب ــای اتح ــرزا احمدآق ــود. حاج می ــر ب نوب
عمامــه ی شیرشــکری داشــت. پســر بــرادرم آنجــا مدرســه می رفــت. او شــش ســال 
ــا خــودت ببــر مدرســه.  ــود. گفتنــد دســت ایــن را هــم بگیــر ب ــر ب از مــن بزرگ ت
کالس مــا، یعنــی ابتدایــی، در یــک زیرزمیــن بــود کــه ســی چهــل بچــه ی کوچــک 
را در آن جمــع کــرده بودنــد؛ ولــی ایــن مدرســه حــدود نیم ســاعتی بــا خانــه ی مــا 
فاصلــه داشــت. تبریــز زمســتان های ســخت داشــت و رفت وآمــد مشــکل بــود؛ بــه 
همیــن جهــت مــرا از آن مدرســه درآوردنــد و بــه مدرســه ی دیگــری گذاشــتند.«

ــد؛ امــا ایــن موضــوع  ــد مســافت باعــث شــد او را از مدرســه ی اول دربیاورن بُع
مانــع ادامــه ی تحصیلــش نشــد. ایــن بــار محمدعلــی را در مدرســه ی دخترانــه ای در 
نزدیکــی خانــه ثبت نــام کردنــد: »از آن مدرســه مــرا برداشــتند و در یــک مدرســه ی 
ــی  ــود. یعن ــده ب ــاز ش ــان ب ــی خانه م ــی در نزدیک ــه به تازگ ــتند ک ــه گذاش دختران
ــد.« ــه بگذارن ــرا در مدرســه ی دختران ــه می توانســتند م ــودم ک ــدر کوچــک ب این ق

ایــن مدرســه هــم بــه محمدعلــی وفــا نکــرد و او فقــط یکــی دو روز آنجــا مانــد: 
»دخترهــای شــیطان نگذاشــتند در آنجــا بمانــم. در عالــم بچگــی احســاس غربــت 
ــد، مــن  ــد. ســروکله ی هــم می زدن ــازی می کردن ــا هــم ب ــا ب می کــردم. دختربچه ه
ــناختم.  ــا را نمی ش ــک از بچه ه ــتم و هیچ ی ــنایی نداش ــی آش ــا کس ــودم. ب ــا ب تنه
ــوی  ــم ت ــم می انداخت ــا را می گرفت ــوض، مورچه ه ــار ح ــتم کن ــم می نشس می رفت
ــا دســت و  ــردم. مورچه ه ــه مشــغول می ک ــر. خــود را این گون ــودم دیگ آب. بچــه ب
پــا می زدنــد کــه خــود را خــالص کننــد. دخترهــای شــیطان دســت گرفتــه بودنــد 
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ــت.  ــم شکس ــد. دل ــخره ام کردن ــورد. مس ــرد و می خ ــا را می گی ــن مورچه ه ــه ای ک
ــه گفتــم: ‘مــن دیگــر مدرســه نمــی روم، دخترهــا مســخره ام  ــه رفتــم خان ــا گری ب

می کننــد!’«
ــری  ــه ی دیگ ــه مدرس ــه درآورد و ب ــواده او را از آن مدرس ــم خان ــار ه ــن ب ای
ــر از  ــه پایین ت ــک کوچ ــا ی ــان روزه ــبختانه در هم ــن: »خوش ــه ی تدی ــرد، مدرس ب
ــردر  ــن. در س ــام تدی ــه ن ــد ب ــاز ش ــدی ب ــرانه ی جدی ــه ی پس ــا مدرس ــه ی م کوچ
مدرســه تابلــوی بزرگــی نصــب کــرده بودنــد کــه روی آن نوشــته بــود: ان  الذیــن 

ــالم.« ــداهلل االس عن
ــع  ــد و مقط ــی در آن مان ــره محمدعل ــه باالخ ــود ک ــتانی ب ــان دبس ــن هم و ای
ــه وضعیــت  ــی کــه برخــی ب ــا دشــواری های فراوان دبســتان را تمــام کــرد. البتــه ب
اقتصــادی مــردم در آن برهــه ی تاریــخ مرتبــط می شــد و برخــی نــه. بــرای مثــال، 
موحــد دربــاره ی امکانــات مدرســه ی تدیــن می گویــد: »در مدرســه ی تدیــن چهــار 
قــران ماهانــه می دادیــم. بــرای هــر ســال چهــار قــران هــم پــول هیــزم می گرفتنــد. 
ــس آن  ــه از پ ــد ک ــی بودن ــود. خانواده های ــی ب ــغ مشــکل غریب ــن مبل ــن ای پرداخت
برنمی آمدنــد. زمســتان تبریــز فوق العــاده ســخت بــود. خانه هــا مثــل حــاال مجهــز 
نبــود. یــادم اســت صبــح زود از خانــه بیــرون مــی زدم و بــه مدرســه می رفتــم. هــوا 
ــه  ــم، دســتم ب ــه ی در را بزن ــردم کوب ــی دســت می ب ــه وقت ــود ک ــدری ســرد ب به ق
ــا  ــزم نداشــت و ت ــول هی ــا پ ــن ســرمایی مدرســه ی م ــه می چســبید. در چنی کوب
ــد.  ــزم نمی خریدن ــد، هی ــع نمی کردن ــا جم ــال از بچه ه ــام و کم ــزم را تم ــول هی پ
ــوی  ــد و ت ــر و االغ می کردن ــار قاط ــزم را ب ــد. هی ــزم را نمی دادن ــول هی ــا پ بچه ه
ــود.  ــرف آمــده ب ــد کــه ب ــی هیــزم می خریدن کوچه هــا می فروختنــد. باالخــره زمان
ــزم را  ــکن( هی ــی )هیزم ش ــد. بالتاچ ــی می کردن ــا خال ــزم را روی برف ه ــار هی ب
می شکســت. بخاری هــا کهنــه بــود، دســت دوم و ســوم از بــازار می خریدنــد. 
ــرون  ــه بی ــم ک ــه ه ــار مدرس ــوی انب ــود. از ت ــوراخ ب ــوراخ س ــا س ــه ی بخاری ه لول
ــا گــچ  ــه هــم چفــت نمی شــد. لوله هــا را ب ــود و ب ــد، لوله هــا غــر شــده ب می آوردن
ــد،  ــاری داغ می ش ــه بخ ــن ک ــی همی ــد؛ ول ــرون نزن ــه دود بی ــد ک ــدود می کردن ان
ــی  ــاز می شــد و دود بیــرون مــی زد. بچه هــا مقــوا و کاغــذ و جعبــه ی خال گچ هــا ب
ــرد. بخــاری کــه روشــن می شــد، اول  ــد کــه آتــش بگی ــه می آوردن ــت از خان کبری
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ــد.« ــوش می ش ــد خام ــرد، بع ــی می ک ــدای مهیب ــت و ص ــر می گرف گ
ــد  ــواده ی موح ــادی خان ــت اقتص ــد، وضعی ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــه  ــی ک ــا مردم ــی ب ــرق چندان ــدرش ف ــارت پ ــوردن تج ــم خ ــه ه ــس از ب ــم پ ه
ذکرشــان رفــت، نداشــت. ایــن نابســامانی مالــی خانــواده در دوران دبیرســتان هــم 
وجــود داشــت. تــا جایــی کــه محمدعلــی گاهــی بــرای خریــد کتــاب و دفتــر هــم 
پــول نداشــت: »در دوره ی دبیرســتان مرزبان نامــه می خواندیــم. مرزبان نامــه ای 
کــه لیــدن چــاپ کــرده بــود، قیمتــش چهــار قــران بــود. مــن نداشــتم بخــرم. از 
ــه و  ــاب مدارج القرائ ــور کت ــردم، همین ط ــس ک ــی ام رونوی ــه ی هم کالس مرزبان نام
بقیــه را. در تبریــز یــک دســت فروش داشــتیم بــه نــام مقنــاط کــه کنــار پیــاده رو 
کتــاب می فروخــت. یــک بــار می خواســتم کتابــی از او بخــرم، قیمتــش یــک قــران 

بــود، نتوانســتم بخــرم و حســرتش بــه دلــم مانــد.«
ــه  البتــه تنهــا مشــکل موحــد در دوران دبیرســتان مشــکالت مالــی نبــود. او ب
ــکل  ــود مش ــان خ ــه در آن زم ــد ک ــه ش ــی اش مواج ــدرت بینای ــت ق ــا اف ــاگاه ب ن
بزرگــی بــه حســاب می آمــد. مخصوصــاً بــرای نوجوانــی خجالتــی مثــل محمدعلــی 
ــد  ــود: »دی ــه ب ــکل نگفت ــن مش ــزی از ای ــی چی ــه کس ــا ب ــا مدت ه ــه ت ــد ک موح
ــک  ــد، ی ــم بردن ــوس حکی ــش بغ ــرا پی ــه م ــرد. چنان ک ــت ک ــاره اف ــمم یک ب چش
ــک،  ــک داد. آن عین ــن عین ــه م ــرد و ب ــه ک ــود. معاین ــر چشــم ب ــه دکت ــی ک یونان
ــل  ــم چه ــا ه ــالق! کالس ه ــود، دی ــد ب ــدم بلن ــود. ق ــن ب ــال های م ــک س عین
پنجاه نفــری. مــرا تــه کالس می نشــاندند، دســت خودمــان کــه نبــود. کتــاب هــم 
ــود. ریاضــی و هندســه و شــیمی و ایــن چیزهــا  نبــود. بیشــتر درس هــا شــفاهی ب
را روی تخته ســیاه می نوشــتند و مــن بــا آن ضعــف باصــره اصــاًل نمی دیــدم. 
ــه  ــؤال وجواب ب ــق س ــه ح ــم. بچ ــن نمی بین ــا م ــم آق ــد بگوی ــم نمی ش ــم ه روی
خــودش نمــی داد. بنابرایــن مــن اصــاًل نمی فهمیــدم موضــوع چیســت، از کجــا آمــد 
ــوره.  ــدرس و پاره پ ــای من ــر از کتاب ه ــتیم پ ــه ای داش ــا باالخان ــت. م ــا رف ــه کج ب
ــه یــک لحــاظ  ــار آمــدم؛ ازایــن رو ب ــا آن هــا ب مــن تــوی آن هــا وول می خــوردم. ب
ــی  ــا زمان ــودم. ت ــر ب ــر ضعیف ت ــه لحــاظ دیگ ــودم و ب ــران ب ــر از دیگ ــی قوی ت خیل
کــه حــق ایــن را پیــدا کــردم کــه بــه زبــان بیایــم و بگویــم کــه نمی بینــم، وضــع 

مــا همیــن بــود.«
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محمدعلــی بــا وجــود تمامــی ایــن مشــکالت، دیپلــم ادبــی اش را گرفــت؛ امــا 
بــار مســئولیت خانــواده و فــوت پــدر اجــازه نــداد او تحصیالتــش را ادامــه دهــد و 

مجبــور شــد پــا در راه دیگــری بگــذارد: ســفر بــه تهــران.

هم سفِر جنازه ی پدر
مثــل ایــن روزهــا نبــود کــه تلفــن همراهــش را بگیــرد دســتش و بــا دو ســه تــا 
کلیــک ســاده بلیــت هواپیمــا بخــرد. تلفــن همــراه کــه هیــچ، خطــوط هواپیمایــی 
ایــران هــم هنــوز راه نیفتــاده بــود. حتــی جاده هــا هــم وضعیــت مناســبی 
نداشــتند. ســفر بیــن دو شــهر خیلــی وقت هــا ســخت و گاهــی حتــی غیرممکــن 
ــهر  ــر کاری در ش ــردم اگ ــیاری از م ــل بس ــن دلی ــه همی ــید؛ ب ــر می رس ــه نظ ب
ــردن  ــن ک ــد. دف ــق می انداختن ــه تعوی ــال آن را ب ــد س ــا چن ــتند، ت ــری داش دیگ
امواتشــان در اماکــن متبــرک را هــم گاهــی تــا چندیــن ســال عقــب می انداختنــد: 
»آن وقت هــا رســم بــود کــه وقتــی کســی می مــرد، وصیــت می کــرد او را 
ــا  ــرای م ــی ب ــان خیل ــد. مشــهد آن زم ــن کنن ــاب مقدســه دف ــاًل در اعت ــد مث ببرن
ــاز شــد، همیــن  ــود کــه راه مشــهد ب ــود. در زمــان رضاشــاه ب آذربایجانی هــا دور ب
راه تهران ـ سمنان ـ مشــهد. پیــش از آن بایــد اول بــه باکــو می رفتنــد و ســوار 
ــدند  ــرازیر می ش ــا س ــد از آنج ــیدند، بع ــق آباد می رس ــه عش ــدند و ب ــتی می ش کش
ــت،  ــده داش ــم علی ح ــه حک ــان ک ــن در آذربایج ــد. بنابرای ــهد می رفتن ــه مش و ب
کربالیــی زیادتــر بــود تــا مشــهدی. تــازه مثــل حــاال نبــود کــه مــرده را در طیــاره 
ــار  ــت. ناچ ــو می گرف ــرده ب ــود، م ــاره ای نب ــد. طی ــل کنن ــا نق ــه هرج ــد و ب بگذارن
بــرای چنــد ســال مــرده را در قبرســتان های عمومــی بــه امانــت می گذاشــتند تــا 
ــن  ــک ای ــد. مع ذل ــتخوان هایش می مان ــت و اس ــن می رف ــید و از بی ــرده می پوس م
اســتخوان ها هــم بــدون تعفــن نبــود. گورســتان های آن زمــان داخــل شــهر بــود و 
هــر محلــه ای هــم قبرســتان خــودش را داشــت. صبــح کــه بــه بــازار یــا مدرســه یــا 
اداره می رفتیــم، از جلــوی قبرســتان یــا از وســط آن رد می شــدیم و بــوی عفونــت 

ــد.« ــاس می ش ــوالً احس معم
ــتند  ــان می خواس ــردم آن زم ــر م ــد اکث ــه مانن ــم ک ــی ه ــواده ی محمدعل خان
از همیــن  او را دو ســالی در یکــی  جنــازه ی پــدر را در قــم دفــن کننــد، 
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قبرســتان های عمومــی بــه امانــت گذاشــتند. پیــش از پــدر، در ســال 1۳14 یکــی 
ــراب  ــی کارش خ ــود، وقت ــغول کار ب ــزون مش ــه در تراب ــی ک ــرادران محمدعل از ب
ــم از  ــازه ی او ه ــت. جن ــاه درگذش ــد م ــه ی چن ــه فاصل ــد و ب ــز آم ــه تبری ــد، ب ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــه ب ــی محل ــزد قبرســتان عموم ــت ن ــه امان ــان ب ــان زم هم
خانــواده  ی موحــد پــس از چنــد ســال تصمیــم گرفتنــد هــر دو جنــازه را بــا هــم بــه 
ــا را می آوردیــم  ــو دفــن کننــد: »مــا کــه جنــازه ی باب ــد و در قبرســتان ن قــم ببرن
ــود. دســت اندازهای  ــران، ســه روز طــول کشــید. جــاده، جــاده نب ــا ته ــز ت از تبری
عجیــب و غریــب داشــت. ماشــین، ماشــین نبــود. الســتیک هــم الســتیک نبــود. 
یک ُخــرده کــه ســرباالیی بــود، شــاگرد شــوفر بــا یــک کنــده ی بــزرگ پشــت ســر 
ــین  ــرود. ماش ــس ن ــین پ ــه ماش ــرخ ک ــت چ ــت پش ــد، می گذاش ــین می دوی ماش
ــین  ــد. ماش ــی بودن ــد. ناش ــده نبودن ــم رانن ــا ه ــت. راننده ه ــید، برمی گش نمی کش
ــرون  ــر بی ــه از قب ــاله را ک ــد س ــرده ی چن ــن ُم ــد. ای ــاد می ش ــت زی ــازه داش ت
ــازه  ــدند جن ــر می ش ــکل حاض ــین ها مش ــت. ماش ــن داش ــوی تعف ــیدند، ب می کش
ببرنــد. ماشــین می آمــد تــوی راه، هــی پنچــر می کــرد و صاحبــان جنــازه دلواپــس 
جنازه شــان بودنــد. هــی نــگاه می کردنــد ببیننــد هســت یــا نــه. جنــازه را معمــوالً 
ــده  ــاًل رانن ــی اص ــود. گاه ــده نش ــه دی ــتند ک ــر می گذاش ــوالت دیگ ــر محم در زی
خبــر نداشــت کــه جنــازه ای جــزو محمــوالت اســت. گاراژ خبــر داشــت امــا راننــده 

ــر نداشــت.« خب
او بــا چنیــن مشــقتی همــراه جنــازه ی پــدر و بــرادرش راهــی تهــران شــد و پس 
ــه تهــران رســید تــا وارد مســیر جدیــد زندگــی اش  از ســفری ســه روزه، باالخــره ب
ــدن در تهــران منصــرف شــد و  ــس از مــدت کوتاهــی از مان ــا به ناچــار پ شــود؛ ام
دوبــاره بــه تبریــز بازگشــت و بــا دیپلــم ادبــی خــود در دفترخانــه ی اســناد رســمی 
شــماره ی یــک تبریــز مشــغول بــه کار شــد. البتــه ایــن کار هــم تنهــا یــک ســال 
برایــش دوام داشــت و او کــه بایــد خــرج خانــواده را تأمیــن می کــرد، بــرای کســب 
درآمــد بیشــتر فکــر دیگــری کــرد و وارد بــازار شــد تــا بــه کســب وکار بپــردازد. ایــن 
ــان جنــگ  ــران به دســت نیروهــای متفقیــن در جری ــا اشــغال ای اتفــاق هم زمــان ب

دوم جهانــی بــود.
در روز ۳شــهریور1۳۲0 نیروهــای شــوروی از شــمال و شــرق و نیروهــای 
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بریتانیــا از جنــوب و غــرب بــه ایــران حملــه کردنــد. بهانــه ی آنــان رضایــت نــدادن 
ــرانجام  ــود. س ــران ب ــاک ای ــان از خ ــالمت آمیز نیروهایش ــور مس ــه عب ــاه ب رضاش
ــور کردنــد اســتعفا بدهــد و پــس از کشــمکش های  متفقیــن رضاشــاه را مجب
فــراوان، ولیعهــد، محمدرضاشــاه را به جــای او گذاشــتند. در جریــان ایــن اتفاق هــا 
متفقیــن بــه شــهرهای زیــادی ازجملــه تبریــز، مشــهد، بندرپهلــوی )انزلــی(، رشــت، 
کرمانشــاه، همــدان، قزویــن و خوزســتان حملــه کردنــد یــا آن هــا را اشــغال نمودنــد. 
ــم  ــی ه ــازه ی محمدعل ــب وکار ت ــد. کس ــل ش ــهرها مخت ــن ش ــی و کار در ای زندگ
ــال 1۳۲۳  ــرانجام در س ــه س ــا اینک ــت. ت ــرار گرف ــا ق ــن اتفاق ه ــعاع ای تحت الش
ــازار  ــار دادوســتد در ب ــن ب ــد و ای ــه تهــران ســفر کن ــار دیگــر ب ــت ب تصمیــم گرف
ــرار دهــد. البتــه او در هیچ یــک از دوران هــا، حتــی  تهــران را در برنامــه ی خــود ق
ــق  ــن و تحقی ــم از آموخت ــن ه ــای متفقی ــران به دســت نیروه ــغال ای ــان اش در زم
ــم انتشــار رســاله ی پیرایه هــای اســالم و  ــه نتیجــه اش ه ــت ک ــت برنداش دس
ــازه ی  ــرک، در ب ــنده ی ت ــا، نویس ــر رض ــرآن از عم ــاره ی ق ــی درب ــه ی کتاب ترجم
ــران  ــازار ته ــی هفــت ســالی در ب ــود. محمدعل ــا1۳۲۲ ب ــی ســال های 1۳۲0ت زمان
بــه تجــارت پرداخــت؛ امــا ازآنجاکــه او را بــرای ایــن کار نســاخته بودنــد، بــار دیگــر 
ــه  ــذارد ک ــی بگ ــا در راه ــد و پ ــوض کن ــی اش را ع ــیر زندگ ــت مس ــم گرف تصمی
بتوانــد اســتعدادهایش را بــه بهتریــن شــکل بــه کار ببنــدد: راه درس و دانشــگاه. بــه 
ــام داده اســت:  ــا او انج ــی ب ــای مفصل ــه گفت وگوه ــژاد ک ــیروس علی ن ــه ی س گفت
»دکتــر موحــد ده ســال از عمــرش را در ایــام جوانــی در بازارهــای تبریــز و تهــران 
ســپری کــرده و در حیــن کســب وکار کــه چنــدان کســب وکاری هــم نبــود و همــه 
ــر  ــان کوشــیده و جالب ت ــم آن ــردم و عوال ــناخت م ــن شــد، در ش ــا شکســت قری ب
ــان از  ــا جماعــت مردم ــه و ب ــان پرداخت ــم و عرف ــه کســب عل آنکــه در همان جــا ب
ــود  ــا وج ــان و عارف مســلکان دمســاز شــده اســت. ب ــا عارف ــه ت دانشــمندان گرفت
ایــن از ســپری کــردن عمــرش در بــازار راضــی نیســت. می گویــد ده ســالی کــه در 
بــازار بــوده، زندگــی نفلــه ای داشــته و چــون ماهــی بــر خشــک افتــاده بــوده اســت. 
امــا مــن کــه ســال ها بــا او نشســت و برخاســت داشــته ام، تصــور می کنــم روزگار او 
در بــازار روزگار مهمــی بــوده و بســیار بــه او آموختــه و در ســاخت منــش و کردارش 
ــام  ــای بســیارش به خصــوص در ای ــا کنجکاوی ه ــه ب ــاده اســت؛ چنان ک ــر افت کارگ

خواب آشفته نفت و مکاشفه های عارفانه
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جوانــی بــا هــر شــخص صاحب نظــر و حــزب و دارودســته درآویختــه امــا ســرانجام 
ــه ســالمت جســته  ــا هیچ کــس و هیــچ طــرز فکــری درنیامیختــه، از کنارشــان ب ب
اســت. امــری کــه شــاید بــه مــذاق بســیاری از مــا خــوش نیایــد؛ امــا چــه دوســت 
ــده  ــال او ش ــات و خص ــزو صف ــیم، ج ــته باش ــت نداش ــه دوس ــیم و چ ــته باش داش
اســت. جــز ایــن، او بــازار را بــه ســعی خویــش بــه مکتــب بــدل کــرده و دانش هــای 
عصــر خــود را در آنجــا آموختــه اســت. چنان کــه وقتــی در تبریــز بــه حجــره داری 
ــرد،  ــم می ک ــای فراه ــپرد، بســاط چ ــاگردان می س ــه ش ــا را ب ــود، کاره مشــغول ب
ــرد و از  ــه محــل بحــث و فحــص می ک ــدل ب ــی می نشســت و حجــره را ب ــر تخت ب

ــد.« ــیراب می ش ــف س ــرب های مختل مش
ســخنان خــود محمدعلــی موحــد هــم ایــن نکتــه را تأییــد می کنــد: »بــا همه ی 
بدبختی هایــی کــه مــن کشــیدم، حســن کار مــن ایــن بــود کــه تمــام اقشــار ملــت 
شش هزارســاله را شــناختم. در تبریــز مــن وضعــم طــوری بــود کــه از یــک طــرف بــا 
آخوندهــا و روشــنفکران ارتبــاط داشــتم و ازطــرف دیگــر بــا بازاری هــا و روســتائیان. 
بعــد کــه آمــدم تهــران هفــت ســال در نــاف ارتجــاع کار کــردم. بــازار ظلمتکــده ی 
ــه مــن  غریبــی اســت. کســی را کــه از او نیســت، طــرد می کنــد. ایــن وضعیــت ب
آموخــت کــه همیشــه در کنــار جریان هــا بتوانــم راه بــروم و تــوی آن هــا نیفتــم. از 
ــت گرا  ــرا و راس ــای چپ گ ــام روزنامه ه ــودم و تم ــر ب ــوال باخب ــاع و اح ــام اوض تم
ــدم و ایــن تعلیــم را از روزگار گرفتــم کــه در عیــن وقــوف، خــودم را از  را می خوان

جریانــات برکنــار نگــه دارم.«
و این طــور ده ســال از عمــرش را بــا کار در بــازار، مطالعــه و شــرکت در محافــل 
ــه  ــگاه و ورود ب ــام در دانش ــان ثبت ن ــه زم ــید ب ــا رس ــد ت ــص  گذران ــث و تفح بح

ــا دوره ای کــه مــا اســمش را نفتــی شــدن گذاشــته ایم. دنیــای نفــت ی

پس از نفتی شدن
ــه شــرکت نفــت، در دوره  ی غیرحضــوری  ــا ورود ب ــان ب ــه هم زم ــی ک محمدعل
ــا پیشــرفت در کار و  ــود، ب ــام کــرده ب رشــته ی حقــوق دانشــگاه تهــران هــم ثبت ن
ــه آن  ــر ب ــه ســخت تر و جدی ت ــرد؛ بلک ــا نک ــدن را ره ــغلی، درس خوان ــای ش ارتق
ــا ادامــه ی تحصیالتــش را حضــوری در  ــار راهــی تهــران شــد ت ــن ب پرداخــت و ای
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ــرای  ــن دانشــگاه دکت ــد. او ســرانجام در ســال 1۳۳۸ از ای ــران بگذران دانشــگاه ته
حقــوق خصوصــی گرفــت؛ امــا بــه ایــن دکتــرا هــم اکتفــا نکــرد و بــرای آشــنایی 
ــات  ــا مطالع ــرد ت ــفر ک ــتان س ــه انگلس ــل ب ــوق بین المل ــث حق ــا مباح ــتر ب بیش
ــی  ــوان بین الملل ــس دی ــز، رئی ــور جنینگ ــر پروفس ــر نظ ــود را زی ــات خ و تحقیق
ــد و از  ــدن مان ــم در لن ــی ه ــد. او مدت ــه ده ــج ادام ــه، در کمبری ــتری اله دادگس
دانــش پروفســور شــوارتزبرگ اســتفاده کــرد. ایــن تنهــا فایــده ی ســفر به انگلســتان 
بــرای او نبــود. محمدعلــی در ایــن مــدت بــا ایران شناســان بنامــی ازجملــه آربــری، 
ــن  ــت و در همی ــت داش ــت و برخاس ــو و نشس ــارت گفت وگ ــکی و الکه مینورس
زمــان بــود کــه بــا اســتفاده از نســخه های خطــی موجــود در کتابخانــه ی بریتانیــا، 
تألیفــات جدیــدی را بــه کارنامــه ی خــود اضافــه کــرد. موحــد کــه پیش ازایــن در 
ایــران هــم بــا افــراد اهــل هنــر و ادب رفت وآمــد داشــت و در ایــن زمینــه آثــاری 
تألیــف کــرده بــود، از آن بــه بعــد جدی تــر بــه ایــن حــوزه پرداخــت و بــه همیــن 
ــن  ــی او در ای ــی حقوقی ـ ادبی ـ عرفان ــخصیت چندوجه ــت ش ــوان گف ــل می ت دلی

ــر شــد. ــت و پخته ت ســفر بیشــتر شــکل گرف
شــخصیت چندوجهــی محمدعلــی آدم را بــه یاد دانشــمندان ســده های گذشــته 
ــخ نوشــته شــده اســت.  ــای تاری ــه شرح حالشــان همیشــه در کتاب ه ــدازد ک می ان
کســانی کــه هم زمــان در چنــد رشــته ماننــد پزشــکی، نجــوم، ریاضیــات و ادبیــات 
سررشــته داشــتند و در هریــک هــم دارای تألیفــات و دانــش فــراوان بودنــد. موحــد 
ــای تاریخــی نیســت  ــه کتاب ه ــوط ب ــط مرب ــزی فق ــن چی نشــان داده اســت چنی
ــی  ــا حقوق دان ــود. او نه تنه ــرادی ب ــن اف ــاهد چنی ــوان ش ــم می ت ــا ه و در عصــر م
ــه  ــا ب ــوادر دوره ی م ــم از ن ــان ه ــات و عرف ــه ی ادبی ــه در زمین ــته اســت ک برجس
ــت در  ــخ نف ــه ی تاری ــم در زمین ــمندی ه ــار ارزش ــات و آث ــد. نظری ــاب می آی حس
ایــران دارد و در زمینــه ی تصحیــح و ترجمــه هــم یــک متخصــص تمام عیــار اســت. 
علــی میرزائــی، صاحب امتیــاز، مدیرمســئول و ســردبیر نشــریه ی نــگاه نــو خاطــره ای 
ــه  ــه در انگلســتان دوره ای را تحــت نظــر اســتادی ب ــی ک ــد از زمان ــف می کن تعری
ــر شــخصی  ــود ه ــه ب ــه او گفت ــس ب ــده اســت. دبن ــس می گذران ــی دبن ــام آنتون ن
ــد  ــا کن ــد تخصــص داشــته باشــد و اگــر کســی ادع ــه می توان ــک زمین فقــط در ی
ــه درد نمی خــورد.  ــه دانشــش ب ــود ک ــن ب ــد مطمئ ــره اســت، بای ــد کار خب در چن
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ــاره می گویــد: »دور از چشــم و گــوش آنتونــی دبنــس می خواهــم  میرزائــی دراین ب
یــک بــار برخــالف آموزه هــای او و برخــالف نصایــح و وصایایــش عمــل کنــم. دکتــر 
ــی دبنــس  ــه پروفســور آنتون ــده ای ک ــر قاع ــی موحــد اســتثنایی اســت ب محمدعل
ــی نظــر  ــه وقت ــد ک ــف می کن ــن آموخــت.« او ســپس تعری ــه م ــال 1۹۸4 ب در س
ــته،  ــان گذاش ــا او در می ــد را ب ــاره ی موح ــودش درب ــر خ ــس و نظ ــور دبن پروفس
محمدعلــی موحــد این طــور پاســخ داده اســت: »مــن هــم قطعــاً مشــمول قاعــده ی 
اســتاد شــما هســتم. تردیــد نکنیــد. کاری کــه مــن می کنــم ایــن اســت کــه زیــاد 
مطالعــه می کنــم و ضمــن مطالعــه ی دقیــق یادداشــت برمــی دارم و محتــوای ایــن 
ــدگان  ــا خوانن ــم، ب ــا ببین ــی در آن ه ــازه و اساس ــه ای ت ــر نکت ــت ها را، اگ یادداش
ــی و تواضــع  ــن خــود نشــان دهنده ی فروتن ــه ای ــم.« ک ــم تقســیم می کن کتاب های

اوســت.
ــل.  ــال ها قب ــه س ــردد ب ــه اش برمی گ ــزرگان زمان ــا ب ــنایی او ب ــرآغاز آش ــا س ام
موحــد کالس دوم دبیرســتان بــود کــه از طریــق یکــی از اقــوام، حاج حســن 
کمپانیــه، شــوهر دخترعمــه اش، بــا آثــار احمــد کســروی آشــنا شــد. او کســی بــود 
ــی آورد و  ــه م ــه خان ــا خــود ب ــان را ب ــه ی پیم ــن و مجل ــدی آیی ــاب دوجل ــه کت ک

ــد.  ــا را می خوان ــی آن ه محمدعل
ــمار  ــد: »در ش ــروی می گوی ــا کس ــنایی او ب ــاط و آش ــاره ی ارتب ــژاد درب علی ن
ــد، ســیداحمد  ــرار داده ان ــر ق ــی تحــت تأثی ــام جوان ــه او را در ای ــن کســانی ک اولی
کســروی اســت. از کســروی آموختــه اســت کــه بــه داوری هــای ایــن و آن وقعــی 
ــا کســروی هــم  ــن ب ــا وجــود ای ــه دریافت هــای خــود متکــی باشــد. ب نگــذارد و ب
ــه اســت.  ــک جــوی نرفت ــا او در ی ــش ب در جــدل و جــدال زیســته و ســرانجام آب
روزی کــه از ایــام جوانــی خــود بــرای مــن حکایــت می کــرد و از ســفر بــه تهــران 
ــه در  ــود؛ البت ــه ب ــروی راه یافت ــل کس ــه محف ــران ب ــه در ته ــت ک ــت، گف می گف
ــنایی  ــان آش ــه ی پیم ــش و مجل ــروی و کتاب های ــکار کس ــا اف ــود ب ــه ب ــز ک تبری
داشــت، امــا در تهــران بــود کــه او را دیــد و بــه محفلــش راه یافــت. بــا وجــود ایــن 
پــس از چنــدی کــه کســروی از پاک دینــی و پیامبــری ســخن بــه میــان آورد، بــا 
او درافتــاد کــه راهــی کــه تــو مــی روی نه تنهــا گرهــی نخواهــد گشــود، بلکــه بــازار 

ــرد.« ــد ک ــر خواه ــازی را گرم ت فرقه ب
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ــار  ــک ب ــد: »ی ــروی می گوی ــد کس ــکار و عقای ــاره ی اف ــی درب ــود محمدعل خ
ــم  ــال می کنی ــا دنب ــه م ــی ک ــن راه پاک دین ــت ای ــن گف ــا م ــام ب ــه صراحــت تم ب
بســی باالتــر و واالتــر از اســالم اســت. ایــن عیــن عبارتــی اســت کــه کســروی بــه 
ــودم  ــد ب ــن معتق ــش بســته اســت. م ــن نق ــان در خاطــر م ــان آورد و از آن زم زب
ــای موجــود  ــر فرقه ه ــه ای ب ــرد، فرق ــر بگی ــازه اگ ــرد و ت ــی او نمی گی ــه پاک دین ک

می افزایــد.«
بــا وجــود ایــن اختــالف وقتــی کســروی به دســت فدائیــان اســالم کشــته شــد، 
ــا اســم خــود نوشــت کــه کار خطرناکــی بــود و بــه  موحــد مقالــه ای در رثــای او ب
همیــن دلیــل فــردای آن روز اعالمیــه ای داد و نوشــتن آن مقالــه را تکذیــب کــرد.

ــد،  ــنا ش ــا او آش ــی ب ــام جوان ــد در ای ــه موح ــری ک ــزرگ دیگ ــخصیت ب ش
ــد:  ــف می کن ــور تعری ــنایی را این ط ــن آش ــره ی ای ــود. خاط ــنگلجی ب ــریعت س ش
ــک شــب چهارشــنبه ای  ــت و مــن ی ــر می رف ــاالی منب »او شــب های چهارشــنبه ب
رفتــم مســجد. در آنجــا گفتنــد کــه روز جمعــه بــرادر آقــای ســنگلجی، آقامحمــد 
کــه اســتاد دانشــگاه بــود، درســی دارد در همیــن مســجد. روز جمعــه خــودم را بــه 
آنجــا رســاندم. دیــدم عــده ای نشســته اند. رفتــم آن طــرف، نمــازم را خوانــدم و بعــد 
ــه را  ــن الیحضره الفقی ــاب م ــا. کت ــع این ه ــه جم ــواش خــودم را کشــاندم ب یواش ی
ــرادی گرفتــم. در  درس مــی داد. نشســتم. در آنجــا شــیخ اســتداللی کــرد، مــن ای
صفحــه ی دیگــر ایــراد دیگــری گرفتــم، صفحــه ی ســوم بــاز هــم همین طــور. ایــراد 
ســوم را کــه گرفتــم، ایشــان کتــاب را بســت و گفــت شــما از خراســان می آیــی یــا 
از تبریــز؟ گفتــم از لهجــه ام پیداســت کــه از تبریــز می آیــم. درس را تعطیــل کــرد 
و مــرا بــا عــده ای کــه از پشــت ســر می آمدنــد، بــه خانــه ی شــریعت بــرد. هفتــه ی 
ــاالی  ــت ب ــد. او رف ــم می آمدن ــهر ه ــزرگان ش ــجد. ب ــم مس ــن رفت ــاز م ــده ب آین
منبــر. مــن نشســته بــودم آنجــا. وســط صحبــت چشــمش بــه مــن افتــاد، حرفــش 
را قطــع کــرد، بــه مــن ســالم کــرد و شــروع کــرد دربــاره ی بنــده حــرف زدن کــه 
ــان  ــه زبانم ــم ک ــا ه ــا. م ــن حرف ه ــتند و از ای ــان هس ــی ایش ــالم واقع حجت االس

ــدیم و...« ــرخ می ش ــدیم و س ــط داغ می ش ــود، فق ــه ب گرفت
ــود. او در  ــم نمی ش ــر خت ــن دو نف ــه همی ــه اش ب ــزرگان زمان ــا ب ــنایی او ب آش
ــد  ــا چن ــت ب ــتخدام در شــرکت نف ــادان و اس ــه آب ــن ب ــد از رفت ــال 1۳۳0 و بع س
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نفــر از اهالــی دنیــای ادبیــات مثــل ابراهیــم گلســتان، نجــف دریابنــدری، ابوالقاســم 
ــوص  ــات و به خص ــد و ادبی ــنا ش ــر آش ــر دیگ ــد نف ــی و چن ــد نطق ــت، حمی حال
ــعر  ــی ش ــودش از دوران ابتدای ــه ی خ ــه گفت ــه ب ــت. البت ــر گرف ــعر را جدی ت ش
ــم  ــام هاش ــه ن ــی از هم کالســی هایش ب ــراه یک ــی هم ــی در کودک ــرود و حت می س
دلپذیــر کتابــی درســت کــرده بــود بــه شــیوه ی مــوش و گربــه ی عبیــد زاکانــی کــه 
شــعرهایش را موحــد می ســرود و نقاشــی هایش را هاشــم دلپذیــر می کشــید، 
ــود: »در  ــرده ب ــرکت نک ــی ش ــل ادب ــادان در محاف ــه آب ــن ب ــش از رفت ــا پی ــا ت ام
ــا  ــا آنج ــز ت ــی در تبری ــت؛ ول ــود داش ــی وج ــای ادب ــان انجمن ه ــران و اصفه ته
کــه مــن می دانــم، انجمــن ادبــی نداشــتیم. قهوه خانــه ای داشــتیم کــه مخصــوص 
ــا  ــه آنج ــردم ب ــت نمی ک ــه جرئ ــن البت ــی«. م ــاعرلر قهوه خانه س ــود: »ش ــعرا ب ش
ــه  ــی دیپلم ــا وقت ــد. ت ــد آنجــا شــعر می خوانن ــه می آین ــی می دانســتم ک ــروم ول ب
شــدم و تبریــز را تــرک کــردم، بــه غیــر از محلــه ی خودمــان محله هــای دیگــر را 

نمی شــناختم.«
ــادان را این طــور تعریــف  ــی آب ــه محافــل ادب ــژاد ماجــرای رفت وآمــد او ب علی ن
ــرای  ــی ب ــل خصوص ــعرهایش را در محاف ــید، ش ــادان رس ــه آب ــی ب ــد: »وقت می کن
دوســتان می خوانــد. یکــی از کســانی کــه شــعرهای او را شــنید، ابوالقاســم حالــت 
بــود. حالــت کــه شعرشــناس بــود و خــود شــعر می ســرود، بــه ضــرب و زور شــعری 
ــادان چــاپ  از او گرفــت و در هفته نامــه ی اخبــار روز، از نشــریات شــرکت نفــت آب
کــرد. یکــی دو بــار کــه ایــن کار تکــرار شــد، منوچهــر بزرگمهــر کــه در آن زمــان 
در شــرکت نفــت ایــران در خرمشــهر مشــغول بــه کار بــود، بــه اســتعداد او پــی بــرد، 
او را نــزد خــود خوانــد و بــه هم نشــینی برگزیــد و از آن زمــان کارش بــاال گرفــت.«

همیــن رفت وآمدهــای ادبــی بــود کــه محمدعلــی را بــه فکــر انداخــت 
ــال  ــاال س ــد. ح ــه کن ــه را ترجم ــه ی ابن بطوط ــد و رحل ــاال بزن ــتین هایش را ب آس
1۳۳۲ بــود. محمدعلــی گاهــی ترجمــه می کــرد و گاهــی از تصمیمــی کــه گرفتــه 
بــود، پشــیمان می شــد و می چســبید بــه کارهایــش در شــرکت نفــت؛ امــا اطرافیــان 
ــن کار  ــد ای ــدام تشــویقش می کردن ــناختند، م ــی او را می ش ــتعداد و توانای ــه اس ک
را تمــام کنــد. یکــی از آن هــا اســتاد مجتبــی مینــوی بــود کــه تأکیــد و تشــویقش 
باعــث شــد موحــد انــرژی بیشــتری را صــرف ایــن کار کنــد و نهایتــاً آن را در ســال 
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1۳۳۶ بــه چــاپ برســاند.
ــت،  ــت داش ــت و برخاس ــا او نشس ــد ب ــه موح ــری ک ــزرگ دیگ ــخصیت ب ش
ــور  ــو به ط ــد در ژن ــت موح ــان مأموری ــه در زم ــت ک ــزاده اس ــی جمال محمدعل
ــه ی  ــادی در ادام ــم نقــش زی ــا ه ــن دیداره ــدار داشــتند و ای ــم دی ــا ه هفتگــی ب
ــن نشســت و برخاســت ها  ــی ای ــوان گفــت تمام مســیر او داشــته اســت. شــاید بت
و دیدارهاســت کــه او را از تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص حقــوق بــا روحیــه ای 
ــا در  ــه نه تنه ــد ک ــل می کن ــدی تبدی ــخصی چندبع ــه ش ــدی ب ــک و تک بع خش
زمینــه ی حقــوق بــه باالتریــن جایگاه هــا رســیده اســت، بلکــه در زمینــه ی تاریــخ، 
ــی او  ــار تألیف ــا و آث ــی دارد. مقاله ه ــور توجه ــگاه درخ ــم جای ــات ه ــان و ادبی عرف
ــگارش  ــر اســت. او در ن ــوع خــود بی نظی ــزی، در ن ــا و شــمس تبری ــاره ی موالن درب
تاریــخ نفــت ایــران هــم نقشــی اساســی دارد. همــه ی این هــا در کنــار چنــد دفتــر 
شــعری کــه موحــد ســروده، نشــان دهنده ی روحیــه ی چندبعــدی اوســت. اگرچــه 
ــان  ــیدم و ناگه ــرک کش ــی س ــه وادی خاص ــت ب ــک وق ــاور دارد: »ی ــودش ب خ
ــی آن  ــت؛ گوی ــده اس ــوده ش ــم رب ــار از کف ــان اختی ــدم عن ــدم و دی ــود آم ــه خ ب
ــود  ــار مشــغول خ ــرا بی اختی ــه م ــد ک ــری کردن ــن دلب ــه ای از م ــه گون ــا ب وادی ه
ــت وگذار  ــه گش ــون ب ــای گوناگ ــد در وادی ه ــه می بینی ــت ک ــه اس ــد. این گون کردن

ــه ام.« پرداخت

کتاب های زبر، کتاب های نرم
حــاال کــه لــذت ترجمــه ی اثــری از ابن بطوطــه زیــر زبانــش مــزه کــرده بــود، 
تصمیــم گرفــت ایــن کار را کنــار نگــذارد و بــاز هــم هرجــا حس کــرد توانایــی دارد، 
کتــاب بنویســد یــا کتابــی را ترجمــه و تفســیر کنــد. امــروز کــه بــه فهرســت آثارش 
نــگاه می کنیــم، می بینیــم چقــدر خــوب کــه چنیــن تصمیمــی گرفــت و دانشــش 
ــاًل  ــد؛ مث ــی حقوقی ان ــارش برخ ــن آث ــت. از بی ــه نداش ــودش نگ ــرای خ ــط ب را فق
ــاره ی تاریخچــه ی نفــت و تحــوالت  ــی آن را درب ــا و مســائل حقوق ــاب نفــت م کت
ــه و  ــاره ی تاریخچ ــتعار درب ــه مس ــاب مبالغ ــت. کت ــته اس ــی نوش ــای نفت قرارداده
ــزرگ،  ــب ب ــره ی تن ــر ســه جزی ــران ب ــت ای ــت و حاکمی ــه مالکی ــوط ب اســناد مرب
ــی  ــدی درس های ــاب دوجل ــت. کت ــارس اس ــی در خلیج ف ــک و ابوموس ــب کوچ تن

خواب آشفته نفت و مکاشفه های عارفانه
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از داوری هــای نفتــی دربــاره ی قوانیــن نفتــی حاکــم و ملــی کــردن نفــت و 
ت ــا  طب ی ع ــی   ح ق ــوق   از  ع دال ــت   و  ح ــق   ه ــوای   در  کتــاب  و  غرامت هاســت 
ــی  ــن او در کتاب ــردازد. همچنی ــوق می پ ــفه ی حق ــوع فلس ــه موض ــ ر ب ــوق  ب ش ح ق 
بــه نــام در خانــه اگــر کــس اســت... ترجمــه ی اعالمیــه ی جهانــی حقــوق بشــر را 

ــاره ی مبانــی حقــوق بشــر منتشــر کــرده اســت. ــا مقدمــه ای درب همــراه ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــوق مدن ــر حق ــی او مختص ــای حقوق ــر از کتاب ه ــی دیگ یک
اصــل بــرای تدریــس در دانشــکده ی حســابداری و علــوم مالــی شــرکت نفــت ایــران 
نوشــته شــده بــود؛ امــا از همــان اول همــه ی دانشــجویانی کــه بنــا بــر رشــته های 
تحصیلی شــان نیــاز داشــتند کلیاتــی دربــاره ی حقــوق مدنی بداننــد، از آن اســتقبال 
ــی موحــد دو  ــران، محمدعل ــه ی جامعــه ی حســابداران رســمی ای ــه گفت ــد. ب کردن
ــاب  ــن کت ــن همی ــه یکــی تدوی ــرده اســت ک ــه ک ــن جامع ــه ای ــزرگ ب ــت ب خدم
ــابداری و  ــکده ی حس ــکل گیری دانش ــری ش ــت و دیگ ــی اس ــوق مدن ــر حق مختص
ــع  ــرای خل ــه در ماج ــاد دارم ک ــوب به ی ــت: »خ ــی نف ــرکت مل ــی در ش ــوم مال عل
یــد کارکنــان خارجــی شــرکت نفــت کــه گذاشــتند و رفتنــد، امــور مالــی شــرکت 
ــدی و رؤساشــان انگلیســی  ــه هن ــاد. حســابدارها هم ــل افت ــت در محــاق تعطی نف
ــم خورده  ــابدار قس ــر حس ــد نف ــتور داد چن ــدق دس ــر مص ــوم دکت ــد. مرح بودن
ــی شــرکت  ــادان بیاینــد و امــور مال ــه آب کــه در بانــک ملــی آن زمــان داشــتیم، ب
نفــت را سروســامان بخشــند. مرحومــان خردجــو، ســجادی نژاد، عرفانــی، مهیــار و 
عــده ی دیگــری بودنــد کــه بــه آبــادان آمدنــد و پــس از ۲۸آبــان کــه قــرارداد بــا 
کنسرســیوم بســته شــد، همین هــا بودنــد کــه فکــر کردنــد انســان عاقــل دو بــار از 
ــی  ــرای تعلیــم ایرانیــان در زمینه هــای مال ــده نمی شــود. پــس ب یــک ســوراخ گزی
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــن اندیش ــرد. همی ــورت گی ــی ص ــد کاری اساس ــابداری بای و حس
ــان اســماعیل  ــد. مرحوم ــی انجامی ــور مال ــزی دانشــکده ی حســابداری و ام طرح ری
عرفانــی و حســن ســجادی نژاد در ایــن طــرح بیشــترین زحمــت را کشــیدند و ایــن 
بنــای خیــر بــه همــت آنــان در ســال 1۳۳۶ بنــا گردیــد. ایــن بنــده ی ناچیــز هــم 
ــا غاشیه کشــی می کــردم و مختصــر ســهمی  ــزرگان به اصطــالح قدم در رکاب آن ب

ــم.« ــات می کن ــه آن مباه ــه ب داشــتم ک
حــاال کــه صحبــت از مصــدق شــد، نبایــد کتاب خــواب آشــفته ی نفــت را نادیده 
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بگیریــم کــه برنــده ی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی هــم شــده اســت و خیلی هــا 
ــاب،  ــن کت ــار ای ــس از انتش ــت پ ــد در نهای ــی موح ــات محمدعل ــد زحم معتقدن
آن طــور کــه بایــد و شــاید دیــده شــد. یــا بهتــر اســت بگوییــم محمدعلــی موحــد 
ــوان »نویســنده ی  ــا او را به عن ــوز هــم خیلی  ه ــاب شــناخته شــد و هن ــن کت ــا ای ب
ــی  ــاره ی زندگ ــز درب ــر هیچ چی ــی اگ ــند، حت ــت« می شناس ــفته ی نف ــواب آش خ
پربــار او نداننــد. مجموعــه ی چهارجلــدی خــواب آشــفته ی نفــت بــه دکتــر مصــدق 
و نهضــت ملــی ایــران می پــردازد و ماجــرای نفــت ایــران را از قــرارداد دارســی در 
ــت  ــد. روای ــی می کن ــال 1۳۳4ش. بررس ــدی در س ــقوط زاه ــا س ــال 1۹01م. ت س
ــدازه ی  ــش به ان ــا خواندن ــس ب ــود هرک ــث می ش ــه باع ــی دارد ک روان و خوش خوان

خــودش چیــزی از ایــن کتــاب دســتگیرش شــود.
ــده در  ــاد گذشــته و اندیشــه ی آین ــی او ی ــار به اصطــالح نفت ــر از آث یکــی دیگ
ــاب  ــگاره ی آفت ــه همــت نشــر ن ــران اســت کــه ب ــران و صنعــت نفــت ای ــخ ای تاری

ــازار شــده اســت. ــه ی ب روان
ــالم و  ــای اس ــاله ی پیرایه ه ــی اش: رس ــی و غیرنفت ــای غیرحقوق ــا کتاب ه و ام
ــی  ــای محمدعل ــن کاره ــی از اولی ــان ترک ــرآن از زب ــاره ی ق ــی درب ــه ی کتاب ترجم
ــته  ــران نوش ــه ته ــت ب ــل از عزیم ــی و قب ــم در دوران جوان ــر دو را ه ــه ه ــود ک ب
بــود. ســفر بــه انگلســتان در بخــش غیرحقوقــی آثــارش بســیار بــه او کمــک کــرد. 
ــرقی  ــی ش ــخ خط ــد از نس ــتان و بازدی ــور در انگلس ــطه ی حض ــی به واس محمدعل
مــوزه ی بریتانیــا، مطالعاتــش را در زمینــه ی اسالم شناســی و بررســی ســایر ادیــان 
ــح  ــه زد. تصحی ــن زمین ــری در ای ــار بی نظی ــق آث ــه خل ــت ب ــترش داد و دس گس
ــت  ــار اس ــن آث ــی از ای ــان یک ــل اهلل روزبه ــلوک الملوک فض ــاله ی س ــق رس و تعلی
ــه در  ــردازد. موحــد همچنیــن کتــاب جزی ــه اصــول حکومــت اســالمی می پ کــه ب
اســالم را از دانیــل دنــت ترجمــه کــرد کــه در آن بــه مالیــات ســرانه و تأثیــر آن در 
گرایــش بــه اســالم پرداختــه شــده اســت. بهگودگیتــا کتــاب دیگــری از محمدعلــی 
موحــد اســت کــه فلســفه و مذاهــب هنــد را بررســی می کنــد. او همچنیــن کتــاب 
خــزران اثــر آرتــور کوســتلر را دربــاره ی تاریــخ قــوم یهــود ترجمــه کــرده اســت. در 
ــی اســت از او کــه در ســال 1۳۹۸ ماهــی  ــام کتاب ــت هــم ن ــن و دول کشــاکش دی

منتشــر کــرده اســت.
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ــه  ــه ب ــی دارد. او ک ــد طوالی ــم ی ــان ه ــات و عرف ــه ی ادبی ــی در زمین محمدعل
ــرد و  ــه ک ــه را ترجم ــفرنامه ی ابن بطوط ــت، س ــلط داش ــاًل تس ــی کام ــان عرب زب
ــاره ی شــرح حال و روزگار  ــام رســاله ی ابن بطوطــه درب ــه ن ــی را ب ــم کتاب ــا ه بعده
ایــن جهانگــرد معــروف دنیــای اســالم نوشــت. همچنیــن در ترجمــه ی الهی نامــه  
ــال  ــرد و در س ــی ک ــک علم ــی کم ــؤاد روحان ــه ف ــوی، ب ــان فرانس ــه زب ــار ب عط
ــاب  ــار کت ــق و انتش ــح، تعلی ــاند. تصحی ــاپ رس ــه چ ــارات زوار آن را ب 1۳۳۹ انتش
ــار  ــر آث ــام از دیگ ــد ج ــالم احم ــن شیخ االس ــح محمدب ــه از ابوالفت حدیقه الحقیق
ارزشــمند موحــد اســت. ترجمــه ی چهــار مقالــه دربــاره ی آزادی اثــر آیزایــا برلیــن، 
ــد  ــد موح ــرادرش صم ــکاری ب ــا هم ــی ب ــم ابن عرب ــل فصوص الحک ــه و تحلی ترجم
و تصحیــح و انتشــار مثنــوی ابتدانامــه ســلطان ولــد بــا همــکاری مرحــوم علیرضــا 
حیــدری از دیگــر آثــار ادبــی و عرفانــی اســت کــه محمدعلــی در کارنامــه ی خــود 

دارد.
امــا آنچــه بیشــتر از هرچیــز دیگــری معــرف شــخصیت پژوهشــگری و ادبیاتــی 
ــه ی شــمس پژوهی و موالناشناســی  ــه در زمین ــاری اســت ک ــی اســت، آث محمدعل
خلــق کــرده اســت. او در ســال 1۳4۹ تصحیــح مقــاالت شــمس تبریــزی را آغــاز 
ــی  ــگاه صنعت ــارات دانش ــک انتش ــا کم ــاالت را ب ــن مق ــال 1۳۵۶ ای ــرد و در س ک
ــاب  ــزه ی کت ــال 1۳۶۹ جای ــر در س ــن اث ــرد. همی ــر ک ــریف( منتش ــر )ش آریامه
ســال را برنــده شــد. خمــی از شــراب ربانــی گزیــده ای از مقــاالت شــمس تبریــزی 
ــه چــاپ رســاند.  اســت کــه موحــد آن را در ســال 1۳۷۳ و در انتشــارات ســخن ب
ــا عنــوان اصطــرالب حــق کــه  نشــر ســخن همچنیــن در ســال 1۳۷۵ کتابــی را ب
ــوی اســت، از محمدعلــی موحــد منتشــر کــرد. تألیــف  گزیــده ای از فیه مافیــه مول
ــاب قصــه ی  ــو، کت ــزی در ســال 1۳۷۵ از مؤسســه ی طــرح ن ــاب شــمس تبری کت
قصه هــا )کهن تریــن روایــت از ماجــرای شــمس و موالنــا( از نشــر کارنامــه، 
ــده ای از  ــه ترجمــه ی انگلیســی گزی ــده ک ــاب شــمس پرن ــر کت ــه ب ــگارش مقدم ن
ــاره ی شــمس  ــی درب ــاغ ســبز )گفتارهای ــاب ب ــات شــمس اســت، انتشــار کت غزلی
ــده ای از  ــر دو گزی ــه ه ــه ک ــت وجوی آین ــید و در جس ــای خورش ــا(، تماش و موالن
مقــاالت شــمس هســتند و تصحیــح و توضیــح رســاله در مناقــب خداونــدگار کــه 
رســاله ای در شــرح حال موالناســت، بخــش دیگــری از فعالیت هــای او در زمینــه ی 
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ــت. ــمس پژوهی اس ــی و ش موالناشناس
عمــده ی شــناختی کــه مــا امــروز از شــمس و موالنــا داریــم، مدیــون تحقیــق 
ــه  ــن کار دارد ک ــه ای ــقی ب ــان عش ــد چن ــت. موح ــی اس ــای محمدعل و پژوهش ه
هروقــت هــر ســازمان یــا نهــادی خواســت برایــش نکوداشــت برگــزار کنــد، او امتناع 
ــا حــرف  ــاره ی شــمس و موالن ــد و درب ــای آن نشســتی بگذارن ــت به ج ــرد و گف ک
بزننــد. او حتــی در بزرگداشــتی کــه در دانشــکده ی ادبیــات دانشــگاه تهــران برایــش 
گرفتــه شــده بــود، گفــت: »نمی دانســتم ایــن مراســم قــرار اســت مراســم تجلیــل از 
مــن باشــد. فکــر می کــردم رونمایــی از ترجمــه ی مقــاالت شــمس توســط شــارل 

ــن قضــا دادم.« ــه ای ــن ب هنــری دوفوشــه کور اســت. مــن به ناچــار ت
او در کارنامــه اش هــم کتاب هــای نســبتاً خشــک حقوقــی دارد و هــم کتاب هــای 
ــرم و لطیــف شــاعرانه. درســت مثــل شــخصیت خــودش کــه تلفیقــی از نظــم و  ن

برنامه ریــزی و قانــون ازطرفــی و شــعر و ادبیــات و عرفــان ازطــرف دیگــر اســت.
حــاال کــه حــرف از شــعر و ادبیــات شــد، دفتــر اشــعار خــودش را نبایــد فراموش 
کنیــم. محمدعلــی اولیــن دفتــر شــعرش را در ســن ۹۳ســالگی و در ســال 1۳۹۵ 
منتشــر کــرد کــه اگرچــه بــرای شــخصیتی مثــل او دیــر بــه نظــر می رســد، چیــزی 
از ارزش هــای ایــن اثــر ادبــی کــم نمی کنــد. ایــن کتــاب شــاهد عهــد شــباب نــام 
ــژاد  ــد. یکــی ســیروس علی ن دارد و موحــد انتشــارش را مدیــون دو شــخص می دان
کــه در ضمــن مصاحبــه بــا او، یــاد آبــادان و دوران شــعر و شــاعری اش افتــاده اســت 
و دیگــری محمــد زهرایــی کــه او را تشــویق کــرده اســت تــا اشــعارش را گــردآوری 

و منتشــر کنــد.
روزی کــه زهرایــی از محمدعلــی خواســت اشــعارش را جمــع آوری کنــد، انــگار 
تــازه تلنگــری بــه محمدعلــی خــورده باشــد، بــه فکــر فــرو رفــت. انــگار مشــکلی 
ــی  ــد. او از دوران نوجوان ــل نمی ش ــا ح ــن راحتی ه ــه ای ــه ب ــود ک ــده ب ــش آم پی
ــا  ــف را در آن ه ــش از شــاعران مختل ــر شــعر داشــت و اشــعار محبوب ــن دفت چندی
می نوشــت و بــا وســواس ازشــان نگهــداری می کــرد؛ امــا هیچ جــا شــعرها و 
ســروده های خــودش را به طــور منظــم و مــدون نگــه نداشــته بــود: »مــن برخــالف 
مرحــوم ایــرج افشــار کــه همــه ی اشــیا و کاغذهــا و حتــی صورت حســاب قهــوه ای 
ــدم  ــو خوان ــگاه ن ــه ی ن ــه می داشــت )و در مجل ــود، نگ ــیده ب ــه نوش ــه در کاف را ک
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کــه کیارســتمی هــم ماننــد او بــود(، چیــزی از آثــارم در خانــه نداشــتم و آشــفته 
بــودم و آشــفته. محمــد زهرایــی دو پــا در یــک کفــش کــرد کــه بایــد ایــن اشــعار 

ــم.« ــن اشــعار را جمــع آوری کردی ــان نوشــته هایم ای جمــع آوری شــود... از می
ــی از هــر گوشــه وکنار  ــد پازل ــی باالخــره قطعه هــای اشــعارش را مانن محمدعل
جمــع آوری کــرد و بــرای انتشــار بــه زهرایــی و نشــر کارنامــه داد. نکتــه ی جالبی که 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه حتــی تنهــا دفتــر شــعر او هــم از تاریــخ و نفــت خالــی 
ــاره  ــگار کــه مــرد نفتــی شــعرهایش هــم نفتــی اســت. خــودش دراین ب نیســت. ان
ــه  ــطیات’ ب ــی ‘ش ــم. یک ــیم کردی ــمت تقس ــه دو قس ــعار را ب ــن اش ــد: »ای می گوی
اعتبــار اینکــه در کنــار شــط ســروده شــده و در مــورد سیاســت و نفــت و... اســت. 
ــم  ــه چــه عــرض کن ــی ک قســمت دوم آن ‘شــطحیات’ اســت. شــطیات ارزش ادب
ــد.  ــم دارن ــواره دســت در دســت ه ــات هم ــخ و ادبی ــا ارزش تاریخــی دارد. تاری ام
ــوان اشــعار آن  ــوی را بنویســد و دی ــخ دوره ی غزن ــد تاری ــه بخواه چــون کســی ک
ــرش  ــد و نگ ــه، دی ــود. روحی ــد ب ــر نخواه ــش میس ــر برای ــن ام ــد، ای دوره را ندان
ــه  ــوری ک ــت؛ همان ط ــس اس ــات منعک ــان در ادبی ــای ایش ــردم و عکس العمل ه م
حقه بازی هــا و پرونده ســازی ها و دیوان ســاالری و... در تاریــخ بیهقــی انعــکاس 
دارد. گرچــه از مــردم خبــری نیســت، امــا از آن دســت اندرکارها کــه چطــور بــرای 
ــود دارد  ــیار وج ــی بس ــد، مطالب ــم را می َکنن ــت ه ــازند و پوس ــده می س ــم پرون ه
ــر  ــن دوره ی مصــدق را ب ــد. م ــه ی آن را نمی بینی ــری نمون ــر دیگ ــچ اث ــه در هی ک
ــران را  ــام ای ــد تم ــور و امی ــه ش ــا ک ــردم: دوره ی امیدواری ه ــیم ک ــه دوره تقس س
ــران  ــده اند و ک ــده ش ــا پراکن ــام دنی ــا در تم ــی از این ه ــود. بعض ــه ب ــرا گرفت ف
ــول  ــاه ط ــت م ــن دوران، هش ــود. ای ــران ب ــم ای ــی، اس ــا می رفت ــران هرکج ــا ک ت
ــا  ــد دوره ی ناامیدی ه ــکا و بع ــدق از امری ــت مص ــروف و برگش ــر مع ــا تی ــید ت کش
ــرداد  ــه فاجعــه ی ۲۸م ــا ب ــد و خامــوش می شــوند ت ــا فروکــش می کنن کــه امیده
می رســد. دربــاره ی ایــن واقعــه در آثــار شــعری آن دوره مطالــب پراکنــده ای وجــود 
ــه  ــر، نخســتین مجموع ــن اث ــدارد و ای ــی وجــود ن ــا به طــور منســجم کتاب دارد؛ ام
ــزرگ  ــتفهام ب ــؤال و اس ــت س ــه دو عالم ــد ک ــطحیات می بینی ــورد ش ــت. در م اس
ــوده اســت، ایجــاد می شــود؛ یکــی از آن اســتفهام ها ســؤال  ــا مــا ب کــه همیشــه ب
بــزرگ چیســتی زندگــی و حیــات و دومیــن چیســتی مربــوط بــه حقیقــت اســت. 



135 خواب آشفته نفت و مکاشفه های عارفانه

ــن شــطحیات ســرک می کشــند.« ــت ســؤال از پشــت ای ــن دو عالم ای
محمدعلــی موحــد یــا همــان مــرد نفتــی داســتان مــا از گوشــه  وکنار زندگــی اش 
بــوی نفــت بــه مشــام می رســد. حتــی از البــه الی صفحه هــای کتــاب اشــعارش و 
همــه ی این هــا را شــاید بتــوان تحــت تأثیــر شــغلش دانســت کــه درســت از زمــان 
ــغل های  ــد او ش ــود. هرچن ــورده ب ــره خ ــت گ ــا نف ــت، ب ــش نف ــدن جنب ــی ش مل
ــازار و  ــب وکار در ب ــت، کس ــرده اس ــان ک ــی امتح ــول زندگ ــم در ط ــری را ه دیگ

تدریــس.
محمدعلــی کــه اولیــن بــار در ســن ۲۷ســالگی و بعــد از ثبت نــام در دانشــکده ی 
ــول درس  ــه و اص ــد فق ــور قواع ــان کنک ــه داوطلب ــی ب ــورت خصوص ــوق به ص حق
ــار مشــاغل رســمی،  ــان یافتــن تحصیالتــش در کن ــا پای ــی ب مــی داد، پــس از مدت
ــران و اســتاد  ــوق دانشــگاه ته ــی در دانشــکده ی حق ــوق مدن ــوان اســتاد حق به عن
حقــوق نفــت در دانشــکده ی حســابداری و امــور مالــی شــرکت نفــت هــم مشــغول 

بــه کار شــد.
ــت؛  ــته اس ــم داش ــری ه ــمی دیگ ــئولیت های غیررس ــن و مس ــه او عناوی البت
بــرای مثــال از ســال 1۳۸۲ عضــو پیوســته ی فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی 
و از ســال 1۳۸4 عضــو شــورای عالــی علمــی مرکــز دائره المعــارف بــزرگ اســالمی 
بــوده و در ایــن حوزه هــا هــم خدمــات فراوانــی را بــه ایــران و ایرانیــان ارائــه کــرده 

اســت.

روزمرگی های یک پدربزرگ نفتی
درســت اســت کــه محمدعلــی پیــر شــده و حــاال نزدیــک بــه یــک قــرن ســن 
ــی دوران  ــت. او در تمام ــرای او بی معناس ــتگی ب ــام بازنشس ــه ن ــا واژه ای ب دارد؛ ام
ــی در دوران  ــت. حت ــوده اس ــش ب ــق و پژوه ــالش، تحقی ــغول ت ــی اش مش زندگ
بازنشســتگی هــم همان طــور کــه قبل تــر گفتــه شــد، بــه شــرکت نفــت در 
ــزرگ اســالمی و  زمینه هــای حقوقــی مشــاوره مــی داد و در مرکــز دائره المعــارف ب
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی بــه تحقیــق و پژوهــش می پرداخــت. همیــن 
حــاال در حیــن نوشــتن ایــن متــن کــه نزدیــک بــه ۹۷ ســال دارد هــم بی تردیــد 
ــای  ــان کتاب ه ــود را در می ــی خ ــت. او از کودک ــق اس ــه و تحقی ــغول مطالع مش
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ــاب را  ــن اصــاًل کت ــول خــودش: »م ــه ق ــا ب ــود ی ــرده ب ــرق ک ــدرش غ ــدرس پ من
ــن  ــاد گرفت ــدن و ی ــرای خوان ــودم. ب ــی ب ــل غریق ــردم. مث ــع می ک ــوردم، بل می خ
ــم  ــالی ه ــالی و کهن س ــادت را در دوران میان س ــن ع ــتم.« ای ــی داش ــش غریب عط
حفــظ کــرده اســت. چه بســا در زمــان به اصطــالح بازنشســتگی کــه وقــت فراغــت 
ــه و پژوهــش اختصــاص داد.  ــه مطالع ــم ب ــان بیشــتری را ه بیشــتری داشــت، زم
علی نــژاد تعریــف می کنــد: »ایــن عطــش خوانــدن هنــوز بــا اوســت. هنــوز بیشــتر 
ــد.  ــا می خوان ــی رمان ه ــوب و حت ــای محب ــار کتاب ه ــری را در کن ــات فک مطبوع
هنــوز مطالــب را چنــان می خوانــد کــه بعــد بتوانــد بــه آن هــا مراجعــه کنــد. دیــده ام 
ــالح  ــک به اصط ــا ماژی ــا را ب ــا آن ه ــد ی ــط می کش ــم خ ــطرهای مه ــر س ــه زی ک
های الیــت می کنــد تــا در تورق هــای بعــدی بتوانــد مطالــب مدنظــر را پیــدا کنــد. 
ــت.  ــن می گف ــا م ــوک ب ــان پام ــای اوره ــاره ی رمان ه ــه درب ــود ک ــن اواخــر ب همی
چنــد رمــان از او خوانــده بــود. البتــه مــدام شــکوه می کنــد کــه دیگــر نمی توانــم 
ــرای مــن  ــا فــالن مطلــب را ب ــم و پرس وجــو می کنــد کــه چــه نوشــته اند ی بخوان
ــان  ــد و بیشــتر از هرکســی در جری ــد و خــوب هــم می خوان ــا می خوان ــد؛ ام بیاوری

ــرار دارد.« ــع ق وقای
ــتر از  ــه بیش ــد ک ــد را می خوان ــای جدی ــات و کتاب ه ــا مطبوع ــد نه تنه موح
ــه  هــر جوانــی بــه جزئیــات دقــت می کنــد و مســائل را بررســی می کنــد. شــاید ب
همیــن دلیــل اســت کــه در دهمیــن دهــه ی زندگــی اش همچنــان حافظــه اش مانند 
ــی  ــات شــعرهایی را کــه در جوان ــی ابی ــراد و حت ــد و اســامی اف ســاعت کار می کن
خوانــده بــود، از بــر مــرور می کنــد. انــگار هرچــه می گــذرد، او پربارتــر و شــکوفاتر 
می گفــت  الک  »جــان  می گویــد:  دراین بــاره  علی نــژاد  ســیروس  می شــود. 
زندگــی را در شصت ســالگی آغــاز کــرده اســت. زندگــی دکتــر محمدعلــی موحــد 
ــر بســیاری کســان  ــاز شــده اســت. اگ ــالگی آغ ــک حســاب از شصت س ــه ی ــز ب نی
ــد  ــی تجدی ــن حوال ــر موحــد در ای ــد، دکت ــالگی غربالشــان را می آویزن در شصت س
مطلــع می کنــد. از شصت ســالگی اســت کــه در محافــل و مجالــس حضــور 
ــاید  ــل می گش ــه فض ــرده، ب ــش نک ــچ گاه رهای ــرم هی ــه ش ــش را ک ــد و زبان می یاب
ــر  ــه، کمت ــا گفت ــته ی ــه نوش ــش از آن هرچ ــی آورد. پی ــرها درم ــان س ــری می و س
ــود را از  ــته خ ــعی داش ــد س ــر می رس ــه نظ ــی ب ــت. حت ــه اس ــی یافت ــود بیرون نم
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انظــار پنهــان کنــد و کمتــر دیــده شــود. دکتــر موحــدی کــه امــروز می شناســیم، 
ــرد  ــا م ــه ت ــت ک ــت می گف ــعدی درس ــت. س ــده اس ــد ش ــالگی متول در شصت س
ــش  ــه کتاب های ــد ک ــعدی باش ــاید س ــم ش ــق او ه ــد... سرمش ــه باش ــخن نگفت س
ــال در  ــد س ــاه و چن ــعدی پنج ــون س ــز چ ــت. او نی ــالگی نوش را در پنجاه وچندس
خلــوت خــود خوانــده و اندوختــه و ســپس شــروع بــه تألیــف کــرده اســت. هرچنــد 
ــه ی  ــی در ترجمــه ی رحل ــام جوان ــی می نوشــت، امــا کار عمــده اش در ای او از جوان
ــی  ــای تألیف ــهرت و کاره ــود. ش ــه می ش ــر خالص ــی دو کار دیگ ــه و یک ابن بطوط

ــازار شــده اســت.« ــه ی ب نامــدار او غالبــاً در ایــام پختگــی روان
صحبــت از حضــور موحــد در مجالــس و مراســم شــد، هوشــنگ مــرادی 
ــته  ــور داش ــد حض ــراه موح ــه هم ــخنرانی هایی ک ــی از س ــاره ی یک ــی، درب کرمان
ــه  ــه، ب ــه حافظ ــپردن ب ــن و س ــتن و تمری ــوق دانس ــد: »ش ــف می کن ــت، تعری اس
ــا گذشــت  ــی ب ــده اســت، حت ــوده و نش ــم نب ــم نیســت. ک ــذ، در او ک ــم و کاغ قل
ــری در او  ــرص یادگی ــر، ح ــه عم ــلختگی ت ــی و ش ــر و کم حوصلگ ــال های عم س
ــنیدن  ــه ی ش ــت. حوصل ــه نیس ــلخته و کم حوصل ــت. ش ــمج اس ــت. س ــم نیس ک
ــذارد. ســمعکش را  ــه می گ ــی می خواهــد بشــنود، مای ــا وقت ــدارد؛ ام ــز را ن همه چی
ــد،  ــوض می کن ــری ســمعک را ع ــد، بات ــوی گوشــش، امتحــان می کن ــذارد ت می گ
ــه های  ــت شیش ــم هایش را پش ــرد. چش ــه کار می گی ــش را ب ــوش و حواس ــام ه تم
ــگاه می شــنود. بعــد  ــد، آن ــگار دارد چــرت می زن ــاز نگــه مــی دارد، ان عینــک نیمه ب
ــن و  ــه م ــرد ب ــد، رو ک ــدی اش نمی گرفتن ــا ج ــه خیلی ه ــی ک ــخنرانِی کس از س
ــی  ــان او به راحت ــت.’ واژه ی ‘خــوب’ را از زب ــت: ‘خــوب حــرف زد. درســت گف گف
ــان دهنده ی  ــا نش ــه ی این ه ــرد.« و هم ــخت می گی ــس س ــنید. از ب ــوان ش نمی ت

ــت و نظــم او در زندگــی اســت. دق

اتوکشیده با چروک هایی بر پیشانی
ــرق و تجمــالت نیســت. در تمامــی عکس هایــش، چــه آن هــا کــه  اهــل زرق وب
ــخنرانی هایش،  ــت و س ــم بزرگداش ــای مراس ــه عکس ه ــه و چ ــواده انداخت ــا خان ب
ــی کــه  ــا ژاکــت و کاپشــنی معمول ــن دارد. کــت و شــلوار ی ــه ت لبــاس ســاده ای ب
ــی  ــچ توصیف ــم؟ هی ــرا بروی ــد. راه دور چ ــین تر می کن ــرش را دل نش ــن ظاه همی
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کامل تــر از توصیــف هوشــنگ مــرادی کرمانــی نیســت کــه ظاهــر موحــد را چنیــن 
شــرح داده:

ــا پوســت اندکــی  ــری دارد ب ــم. دســت های الغ ــگاه می کن »...دســت هایش را ن
ــل  ــی مای ــز و درشــت آب ــای ری ــرون زده و لک ه ــای درشــت و بی ــده، رگ ه چروکی
ــرزان. ســال های ســال قلــم را  ــه بنفــش. انگشــت های بلنــد و کشــیده و کمــی ل ب
بــا ایــن انگشــت ها گرفتــه، انــگار کــه هــر انگشــت قلمــی اســت در حــال نوشــتن.

»راه کــه مــی رود قــدش بلنــد اســت. الغــر و تکیــده اســت و اصــاًل شــکم نــدارد، 
برآمــده نیســت اصــاًل. درســت کــه نــگاه کنــی، کمــی خمیــده اســت، قــوز نــدارد. 
ســالم اســت، گویــی هیــچ درد نــدارد. ســالم زندگــی کــرده البــد. موهایــش نریخته، 
ــر از  ــی جوان ت ــر می کن ــت. فک ــفید نیس ــت س ــش یک دس ــه. موهای ــی نریخت خیل
ســنش باشــد. راحــت زندگــی کــرده و رفــاه داشــته کــه زود نشکســته. حــرف کــه 
ــب و  ــد، از ل ــد. صدایــش هــم کــه درنیای ــد، لهجــه ی آذری اش بیــرون می زن می زن
ــی  ــا ســبیل های کم پشــت، جوگندم ــه آذری اســت، ب ــوم می شــود ک ــش معل دهان

ــه ســفید. فکــر می کنــم! مایــل ب
ــه  ــت. گرچ ــی اس ــی درون ــان آرامش ــتخوانی اش نش ــنگی و اس ــره ی س »چه
ــه  ــه و آرام ب ــودا. او عارفان ــل ب ــاید، مث ــد، ش ــه آرام ترن ــاق همیش ــای چ صورت ه
ــز  ــس و همه چی ــه همه ک ــکوت ب ــت و در س ــرف اس ــد. کم ح ــگاه می کن ــی ن زندگ
ــد، دلــت می خواهــد بشــنوی کــه چــه می گویــد.  ــگاه می کنــد. حــرف کــه می زن ن
صدایــش بلنــد نیســت، گــوش تیــز می خواهــد. واژه هــا را گلچیــن می کنــد، هــدر 

ــد. ــد و می دان ــا را می فهم ــاب واژه ه ــاب و کت ــس حس ــد. از ب نمی ده
ــد. فکــر  ــه می کن ــه تنــش گری ــب اســت و کمــی ب ــز و مرت ــش تمی »رخت های
ــه  ــال ســال ها پیــش اســت ک ــی و شــیری رنگ م ــن کــت و شــلوار آب ــی ای می کن
ــی  ــی اش، کم ــه ببین ــودی ک ــی روزگاری نب ــر می کن ــته. فک ــان داش ــوب نگهش خ

ــوده، حــاال الغــر شــده. ایــن رخت هــا مــال آن روزگار اســت. چــاق ب
»چروک هــای پیشــانی اش حاصــل دقــت و فکــر کــردن زیــاد اســت، نــه ســن 
ــرد  ــش می گی ــوی دســت های لرزان ــزی را ت ــی چی ــد وقت ــی می کن ــاد. چــه دقت زی
می کنــد،  مزه مــزه  نگاهــش  و  زبــان  زیــر  دانه دانــه  را  واژه هــا  می خوانــد.  و 

ــانی اش! ــر و پیش ــوی س ــاال، ت ــتد ب ــواش می فرس یواش ی
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ــوان ســاق  ــاه اســت. می ت ــای شــلوارش کمــی کوت ــی رود، پاچه ه ــه م »...راه ک
ــیده و  ــد کش ــرده ق ــان یک خ ــم پاهایت ــم بگوی ــد. می خواه ــش را دی جوراب های
ــن حرف هــای  ــا او از ای ــم. نمی شــود ب ــت نمی کن ــان اســت، جرئ ــر از باالتنه ت بلندت
ــا دو  ــد... م ــوخی کن ــد ش ــت، آدم می ترس ــدی اس ــا ج ــتر وقت ه ــه زد. بیش بچگان
دنیــای متفــاوت داریــم. دنیــای او دنیــای دقــت، سیاســت، حقــوق، عرفــان، اقتصــاد 
و شــاید رمــز و رازی اســت کــه شــخصیت محکمــش را ســاخته و دنیــای مــن نــگاه 

ســاده و قصــه ی کودکانــه ای اســت بــه جهــان.«
ــف  ــی تعری ــا جای ــن اســت؛ ام ــر از ای ــی مفصل ت ــرادی کرمان ــف م ــه توصی البت
کــرده اســت کــه دکتــر موحــد پــس از خوانــدن ایــن متــن بــا او تمــاس گرفــت و 
گفــت: »مــن دو بــار کیــف کــردم، یــک بــار از کاریکاتــورم در اســتانبول، چنــد ســال 
پیــش. یــک بــار هــم از چیــزی کــه تــو نوشــته بــودی. از دســتت در رفــت. می دانــم 
از تــو بعیــد بــود. خالصــه کیــف کــردم.« و بــا گفتــن ایــن عبــارات شــوخ طبعی اش 
را هــم بــه همــه نشــان می دهــد، ویژگــی دیگــری در جمــع ویژگی هــای شــخصیت 
ــان و  ــق و منظــم و اتوکشــیده اســت، مهرب ــه دقی ــدر ک ــی اش. او همان ق چندوجه

لطیــف و طنــاز هــم هســت، درســت ماننــد آثــارش.

آن روی سکه ی موحد
هرچــه تــا حــاال گفتــه شــد، دربــاره ی شــخصیت علمــی و تخصصــی محمدعلــی 
ــه ی  ــک جنب ــده اش، ی ــخصیت شناخته ش ــدای از ش ــخصی ج ــر ش ــی ه ــود؛ ول ب
ــه شــخصیت عمومــی او و گاهــی بســیار  ــی دارد کــه گاهــی بســیار شــبیه ب درون
متفــاوت بــا آن اســت. اگــر بخواهیــم شــخصیت درونــی محمدعلــی را در یــک کلمه 
خالصــه کنیــم، می رســیم بــه انســانیت. انســانیت و محبتــی کــه شــاید در برخــورد 
ــه در  ــت اوســت. موحــد بااینک ــن حقیق ــا عی ــد ام ــره ی عبوســش نیای ــه چه اول ب
ــچ گاه زادگاه خــود و  ــرد، هی ــرک ک ــران ت ــه مقصــد ته ــز را ب ــی تبری ــدای جوان ابت
رنجــی را کــه مــردم ایــن دیــار در دوران کودکــی او و پیــش از آن متحمــل شــده 
ــدارد و  ــدوزی نداشــته و ن ــه ثروت ان ــه ای ب ــد، فرامــوش نکــرد. او اگرچــه عالق بودن
ثــروت کالنــی هــم بــرای خــود نیندوختــه اســت، نگذاشــته کــودکان و نوجوانــان 
تبریــزی در فقــر علمــی بــه ســر ببرنــد و بــا تأســیس یــک مرکــز علمــی و فرهنگــی، 
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یــک کتابخانــه و یــک دبیرســتان، بــه مــردم زادگاهــش خدمــت کــرده اســت. شــاید 
ــه  ــی ک ــت و کالس های ــرد و نمی توانس ــت بخ ــه می خواس ــی ک ــرت کتاب های حس
ــوده  ــر نب ــه بی تأثی ــن زمین ــت، در ای ــد و نمی توانس ــرکت کن ــت ش ــت داش دوس

باشــد.
ــاری،  ــداف غیرتج ــا اه ــد را ب ــای امی ــری صف ــی هن ــه ی فرهنگ ــد مؤسس موح
ــه ی شــخصی خــودش در ســال  ــا هزین غیرسیاســی، غیرصنفــی و غیرانتفاعــی و ب
1۳۹۳ تأســیس کــرد و آن را وقــف فعالیت هــای فرهنگــی ماننــد برگــزاری 
ــرد.  ــی ک ــی و فرهنگ ــای علم ــخنرانی ها و گردهمایی ه ــی و س ــای آموزش کالس ه
ایــن مؤسســه در خیابــان نــور محلــه ی یاغچیــان تبریــز قــرار دارد، منطقــه ای کــه 

ــاز دارد. ــن مرکــزی نی ــه داشــتن چنی ــاط ب بیشــتر از ســایر نق
ــی  ــخصی محمدعل ــه ی ش ــا هزین ــال ب ــان س ــم در هم ــد ه ــه ی موح کتابخان
تأســیس شــد و نخســتین کتاب هایــش هــم کتاب هــای اهدایــی دکتــر موحــد بــه 
ــه  ــگان ارائ ــش را به صــورت رای ــی خدمات ــه تمام ــه ک ــن کتابخان ــود. ای ــه ب مجموع
ــر  ــزار نف ــش از دوه ــاب و بی ــد کت ــزار جل ــدود ده ه ــر ح ــال حاض ــد، در ح می ده
عضــو دارد و محــل آن در خیابــان یاغچیــان و کنــار مؤسســه ی صفــای امیــد اســت.

ــه و ســرمایه ی شــخصی خــود  ــا اندوخت ــه موحــد ب ــی ک ــا نخســتین بنای و ام
ــه در  ــود ک ــام دبیرســتان موحــد ب ــه ن ــه ب ــز ســاخت، دبیرســتانی دختران در تبری
ــا تربیــت مادرانــی آگاه، وجــود فرزندانــی آگاه تــر  ــا ب ســال 1۳۸۵ تأســیس شــد ت
ــا حــدود ششــصد  ــن دبیرســتان در حــال حاضــر ب ــد. ای ــن کن ــده را تضمی در آین
ــی رود.  ــه شــمار م ــز ب ــت تبری ــدارس بســیار باکیفی ــال از م ــر س ــوز در ه دانش آم
ــه  ــیس مدرس ــره ی تأس ــاره ی خاط ــتان، درب ــن دبیرس ــر ای ــوروزی، مدی ــکینه ن س
می گویــد: »در تیرمــاه ســال تحصیلــی 1۳۸۵ حکــم مدیریــت دبیرســتان موحــد را 
بــرای بنــده ابــالغ کردنــد. می بایســت بــرای مالقــات بــا بانــی خّیــر مدرســه وقــت 
ــاز  ــر مدرسه س ــا خّی ــویم. گوی ــنا ش ــم آش ــا ه ــک ب ــا از نزدی ــردم ت ــم می ک تنظی
ــود.  ــده ب ــگ ش ــه هماهن ــس ناحی ــا رئی ــاًل ب ــد قب ــر جدی ــا مدی ــات ب ــرای مالق ب
ــای  ــا آق ــد. طــی تمــاس تلفنــی ب ــران نقــش دارن ظاهــراً خّیریــن در انتخــاب مدی
ــرار شــد صبــح ســاعت ده در محــل  مهنــدس فرشــته خو، دامــاد دکتــر موحــد، ق
ــات  ــود، مالق ــه اتمــام نرســیده ب ــوز مراحــل ساخت وســاز آن ب دبیرســتان کــه هن
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کنیــم. ســاعاتی قبــل از موعــد مقــرر بــرای فراهــم کــردن مقدمــات الزم در محــل 
ــا هیئــت همــراه وارد مدرســه  ــر ب ــای دکت ــودم. وقتــی آق مدرســه حاضــر شــده ب
ــازه ازدســت رفته ام  ــدر ت ــا پ ــی ب ــه گوی ــان هیجــان زده شــدم ک ــده چن شــدند، بن
روبــه رو می شــوم و اشــک در چشــمانم جمــع شــد. خــودم را کنتــرل کــردم و جلــو 
رفتــم. ســالم کــردم و خوشــامد گفتــم. تــا مــرا دیدنــد، گفتنــد: ‘به بــه! شــما مدیــر 
ایــن مدرســه هســتید. بــه نظــر مــن شــما فــردی مؤمــن و متعهــد و فعــال هســتید 
ــن  ــه اولی ــد ک ــر موح ــورد دکت ــگاه و برخ ــد.’ ن ــه برمی آیی ــس اداره ی مدرس و از پ
بــار کســی را مالقــات کنــد و چنیــن نظــری بدهــد، بــر مــن تأثیــر بســیار مثبتــی 
داشــت و مــرا بیــش از پیــش دلگــرم و پایبنــد و عالقه منــد بــه کار کــرد. تــا حــدی 
کــه تــا زمــان افتتــاح دبیرســتان بــا کمــک همــکاران و خانــواده ام در کار خریــد و 
ــم. ایشــان همیشــه در هــر  چینــش وســایل ضــروری و آماده ســازی مدرســه بودی
ــوه  ــال جل ــد و فع ــرا توانمن ــد و م ــاد کرده ان ــده به نیکــی ی مراســم ســخنرانی از بن
داده انــد و حمایــت خــود را از مــن دریــغ نکرده انــد. شــور و اشــتیاق دکتــر موحــد 
در زمــان افتتــاح دبیرســتان چنــان بــود کــه گویــی خودشــان دانش آموزنــد. وقتــی 
قیچــی را بــه دســت گرفتنــد تــا روبــان قرمــز را بُبرنــد، از فــرط شــوق و هیجــان 
دستشــان لرزیــد و نتوانســتند روبــان را بــرش بزنــد. مــن و دخترشــان، بهارخانــم، 
ــر،  ــان را بُب ــا شــما روب ــوروزی، بی ــم ن ــد: ‘خان ــم. برگشــتند و گفتن کنارشــان بودی
ــد و  ــان و مســئوالن حاضــر در مراســم کردن ــه آقای ــگاه رو ب ــد نیســتم.’ آن ــن بل م
گفتنــد: ‘تقصیــر مرحومــه همســر بنــده اســت کــه بــه مــن خیاطــی یــاد نــداده.’ 

ایــن توجیــه لطیــف همــه را بــه خنــده واداشــت.«
ــرای  ــی را ب ــر قابل ــت مدی ــد اس ــد معتق ــه موح ــون بااینک ــال تاکن از آن س
مدیریــت مدرســه انتخــاب کرده انــد، خــودش هــم هــر ســال بــه مدرســه مــی رود 
ــل  ــرای تحصی ــا ب ــد ت ــو می کن ــدار و گفت وگ ــوزان دی ــا دانش آم ــک ب و از نزدی

ــند. ــته باش ــتی نداش کم وکاس

جوینده ای فرسوده پای
محمدعلــی حــاال در ســن ۹۷ســالگی، اگرچــه ازنظــر جســمی درگیــر کهولــت و 
ناخوشــی شــده، همچنــان هشــیار و دقیــق اســت، روزهایــش را بــا کتــاب خوانــدن 
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ــران را دنبــال می کنــد و احتمــاالً  ــه نفــت ای ــوط ب ــد، هــر روز اخبــار مرب می گذران
ــد،  ــعر می گوی ــردد، ش ــت می گ ــت نف ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــال راه حل های دنب
ــم و  ــب عل ــا را در طل ــوده پای روزه ــده ای فرس ــل جوین ــد و مث ــوی می خوان مثن
ــه خــودش  ــر از شــعری ک ــز بیشــتر و بهت ــد. هیچ چی آگاهــی بیشــتر شــب می کن
در ســال 1۳۳۸ در کمبریــج در وصــف خــود گفتــه اســت، حــال و روز زندگــی او را 

ــاد. ــد. عمــرش دراز و تنــش ســالمت ب ــف نمی کن توصی

رهروم ره می سپارم سال هاست
کار من جز رفتِن پیوسته نیست

گرچه از این رنج ناکامم هنوز
جز دلی پرتاب و پایی خسته نیست

*
جز دلی پرتاب و پایی خسته نیست

حاصلی زان کوشش بسیار من
دشمنان در حال من شنعت زنان

دوستان تسخرکنان بر کار من
*

وین عجب تر در دل رنجور من
ره نیابد ظلمت حرمان هنوز

زنده است آن شمع جادوی امید
روشن است آن شور بی پایان هنوز

*
کیستم؟ جوینده ای فرسوده پای

زاد راهم شوق و امید و نیاز
آشنایی نی و مقصد ناپدید

فرصتی کوتاه و راهی بس دراز
*

می گدازد جانم از درد طلب
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آتشی دارم درون استخوان
در سکوت شام و در غوغای روز
در میان جمع و دور از مردمان

*
چشم دل بگشوده ام کان بی نشان

از نشان خویش آگاهم کند
کو عزیزی، خضر راهی کز کرم
همت خود بدرقه ی راهم کند
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